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47º CONGRESSO PARANAENSE
DE CARDIOLOGIA
CURITIBA - PR

MENSAGENS DOS PRESIDENTES

Prezado(a) colega,
Iniciamos a elaboração e programação do 47º Congresso Paranaense de
Cardiologia/ international Cardiology Meeting para proporcionar um grandioso
evento cientíﬁco e de interação virtual. O tema principal do evento “LongevidadeO idoso no centro das atenções”, irá abranger todas as particularidades da
doença cardiovascular nesta parcela da população que cresce a cada ano. A
cardiologia clínica, trials que ajudam a mudar a prática diária e trabalhos cientíﬁcos
terão seu destaque. Convidados internacionais de renome já estão conﬁrmados.
Tenha a certeza que será um grande Congresso e você não pode estar fora.
Programa-se desde já, 05 a 07 de Agosto 2021, com transmissão online.
Esperamos você!
Dr. Raul D’Aurea Mora
Presidente, Sociedade Paranaense de Cardiologia

É com muito orgulho que convido a todos para prestigiar o 47º Congresso
Paranaense de Cardiologia. Uma edição diferenciada e inovadora, transmitida
de forma online e que mostra a imensa capacidade da Sociedade Paranaense de
Cardiologia (SPC) de se reinventar.
Mudamos padrões, formatamos novos processos e conceitos, mas seguimos com
o compromisso de montar uma grade de programação de alto nível cientíﬁco .
Com o tema da “Longevidade – o idoso no centro das atenções”, levaremos
conteúdo de qualidade aos nossos cardiologistas, além de médicos da atenção
primária e demais proﬁssionais que lidam com o cuidado da saúde da população
com ênfase às doenças do sistema cardiovascular.
Com o aumento da prevalência de doenças cardiovasculares e seus fatores de
risco nos idosos, há cada vez mais a necessidade de adoção mais eﬁcaz de
práticas de prevenção e tratamento.
Para atender à proposta de tornar mais efetivos e eﬁcazes a disseminação
de novos conhecimentos o compartilhamento de experiências na área da
Cardiologia e contribuir para a redução da morbidade e mortalidade por doenças
cardiovasculares de idosos, as abordagens serão tratadas por especialistas
brasileiros e estrangeiros de renome no cenário da cardiologia e vinculados às
melhores universidades do país e do exterior.
Além das palestras, o Congresso terá simpósios de temas livres, que demonstram
a resiliência da ciência paranaense nos tempos de pandemia, e fortalecerá a
interação entre os proﬁssionais de saúde.
Bem-vindos a este evento único!
Miguel Morita
Presidente do 47º Congresso Paranaense de Cardiologia.
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SÍNDROME DE TAKOTSUBO APÓS INFECÇÃO POR COVID-19: SÉRIE DE
CASO

TRANSPOSIÇÃO DAS GRANDES ARTÉRIAS CONGENITAMENTE CORRIGIDA
COMO CAUSA DE EDEMA AGUDO DE PULMÃO EM MULHER DE MEIA-IDADE

AUTORES IVANA TABALIPA GIUBLIN 1,2,3, JULIA LETÍCIA DE BORTOLO 1,2,3,
NOESSA HIROMI ASSANO STANGLER 1,2,3, THAISE DE ARAUJO WRUBLESKI
1,2,3
, MARIANA MARANHO CHYLA 1,2,3, RÔMULO FRANCISCO DE ALMEIDA
TORRES 1,2,3, JARBAS DA SILVA MOTTA JUNIOR 1,2,3, VINÍCIUS ORO POPP 1,2,3,
LARISSA DE OLIVEIRA RENGEL 1,2,3, SARAH FAGUNDES GROBE 1,2,3.

AUTORES EVEN EDILCE MOL ¹, EDUARDO HENRIQUE BONOTTO ¹, GIULIO
CESAR GEQUELIN ¹, MARCO STEPHAN LOFRANO ALVES ¹, EDUARDO LEAL
ADAM ¹, PAULO ROBERTO CRUZ MARQUETTI ¹, RODRIGO SFREDO KRUGER ¹

INSTITUIÇÃO 1 PUCPR - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
(CURITIBA/PR), ² HUC - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAJURU (CURITIBA/PR), ³
HMC - HOSPITAL MARCELINO CHAMPAGNAT (CURITIBA/PR)
Resumo
Cardiomiopatia induzida por estresse é uma síndrome causada por disfunção regional
reversível do ventrículo esquerdo e/ou direito, na ausência de doença arterial coronariana
significativa. O principal diagnóstico diferencial é a síndrome coronariana aguda.
F. I., 85 anos, feminina, hipertensa, diabética, procurou atendimento por dispneia progressiva,
febre, hiporexia e dessaturação. Diagnosticada com COVID-19, com mais de 50% de
comprometimento do pulmão. ETT apresentou hipocinesia médio-apical de todas as paredes
(Simpson 29%) e discreta hipercinesia basal. Cineangiocoronariografia com ausência de
DAC obstrutiva, disfunção sistólica segmentar VE acometendo todos os segmentos médios
e apicais.
H.M., 69 anos, masculino, hipertrofia VE, hipotireoidismo e depressão. Quadro gastrointestinal,
febre e dispneia. Diagnosticado com COVID-19 com comprometimento de 70% do parênquima
pulmonar. ETT apresentou VE com contratilidade alterada e Simpson de 51,5%, evoluindo em
poucos dias com comprometimento grave da função. Cateterismo cardíaco não demonstrou
lesão obstrutiva, porém havia hipocinesia médio/apical anterior e médio/apical inferior.
G.C., 62 anos, masculino, dislipidêmico, hipotireoidismo. Diagnóstico de COVID-19 e suspeita
de SCA. Tomografia com acometimento de 25 a 50% do pulmão. Cateterismo cardíaco
demonstrou ausência de DAC obstrutiva. ETT apresentou hipocinesia segmentos basais,
hipocinesia mais acentuada dos segmentos médios e acinesia dos segmentos apicais, com
FE estimada em 30-35%.
B.A.S., 81 anos, feminina, com arritmia, neuralgia do trigêmeo, infecção do trato urinário de
repetição e tremor essencial. Quadro de diarreia, febre, tosse, odinofagia, cefaleia e náuseas.
Diagnosticada com COVID-19 e mais de 50% de acometimento pulmonar. ETT apresentou
hipocinesia médio/apical do VE com Simpson 42%. Cateterismo cardíaco não demonstrou
lesão obstrutiva, mas apresentou acinesia médio/apical.
A Síndrome de Takotsubo deve ser aventada em pacientes que apresentam SCA como
hipótese diagnóstica em vigência de infecção por COVID-19, visto que estudos demonstram
que houve um possível aumento da incidência dos casos durante a pandemia.
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Resumo
Introdução: A transposição das grandes artérias congenitamente corrigida
(TGACC) é uma doença congênita rara em que ocorre discordância atrioventricular
e ventriculoarterial. Anormalidades estruturais frequentemente estão presentes
como comunicação interventricular (CIV) e obstrução da via de saída do ventrículo
esquerdo (OVSVE). A dispneia é um dos sintomas mais comuns e ocorre devido
falência do ventrículo direito (VD) e/ou da válvula tricúspide funcionando às custas
de altas pressões sistêmicas. Relato de caso: Mulher de 56 anos, com história de
TGACC, procurou Unidade de Pronto Atendimento (UPA) devido dispneia súbita
desencadeada por forte estresse emocional. Na admissão na UPA, foi submetida à
intubação orotraqueal devido insuficiência respiratória aguda e evoluiu para parada
cardiorrespiratória em ritmo de atividade elétrica sem pulso, com retorno à circulação
espontânea após 2 ciclos de reanimação. Encaminhada ao hospital de referência em
ventilação mecânica com parâmetros ventilatórios baixos, estável hemodinamicamente,
sem droga vasoativa, sem inotrópico. Eletrocardiograma sem sinais de isquemia,
troponina ultrassensível de 124pg/ml (valor de referência <34), com pico de 286.
Tomografia de tórax evidenciou congestão pulmonar, sendo estabelecido diagnóstico
de insuficiência cardíaca descompensada perfil B. Ecocardiograma transtorácico
demonstrou discordância atrioventricular e ventriculoarterial, com ventrículo sistêmico
(VD morfológico) hipertrofiado e com dimensões aumentadas, com fração de ejeção
de 35%, refluxo tricúspide importante (valva atrioventricular sistêmica); não observada
CIV e OVSVE – imagem. Após otimização do tratamento clínico da insuficiência
cardíaca, paciente evoluiu com melhora importante, não sendo indicada correção
cirúrgica da valva tricúspide. Discussão: A TGACC é uma cardiopatia congênita
complexa com melhor prognóstico quando não associada a anormalidades estruturais
como no presente caso. Sugere-se que seja realizada a troca valvar atrioventricular ao
primeiro sinal de disfunção ventricular, para preservar a função ventricular sistêmica.
Contudo, quando há disfunção ventricular estabelecida, como no caso relatado, a
indicação de troca valvar não está clara.
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Resumo
Introdução: Intervenção coronária percutânea (ICP) de alto risco é um conceito designado para
pacientes com baixa tolerância fisiológica ao procedimento de revascularização percutânea.
A ICP “protegida”, utilizando dispositivos de suporte circulatório (DSC), surgiu como uma
opção viável para esses pacientes. O Impella é um dispositivo de inserção percutânea com
posicionamento transvalvar que gera fluxo contínuo de sangue à aorta. Objetiva minimizar o
risco de comprometimento hemodinâmico durante a ICP de alto risco e permitir revascularização
completa. Objetivo: Relatar um caso de ICP protegida pelo DSC Impella e destacar a
importância desse dispositivo nas ICP de alto risco. Métodos: As informações foram obtidas
através de revisão do prontuário, entrevista com o paciente, registro fotográfico dos métodos
diagnósticos e intervencionistas aos quais o paciente foi submetido e revisão bibliográfica.
Relato: Relatamos o caso de um paciente masculino, 78 anos internado por síndrome
coronariana aguda de alto risco. Cinecoronariografia demonstrou lesão suboclusiva e alta carga
trombótica em enxerto venoso degenerado direcionado para a Descendente Anterior. Além do
aspecto angiográfico e grande território em risco, o paciente apresentava disfunção sistólica
importante com fração de ejeção de 18%. Diante desse cenário desafiador e de alto risco de
instabilidade clínica foi optado por realizar ICP “protegida” com DSC Impella. O procedimento
foi realizado com sucesso, não houve complicações ou comprometimento hemodinâmico
durante a ICP. Conclusão: O dispositivo Impella representa um avanço tecnológico para
suporte hemodinâmico de pacientes em condições críticas. Este relato demonstra a eficácia
ICP protegida com DSC Impella durante procedimento de alto risco.
Imagem:
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Resumo
Fundamentos: a estratificação de risco cardiovascular forma a base para o manejo
adequado de fatores de risco cardiovasculares e requer a avaliação de exames
complementares. A obesidade é associada a fatores de risco cardiovasculares, de
maneira que os indicadores de composição corporal têm potencial de predizer a
estratificação de risco. Objetivos: analisar a correlação entre os indicadores de
composição corporal e a estratificação de risco cardiovascular (RCV). Métodos: estudo
observacional transversal pautado em dados coletados de junho de 2019 a janeiro
de 2021 por meio de entrevistas, exame físico, exames laboratoriais e de imagem.
Determinamos a correlação entre RCV e os indicadores de composição corporal
de índice de massa corporal (IMC), percentual de gordura corporal, circunferência
abdominal (CA) e razão entre CA e estatura (RCE). Para isso, utilizamos o Escore
de Risco Global, estratificando o risco de maneira categórica em baixo, intermediário,
alto ou muito alto. A diferença significativa das medidas antropométricas e de RCV
entre os sexos justificou a avaliação separada entre homens e mulheres. Resultados:
em homens, houve correlação significativa, porém fraca, entre o RCV e todas as
medidas antropométricas, sendo a RCE o indicador com maior força de correlação
( Spearman 0,33; R2 0,05; p < 0,001). Em mulheres, a correlação foi mais forte,
sendo a maior força de correlação observada no IMC ( Spearman 0,45; R2 0,25;
p < 0,001), seguido por RCE ( Spearman 0,42; R2 0,24; p < 0,001) e porcentagem
de gordura corporal ( Spearman 0,42; R2 0,15; p < 0,001) e, por fim, circunferência
abdominal ( Spearman 0,34; R2 0,18; p < 0,001). Conclusões: nossos achados
sugerem que a correlação entre dados antropométricos e risco cardiovascular, ainda
que significativa, é fraca e apontam para a importância dos exames complementares
presentes na estratificação de risco cardiovascular mesmo entre indivíduos com dados
antropométricos normais.
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Resumo
Fundamentos: a pandemia da COVID-19 trouxe diversos relatos de injúria
miocárdica aguda associada à infecção com elevação de troponina, alterações de
imagem e, no eletrocardiograma, supradesnivelamento de ST (SST). Porém, apesar
da alteração isquêmica, os exames podem não evidenciar obstrução, não sendo
oclusão coronariana a causa da injúria. Objetivo: relatar o caso de um paciente com
sintomas de síndrome gripal com elevação de troponina I e SST que, após ausência
de evidências de obstrução ao cateterismo, foi internado e evoluiu com insuficiência
cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER). Métodos: informações foram
obtidas por meio de revisão de prontuário e exames de imagem, anamnese e revisão
da literatura. Resultados: homem, 42 anos, sem comorbidades prévias, admitido em
hospital terciário com sintomas gripais e dor torácica em pontada que pioraram no
dia anterior. Ao exame: afebril, saturando 98% e PA 226/158 mmHg. Após troponina
I de 76,1pg/mL (VR<2,3 pg/mL) e ECG evidenciando SST em V1 a V3, foi levado ao
cateterismo, não havendo sinais de doença coronariana. Ecocardiograma demonstrou
padrão de hipertrofia concêntrica importante e função sistólica comprometida. Após
positivar para SARS-CoV-2, levantou-se hipóteses de miocardite associada ao vírus,
trombose com lise espontânea, lesão microvascular, IC por miocardiopatia hipertensiva
ou de Takotsubo. Conclusões: demonstramos um raro caso de manifestação
cardiológica da COVID-19 em que houve SST sem evidência de coronariopatia que
evoluiu para ICFER. Uma hipótese é a miocardite viral, porém, ressonância cardíaca
60 dias após a alta não demonstrou isso. Outra possibilidade é ocorrência de trombose
com lise espontânea ou lesão microvascular, por conta da hipercoagubiliade da
doença. Também, a cardiomiopatia Takotsubo-like pode ocorrer em pacientes com
SARS-CoV-2, entretanto, a ventriculografia e o ecocardiograma não foram sugestivas.
Por fim, há possibilidade de associação de hipóteses anteriores com cardiomiopatia
hipertensiva, pois o paciente era portador de provável hipertensão não diagnosticada.
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Resumo
Introdução/Fundamento: Endocardite infecciosa (EI) é infecção do endocárdio
com alta mortalidade, porém é infrequente (3-10 casos por 100.000 pacientes/ano)1.
É frequente em jovens e adultos com doença cardíaca reumática ou cardiopatias
congênitas, entretanto, cada vez mais relacionada com portadores de próteses valvares
e dispositivos eletrônicos implantáveis1. Descrição do caso: J.C.S.L., masculino, 40
anos, fez tratamento em 2006-2008 de endocardite aguda mitral, tricúspide e aórtica
e troca valvar aórtica (prótese biológica) associado à valvoplastia mitral e tricúspide,
com necessidade de marcapasso (MP). Fez tratamento conservador recente de
endocardite em cabos do MP por Staphylococcus aureus sensível à meticilina
(MSSA). Procurou atendimento por sintomas sistêmicos de endocardite e apresentou
hemoculturas positivas em menos de 12 horas para MSSA. Eletrocardiograma em
ritmo de MP, ecocardiograma transtorácico com eco móvel anômalo (7x1mm) em
face ventricular na prótese aórtica e ecocardiograma transesofágico revelou aumento
desse eco anômalo para 15x1mm. Angiotomografia de coronárias mostrou ausência de
abscesso/vegetação em cabos do MP e valva mitral com espessamento do seu folheto
anterior. Interrogado se havia endocardite nas demais valvas cardíacas e em MP, foi
optado pela realização do PET/TC empregando análogo de glicose marcado com 18F
(PET/TC–FDG-18F), que revelou não ter endocardite nos locais duvidosos. Paciente
recebeu alta com antibióticos via home care. Discussão/Conclusões: Endocardite
de prótese valvar representa 20% dos casos e ocorre em 1-6% dos pacientes com
próteses valvares.2-4 A utilização de métodos diagnósticos possibilitou verificarmos
a inexistência de EI em próteses valvares e cabos do MP, permitindo que o paciente
continuasse com tratamento clínico e não necessitasse de cirurgia.2-4 A PET/CT
tem se mostrado importante em próteses valvares ou dispositivos intracardíacos,
em detectar focos extracardíacos de infecção ou malignidade1 e ser excelente valor
preditivo negativo.5 Em conclusão, este relato de caso é exemplo para demonstrar a
utilidade da PET/TC–FDG-18F em casos duvidosos de endocardite.
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Introdução: a obstrução coronária (OC) durante o procedimento de implante
transcateter de valva aórtica (TAVI) continua sendo importante complicação devido
a alta taxa de mortalidade. Possui como principais preditores de risco a origem baixa
dos óstios coronários, seio de valsalva estreito e procedimentos “valve-in-valve”. A
proteção coronária (PC) com fio-guia e eventual implante de stent é utilizada em
pacientes de alto risco para OC a fim de aumentar a segurança do procedimento.
Objetivo: relatar o caso de uma paciente com diagnóstico de estenose aórtica grave
sintomática submetida a TAVI com técnica de PC. Na avaliação pré-intervenção
apresentava preditores de alto risco para OC e rara anomalia de origem de coronária.
Métodos: as informações foram obtidas por meio de revisão de prontuário, entrevista
com paciente, registro de exames de imagem e revisão da literatura. Resultados:
paciente de 82 anos foi admitida em um hospital terciário com quadro de insuficiência
cardíaca. Ao ecocardiograma transtorácico foi demonstrada a presença de estenose
aórtica normofluxo baixo gradiente. Realizou escore de cálcio da valva aórtica que
reforçou a presença de doença aórtica grave. A avaliação com angiotomografia
demonstrou presença de anomalia tipo óstio único de artéria coronária com origem
no seio de valsalva esquerdo com origem baixa em relação a plano do anel. Após
avaliação do Heart Team institucional foi submetida a TAVI com técnica de PC.
Conclusões: o presente relato demonstra a factibilidade e segurança da técnica de
PC coronária durante procedimento de TAVI em paciente com rara anomalia coronária
e alto risco para OC.
Imagem:
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Resumo
INTRODUÇÃO: A infecção pelo vírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARSCoV-2), além de provocar danos graves ao sistema respiratório, pode desencadear
lesões cardíacas e cerebrais. Estudos sugerem que tanto o parênquima cerebral
quanto o miocárdio podem ser infectados diretamente pelo vírus. Ademais, o estado
hiperinflamatório secundariamente desencadeado promove inflamação endotelial,
vascular e miocárdica, instabilidade de placas, estado hipercoagulativo e desbalanço
eletrolítico. OBJETIVO: descrever curso clínico de paciente acometido COVID-19
com apresentação de   miocardite aguda associada a edema cerebral. MÉTODO:
Estudo observacional descritivo. RESULTADO: Paciente feminina, 44 anos, admitida
com quadro de tosse seca e dispneia a moderados esforços há 4 dias. Previamente
hígida em seguimento por dislipidemia e sobrepeso (IMC: 27,68 kg/cm2). No 1º dia de
internamento, uma tomografia de tórax evidenciou alterações de aspecto inflamatório
agudo em 50% do parênquima pulmonar. No dia seguinte, a paciente evoluiu com
Insuficiência Respiratória Aguda, sendo submetida a intubação orotraqueal. A
ecocardiografia transtorácica constatou uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo
de 44% (SIMPSON), hipocinesia difusa e dimensões aumentadas do ventrículo
esquerdo, sendo sugestivo de miocardite. No 6º dia, foi constatado o pico de troponina
cardíaca I, devido ao valor obtido de 11.576,6 pg/mL ser considerado o maior desde
o 1º dia, quando houve o aumento inicial. Nesse mesmo dia, a paciente realizou
uma tomografia de crânio que mostrou redução da diferenciação entre substâncias
branca e cinzenta nos hemisférios cerebrais, associado a efeito expansivo e herniação
tonsilar. O eletrocardiograma realizado apresentou ausência de sinais de isquemia
miocárdica. No 7º dia a paciente evoluiu a óbito. CONCLUSÃO: O caso relatado
mostra um provável impacto da miocardite sobre o sistema nervoso central, sendo
possível inferior que o baixo débito pode reduzir a perfusão cerebral, provocando a
piora do prognóstico, devido ao processo de resposta endógena do edema.
Responsavel pelo caso: Gustavo Lenci Marques
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Resumo
Introdução/Fundamento: A formação de trombo ventricular esquerdo (TVE) é
uma complicação da miocardiopatia dilatada1,2 com relevância pelo risco de
embolização1,5 e toda a morbidade relacionada. Descrição do caso: S.M.K.N, 41
anos, feminina, hipertensa, diabética, doença hepática/renal policística, procurou
atendimento por epigastralgia e dispneia progressivas nos últimos meses, com piora
há 3 dias. Ao exame físico, sinais de hipervolemia e sopro sistólico de 3+ em 6 em
foco mitral. Em exames complementares, identificado cardiomiopatia dilatada com
hipocinesia difusa, fração de ejeção de 30%, presença de TVE (17mmx12mm) e refluxo
mitral secundário importante. Cateterismo cardíaco descartou doença coronariana
relevante. Iniciado vasodilatação, diureticoterapia e enoxaparina em dose terapêutica.
Após compensação, recebeu alta com dabigatrana e terapêutica para insuficiência
cardíaca. Retornou após 24 horas com sonolência e ataxia. À ressonância de crânio
diagnóstico de acidente vascular isquêmico de fossa posterior de provável etiologia
embólica. Por isquemia subepicárdica em parede anterior ao eletrocardiograma,
realizado angiotomografia de coronárias com evidência de trombos aderidos ao seio
não coronariano. Não mais visualizado TVE. Evolução com recuperação dos déficits
e alta com manutenção de dabigatrana como anticoagulante, visto entendimento
de quadro decorrer da dissolução do trombo de grandes dimensões, e não de falha
terapêutica. Paciente permanece estável e sem déficits (3 meses após). Discussão/
Conclusões: Sabe-se que mesmo após anticoagulação no contexto de TVE, há risco
de embolização (10%)⁵, sendo sexo feminino e cardiomiopatia dilatada preditores
independentes2. A terapia para TVE conforme os guidelines, consiste no uso de
antagonista de vitamina K, com uso consagrado pela prática¹. Considerando-se a
emergência dos anticoagulantes diretos (DOACS) e as consequências drásticas
de RNI fora de faixa terapêutica nesta população, estudos recentes, incluindo uma
metanálise, mostram que o uso de DOACS parece ser uma alternativa segura e
eficaz3,4. Em relação à, dabigatrana, esta parece resolver entre 75 a 88,9% dos TVE2,4
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Introdução: A população longeva é um subgrupo com características morfofisiológicas, psicológicas e socioeconômicas diferenciadas. Seu crescimento torna
necessário mais estudos que associem fatores de risco cardiovasculares com
mortalidade e reinternamento.Objetivo: Traçar perfil epidemiológico e identificar
fatores de risco cardiovasculares em idosos longevos e associá-los com mortalidade
e reinternamento, em hospital de referência da Prefeitura Municipal de Curitiba/
Paraná. Métodos: Estudo observacional analítico longitudinal prospectivo (Janeiro
a Agosto/2019) realizado através de questionários. Investigou-se hipertensão
arterial sistêmica, diabetes mellitus, obesidade, dislipidemia, sedentarismo, etilismo,
tabagismo, sexo e história familiar para doença coronariana prematura. Avaliou-se
a funcionalidade pela escala de Katz. Por prontuário eletrônico, averiguamos óbito
ou reinternamento. Utilizando teste qui-quadrado ou de Mann Whitney avaliamos
associação entre fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Pelo modelo de
regressão logística (razão de verossimilhança), avaliamos se tais fatores associavamse aos desfechos, paralelamente à árvore de classificação. Nível de significância foi
de 5%. Resultados: Dos 765 idosos longevos, incluíram-se 135 no estudo. A amostra
constituiu-se por 88 (65,2%) mulheres, 15 (11,1%) obesos, 103 (76,3%) hipertensos
(76 mulheres, p < 0,001), 35 (25,9%) diabéticos, 43 (31,9%) dislipidêmicos, 62 (45,9%)
tabagistas/ex-tabagistas (32 homens, p < 0,001), 24 (17,8%) ex-etilistas (19 homens,
p < 0,001), 119 (88,1%) sedentários, 21 (15,6%) com história familiar coronariana
prematura, 57 (42,2%) menos funcionais, 55 (40,7%) mais funcionais. A mediana
etária foi 87 anos. Sucederam 48 (35,6%) óbitos (43 intra-hospitalares e demais em
até 6 meses) e 15 (11,1%) reinternaram. Após análise estatística não se evidenciou
associação entre os fatores de risco cardiovasculares e os desfechos.Conclusões: Os
fatores de risco cardiovasculares não se associaram à mortalidade ou reinternamento,
porém estudos adicionais mostram-se necessários a fim de elucidar este cenário
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MODELO EXPERIMENTAL DE HEPATOPATIA CONGESTIVA SECUNDÁRIA A
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DIREITA INDUZIDA POR MONOCROTALINA

BLOQUEIO DO GÂNGLIO ESTRELADO EM PACIENTE COM TEMPESTADE
ELÉTRICA: RELATO DE CASO
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Introdução: A monocrotalina (MCT) é um alcalóide pirrolizidínico metabolizado no
fígado. Após ativado, exerce sua toxicidade no sistema cardiopulmonar promovendo
hipertensão arterial pulmonar (HAP) e insuficiência cardíaca direita (ICD). Doença
cardíaca e hepática frequentemente coexistem. Assim, a síndrome cárdio-hepática tipo 2
é caracterizada por deterioração da função cardíaca, acarretando injúria hepática crônica
- hepatopatia congestiva (HC). Objetivo: Estabelecer um modelo de HC secundária à
hipertrofia ventricular direita (HVP) relacionada a HAP induzida por monocrotalina,
quantificando os achados histológicos, fibrose hepática e progressão longitudinal da
doença. Métodos: 50 ratos machos Wistar foram divididos, aleatoriamente, em grupo
controle e grupos experimentais. Nestes, foi inoculado, intraperitonealmente, MCT
(60 mg/kg), ficando sob o seu efeito por 15, 30 e 37 dias. Após cada período, foram
sacrificados e obteve-se tecidos cardíaco e hepático para análise anatomopatológica
e morfométrica. Resultados: A MCT reproduziu HAP com subsequente hipertrofia e
ICD e, congestão hepática passiva. Macroscopicamente, nos grupos MCT, os fígados
apresentaram congestão com aspecto em noz-moscada. A HAP produziu hipertrofia
e dilatação ventricular, com aumento da Espessura da Parede Livre do Ventrículo
Direito (EPLVD) e da área das câmaras. A primeira manifestação microscópica
foi a congestão centrolobular, preservando os hepatócitos. Observou-se necrose
hemorrágica centrolobular nos grupos de exposição prolongada à MCT e dilatação
sinusoidal, associada à atrofia hepática, quantificada pela Razão do Lúmen Sinusoidal
(RLS), aumentada nos grupos MCT. O Escore de Fibrose Hepática Congestiva e a
Razão de Fibrose Centrolobular (RFC) estavam aumentados nos grupos MCT30,
MCT37 e MCTED. Observou-se também esteatose, corpos apoptóticos e, raramente,
edema hidrópico. A RLS apresentou forte correlação positiva com a RFC (R2=0.67) e
EPLVD (R2=0.64), e a RFC correlacionou-se moderadamente com a EPLVD (R2=0.37).
Conclusão: A HVD relacionada a HAP induzida por MCT foi capaz de causar HC em um
modelo animal, reproduzindo alterações histológicas e estruturais no fígado.

Resumo
Introdução: Apresentamos um caso de um paciente com tempestade elétrica
refratário a medidas clínicas no qual foi realizado bloqueio do gânglio estrelado.
Descrição de caso: Masculino, 72 anos, hipertenso, doença coronariana prévia sem
tratamento invasivo, insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Medicações
em uso: bisoprolol 5mg/dia; Losartana 100mg/dia; AAS 100mg/dia; Doxazosina 4mg/
dia. Chegou à emergência referindo mal estar, dispneia, palpitações e episódios de
pré-síncope. Ao exame, regular estado geral, Glasgow 14, apresentando frequência
cardíaca de 250bpm, pressão arterial de 90/60mmHg. Ao eletrocardiograma,
evidenciado taquicardia ventricular (TV). Foi realizada cardioversão elétrica e
Amiodarona endovenosa. Paciente apresentou rebaixamento do nível de consciência,
necessitando de intubação orotraqueal. Realizado cateterismo; coronária direita com
lesão grave cronicamente e acinesia inferior, demais coronárias sem lesões.  Nos dias
subsequentes, manteve quadros de TV instável, necessitando frequentes cardiovesões
elétricas e drogas vasoativas, a despeito de Amiodarona, Lidocaína, sedoanalgesia e
Propranolol. Em virtude da instabilidade do quadro clínico, optado por realizar injeção
única com Lidocaína no gânglio estrelado, com melhora da tempestade elétrica.
Conclusão: Estudos mostram que o bloqueio do gânglio estrelado, injeção única
ou injeção contínua em pacientes com tempestade elétrica, reduziram em 75% as
arritmias ventriculares, sem eventos adversos graves. No caso de nosso paciente,
o procedimento foi realizado como ponte para a ablação, sem novos episódios na
semana subsequente, dando a possibilidade de desmame de drogas vasoativas,
sedoanalgesia e melhora do quadro clinico para então a realização da ablação com
segurança.
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ÁTRIO ESQUERDO GIGANTE: UM RELATO DE CASO
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Introdução: O átrio esquerdo gigante é uma condição intimamente relacionada à
doença cardíaca reumática. Geralmente, é consequência da associação entre dupla
lesão mitral e a pancardite decorrente do acometimento da febre reumática.
Relato do caso: Homem de 48 anos é encaminhado ao ambulatório da instituição por
dispneia progressiva, no momento da primeira consulta em CF II, e investigação de
valvopatia mitral. Possuía histórico de fibrilação atrial permanente em anticoagulação
com Varfarina. À ausculta, possuía sopro holossistólico 5+/6+ em foco mitral com
frêmito. Realizou radiografia de tórax, que evidenciou área cardíaca de grande volume
(imagem). Em ecocardiograma transtorácico, apresentou átrio esquerdo com 133
mm de tamanho, e 598ml/m2 de volume, valva mitral com cúspides espessadas,
calcificadas, cúspide posterior fixa e fusão comissural. Presença de estenose e
insuficiência mitral moderadas. Dada sequência à investigação com Ressonância
Magnética Cardíaca, que mostrou volume atrial direito de 617 ml, e volume atrial
esquerdo de 2374 ml. No manejo, foi optado por tratamento clínico pela ausência de
sintomas compressivos causados pelo AE e impossibilidade de transplante cardíaco
pelo contexto sócio-cognitivo do paciente. O quadro evoluiu com difícil manejo
volêmico, e necessidade de aumento progressivo de diureticoterapia. Em última
consulta no serviço, apresentava CF III, mantendo anticoagulação com varfarina, sem
ocorrência de evento tromboembólico.
Discussão: O caso relatado aborda uma situação clínica rara após os avanços na
prevenção e manejo da febre reumática, no entanto, que acarreta importante perda
funcional. O aumento biatrial evidenciado, segundo registros, é um dos maiores já
descritos no Brasil.
Imagem:

IMPLANTE DE MARCA-PASSO HISSIANO EM PACIENTE JOVEM COM
DISTROFIA MUSCULAR DE EMERY-DREIFUSS
AUTORES NICOLAS HENRIQUE BORGES ², NICHOLAS VINCENT LEE ², GEL
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Resumo
Introdução: A Distrofia Muscular de Emery-Dreifuss (DMED) é uma doença
progressiva capaz de causar perda de massa muscular por deficiência da proteína
emerina nas fibras musculares. Clinicamente, é caracterizada por atrofia e fraqueza
muscular, e defeitos no sistema de condução representados como taquicardias atrais
ou bloqueios atrioventriculares. Objetivo: relatar um implante de marca-passo(MP)
hissiano em uma paciente com uma distrofia muscular rara e seus reflexos na dinâmica
eletrofisiológica. Método: Relato de caso por obtenção de registro de exames,
realização do procedimento e revisão de literatura. Resultado: Paciente 24 anos com
DMED apresentando palpitação taquicardia e síncope. O exame de eletrocardiograma
(ECG) demonstrou fibrilação atrial, taquicardia atrial septal direita. Foi submetida ao
procedimento de mapeamento eletro anatômico dos átrios e ablação da taquicardia
atrial com sucesso. Entretanto, 8 meses após o procedimento, houve recidiva dos
sintomas de palpitação e achados no ECG de taquicardia atrial associado a Bloqueio
Átrio-Ventricular (BAV) do segundo grau com intervalo PR de 440ms. Optou-se
por performar um implante de MP hissiano que possibilita estimulação fisiológica
preservado a sincronia cardíaca em uma paciente que necessitara de pacing maior
que 40%. Conclusão: Embora raros, os distúrbios do eixo elétrico do coração em
pacientes diagnosticados com DMED podem estar presentes e são de difícil manejo
clínico visto que a maioria dos pacientes são jovens e podem evoluir para dissincronia
cardíaca após implante de MP tradicional. Este caso demonstra uma alternativa de
estimulação cardíaca
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ÁREA MÉDICA: VALVOPATIAS TÍTULO: TROMBO NO APÊNDICE ATRIAL
ESQUERDO: CONTRAINDICAÇÃO PARA VALVOPLASTIA MITRAL POR
CATETER BALÃO?

POTENCIAL CRITÉRIO DE ESCOLHA DE ANTI-HIPERTENSIVOS NO
CONTEXTO DA DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA:
RESULTADOS DE UM MODELO EXPERIMENTAL
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Resumo
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino de 82 anos, portadora de hipertensão
arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, obesidade,EM importante de etiologia
reumática e fibrilação atrial com trombo em apêndice atrial esquerdo (AAE)
diagnosticado há 3 meses. Apresentava também doença arterial coronária com
angioplastia há 10 anos, e doença renal crônica estágio IV.Internada com diagnóstico
de insuficiência cardíaca descompensada pela quarta vez em uma ano, apesar de
terapia médica otimizada com betabloqueador e furosemida em doses elevadas.
Realizado ecocardiograma transesofágico (ETE) que ainda evidenciava trombo em
AAE, apesar do uso de anticoagulação adequada com varfarina por 3 meses. O escore
de Wilkins pelo ecocardiograma era de 7, a pressão sistólica da artéria pulmonar
(PSAP) de 75 mmHg e área valvar mitral (AVM) de 1,1 cm², com refluxo mínimo.
Como a paciente apresentava risco cirúrgico proibitivo e encontrava-se refratária ao
tratamento clínico, foi optado pela realização de valvoplastia mitral percutânea por
cateter balão (VMCB) apesar da presença do trombo em AAE. O procedimento foi
realizado guiado por ETE e transcorreu sem intercorrências. Ecocardiograma após o
procedimento evidenciou aumento da AVM para 1,5 cm² e redução da PSAP para 50
mmHg. No seguimento ambulatorial após 30 dias, a paciente encontrava-se em classe
funcional 2 da New York Heart Association.
DISCUSSÃO: A VMCB é o tratamento de escolha para os casos de EM importante,
segundo a diretriz de valvopatias da Sociedade Brasileira de Cardiologia. No entanto, a
presença de trombo em AAE é uma contraindicação para realização do procedimento
pelo risco de acidente vascular cerebral. Relatamos um caso de sucesso, no qual
a VMCB foi realizada na presença de trombo em AAE em uma paciente refratária
à terapia médica otimizada, risco cirúrgico proibitivo e internações frequentes por
descompensação da insuficiência cardíaca.
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Resumo
Introdução: A Hipertensão arterial sistêmica (HAS) é altamente prevalente (39%) em
portadores de Doença Hepática Gordurosa Não-Alcóolica (DHGNA). A DHGNA tem
sido associada ao risco aumentado de desenvolver HAS e emerge como a causa mais
frequente de doença hepática crônica. Nesse contexto, não há critérios estabelecidos
para a escolha de anti-hipertensivos e a pesquisa básica pode contribuir nesse
sentido. Objetivo: Avaliar os efeitos do bloqueio do Sistema Renina-Angiotensina
com a Olmesartana e com o Ramipril, em coelhos com DHGNA induzida por dieta
hipercolesterolêmica. Métodos: Estudo Olmesartana: 34 coelhos divididos em três
grupos (Controle, Untreated e Olmesartana). Os grupos Untreated e Olmesartana
foram alimentados com dieta hipercolesterolêmica e a Olmesartana foi administrada via
oral para o respectivo grupo, 1mg/kg/dia. Estudo Ramipril: 39 coelhos divididos em três
grupos (Controle, Placebo e Ramipril). Os grupos Placebo e Ramipril receberam dieta
hipercolesterolêmica. O Ramipril 0,35mg/kg/dia e o placebo em volume equivalente
foram administrados por via oral aos respectivos grupos. Nos 2 estudos, ao final da
oitava semana, os coelhos foram submetidos a ressecção de segmentos hepáticos
e a eutanásia. Foram analisados os níveis séricos de glicose, creatinina, colesterol
total, triglicerídeos e aminotransferases na linha de base e na eutanásia. As lâminas
coradas com hematoxilina/eosina e tricrômico de Gomori foram analisadas sob os
critérios do sistema de score para análise histológica da DHGNA. Resultados: A
comparação entre os grupos (Olmesartana X Untreated e Ramipril X Placebo) mostrou
que a Olmesartana e o Ramipril atenuaram significativamente o desenvolvimento
de esteatose (p<0.013, p=0.032), inflamação lobular (p<0.001, p=0.006), fibrose
(p=0,015, p=0.02) e de esteatohepatite (p<0.001, p=0.003). Conclusão: O uso
preventivo de Olmesartana e Ramipril, em coelhos hipercolesterolêmicos, atenuou
significativamente o desenvolvimento de todo o espectro histopatológico básico da
DHGNA e de esteatohepatite, indicando potencial efeito adjuvante como um possível
critério de escolha de anti-hipertensivos em portadores de DHGNA.
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Introdução: a Endocardite Infecciosa (EI) é uma doença incomum com alta
morbimortalidade, sendo comumente associada a microrganismos gram-positivos.
A EI por Proteus mirabillis, gram-negativo, é rara, de difícil diagnóstico e de tratamento
ainda controverso, sendo necessária uma rápida intervenção para evitar complicações
severas.  Objetivo: relatar o caso de um paciente com EI importante por Proteus mirabillis.
Método: informações obtidas deram-se por meio do acesso a prontuário, exames de
imagem e revisão de literatura. Resultado: paciente previamente hígido, apresentou-se
ao pronto socorro com astenia e dispneia progressiva há 2 meses. Ao ecocardiograma
demonstrou-se dupla lesão valvar aórtica grave, sendo indicado cirurgia de troca valvar.
Enquanto aguardava pela cirurgia, paciente apresentou bacteremia secundária a flebite
em acesso periférico, hemocultura com Staphylococcus epidermidis, sendo iniciado
esquema antibiótico guiado. Entretanto, paciente permaneceu febril e com marcadores
inflamatórios aumentados. Oito dias após, novas hemoculturas demonstraram presença
de Proteus mirabillis, sendo administrado novo esquema terapêutico, mas sem resposta.
Após múltiplos antibióticos e afastados outros focos infecciosos, um novo ecocardiograma
identificou uma imagem laminar em raiz da aorta sugestiva de abscesso sem vegetações.
Optado por cirurgia de emergência, confirmou-se o diagnóstico de abscesso valvar, mas a
despeito da intervenção paciente evoluiu a óbito. Conclusão: o presente relato demonstra
a associação rara e desafiadora de EI por Proteus mirabillis com apresentação atípica ao
ecocardiograma (abcesso sem vegetações) e que mesmo com o manejo antimicrobiano
combinado e cirurgia não apresentou desfecho favorável. Imagem:

INSTITUIÇÃO ¹ UFPR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (CURITIBA/
PR), ² UFAC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (RIO BRANCO/AC), ³
UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (CAMPINAS/SP), ⁴
QUANTA - QUANTA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CURITIBA/PR)
Introdução: Os atendimentos por síndrome coronária aguda reduziram durante a
pandemia da COVID-19, mas as razões para isto não estão esclarecidas.
Objetivo: Avaliar a tendência temporal no número de atendimentos por dor torácica
em Curitiba/PR e sua relação com o isolamento social e o número de casos ativos de
COVID-19. Métodos: Nós avaliamos todos os atendimentos por dor torácica (CID-10:
I.21, I.20 e R07) em Unidades de Pronto Atendimento e Hospitais SUS de Curitiba nas
semanas epidemiológicas 11 a 52 de 2018 a 2020, e correlacionamos os atendimentos
de 2020 com a mobilidade populacional para local de trabalho fornecida pelo Google
Community Mobility Reports e número de casos ativos na cidade através da correlação
de Spearman. Resultados: O número de atendimentos por dor torácica reduziu em
26,4% em 2020, comparado a média de 2018 e 2019 (16 vs 21 atendimentos por
semana/100mil hab., p<0,001). A maior redução ocorreu no início da pandemia,
apresentando associação direta com a mobilidade populacional (R=0,62, p=0,003) nas
semanas 11 a 31, mas não com o número de casos ativos (p=0,87, Figura). Já entre
as semanas 32 e 52, a variação nos atendimentos por dor torácica não apresentou
correlação significativa com a mobilidade populacional (p=0,79), mas foi inversamente
associada aos números de casos ativos (R=0,68, p<0,001). Conclusão: No início
da pandemia, redução nos atendimentos por dor torácica foi mais relacionada ao
isolamento social, mas na segunda metade do ano, foi mais relacionada ao número de
casos ativos, podendo refletir a pressão no sistema de saúde. Imagem:
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(CURITIBA - PARANÁ), ² LEC - LABORATÓRIO DE ELETROFISIOLOGIA DE
CURITIBA (CURITIBA - PARANÁ)
Resumo
Introdução: O desvio do eixo direito é considerado quando o eixo cardíaco está
presente entre +90° a + 180°. No entanto, não é esperado na estimulação do
ventrículo direito, sendo reservado, em situações não patológicas, apenas quando há
estimulação do ventrículo esquerdo ou presença de eletrodo dentro do seio coronário
ou perfurações para o ventrículo esquerdo. Por outro lado, este achado pode indicar
várias patologias, entre as quais podemos citar bloqueio fascicular, hipertrofia
ventricular direita, dextrocardia, taquicardia ventricular, síndromes de pré-excitação e
infarto lateral do miocárdio. Objetivo: descrever o caso de um desvio de eixo elétrico
à direita após implante de marcapasso com eletrodo no VD. Método: As informações
obtidas deram-se por meio do acesso a revisão de prontuário, registro de exames de
imagem e revisão de literatura. Resultado: Mulher de 53 anos conhecida por febre
reumática, hipertensão, obesidade classe 2, bronquite asmática, estenose mitral com
prótese mecânica e hepatite C e submetida a duas ablações por flutter atrial típico e
taquicardia atrial direito.  O ecocardiograma mostrou dimensões normais do ventrículo
direito e dimensões alteradas do átrio direito, com fração de ejeção de 64%. Visto
que a paciente teve recorrência em flutter esquerdo e considerando o alto risco de
ablação desse flutter atrial esquerdo em um paciente com válvula mitral mecânica e
falência de três agentes antiarrítmicos diferentes, decidimos por implante de marcapasso e ablação do nó AV e o eletrocardiograma apresentou uma apresentação atípica
com desvio do eixo para direita. Conclusão: Especulamos que a presença de desvio
do eixo direito pode ser ocasionada pela dilatação do ventrículo direito, que quando
estimulado eletricamente, tem maior probabilidade de desenvolver o desvio, mesmo
que o paciente não apresente alterações significativas ao ecocardiograma.
Responsavel pelo caso: Maurício Montemezzo
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HIPERTENSÃO E QUALIDADE DE VIDA
AUTORES SUYANE DE SOUZA LEMOS 1, CLAUDIA BERNARDI CESARINO ¹
INSTITUIÇÃO ¹ FAMERP - FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP)
Resumo
A qualidade de vida é um dos principais indicadores para avaliar as intervenções
e implantar estratégias para que o tratamento da hipertensão seja eficaz. Objetivo:
Avaliar a qualidade de vida de pacientes em tratamento de hipertensão arterial.
Método: Trata-se de um estudo descritivo que utilizou o questionário específico de
avaliação de qualidade de vida Bulpitt e Flectcher em 200 pessoas em tratamento
de hipertensão arterial no ambulatório escola do interior do Estado de São Paulo.
Os dados foram submetidos a análise estatística descritiva. Resultados: Avaliandose os escores de qualidade de vida dos pacientes hipertensos, observou-se que na
maioria (80%) o valor do escore foi acima de 60, sendo que a média dos escores foi de
67,47. Os resultados evidenciaram piora na qualidade de vida, demonstrando menores
escores nos aspectos vivenciados pelos hipertensos: satisfação sexual, desempenho
profissional e realização de atividades de lazer. Conclusões: A realização do presente
estudo nos possibilitou uma aproximação maior com a problemática que abrange a
vivência destes pacientes com hipertensão arterial. A percepção da qualidade de vida
por meio do instrumento de Bulpitt e Fletcher demonstrou ser fortemente determinada
por fatores sócio-econômicos. A avaliação da qualidade de vida destes pacientes
hipertensos proporcionará subsídios na implantação e otimização do serviço de saúde.
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HIPERTENSÃO E QUALIDADE DE VIDA
AUTORES SUYANE DE SOUZA LEMOS 1, CLAUDIA BERNARDI CESARINO 1
INSTITUIÇÃO ¹ FAMERP - FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP)
Resumo
A qualidade de vida é um dos principais indicadores para avaliar as intervenções
e implantar estratégias para que o tratamento da hipertensão seja eficaz. Objetivo:
Avaliar a qualidade de vida de pacientes em tratamento de hipertensão arterial.
Método: Trata-se de um estudo descritivo que utilizou o questionário específico de
avaliação de qualidade de vida Bulpitt e Flectcher em 200 pessoas em tratamento
de hipertensão arterial no ambulatório escola do interior do Estado de São Paulo.
Os dados foram submetidos a análise estatística descritiva. Resultados: Avaliandose os escores de qualidade de vida dos pacientes hipertensos, observou-se que na
maioria (80%) o valor do escore foi acima de 60, sendo que a média dos escores foi de
67,47. Os resultados evidenciaram piora na qualidade de vida, demonstrando menores
escores nos aspectos vivenciados pelos hipertensos: satisfação sexual, desempenho
profissional e realização de atividades de lazer. Conclusões: A realização do presente
estudo nos possibilitou uma aproximação maior com a problemática que abrange a
vivência destes pacientes com hipertensão arterial. A percepção da qualidade de vida
por meio do instrumento de Bulpitt e Fletcher demonstrou ser fortemente determinada
por fatores sócio-econômicos. A avaliação da qualidade de vida destes pacientes
hipertensos proporcionará subsídios na implantação e otimização do serviço de saúde.
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VENTRÍCULO DIREITO E COMUNICAÇÃO INTERATRIAL.
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DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (CURITIBA/PR), ² PUCPR PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (CURITIBA/PR), ³ UFPR
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (CURITIBA/PR), ⁴ LIAC PUCPR - LIGA
ACADÊMICA DE CARDIOLOGIA DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO
PARANÁ (CURITIBA/PR)
Resumo
Fundamento: A amiloidose é uma doença caracterizada por deposição extracelular
de fibrilas amiloides, que podem ser formadas por diversas proteínas precursoras. Na
amiloidose cardíaca (AC), as proteínas mais frequentes são imunoglobulinas de cadeia
leve (Amiloidose AL) e transtirretina mutante (ATTR hereditária) ou selvagem (ATTR
senil). Sabendo-se que a AC é subdiagnosticada e que surgiram terapias modificadoras
de doença, o reconhecimento dessa condição é essencial. Objetivo: Relatar o caso de
um paciente com ATTR hereditária associada à gamopatia monoclonal de significado
indeterminado. Métodos: As informações foram obtidas por revisão de prontuário.
Resultados: Homem, 79 anos, com quadro clínico de insuficiência cardíaca (NYHA 2)
há 7 meses, apresentando ingurgitamento jugular, estertores finos bibasais e edema
em membros inferiores (+++/IV). O ecocardiograma transtorácico demonstrou ventrículo
esquerdo com padrão de hipertrofia concêntrica (septo interventricular 16 mm; parede
posterior 16 mm), dimensão interna preservada, disfunção diastólica grau III, fração
de ejeção de 29% e aspecto cintilante do septo interventricular. Diante da suspeita de
cardiomiopatia restritiva, foi realizada imunoeletroforese de proteínas, que demonstrou
padrão monoclonal IgG/Kappa. Paciente já fazia seguimento com a neurologia devido
à neuropatia periférica e, nesse contexto, já  havia realizado estudo genético para
ATTR, que identificou uma mutação patogênica p.Val142lle no éxon 4 do gene TTR,
confirmando a hipótese de ATTR. Conclusões: A AC é uma doença heterogênea em
suas manifestações clínicas, tratamento e prognóstico. O diagnóstico requer um alto
grau de suspeição clínica, por meio dos red flags: hipertrofia do ventrículo esquerdo
inexplicada, derrame pericárdico, bloqueio atrioventricular, espessura miocárdica
aumentada associada à  baixa voltagem do complexo QRS no eletrocardiograma,
hipotensão ortostática e neuropatia periférica sem causa aparente. A gamopatia
monoclonal de significado indeterminado pode ocorrer em pacientes com ATTR, sem
caracterizar amiloidose AL. A detecção precoce da doença possibilita tratamento
adequado, melhorando a qualidade de vida e a morbimortalidade desses pacientes.
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TECNOLOGIAS EXTRACORPÓREAS UTILIZADAS NA COVID-19 - RELATO
DE CASOS.

AUTORES YONÁ KARINE KRAMER ¹, ALAN SIQUEIRA HONORATO ¹, BRUNO
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AUTORES HÉLCIO GIFFHORN ¹, RICARDO RISSON ³, LUIZ CESAR GUARITA
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INSTITUIÇÃO ¹ UFPR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (TOLEDO/PR),
² SCAFF - SCAFF CLÍNICA DE CARDIOLOGIA (TOLEDO/PR)
Introdução: Os Fibroelastomas Papilíferos (FEP), estruturas pequenas, solitárias
e geralmente assintomáticas, são neoplasias cardíacas raras e benignas,
correspondendo a menos de 10% dos tumores cardíacos primários. O FEP localizado
no lado direito do coração corresponde a menos de 0,05% desses tumores. A
comunicação interatrial (CIA) representa cerca de 10% das cardiopatias congênitas,
sendo acianótica e geralmente assintomática até a vida adulta, exigindo tratamento
se ocasionar repercussão hemodinâmica.Objetivo: Relatar o caso de um paciente
portador de FEP de saída de ventrículo direito (VD) associado a CIA. Métodos:  As
informações contidas neste trabalho foram obtidas por meio de revisão do prontuário
e exames de imagem realizados pelo paciente, bem como pela revisão da literatura.
Resultados: M.R.S., masculino, 58 anos, assintomático, com ecocardiograma
transtorácico mostrando pequena estrutura móvel, pedunculada e hipoecogênica, de
6,6mm x 5,4mm, em via de saída de VD. Submetido a ecocardiograma transesofágico,
com achado de massa de bordos irregulares, pedunculada, de 6,3mm x 5,5mm, em
região subtricuspídea (não relacionada à válvula tricúspide), compatível com FEP de
VD. O exame também mostrou a presença de CIA ostium secundum de 9,6mm, sem
repercussão hemodinâmica. Devido à ausência de sintomas, optou-se por manejo
conservador, com paciente com quadro inalterado em 11 meses de seguimento.
Conclusão: A associação de FEP em via de saída de VD e CIA torna esse relato
uma combinação não descrita na literatura, em que as características das patologias
permitiram um manejo conservador do caso. Tratando-se, portanto, de um caso único.
Imagem:
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À GAMOPATIA MONOCLONAL DE SIGNIFICADO INDETERMINADO
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INSTITUIÇÃO ¹ CCG - CLINICA CARDIOLOGICA GIFFHORN (CURITIBA/PR), ²
HP - HOSPITAL PILAR (CURITIBA/PR), ³ HR - HOSPITAL ROCIO (CURITIBA/PR)
Resumo
Fundamento O desenvolvimento da síndrome da insuficiência respiratória grave (
SARS ) com retenção importante de CO2 e da síndrome da tempestade de citocinas (
STC ), levaram a recomendações do uso de tecnologias extracorpóreas ( TeC ) como
terapia de suporte na Covid-19. Objetivo - O objetivo deste trabalho foi o de revisar os
casos em que foram utilizadas TeC durante os anos de 2020/2021. Métodos Foram
admitidos 4 pacientes, 3 eram masculinos, idade média de 54,7, todos apresentando
doença por Covid-19 + ( RT-PCR ou TC tórax com vidro fosco). Neles, o SARS-CoV2
encontrava-se na forma grave e em fase inflamatória. O qSOFA foi de 3 (100%) .
A ECMO foi indicada para suporte respiratório, a hemopurificação na fase de STS (
Citosorb ® ) e a assistência ventricular ( Centrimag ® ) para miocardite aguda ( MA
). Resultados A tecnologia ( TeC ) empregada foi: 2 ECMO ( SARS com hipercarbia
grave ) , 2 hemopurificações e 1 assistência ventricular ( FE = 27% ). A tecnologia
menos complexa é a hemopurificação. Na ECMO, o controle com KPTT e TCA são
mandatórios. Em um paciente com ECMO ocorreu hemorragia alveolar difusa. No
paciente com assistência ventricular, houve progressão da MA com aumento das
drogas vasoativas. Ocorreram 3 óbitos. Conclusões A Covid-19 impôs novos desafios
nos pacientes com SARS. O emprego de TeC ainda encontra-se incipiente, indicandose : na hipercapnia severa, na STS e na miocardite viral aguda. Referências Ronco C,
Reis T, De Rosa S. Coronavirus Epidemic and Extracorporeal Therapies in Intensive
Care: si vis pacem para bellum. Blood Purif 2020;49:255-258. Covid-19 and ECMO:
the interplay between coagulation and inflammation - a narrative review. Critical Care
2020;24:205. The CentriMag: A New Optimized Centrifugal Blood Pump with Levitating
impeller. The Heart Surge Forum 2004;E477-80.

Resumos Temas Livres
025

026

SITUS INVERSUS TOTALIS EM PACIENTE COM COVID-19: UM RELATO DE
CASO

CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA EM PACIENTE COM
OCLUSÃO BILATERAL DE CARÓTIDAS – RELATO DE CASO
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INSTITUIÇÃO ¹ FPP - FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE (PR)
Resumo
INTRODUÇÃO: O Situs Inversus Totalis (SIT) é uma alteração congênita rara,
caracterizada pelo desenvolvimento das vísceras no lado oposto de sua topografia
típica. A COVID-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, gera principalmente
problemas respiratórios. OBJETIVO: Relatar um caso de SIT de um paciente com
COVID-19, descrevendo os achados e conduta clínica, além de comparar com a
literatura disponível. METODOLOGIA: Revisão do prontuário, entrevista com o
paciente e revisão da literatura. RESULTADOS: Paciente do sexo masculino, 17
anos, chegou ao pronto atendimento com queixa de “sensação de aperto no peito”,
relatava febre, tosse seca e dispneia leve. Os sintomas começaram há 4 dias sem
progressão. Suspeitou-se inicialmente de infecção pelo SARS-CoV2. Ao exame físico,
estava normotenso, afebril e com saturação de oxigênio em 97%. Apresentava tórax
atípico, dispneia leve e, à ausculta pulmonar, estertores subcrepitantes. Ictus cordis
palpável no quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular direita. Solicitados
exames laboratoriais, Rx, ECG e RT-PCR. O ECG evidenciou inversão das derivações,
ritmo sinusal com onda P negativa em D1 e aVL, positiva em aVR, D2 e D3, devido
à inversão atrial, em que o nó sinusal está à esquerda do átrio esquerdo, com vetor
P direcionado da esquerda à direita. O vetor de QRS apontava para a direita, sendo
predominantemente positivo em aVR e com voltagem reduzida de V1 a V6. O raio-x
evidenciou dextrocardia em espelho, inversão de bolha gástrica à direita e de lobo
hepático à esquerda, indicando inversão dos demais órgãos. Os campos pulmonares
estavam sem alterações, o RT-PCR veio positivo e diagnosticou-se SIT e COVID-19.
Em relação ao primeiro, não há necessidade de tratamento, enquanto o segundo
recebe tratamento sintomático e acompanhamento domiciliar. CONCLUSÃO: O SIT  é
um quadro raro, geralmente assintomático. Este relato de caso abordou o diagnóstico
de SIT tardio, associado a um quadro de COVID-19.

INSTITUIÇÃO ¹ HC-UFPR - HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR (CURITIBA/
PARANÁ)
Introdução: A cirurgia de revascularização miocárdica (RVM) é um procedimento muito
prevalente, porém com risco considerável de morbimortalidade e 1-5% de chance de
acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi) perioperatório, especialmente quando há
a presença de estenose/oclusão de carótidas. Relato: Homem, 64 anos, hipertenso,
diabético tipo 2 insulino-dependente, obeso, tabagista, admitido na emergência por
insuficiência cardíaca descompensada perfil B e dor torácica atípica, de início há 2 dias.
Durante investigação, observada disfunção ventricular (fração de ejeção do ventrículo
esquerdo de 31%) associada à alteração de contratilidade segmentar. Paciente foi
submetido ao cateterismo cardíaco, apresentando lesão importante no tronco da
coronária esquerda, obstruções significativas em descendente anterior e oclusão da
coronária direita, sendo indicado tratamento cirúrgico. Na avaliação pré-operatória
com doppler e angiotomografia, identificada oclusão de artérias carótidas internas
bilateralmente e estenose acentuada em artéria vertebral direita. Optado, em conjunto
com a equipe da neurologia, pela cirurgia de RVM sem circulação extracorpórea e com
monitorização intra-operatória do fluxo cerebral com doppler transcraniano. No intraoperatório, observado hipofluxo em artéria cerebral média por 6 minutos, sendo realizado
volume e droga vasoativa, com melhora da perfusão cerebral (Figura). Paciente foi
extubado no mesmo dia, evoluindo sem déficits neurológicos. Discussão: Tendo em
vista a escassez de relatos sobre o tema, esse caso se torna notório por demonstrar a
importância da monitorização do fluxo cerebral no intra-operatório de cirurgias cardíacas
para controle hemodinâmico e avaliação de embolização em pacientes com estenoses
graves/oclusão de carótidas, os quais têm maior risco de AVCi, podendo melhorar o
prognóstico desses pacientes. Imagem:

Responsavel pelo caso: Carlos Alexandre Fernandes
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RUPTURA DE CORDOALHA POR ENDOCARDITE INFECCIOSA: RELATO DE
CASO - CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAJURU: UMA
NOVA ERA

MARCA-PASSO HISSIANO USADO COMO ALTERNATIVA PARA REALIZAR
UM ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO

AUTORES NOESSA HIROMI ASSANO STANGLER 1,2,3, IVANA TABALIPA
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INSTITUIÇÃO ¹ PUCPR - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
(CURITIBA/PR), ² HUC - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAJURU (CURITIBA/PR), ³
HMC - HOSPITAL MARCELINO CHAMPAGNAT (CURITIBA/PR)
Introdução/Fundamento: Endocardite infecciosa (EI) é inflamação da superfície
endotelial do coração e acomete válvulas cardíacas. É comumente causada por
bactérias, sendo o Streptococcus spp. o principal agente causador no Brasil.
Descrição de caso: J.F.L.S., 57 anos, masculino, hipertenso, atendido por retenção
urinária, que progrediu com insuficiência renal aguda pós-renal e necessidade de
hemodiálise. Durante internamento, evoluiu com sintomas sistêmicos de endocardite e
apresentou hemoculturas positivas para Staphylococcus aureus sensível a meticilina
(MSSA), sendo realizado antibioticoterapia. O ecocardiograma transesofágico
(ecocardioTE) revelou em valva aórtica imagem hiperecogênica, móvel (0,7x0,8cm)
aderida à cúspide coronariana esquerda, compatível com vegetação. Porém,
apresentou novo sopro cardíaco em foco mitral e em ecocardioTE havia em valva
mitral cúspide posterior espessada, exibindo “flail” aparentemente do scallop P3,
além de imagem ecogênica filamentar aderida à mesma, medindo 9mm, sugestiva de
vegetação e ao doppler refluxo importante, direcionado ao septo interatrial, com efeito
coanda. Foi indicado cirurgia com troca valvar de emergência devido à ruptura de
cordoalha e instabilidade hemodinâmica. Foi realizada troca valvar mitral por prótese
biológica com circulação extracorpórea e monitorização hemodinâmica conjunta com
ecocardioTE. Cultura da valva mitral foi negativa, mesmo com realização de sonicação
da valva. Paciente evoluiu conforme esperado da parte cardiológica, recebendo alta
com acompanhamento ambulatorial. Discussão/Conclusões: Apesar dos avanços
na medicina, a EI continua sendo uma doença de alta mortalidade associada a
complicações graves, sendo o bom resultado do tratamento cirúrgico dependente do
diagnóstico precoce. Esse é um marco histórico em um serviço público de saúde do
Paraná, que há mais de 15 anos não realizava cirurgia cardíaca, sendo, portanto, um
recomeço dos procedimentos de alta complexidade cardiovascular nessa instituição
de saúde pública do Paraná contando com as novas tecnologias disponíveis na
atualidade.
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Resumo
Introdução: Mesmo com o avanço da medicina diante da tecnologia, a abordagem
mais adequada para tratar distúrbios do nó sinusal e bloqueios atrioventriculares (AV)
continua sendo uma estimulação cardíaca por marca-passo (MP). Entre as possíveis
causas, o bloqueio AV 2:1, é caracterizado como uma disfunção capaz de afetar tanto
o sistema His-Purkinje. Novas técnicas estão sendo desenvolvidas para melhorar o
prognóstico dos pacientes, uma delas é a estimulação do sistema de condução de
His, prática que visa garantir uma ressincronização fisiológica, capaz de corrigir o
QRS por intervenção direta do sistema de his. Embora apresente uma técnica difícil
de ser realizada devido às limitações anatômicas presentes para a colocação do
eletrodo e interação com o feixe de His, esta prática também pode ser utilizada para
a realização de um Estudo Eletrofisiológico (EEF), sendo uma possível alternativa
quando houver dúvida sobre a localização específica do bloqueio e possibilitando
estimular tanto átrio ou ventrículo através do próprio elétrodo.   Objetivo: descrever
o caso de um procedimento de implante de MP utilizado para realizar um estudo
eletrofisiológico. Método: Informações contidas no prontuário, registro de exames e
revisão de literatura. Resultado: Um homem de 58 anos, com sintoma de cansaço
apresentando no eletrocardiograma (ECG)  bloqueio AV 2:1 e bloqueio incompleto de
ramo direito. Após a injeção de atropina, o ECG exibiu bloqueio AV 2:1 persistente.
O ecocardiograma com fração de ejeção preservada e a investigação coronariana
por tomografia   não mostrou lesões coronarianas críticas.   Decidimos realizar um
EEF específico utilizando o eletrodo do MP como cateter visando determinar o nível
do bloqueio através de pacing atrial e visualizando o intervalo do his intracavitário
comprovando a indicação do MP. Conclusão: A estimulação de His demonstrou ser
uma alternativa para realizar diagnósticos eletrofisiológicos para comprovar a origem
do bloqueio AV e verificar os intervalos de condução.
Responsavel pelo caso: Maurício Montemezzo
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EMBOLIA PARADOXAL PELO FORAME OVAL PATENTE EM PACIENTE
JOVEM COM INFARTO DO MIOCÁRDIO COM SUPRADESNIVELAMENTO DE
ST ASSOCIADO A TROMBOEMBOLISMO PULMONAR MACIÇO E TROMBOSE
VENOSA PROFUNDA

REPARO MITRAL PERCUTÂNEO COM O DISPOSITIVO DE NOVA GERAÇÃO
MITRACLIP XTR EM PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA MITRAL IMPORTANTE
SECUNDÁRIA A RUPTURA DE CORDOALHA E DILATAÇÃO DO ANEL MITRAL

AUTORES RAFAELLA CRISTINA PEREIRA ECKER 1,2, ALEXANDRE LOYOLA
E SILVA AVELAR 3, ANA LAURA CAMARGO STURM 1,2, FERNANDA SANCHES
AGUERA 3, GUILHERME BARRETO GAMEIRO SILVA 3, GUSTAVO BLUME ³, LÍDIA
ANA ZYTYNSKI MOURA ³, RODRIGO FADEL SIMÃO 1,2, RÔMULO FRANCISCO
DE ALMEIDA TORRES ³
INSTITUIÇÃO ¹ PUC- PR - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
(CURITIBA - PR ), ² LIAC PUCPR - LIGA ACADÊMICA DE CARDIOLOGIA DA
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (CURITIBA- PR ), ³ HMC HOSPITAL MARCELINO CHAMPAGNAT (CURITIBA - PR )
Introdução: o tromboembolismo pulmonar (TEP) associado a embolia paradoxal (EP)
pela existência de um forame oval patente (FOP) pode ser o mecanismo causal do infarto
agudo do miocárdio (IAM). Esses eventos concomitantes são raros e o duplo diagnóstico
precoce é essencial para instituir terapia adequada e evitar desfecho negativo. Objetivo:
relatar o caso de um homem jovem portador de FOP com trombose venosa profunda
(TVP) bilateral que evoluiu com TEP maciço e IAM. Método: as informações foram
obtidas de revisão do prontuário, revisão bibliográfica e registro fotográfico dos exames
complementares e do procedimento percutâneo guiado por imagem. Resultados:
paciente de 21 anos foi admitido em hospital terciário com queixa de cansaço, dor
torácica e dispneia. Eletrocardiograma demonstrou supradesnivelamento do segmento
ST na parede inferior e, dessa forma, foi encaminhado de imediato para sala de
hemodinâmica. O cateterismo revelou oclusão total da coronária direita no terço médio
e alta carga trombótica. Foi realizada a recanalização coronária com sucesso. Pelo
quadro de persistência de dispneia associado a baixa saturação de oxigênio, realizou
antiotomografia de tórax, que comprovou presença de TEP. Pelo quadro concomitante
de embolia venosa e arterial, foi investigado com ecocardiograma transesofágico
que evidenciou a presença de FOP de alto risco anatômico. Após acompanhamento
ambulatorial, optou-se pela oclusão percutânea do FOP, realizada após exclusão de
trombofilias. Conclusões: o caso e as publicações levantadas demonstram a raridade e
a importância do diagnóstico do IAM por EP associado ao TEP. O relato visa a discutir
sua fisiopatologia, métodos diagnósticos e terapêuticos mais adequadas. Imagem:

INSTITUIÇÃO ¹ PUCPR - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
(CURITIBA, PARANÁ), ³ HMC - HOSPITAL MARCELINO CHAMPAGNAT
(CURITIBA, PARANÁ), ⁴ LIAC PUCPR - LIGA ACADÊMICA DE CARDIOLOGIA DA
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (CURITIBA, PARANÁ)
Introdução: com o aumento da expectativa de vida observamos maior número de casos
de insuficiência mitral (IM) na população idosa com maior risco cirúrgico. Pacientes
sintomáticos com IM severa não apresentam boa reposta com o tratamento clínico e, se
não realizada intervenção valvar, exibem mortalidade aumentada. O reparo mitral com
dispositivo MitraClip® se baseia na cirurgia de Alfieri, criando um orifício duplo pela união
central das duas cúspides mitrais. O aumento da experiência aliado a evolução dos
dispositivos permite que hoje o reparo mitral percutâneo seja realizado em anatomias
complexas. Objetivos: relatar o caso de um paciente com IM importante sintomática de
etiologia mista submetido a clipagem mitral percutânea. Métodos: as informações foram
obtidas por meio de revisão de prontuário, entrevista com paciente, registro de exames
de imagem e revisão da literatura. Resultados: paciente de 85 anos, revascularizado
há 10 anos, foi admitido com quadro de insuficiência cardíaca classe funcional (CF)
IV. Ao ecocardiograma foi demonstrada fração de ejeção preservada e IM importante
por ruptura de cordoalha e dilatação do anel mitral. O ecocardiograma 3D demonstrou
aspecto anatômico favorável para o reparo mitral percutâneo. Por conta da anatomia
mitral um dispositivo MitraClip® XTR que possui maior alcance foi implantado primeiro
seguido do MitraClip® NTR. Recebeu alta hospitalar em 48 horas e no seguimento clínico
de 8 meses apresenta-se em CF I sem novas internações. Conclusões: o presente
relato demonstra a factibilidade e segurança do reparo mitral percutâneo com dispositivo
de nova geração em paciente com IM e anatomia mitral desafiadora. Imagem:
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TERAPIA ENDOVASCULAR EM DISSECÇÃO DE AORTA ASCENDENTE.
RELATO DE CASO.

PERFIL DE PACIENTES COM EXTRASSÍ STOLES VENTRICULARES NÃ O
SUSTENTADAS, DE UM AMBULATORIO DE CARDIOLOGIA DO OESTE DO
PARANÁ.

AUTORES HÉLCIO GIFFHORN ¹, MILTON DE MIRANDA SANTORO 2, ANDRÉ
AMARAL DERGINT 2, MARIA CAROLINA A.S. GIFFHORN 1, VÍTOR BAUER JR. 2
INSTITUIÇÃO ¹ CCG - CLÍNICA CARDIOLÓGICA GIFFHORN (CURITIBA/PR), ²
HP - HOSPITAL PILAR (CURITIBA/PR)
Resumo
Fundamento - Os dissecções da aorta ascendente ( DAA ) podem ser reparados
por via endovascular ( TE ) em pacientes de alto risco para a cirurgia. Os maiores
obstáculos a esta abordagem incluem as complexidades da anatomia: raiz aórtica,
aorta ascendente e o arco aórtico. Outro problema é o comprometimento do conjunto
da valva aórtica. Objetivo - O objetivo deste trabalho é o apresentar um relato de
caso de DAA reparada por TE. Métodos - M.P.S.G., 73 anos, feminina, admitida
UTI com dor torácica de forte intensidade com irradiação para dorso. Co-morbidades:
HAS, DM, DLP, DAC com angioplastia prévia e dissecção durante o procedimento.
CHV: ex-tabagista. Exames: ecocardio (20.03.18): dilatação da aorta ascendente
sugestivos de dissecção, PAP = 56mmhg; angioto TC aorta (20.03.18); aneurisma
de AAA , hematoma intra-mural, hemopericárdio.
Resultados - A paciente foi
submetida a procedimento de urgência ( 21.03.18), com implante de endoprótese
torácica tipo Valiant ® de 40mm via artéria femoral direita. A prótese apresentou bom
posicionamento. No momento da expansão da prótese, ocorreu FV , sendo revertida.
No controle de aortografia havia insuficiência da cúspide não coronariana que foi
corrigida com a re-expansão da prótese. Ocorreu nova hipotensão arterial seguida de
PCR, realizadas manobras de reanimação avançada, sem sucesso. Conclusões - A
indicação de TE em DAA ainda é para casos selecionados de alto risco. Evidências
adicionais de evidência e maior número de casos ainda necessitam serem realizados.
Referências 1. Kubota H. Endovascular stent graft repair of the ascending aorta - final
frontier in the endowascular treatment of the aorta. J Thorac Dis 2016;8:E1358-60. 2.
Vallabhajosyula P, Gottret JP, Bavaria JE, Desai ND, Szeto WY. Endovascular repair of
the ascending aorta in patients at high risk for open repair. J Thorac Cardiovasc Sure
2015;149:S144-50.
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Resumo
INTRODUÇÃO: Extrassístoles ventriculares são definidas como despolarizações
precoces do miocárdio originadas no ventrículo, sendo encontrados na prática clínica
em 1% dos indivíduos sujeitos a um eletrocardiograma (ECG) de rotina ou em mais da
metade dos submetidos à monitorização ambulatorial. Na literatura, as extrassístoles
ventriculares por saída de ventrículo esquerdo (EXVVE) estão mais associadas a
patologias e por maior fator de risco cardíaco; enquanto, pacientes com extrassístoles
ventriculares por via de saída de ventrículo direito (EXVVD) estão pautadas a causas
mais benignas.
OBJETIVO: O objetivo principal foi avaliar se existem diferenças significativas no perfil
clínico de pacientes com extrassístoles ventriculares quanto a via de saída.
MÉTODO: A amostra foi composta de quarenta e três pacientes com extras sístoles
monomórficas com origem na EXVVD ou EXVVE, acompanhados no ambulatório de
cardiologia no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná (CISOP), sendo
estes submetidos a um eletrocardiograma de alta resolução (Bionet Eletrocardiógrafo
ECG 12 Canais Cardiocare 2000) e laudados por um cardiologista. Estatísticas
descritivas e inferenciais foram utilizadas para caracterizar a amostra e avaliar a
significância entre os fatores.
RESULTADOS: Observou-se que os pacientes com EXVVD tem idade média inferior
aos pacientes com EXVVE (63,36 versus 73,69 anos). Além disso, existe associação
significativa entre a via de saída e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes
Mellitus (DM) e Tabagismo em EXVVE, sendo que a proporção de pacientes com
EXVVD é maior em casos sem esses fatores de risco.
CONCLUSÕES: A prevalência de fatores de risco (HAS, DM e tabagismo) estão
significativamente mais relacionados a via de saída esquerda, o que demostra
associação entre a gravidade do caso versus a presença de fator de risco na EXVVE
em relação a EXVVD, questionando a necessidade do real encaminhamento.
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ESTRATÉGIA DE TREINAMENTO PARA CARDIOLOGISTAS EM PLATAFORMA
INOVADORA DE CASOS CLÍNICOS INTERATIVOS VIRTUAIS HUMANIZADOS
NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID 19.

PERICARDITE EPISTENOCÁRDICA APÓS ANGIOPLASTIA DE ARTÉRIA
DESCENDENTE ANTERIOR (DA)

AUTORES MANOEL CANESIN 2,1, FABRICIO FURTADO 2, RODRIGO
GONÇALVES 2, DIOGO CARRARA 2, MUCIO TAVARES DE OLIVERIRA JR 3,
ANTONIO CARLOS PEREIRA BARRETTO 3
INSTITUIÇÃO 1 UEL - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (LONDRINA/
PARANÁ), 2 ACTIVE/PACIENTE 360 - ACTIVE METODOLOGIAS ATIVAS DE
ENSINO (LONDRINA/PARANÁ), 3 INCOR/USP - INSTITUTO DO CORAÇÃO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (SÃO PAULO)
Introdução: A necessidade de distânciamento social na pandemia Covid-19 impediu a
realização de inúmeros eventos. Para adaptação a esta realidade, utilizamos uma nova
Plataforma de Casos Clínicos Virtuais Humanizados (P-CCVH). Objetivo: Apresentar
a estratégia e avaliar o interesse do cardiologista em estratégia de treinamento
inovadora. Métodos: Transformamos o curso SAVIC, já realizado presencialmente em
vários países, em digital (P-CCVH). Estudo observacional e retrospectivo. Etapa 1; os
cardiologistas tiveram acesso a 63 sessões de microaprendizagem (diretriz atualizada
de IC); Etapa 2, 16 cardiologistas participaram de forma síncrona (37 sessões)
tutoriais com instrutor, discutindo 2 casos clínicos na P-CCVH. Etapa 3, interagiram
de forma individual assíncrona P-CCVH. Avaliações foram o cálculo do Net Promoter
Score (NPS: 0-10) e escalas Likert (0 a 5) para acesso à aquisição de conhecimento
e impressão pelo cardiologista referente ao uso da P-CCVH em vez de slides. Análise:
software R Studio versão 1.4.1103. Resultados: Um total de 558 cardiologistas
participaram, 332 avaliados. As notas do NPS são mostradas na Figura 1. O NPS
calculado foi 94. A avaliação mediana na escala Likert para a percepção de aquisição
de conhecimento foi de 5,0 (média 4,818). A mediana no uso P-CCVH foi 5,0 (média
4,438). Conclusões: Estratégia de treinamento inédita para cardiologistas promoveu
alto grau de satisfação, perceção de aquisição de conhecimento e preferência pela
interação de casos clínicos com a P-CCVH ao invés de slides, sugerindo ser um
modelo adequado para educação médica em cardiologia na pandemia de Covid-19 e
também uma opção para o período pós-pandêmico. Imagem:
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Resumo
INTRODUÇÃO: Pericardite epistenocárdica está relacionada à interação da necrose
epicárdica com o pericárdio , que ocorre do 1º ao 10º dia infarto agudo do miocárdio
(IAM) transmural. Inicialmente se manifesta com dor e atrito pericárdico, ocorre em
5-20% dos infartos transmurais do miocárdio, mas é raramente descoberto.
Informações clínicas: A.A.M, 54 anos, diagnosticado com infarto do miocárdio com
elevação do segmento ST (IAMCSST), realizado trombolítico na origem, admitido
em hospital de referência após 24h. Exame físico inicial: REG, afebril, acianótico.
PA:120X 90mmHg, FC 88bpm, FR 26irpm, Sat 96% ar ambiente, bulhas cardíacas
normofonéticas em 2T sem sopros, sem sinais de insuficiência cardíaca. Histórico
de diabetes mellitus e ex-tabagista. Eletrocardiograma (ECG) identificou o IAMCSST
afetando parede anterior extensa. Realizou-se intervenção coronariana percutânea
(ICP) com urgência. Achados da ICP revelaram suboclusão segmentar de ramo
descendente anterior(DA) proximal, ateromatose difusa leve em demais segmentos
coronários, disfunção sistólica segmentar moderada/severa de ventrículo esquerdo
(VE); realizado angioplastia de DA com sucesso. Após 24 horas do procedimento,
evoluiu com dor torácica ventilatório-dependente. Nova ICP indicou perviedade
do stent mantida. OBJETIVO: Relatar caso de pericardite epistenocárdica após
angioplastia de artéria descendente anterior devido a infarto transmural de parede
anterior. MÉTODOS: Análise de história clínica, ECG, cineangiocoronariografia e
ecocardiograma transtorácico disponíveis em prontuário. RESULTADOS: Novo ECG
mostrou elevação do segmento ST difusa, e infra desnível difuso do intervalo PR.
Realizado ecocardiograma transtorácico evidenciando derrame pericárdico leve com
predomínio na região do ventrículo direito, acinesia apical do VE, fração de ejeção
(Simpson) 49%. Diagnosticou-se o paciente com pericardite epistenocárdica. Paciente
recebeu ibuprofeno, colchicina e tratamento para IAMCSST recebendo alta 4 dias após
o diagnóstico de pericardite.CONCLUSÕES: Conclui-se através de história clínica e
exames complementares que o paciente foi acometido de pericardite epistenocárdica.
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METÁSTASE INTRACARDÍACA DE SARCOMA DE OMBRO.
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Resumo
As metástases cardíacas são mais comuns que os tumores cardíacos primários,
sendo variáveis na sua forma de apresentação clínica, podendo ser assintomático em
cerca de 12%. Geralmente apresentam sintomas cardíacos, sinais de embolização
sistêmica e sintomas sistêmicos ou constitucionais. A via mais comum de
disseminação é a hematogênica, via artérias coronárias. Trazemos um relato de caso
de uma paciente jovem, diagnosticada com leiomiossarcoma em ombro direito, com
sinais de insuficiência cardíaca direita. Exame de imagem demonstando metástase
intracardíaca em átrio e ventrículo direito.

Resumo
Os tumores cardíacos primários são raros, com incidência entre 0,0017 e 0,19%,
e assintomáticos em até 72% dos casos. Aproximadamente 75% dos tumores são
benignos e quase 50% destes são constituídos por mixomas. Quanto à localização,
75% dos mixomas estão no átrio esquerdo, 15-20% no átrio direito e, mais raramente,
nos ventrículos. O achado de mixomas cardíacos geralmente implica em excisão
cirúrgica imediata para prevenir eventos embólicos e morte súbita cardíaca. Relatos
com taxa de crescimento documentada são raros e a real taxa de crescimento
permanece um assunto controverso. Relatamos o rápido crescimento de um
mixoma de átrio direito em uma paciente oligossintomática de 69 anos com histórico
ecocardiográfico negativo nos útlimos dois anos, recusando a cirurgia no momento do
diagnóstico, permitindo monitorar o crescimento do mixoma.
Responsavel pelo caso: Douglas Mesadri Gewehr
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CORREÇÃO PERCUTÂNEA DE FORAME OVAL PATENTE EM PACIENTE COM
SÍNDROME PLATIPNÉIA ORTODEOXIA

MORTALIDADE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO ESTRATIFICADA
POR ESCOLARIDADE NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DE 2010 A 2019
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Resumo
A síndrome platipnéia ortodeoxia (SPO) é uma entidade rara, caracterizada por
dispnéia e dessaturação em posição supina e melhora dos sintomas em posição
ortostática. Os shunts intracardiacos descritos na literatura como potenciais etiologias
para a SPO são o forame oval patente (FOP) e a CIA. Relatamos um caso de um
paciente com SPO devido a um FOP.
Paciente de 78 anos, com histórico de HAS e arritmia não especificada, estava
em seguimento ambulatorial em outro serviço por dispnéia de longa data. Atual
internamento para equipe de pneumologia e cardiologia por piora dos sintomas há 6
meses, e elucidação diagnóstica. Durante internamento foi afastada a possibilidade
de má formação arteriovenosa, TEP e síndrome hepatopulmonar. Desde então,
permaneceu em uso de O2 domiciliar, relatando dispnéia aos pequenos esforços,
com característica de platipnéia, apresentando piora ao sentar-se. Foi realizado um
ecocardiograma transesofagico, que evidenciou um aneurisma de septo interatrial com
FOP, apresentando fluxo bidirecional, função biventricular preservada. O paciente foi
então encaminhado ao serviço de hemodinâmica para correção das lesões cardíacas.
O estudo hemodinâmico mostrou a presença do FOP com pressão da artéria pulmonar
normal e queda da saturação de 92% com O2 a 2//min para 83% com O2 a 2//min em
posição ortostática. Dois meses depois, o paciente foi submetido ao procedimento de
fechamento do FOP, de maneira percutânea. Após a correção, apresentou melhora
clínica expressiva, mantendo saturação entre de 93-95% em ar ambiente.
O conhecimento da SPO é de suma importancia no diagnostico diferencial de dispnéia.
Responsavel pelo caso: Dr. André Luis David
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Resumo
Introdução: O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) permanece a principal causa de morte
no mundo. Além disso, a literatura tem sedimentado a associação entre os anos de
escolaridade e a melhora nos indicadores de saúde. Há evidências de relação causal
entre os anos de educação e melhores resultados nos indicadores de saúde, incluindo
queda da mortalidade por eventos cardiovasculares. Objetivo: Avaliar a relação de
entre óbitos por IAM e anos de escolaridade no município de Porto Alegre (RS) entre os
anos de 2010 a 2019. Métodos: Trata-se de um estudo ecológico que buscou analisar
correlação entre taxa de óbitos por IAM e anos de escolaridade. Os dados foram
coletados nas bases do site DATASUS, com os seguintes filtros: município de Porto
Alegre, período de 2010 a 2019, óbitos por IAM, anos de escolaridade e faixa etária
subdividida por décadas. Esses dados foram processados em planilha no programa
Microsoft Excel®. Resultados: A porcentagem de óbitos por IAM no município de
Porto Alegre, de acordo com a escolaridade, obedeceu a seguinte distribuição: Ensino
fundamental incompleto ou nenhum estudo (59,53%), ensino médio incompleto
(25,46%) e ensino médio completo ou superior (15%). Quando subdivididos por faixa
etária (décadas), considerando a contagem a partir da sexta década de vida (95% dos
casos de óbitos), a porcentagem de óbitos de quem tem ensino médio completo ou
superior apresentou a seguinte ordem: 50-59 anos (13%), 60-69 anos (13%), 70-79
anos (13%) e 80 ou mais (11%). Conclusões: os dados epidemiológicos do município
de Porto Alegre estão de acordo com os achados da literatura, no qual evidencia um
fator protetor dos anos de escolaridade, principalmente ensino médio completo e
superior, nas causas de morte por IAM. Esse fator protetor permanece constante ao
longo das décadas mais prevalentes desse evento cardiológico.
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VALIDAÇÃO DO ESCORE ADHERE EM PACIENTES ADMITIDOS POR
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA AGUDA EM HOSPITAL TERCIÁRIO DEDICADO À
POPULAÇÃO VULNERÁVEL.

CAPACIDADE FUNCIONAL EM IDOSOS AVANÇADOS: COMPARAÇÃO E
CORRELAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS.

AUTORES JORGE TADASHI DAIKUBARA NETO 1, MATHEUS BISSA DUARTE
FERREIRA 1, GUSTAVO SAROT PEREIRA DA CUNHA 1, JESSICA TAMIRES
REICHERT ¹, LUCAS MÜLLER PRADO ¹, JOSÉ RENAN DE MATOS PAIN ¹,
LEORNARDO HENRIQUE DOS S. MELO ¹, MICHELLE BOZKO COLLINI ¹,
RAFAEL MORETTI ¹, MIGUEL MORITA FERNANDES DA SILVA ¹
INSTITUIÇÃO
PARANÁ)

1

HC-UFPR - HOSPITAL DAS CLÍNICAS - UFPR (CURITIBA/

Introdução: Os escores de mortalidade na ICA (Insuficiência Cardíaca Aguda) são
úteis para estratificar o risco de óbito dos pacientes. Um dos escores mais usados
é o ADHERE (Acute Decompensated Heart Failure National Registry) com AUC de
0.757, no entanto há pouca validação em populações com baixo nível socioeconômico.
Objetivo: Validar o escore ADHERE nos pacientes com ICA de uma população com
baixo nível socioeconômico e compará-lo com os resultados do estudo original.
Métodos: Estudo de coorte. Foram selecionados pacientes de um hospital terciário
em Curitiba-PR, durante o período de outubro de 2019 até maio de 2021. Utilizamos
a fórmula do escore, que possui as variáveis: ureia sérica, pressão arterial sistólica
na admissão, frequência cardíaca e idade. O escore foi aplicado e o resultado foi
comparado com o número real de óbitos intra-hospitalares por meio da curva ROC
e da área abaixo da curva (AUC) correspondente. Para a calibração, realizamos o
Teste de Hosmer-Lemeshow. Resultados: 136 pacientes, 53% homens, 67% com o
ensino fundamental incompleto e 56.6% com renda familiar de até 2 salários mínimos.
As médias das variáveis foram: idade 66.8±14.3 anos, pressão sistólica de 129±27.5
mmHg, ureia sérica de 55.4±25.5 mg/dl e frequência cardíaca de 91.5±23.1 bpm. O
ADHERE, na coorte, gerou uma AUC de 0.527(IC95%, 0.303 – 0.752) e apresentou
p = 0.103 no Teste de Hosmer-Lemeshow. Conclusão: A aplicação do ADHERE
nesta população apresentou resultados inferiores a observada em estudos prévios.
Dessa forma, faz-se necessário o desenvolvimento de escores mais adequados para
a realidade brasileira. Imagem:
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AUTORES ABRAO JOSE MELHEM JR 1, MIGUEL MORITA FERNANDESSILVA 2, DAVID LIVINGSTONE ALVES FIGUEIREDO 1
INSTITUIÇÃO 1 UNICENTRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTROOESTE, DEMED (GUARAPUAVA-PR), 2 UFPR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARANÁ’ (CURITIBA-PR)
Resumo
Fundamento: Estima-se que idosos avançados venham a representar, em 2030,
5,55% da população brasileira. A capacidade funcional, informação importante nesta
subpopulação, pode ser avaliada pelo consumo máximo de oxigênio (VO2máx), num
teste de esforço convencional (TE).
Objetivos: comparar e correlacionar características clínicas com a capacidade
funcional em idosos avançados.
Método: observacional, retrospectivo, com idosos avançados submetidos a TE sob
protocolo de Rampa, com comparações e correlações internas.
Resultados: mulheres apresentaram mais dislipidemia (63,8% x 41,0%, p=0,035),
FR acumulados (55,3% x 45,9% para 3 ou mais FR, p=0,001), cardiopatia com
sedentarismo (93,1% x 69,3%, p=0,026) e alterações do eletrocardiograma (ECG) de
repouso (93,6% x 71,8%, p=0,006). Comparados pelo ponto de corte VO2máx 24 ml/
kg/min (grupo A < 24 e grupo B ≥ 24 ml/kg/min), observou-se diferença em IMC (28,4 x
26,7 kg/m2, p=0,045), reserva da frequência cardíaca (FC) (48,6 x 55,7bpm p=0,043),
indicação devida a sintomas (30,7% x 27,7%, p=0,034) e resposta anormal da pressão
arterial (41,0% x 31,9%, p= 0,008). Correlações foram obtidas entre VO2máx, IMC,
FC inicial, (p=0,010, Rô= 0,272, Spearman; p=0,024, 0,026, 0,027). Regressão
multivariada encontrou interrelação entre FC inicial, IMC e VO2máx, p=0,001).
Conclusões: O IMC, a reserva da FC, a resposta pressórica e a indicação devida a
sintomas diferiram nas comparações efetuadas. O IMC e a FC inicial apresentaram
correlação entre si e com o VO2máx nesta série de idosos avançados submetidos
a TE.
Descritores: idosos, aptidão física, VO2, índice de massa corporal, frequência
cardíaca, teste de esforço.
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INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM UM JOVEM FISICULTURISTA EM USO
DE ESTEROIDES ANABOLIZANTES: RELATO DE CASO.

EXERCÍCIO FÍSICO E FUNÇÃO ENDOTELIAL EM CRIANÇAS OBESAS: UMA
REVISÃO SISTEMÁTICA.

AUTORES ABRAO JOSE MELHEM JR 1,3,4, FELIPE NATHAN DA SILVA
FIGUEIREDO 2, AMÉLIA CRISTINA ARAÚJO 4, DAVID LIVINGSTONE ALVES
FIGUEIREDO 1,3

AUTORES LINDSAY DE OLIVEIRA ESPIKALISKI 1, ALISSON FERRAZ 1,
MARIANA LUISA SCHREINER ALVES 1, LUIZA ELEGA DE CASTRO BOSS 1,
TAUANA CAROLINE MARCONATO 1, GABRIEL RIBEIRO CORDEIRO 1, ABRAO
JOSE MELHEM JR 1,2, DAVID LIVINGSTONE ALVES FIGUEIREDO 1,2

INSTITUIÇÃO 1 UNICENTRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTROOESTE, DEMED (GUARAPUAVA-PR), 2 PUC-PR - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DO PARANÁ (CURITIBA-PR), 3 IPEC - INSTITUTO PARA PESQUISA
DO CÂNCER (GUARAPUAVA-PR), 4 HSVP - HOSPITAL DE CARIDADE SÃO
VICENTE DE PAULO (GUARAPUAVA-PR)

INSTITUIÇÃO 1 UNICENTRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTROOESTE, DEMED (GUARAPUAVA-PR), 2 IPEC - INSTITUTO PARA PESQUISA DO
CÂNCER (GUARAPUAVA-PR)

Introdução: O uso indevido de esteroides anabolizantes androgênicos (EAA) é
uma prática corrente associada à musculação vigorosa para hipertrofia muscular,
especialmente entre praticantes de musculação e fisiculturistas, influenciados pela
cultura do corpo e da auto-imagem. Além de complicações hepáticas, psiquiátricas,
genitais, urinárias, dermatológicas e musculoesqueléticas, o uso indevido de EAA
pode levar ao desenvolvimento de complicações cardiovasculares, como hipertensão,
dislipidemia, hipertrofia cardíaca, doença coronariana precoce, infarto agudo do
miocárdio (IAM) e morte súbita. Relato de Caso: Um fazendeiro de 26 anos que
também era um fisiculturista amador desenvolveu um IAM anterior extenso, Classe I
de Killip, sob uso de EAA. Alguns dias antes do evento agudo, seus níveis de lipídidos
e hormonais foram medidos e estavam significativamente elevados. O paciente ficou
assintomático depois de angioplastia com stent farmacológico no ramo descendente
anterior, mas desenvolveu sequelas eletrocardiográficas significativas e disfunção
ventricular. Discussão: A literatura sugere alguma relação entre EAA e IAM. Os
principais efeitos do uso desses esteroides no sistema cardiovascular foram revistos.
Conclusões: Descrevemos o caso de um jovem fisiculturista do sexo masculino
usando EAA que apresentou IAM e foi tratado com angioplastia primária. Foram
documentados altos níveis de lipídios e hormônios sexuais numa dosagem feita uma
semana antes do evento agudo. É hora de um novo alerta global sobre os riscos de
uso indevido da EAA para obter hipertrofia muscular. Com base no conhecimento
médico atual, esses hormônios não devem ser prescritos sem uma indicação clara
para seu uso. Palavras-chave: Esteróides anabolizantes, Andrógenos, Infarto do
miocárdio, Jovens Adultos. Imagem:

Introdução: a obesidade infantil tem sido associado ao desenvolvimento de distúrbios
metabólicos e cardiovasculares. Alguns estudos têm observado alterações da função
endotelial desde a infância. Intervenções não medicamentosas são desejáveis nas
crianças e adolescentes para mitigar os efeitos da obesidade na disfunção endotelial.
Objetivo: avaliar a influência da prática de atividade física na função endotelial de
crianças obesas. Método: revisão sistemática nas bases de dados Medline-Bireme,
PubMed e Scielo. Os artigos foram selecionados foram analisados com base
nos critérios da escala de PEDro. Resultados: depois de criteriosa análise, foram
selecionados dez estudos relacionados ao impacto do exercício físico na função
endotelial de crianças com obesidade. Os resultados evidenciaram que o exercício
físico pode aprimorar a função endotelial, a aptidão física e colesterol HDL de crianças
obesas. Além disso, foi observado impacto na redução da espessura íntima-média da
carótida. Conclusões: a prática de atividade física pode beneficiar a função endotelial
em crianças obesas.
PALAVRAS CHAVE: Endotélio. Crianças. Exercício físico. Obesidade. Children.
Physical exercise. Obesity. Endothelium.
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O EFEITO POSITIVO DA ANGIOPLASTIA PULMONAR NA MELHORA CLÍNICA
DA HIPERTENSÃO PULMONAR.

MORTALIDADE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO POR ESCOLARIDADE
NO MUNICÍPIO DE CURITIBA (PR) DE 2010 A 2019, COMPARADA COM SUA
DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL SEGUNDO O CENSO DE 2010

AUTORES FLÁVIO PACHECO PAES ¹, ERICA MARIA DIFERENZ ¹, VINICIUS
LACERDA WANDERLEY ¹, IVONEI FACHINELLO ¹, PAULA VALERIA GUERRA
FERNANDES MIRANDA ¹, SAMMY M.V.SIMEÃO ¹
INSTITUIÇÃO ¹ CIRCC - CURSO INTENSIVO DE CARDIOLOGIA CLÍNICA (RIO
DE JANEIRO/RJ)
Resumo
Introdução: hipertensão pulmonar (HP) tromboembólica crônica é uma doença rara,
porém associada a uma considerável morbi-mortalidade, em consequência de oclusão
embólica não resolvida na vasculatura pulmonar. É mais comum no sexo feminino e
entre a segunda e quarta década de vida.Objetivo: demonstrar o papel da angioplastia
das artérias pulmonares como opção para o tratamento da HP em casos selecionados.
Caso clínico: mulher, 35 anos, natural do Ceará, deu entrada no serviço de saúde no
interior de Pernambuco por apresentar dispnéia em classe funcional II e desconforto
torácico aos esforços. Seu eletrocardiograma (ECG) era normal e radiografia de tórax
mostrava condensação na base esquerda. Ecocardiograma evidenciou aumento de
câmaras direitas e sinais de HP. Tomografia do tórax (TC): falhas de enchimento
endoluminais no tronco interlobar direito e artéria pulmonar esquerda compatíveis com
TEP; perfusão em mosaico é observada em ambos os pulmões. Iniciou tratamento
medicamentoso conforme diretriz com anti-coagulante e Sildenafil (150mg/dia). Após
2 anos de tratamento com evolução desfavorável, foi encaminhada para o serviço
de referência para condução do caso.*Teste da caminhada de 6 minutos – distância
estimada - 434m; percentual estimado -  63,54; SatO² inicial= 92% e final=89%.
*Cintilografia pulmonar com óxido nítrico: estudo de inalação e perfusão pulmonar com
aspectos sugestivos para TEP bilateralmente.
* Cateterismo cardíaco: ADM=12mmHg / TP=82X32mmHg - M= 52mmHg / VE=
120X20mmHg / AO= 120X90mmHg - M= 106mmHg / SATO2 - TP = 71% / IC=3,71.
Como havia impacto importante na sua qualidade de vida, foi feita angioplastia parcial
de artérias pulmonares do lobo inferior esquerdo, melhorando o teste de caminhada:
distância - 681,9m; percentual estimado= 71%; SatO² inicial= 98% e final= 86%.
CONCLUSÃO: HP classes II e III apresentam redução na capacidade física e na
qualidade de vida. A opção pela intervenção hemodinâmica diminuiu a resistência
pulmonar, melhorando a tolerância ao exercício.

AUTORES FELLIPE GRIPPA MONTEIRO ¹, NELSON BARROS MENDES
NETO ¹, ISMAEL JÚNIOR VALÉRIO DE LIMA ¹, ANDRÉ FONSECA TAUFNER
¹, VINICIUS ROCHA CABRAL ¹, DOUGLAS DE ARAÚJO DOS SANTOS ¹,
EDUARDO DE SOUZA SOMENSI ¹, FRANCISCO BOÇON JUNIOR ¹
INSTITUIÇÃO ¹ UFPR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (CURITIBA/
PARANÁ)
Resumo
Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) são consideradas a principal
causa de morte no mundo. Sendo o infarto agudo do miocárdio (IAM) seu principal
representante. Tem sido estabelecida a relação causal entre os níveis educacionais e
melhores resultados nos indicadores de saúde, o que abarca a queda na mortalidade
por eventos cardiovasculares.
Objetivos: Analisar os dados de mortalidade por IAM segundo a escolaridade no
município de Curitiba (PR) no período de 2010 a 2019 e compará-los com a distribuição
dessa população de acordo com a escolaridade segundo os dados do Censo de 2010.
Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo ecológico, feito com base
em dados disponíveis no banco de dados Ministério da Saúde (DATASUS) e Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Resultados: No período analisado foram registrados 7472 óbitos por IAM no município
de Curitiba. Destes, 2199 (29%) possuíam o 1º ensino fundamental incompleto ou
nenhuma escolaridade; 2002 (27%) tinham o 1º fundamental completo, mas o 2º
incompleto; 2826 (38%) possuíam pelo menos o 2º fundamental completo; e 445 (6%)
tiveram a escolaridade ignorada. Quando se analisa a distribuição da população do
respectivo município por escolaridade, nota-se que embora a porcentagem de óbitos
no segmento com os maiores índices de escolaridade seja numericamente maior,
este não corresponde a majoritariedade deste grupo na população do município,
que corresponde a 72%. Ademais, considerando-se que, somados os grupos
com escolaridade menor que o 2º fundamental completo, estes correspondem a
apenas 22% da população curitibana, comparados aos 56% de óbitos por IAM que
representaram.
Conclusões: Observa-se que o grupo com menores índices de escolaridade foi
proporcionalmente mais impactado levando em consideração sua distribuição
populacional  (representam 22% da população e 56% dos óbitos). Assim, evidenciase uma correlação positiva entre baixos índices de escolaridade e IAM em Curitiba,
conforme diz a literatura.
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EXERCÍCIO FÍSICO E PROSTAGLANDINAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.

PONTE MIOCÁRDICA EM PACIENTE IDOSO
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Resumo
Introdução: Prostaglandinas atuam regulando o processo hemorrágico/trombótico. O
desequilíbro da homeostase das PG tem sido responsabilizado por várias situações
clínicas. As doenças cardiovasculares (DCV) estão relacionadas ao metabolismo das
PG e têm grande impacto na população. O desequilíbrio em favor do tromboxano
(TXA2) causa vasoconstrição e agregação plaquetária em contraste com o excesso
de prostaciclina, que pode levar a quadros hemorrágicos. A formação de placas
ateroscleróticas também está associada a quantidades elevadas de PG e TXA2. O
exercício físico (EF) tem sido associado a alterações nesta homeostase e também
tem sido usado na terapêutica das DCV. Objetivo: analisar a relação entre EF e PG.
Método: revisão sistemática nas bases PubMed, ScienceDirect e Scielo, com artigos
que relacionam EFcom alterações nos índices de PG. Foram pré-selecionados estudos
que analisaram os níveis de PG de praticantes de EF, estudos duplicados foram
retirados. Também foram removidos os publicados antes de 2010, os que utilizaram
animais como grupo de estudo e os que não analisaram valores séricos de PG.
Estudos selecionados foram avaliados segundo a Escala de PEDro. Resultados: após
análise criteriosa, restaram 6 artigos com pontuação 4 a 7 na escala de PEDro, todos
relatando níveis de PG logo após o EF. A maioria dos estudos observou desequilíbrio
em favor dos fatores antitrombóticos logo após uma sessão de EF. Conclusões: o EF
está associado a aumento de fatores antitrombóticos logo após sua prática, e, embora
seu efeito a longo prazo ainda não seja completamente esclarecido, pode constituir
uma promissora linha de pesquisa na prevenção e terapêutica das DCV.

047
DISSECÇÃO ARTERIAL VÉRTEBRO-BASILAR E ACIDENTE VASCULAR
CEREBRAL: RELATO DE CASO.
AUTORES ABRAO JOSE MELHEM JR ¹, LUCAS VIOMAR DE LIMA 1,3, VINICIUS
DUARTE LEMOS 1, NATACH WYSOCKI KUSTER ³, DAVID LIVINGSTONE ALVES
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DO CÂNCER (GUARAPUAVA-PR), 3 HSVP - HOSPITAL DE CARIDADE SÃO
VICENTE DE PAULO (GUARAPUAVA-PR)
Introdução: a dissecção vertebrobasilar (DVB) é uma causa incomum de acidente
vascular cerebral (AVC) e insuficiência vertebrobasilar persistente. Sua documentação
de imagem in vivo é descrita desde 1978. A investigação etiológica quase sempre
é frustra. Trauma, displasia arterial e esforços são citados como possíveis causas.
A apresentação como hemorragia subaracnóide ou AVC isquêmico, com potenciais
complicações fatais, são os principais achados clínicos e de imagem. O tratamento
pode ser conservador ou, em situações especiais, endovascular ou cirúrgico aberto.
Relato do caso: mulher de 35 anos, previamente saudável, que se apresentou ao
pronto-socorro com dor de cabeça occiptal, convulsões, tetraparesia e nistagmo,
com AVC isquêmico de fossa posterior e dissecção vertebral e obstrução basilar à
ressonância magnética. A terapêutica utilizada foi antitrombóticos e cuidados intensivos.
A evolução após 6 meses do evento é considerada excelente. Discussão: ampla
revisão sobre o assunto é provida neste artigo, com os principais achados clínicos,
de imagem, terapêuticos e prognósticos. A maioria dos estudos encontra a cefaleia e
alterações de consciência como principais sintomas, a ressonância magnética como
esteio diagnóstico, o uso de antitrombóticos como terapia preferencial, nos casos onde
não há hemorragia subaracnoidea. O prognóstico nestes casos é majoritariamente
favorável. Conclusão: DVB é uma situação incomum que pode levar a AVC em
jovens. Os emergencistas devem estar alertas para a possibilidade desta condição,
especialmente na presença de sintomas e sinais de alarme. A condução clínica
geralmente prescinde de medidas agressivas. Palavras-chave: AVC, vertebrobasilar,
pontino, dissecção arterial. Imagem:
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INSTITUIÇÃO ¹ CIRCC - CURSO INTENSIVO EM CARDIOLOGIA CLÍNICA (RIO
DE JANEIRO/RJ)
INTRODUÇÃO: trata-se de uma anomalia congênita das artérias coronárias,
acometendo principalmente a artéria descendente anterior, onde um ou mais feixes
do músculo cardíaco cruzam ou envolvem um segmento da artéria coronária,
ocasionando a compressão do segmento desta coronária durante a sístole ventricular.
RELATO DE CASO: paciente do sexo feminino, 73 anos, portadora de hipertensão
arterial sistêmica (HAS), diabetes melitus e doença tireoidiana. Uso de glicazida,
enalapril, atenolol e levotiroxina. Queixas ao cardiologista de HAS mal controlada.
Se eletrocardiograma era normal. Ritmo cardíaco regular e PA: 150x90 mmHg.
Foi prescrito nebivolol e suspenso atenolol. Após 5 meses, retornou com relato de
palpitações e cansaço aos  médios esforços, o qual não sentia antes. Seu novo ECG
mostrava ritmo sinusal com bigeminismo. PA: 130 x 80 mmHg. Agora em uso de
empaglifozina, hidroclorotiazida, enalapril e nebivolol. Holter evidenciou FC média de
58 bpm, com alta icidência de extrasssitolia ventricular (17%). Após esse resultado foi
solicitada angiotomografia coronariana que evidenciou:
-ausência de calcificações das coronárias;
-ponte miocárdica extensa no terço médio da artéria descendente anterior, com terço
distal exibindo fino calibre e baixa contrastação;
-demais coronárias com ausência de redução luminal significativa.
Conclusão: os pacientes com ponte miocárdica geralmente possuem bom prognóstico
a longo prazo e seu tratamento na grande maioria das vezes é clínico. Deve sempre
ser aventada em angina e equivalentes anginosos, principalmente em pacientes de
baixo risco. Em casos raros podemos encontrar graves complicações como infarto
agudo do miocárdio.
Imagem:
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CARDIOTOXICIDADE POR ABIRATERONA: RELATO DE CASO.
AUTORES GABRIEL KOECH BRATI ¹, THATIANE LITENSKI ¹, GISELE CAVALLI
DA COSTA RAITZ ², ABRAO JOSE MELHEM JR ¹, DAVID LIVINGSTONE ALVES
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CÂNCER (GUARAPUAVA-PR)
Resumo
Introdução: o uso de quimioterápicos transformou a sobrevida dos pacientes
com câncer, destes muitos permanecem vivos, mas apresentam acomentimento
cardíaco, seja pela própria sobrevida aumentada, seja pelos efeitos cardiotóxicos da
quimioterapia. Embora as antraciclinas sejam mais comumente associadas a disfunção
cardíaca, outras formas de quimioterapia, como os bloqueadores hormonais têm sido
associados a cardiotoxicidade. Relato do caso: um homem de 80 anos, hipertenso e
dislipidêmico, em tratamento de câncer de próstata refratário, vem a consulta devido
a palpitações em repouso, com predomínio noturno e dispneia a grandes esforços.
Estava em uso de Metoprolol, Clortalidona, Rosuvastatina e Abiraterona. O exame
clínico inicial não apresentava anormalidades. Eletrocardiograma com bradicardia
sinusal, presença da onda U e bloqueio do ramo direito. Potássio sérico: 2,8mEq/L.
Holter com taquicardia atrial sustentada durante toda a noite. Ecocardiografia
apresentou aumento do átrio esquerdo e disfunção sistólica e diastólica do
miocárdio. Foi substituída a Clortalidona por Espironolactona, introduzido Enalapril e
aumentada a dose de Metoprolol com melhora sintomática e da arritmia ao Holter
na revisão de 120 dias. O Potássio sérico passou a 4,0 mEq/L. Após contato com
o especialista em uro-oncologia, foi decidido mudar a terapêutica contra o câncer.
Discussão: a Abiraterona, um anti-androgênio, usado em câncer de próstata refratário
a orquiectomia bilateral, tem sido associada em relatos esporádicos a disfunção
miocárdica e arritmia, especificamente a taquicardia atrial. Além disso, há alerta para a
possibilidade de hipocalemia devido à hiperatividade da aldosterona com o uso desta
terapia. Nos casos e séries relatados, a suspensão desta droga tem sido preconizada,
junto com medidas farmacológicas para insuficiência cardíaca e arritmia. Conclusão:
pacientes em terapia contra o câncer devem ser monitorizados cuidadosamente para
a possibilidade de cardiotoxicidade. A Abiraterona pode causar disfunção miocárdica,
taquiarrimita supraventricular e hipocalemia.
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NEM TUDO É O QUE PARECE: FENOCÓPIA DE BRUGADA – UM RELATO
DE CASO

ATRASO NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM SÍNDROME CORONÁRIA
AGUDA EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO DE CURITIBA QUE FOI REFERÊNCIA
PARA COVID-19
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INTRODUÇÃO: A Síndrome de Brugada é uma canalopatia cardíaca que predispõe
os indivíduos a arritmias ventriculares malignas e morte súbita, apresentando achados
típicos no eletrocardiograma (ECG). Entretanto, esses achados podem ocorrer
na ausência de alterações nos canais iônicos, devido a outras condições clínicas
subjacentes, sendo então chamadas Fenocópias de Brugada.
RELATO DE CASO: Homem, 25 anos, tabagista, etilista e usuário de crack, sem
história de morte súbita na família, internado devido a fraqueza, náuseas e vômitos.
Em exames admissionais, apresentava creatinina de 4,5 mg/dL, potássio de 2,7 mEq/L
e ECG com padrão de Brugada tipo 1 (supradesnivelamento convexo do segmento
ST de V1 a V3 com onda T invertida). Após hidratação endovenosa e correção da
hipocalemia (potássio de 3,7 mEq/L), houve normalização do padrão de Brugada
(Figura). Durante investigação etiológica dos vômitos, foi realizada endoscopia
digestiva alta que demonstrou esofagite acentuada com ulcerações e estenose de
aspecto péptico em canal pilórico e bulbo duodenal, sendo indicada dilatação com
balão hidrostático, com melhora parcial dos sintomas.
DISCUSSÃO: A Fenocópia de Brugada é um padrão eletrocardiográfico idêntico ao
da Síndrome de Brugada na ausência de alterações genéticas, mas decorrente de
condições clínicas como distúrbios do potássio, isquemia miocárdica, hipotermia,
embolia pulmonar, entre outros, havendo desaparecimento desse padrão após
resolução da causa base. Possui melhor prognóstico que a Síndrome de Brugada e
seu reconhecimento é fundamental para a escolha do tratamento instituído.
Imagem :
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Resumo
Introdução: o rápido atendimento de pacientes com Síndrome Coronariana Aguda
(SCA) é fundamental para reduzir a mortalidade. A agilidade no atendimento destes
pacientes pode ter sido afetada pela pandemia. Objetivo: avaliar o impacto da
pandemia no tempo do início da dor até a admissão no centro de referência (dorporta) e dor até angioplastia primária (dor-balão) em pacientes com SCA atendidos
em hospital terciário, que se tornou referência para atendimento da COVID-19.
Metodologia: estudo de Coorte. Foram incluídos pacientes consecutivos admitidos
por SCA em um centro terciário em Curitiba/Paraná. Foram avaliados os tempos dorporta dos pacientes admitidos com SCA e dor-balão naqueles com IAM com supra de
ST (IAMCST). O período pré-pandemia compreendeu as admissões entre 01/10/2019
até 10/03/2020 e o período de pandemia 11/02/2020 até 31/03/2021. Resultados:
115 pacientes (64% homens, 61±12 anos) foram incluídos, sendo 33% tabagistas,
70% hipertensos, 36% diabéticos, 22% com IAM prévio e 50% não completaram o
ensino fundamental. O tempo dor-porta [3,2 (2,2-8,1) vs 6,5 (4,0-10,9) horas, p=0,022]
e o tempo dor-balão [4,1 (3,3-7,0) vs 9,5 (6,1-25,6) horas, p=0,028] aumentaram
significativamente durante a pandemia nos pacientes com SCA e com IAMCST
(n=33), respectivamente. O tempo porta-balão não mudou significativamente durante
a pandemia em comparação com o período pré-pandemia [1,2 (0,5-2,9) vs 2,4 (1,73,9) horas, p=0,13]. Conclusão: Em um hospital terciário que se tornou referência
para COVID-19, pacientes com SCA demoraram mais para serem admitidos e para
serem submetidos a terapia de reperfusão durante a pandemia em comparação com
antes da pandemia.
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MORTALIDADE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO NO MUNICÍPIO DE
CURITIBA EM CADA FAIXA ETÁRIA: AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

PERICARDITE EFUSIVO-CONSTRITIVA E O ESPAÇO DO TRATAMENTO
CLÍNICO INICIAL - RELATO DE CASO
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Resumo
INTRODUÇÃO: O infarto agudo do miocárdio (IAM) possui uma prevalência mundial
de aproximadamente três milhões de afetados por ano, sendo uma das principais
causas de morte em idosos. Visto que esse grupo etário vem aumentando no Brasil,
estudar a mortalidade do IAM é imperativo para uma melhor gestão da saúde pública.
Curitiba, uma das maiores cidades brasileiras, merece avaliação acerca desse tema.
OBJETIVO: Comparar a mortalidade por IAM entre diferentes faixas etárias na cidade
de Curitiba.
MÉTODOS: Estudo ecológico. Os dados foram coletados na plataforma DATASUS
entre 2015 e 2019. A mortalidade hospitalar por IAM de Curitiba foi registrada no
Sistema de Informações Hospitalares (SIM) e estratificada por faixa etária. A população
residente de Curitiba utilizada no cálculo de taxa de incidência foi encontrada na
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS).
RESULTADOS: Entre 2015 e 2019, foram registrados 3273 óbitos por IAM em Curitiba.
Observa-se maior taxa de incidência a cada 10.000 habitantes nos dois primeiros anos
avaliados em relação aos demais, com 3,78 em 2015 em comparação com 3,29 em
2019. A maioria (77%) ocorreu em pessoas com 60 anos ou mais. Ademais, a taxa de
incidência de óbitos a cada 10.000 habitantes cresce à medida que a idade avança:
0,01 (15-19 anos), 0,06 (20-29 anos), 0,37 (30-39 anos), 1,31 (40-49 anos) 4,28 (60-69
anos), 9,87 (70-79 anos), 48,9 (80-89 anos). Cabe destacar o aumento da mortalidade
entre 80-89 anos, que é de 395% em relação aos idosos de 70-79 anos e de 1042%
em relação aos idosos de 60-69 anos.
CONCLUSÕES: Nota-se uma relação direta entre maior idade e mais óbitos por IAM
em Curitiba, sobressaindo a mortalidade amplificada entre 80-89 anos. Isso evidencia
uma necessidade de foco na atenção primária e nas medidas de prevenção voltadas
aos idosos, adequando-se de acordo com cada faixa etária desse grupo.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A pericardite efusivo-constritiva é considerada uma síndrome clínica
relativamente incomum. Caracteriza-se por sinais e sintomas resultantes de constrição
cardíaca, porém associado à presença de derrame pericárdico.
DESCRIÇÃO DO CASO: Paciente P.B., sexo masculino, 61 anos, admitido com
queixa de dispneia insidiosa de caráter progressivo há um mês, associado a edema
bilateral de membros inferiores (MMII). Negou quadro gripal recente, febre ou
outros sinais ou sintomas. Possuía história de cirurgia para troca valvar mitral há
quatro anos secundária à endocardite infecciosa. Ao exame físico apresentava-se
estável hemodinamicamente, com presença de pulso paradoxal, turgência jugular
bilateral, bulhas cardíacas hipofonéticas e edema de MMII, sem demais achados.
O eletrocardiograma demonstrou bloqueio atrioventricular de 1º grau com alteração
difusa da repolarização ventricular. O ecocardiograma transtorácico o observou
pericárdio espessado com presença de derrame discreto a moderado, cavas dilatadas
e sem variabilidade, interdependência ventricular e e’ medial >e’ lateral, sem sinais de
comprometimento agudo hemodinâmico além de ventrículos esquerdo e direito com
dimensões preservadas e prótese biológica mitral normofuncionante. Uma ressonância
magnética cardíaca foi realizada a qual evidenciou pericardite com sinais sugestivos
de constrição além de derrame pericárdico de grau leve/moderado, com hipersinal
em STIR e realce tardio em pericárdio. Iniciada terapia medicamentosa com diurético
endovenoso, colchicina e anti-inflamatório não esteroidal, com boa resposta clínica.
DISCUSSÃO: A etiologia da pericardite efusivo-constritiva pode estar relacionada à
tuberculose (países em desenvolvimento), radioterapia, neoplasias, infecção viral,
doença pericárdica pós-cirúrgica ou causa idiopática, sendo esta última a mais
comum em países desenvolvidos. Quando se trata do quadro agudo, com achados
que reforcem inflamação vigente, é possível realizar um tratamento semelhante ao da
pericardite aguda, uma vez que a constrição se deve apenas à atividade inflamatória,
e, posteriormente, com um seguimento atento, avaliar a resposta clínica antes de
cogitar o tratamento cirúrgico.
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ANTICOAGULAÇÃO ORAL EM PACIENTES PORTADORES DE FIBRILAÇÃO
ATRIAL ATENDIDOS NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE EM UM MUNICÍPIO
DO INTERIOR DO PARANÁ

ANOMALIA DE
EBSTEIN
EM
RECÉM-NASCIDO ASSOCIADA A
COMUNICAÇÃO INTERATRIAL, COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR E
PERSISTÊNCIA DO CANAL ARTERIAL.
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Resumo
Fundamento: A fibrilação atrial, a arritmia crônica mais comum, aumenta o risco de
acidente vascular encefálico em cinco vezes, sendo a terapia de anticoagulação oral
capaz de reduzir esse risco em até 64%.
Objetivos: Avaliar a prescrição de terapia de anticoagulação oral em pacientes
portadores de fibrilação atrial; caracterizar o perfil de comorbidades nos indivíduos
com fibrilação atrial; determinar a média dos escores CHA2DS2-VASc e HAS-BLED;
verificar a relação entre o escore CHA2DS2-VASc e o estabelecimento da terapia
anticoagulante.
Métodos: Estudo transversal, com análise retrospectiva de prontuários de pacientes
com fibrilação atrial atendidos no sistema público de saúde da cidade de Toledo nos
anos de 2016 a 2018.
Resultados: Foram incluídos 149 pacientes (81 com prescrição e 68 sem prescrição
de anticoagulante oral). A hipertensão arterial sistêmica foi a comorbidade mais
prevalente (70%). O escore CHA2DS2-VASc médio foi de 3,29 ± 1,72. A prescrição de
anticoagulante oral (ACO) foi instituída em 56,90% dos pacientes com alto risco para
eventos tromboembólicos, sendo o escore CHA2DS2-VASc médio de 3,34 ± 1,64 nos
pacientes que receberam prescrição e 3,24 ± 1,83 nos pacientes que não receberam
prescrição (p = 0,72). O uso concomitante de antiplaquetários e ACO estava presente
em 14% dos pacientes. Os anticoagulantes mais prescritos foram Varfarina (50,61%)
e Apixabana (37,03%). Não foi identificado o motivo da não prescrição em 80,88% dos
pacientes sem terapia anticoagulante oral.
Conclusões: Nosso estudo demonstrou baixo emprego de terapia anticoagulante oral
apesar do elevado risco de eventos tromboembólicos. Contudo, os pacientes de nossa
amostra podem estar sob maior risco de sangramento devido ao uso concomitante de
antiplaquetários e anticoagulantes. O perfil da população portadora de FA atendida
no município estudado é caracterizado por ser do sexo masculino, idoso, hipertenso
e dislipidêmico.

Resumo
Introdução: A anomalia de Ebstein é uma cardiopatia congênita cianótica rara,
correspondendo a 0,4 a 1,07% das cardiopatias congênitas. É ocasionada pela
malformação e deslocamento da valva tricúspide para a cavidade ventricular direita,
com implantação baixa de seus folhetos. O quadro clínico é variável de acordo com
a gravidade, sendo o período neonatal de maior mortalidade (50%). Costuma se
associar com anomalias cardíacas, principalmente a comunicação interatrial (CIA) (8094%). O diagnóstico pode ser confirmado por ecocardiograma e o tratamento objetiva
minimizar os sintomas e prevenir complicações.
Objetivo: Relatar o caso de um paciente com Anomalia de Ebstein associada a
malformações cardíacas.
Métodos: As informações deste trabalho foram obtidas por meio de revisão do
prontuário, exames de imagem realizados pelo paciente e pela revisão da literatura.
Resultados: Recém-nascido a termo, apresentou ao nascimento cianose central
e sopro cardíaco. O ecocardiograma transtorácico evidenciou Anomalia de Ebstein
de grau grave, CIA ostium secundum (8,1mm) com shunt invertido, insuficiência
tricúspide grave, aumento de câmaras direitas (diâmetro atrial: longitudinal de 22,4mm,
transverso de 23mm), comunicação interventricular (CIV) (1,8mm) com shunt invertido,
persistência do canal arterial (PCA) e disfunção sistodiastólica ventricular direita.
Optou-se, inicialmente, por manejo conservador do caso, objetivando a melhora da
função sistodiastólica e diminuição da sintomatologia, resultando em estabilidade do
quadro do paciente.
Conclusão: A anomalia de Ebstein é uma cardiopatia rara, sua associação com CIA
é frequente na literatura, entretanto, a combinação dessas patologias com CIV e PCA
resultam em um caso incomum e de maior complexidade.
Responsavel pelo caso: Ana Paula Susin Osório
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS EM
AMBULATÓRIOS CARDIOLÓGICOS DE UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DO
PARANÁ ACERCA DA DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA

MANIFESTAÇÕES CARDIOVASCULARES CAUSADAS PELO COVID-19: UMA
REVISÃO NARRATIVA

AUTORES TAINÁ DE ANDRADE LAPUNKA ¹, YONÁ KARINE KRAMER ¹, ANA
PAULA SUSIN OSÓRIO ¹
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Introdução: A doença arterial coronariana (DAC) crônica apresenta fatores de risco
preveníveis e modificáveis e, por isso, a educação dos pacientes é essencial para a
mudança nas estatísticas desfavoráveis da patologia. E para que ações educativas
sejam eficientes, é necessário que se conheça o nível de informação dos pacientes
sobre a doença.
Objetivos: Avaliar o conhecimento dos pacientes portadores de DAC, atendidos em
ambulatórios público e privado, acerca dos aspectos clínicos, dos fatores de risco e
dos meios de prevenção dessa patologia; relacionar o nível de conhecimento com
variáveis clínicas e sociodemográficas.
Métodos: Estudo transversal, analítico e quantitativo, que consistiu na aplicação do
questionário CADE-Q SV (Questionário Curto para Avaliar Conhecimento de Pacientes
com Doenças Cardiovasculares) em pacientes atendidos em ambulatórios público e
privado de Cardiologia da cidade de Toledo-Paraná.
Resultados: Foram incluídos 119 pacientes, 70 do serviço público e 49 do serviço
privado, entre junho de 2020 e março de 2021. A idade média foi de 66 anos, com
predomínio do sexo masculino. O escore médio de conhecimento da amostra total  
foi de 13,5 ± 2,1 de 20 pontos, sem diferença significativa em relação ao serviço de
atendimento. O domínio do questionário com menor escore foi o relacionado a risco
psicossocial (média de 2,2 de 4 pontos).  Pacientes com tempo de diagnóstico entre
1 e 5 anos obtiveram pontuação média mais baixa em relação aos grupos com os
tempos menor que 1 ano e 6 anos ou mais. Fatores como menor renda e escolaridade
tiveram associação significativa com maior número de erros no questionário.
Conclusões: O escore médio de conhecimento da amostra foi considerado
satisfatório e semelhante a outro estudo envolvendo a população brasileira. Fatores
como tempo de diagnóstico, renda e escolaridade mostraram ter relação significativa
com o conhecimento dos pacientes a respeito da DAC.
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Resumo
Introdução: A pandemia por COVID-19 atingiu 175.333.154 pessoas, causando
aproximadamente 3.700.000 mortes. As manifestações clínicas da COVID-19 se
iniciam por sintomas em trato aéreo superior. São esperadas opacidades em vidro
fosco no CT de tórax, linfopenia, dentre outros achados. A afecção cardiovascular
pelo COVID-19 se mostra muito prevalente. Objetivos: Abordar as principais
manifestações cardiovasculares encontradas em paciente infectados pelo vírus SarsCoV-2 para estabelecer uma relação entre os achados cardiovasculares e a infecção
viral. Métodos: O estudo se trata de uma revisão narrativa de literatura na qual
foram selecionados 16 artigos nas bases de dados PubMed e Scielo. Resultados:
As manifestações cardiovasculares agudas ocorrem em uma quantidade considerável
de pacientes com COVID-19 (12% a 28% dos pacientes em média). As propostas
para envolvimento cardiovascular são de que o vírus infecte as células por meio da
proteína ACE2, que desencadeie uma tempestade de citocinas e que possa causar
dano cardiovascular devido à hipóxia. O envolvimento miocárdico frequentemente
se manifesta por dor torácica associado aos outros sintomas. O envolvimento
cardiovascular da COVID-19 pode se manifestar de diferentes formas: síndrome
coronariana aguda, IAM, arritmias, parada cardíaca, tamponamento cardíaco, choque
cardiogênico, cardiomiopatia de Tokotsubo, doença de Kawasaki, tromboembolismo
cardiovascular, miocardite, dissecção coronária espontânea, AVC e insuficiência
cardíaca aguda. Algumas medicações usadas no combate ao COVID-19 tem efeitos
cardiotóxicos.   O fator de risco cardiovascular de maior interesse é a hipertensão
arterial sistêmica. Acredita-se que efeitos adversos cardiovasculares possam ocorrer
mesmo após a recuperação da doença devido à persistência da atividade inflamatória
e pró-coagulante. Os biomarcadores cardíacos são de interesse para a avaliação do
componente. Conclusão: As manifestações cardiovasculares causadas pelo vírus
Sars-CoV-2 são de grande interesse clínico, afetando principalmente pacientes
graves. É de grande necessidade o conhecimento do acometimento cardiovascular e
dos fatores de risco, para que seja possível maior monitoramento e reconhecimento
precoce dessas manifestações.
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DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO
EM PACIENTE JOVEM

IMPORTÂNCIA E EFETIVIDADE DO PROTOCOLO DE INSUFICIÊNCIA
CARDÍACA IMPLEMENTADO EM UM HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR
DO RIO DE JANEIRO
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Resumo
Introdução: O infarto agudo do miocárdio (IAM) acomete principalmente homens entre
60 e 80 anos, geralmente associado a comorbidades ou hábitos de vida inadequados,
o diagnóstico e a intervenção precoce reduzem a mortalidade.
Método: Relatar o caso de um paciente jovem com bons hábitos, porém com história
familiar de coronariopatia e revisão da literatura nas principais bases de dados sobre
o tema.
Resultado: Paciente VTB masculino, 35 anos, médico, veio ao pronto atendimento em
setembro de 2018 com dor torácica em aperto e palpitação há 3 dias. Negava uso de
energético ou drogas e comorbidades. História familiar de 3 gerações apresentando
IAM antes dos 50 anos. O eletrocardiograma evidenciou supradesnivelamento de ST
de V2 – V4. Realizada a cineangiocoronariografia que verificou artéria descendente
anterior ocluída em terço, após a emergência de importante ramo septal. e   lesão
de 80%, envolvendo o óstio do ramo póstero lateral e primeiro ramo marginal. Foi
realizada angioplastia em vigência de IAM com um stent farmacológico em ramo
circunflexo.   Na UTI voltou a ter dor torácica importante no dia seguinte sendo
diagnosticado pericardite epistenocárdica. Evoluiu bem com alta hospitalar. Dois
meses após retorna eletivamente para fazer angioplastia com implante de stents
farmacológicos em ramos circunflexo e marginal, sem intercorrências. Usou IECA,
AAS e ticagrelor. Voltou a apresentar dores esporádicas e em março de 2021 realizou
outra cineangiocoronariografia que evidenciou lesão severa em descendente anterior
e reestenose importante em stent de ramo circunflexo/marginal foi observado ainda
lesão de 40% em coronária direta que no primeiro exame era sem lesão. A proposta
agora é cirurgia de revascularização miocárdica.
Conclusão: A hipótese de infarto agudo deve ser considerada, mesmo em pacientes
mais jovens, principalmente com história familiar, pois o tratamento precoce pode
mudar o curso da doença, evitando morbi-mortalidade.

Resumo
Introdução: A insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é   uma patologia de grande
prevalência e morbi-mortalidade. Um manejo adequado garante a qualidade de vida.
Quando se tem um protocolo clinico implantado e gerenciado dentro de um hospital
a condução da ICC acontece dentro das diretrizes sendo fundamental na efetividade
do tratamento.
Método: Foi feito uma análise epidemiológica no banco de dados de gerenciamento
do protocolo de ICC no referido Hospital de janeiro de 2018 a dezembro de 2020.
Foram elegíveis os pacientes com sintomas de ICC, tendo diagnóstico prévio desta
doença ou não. Foi considerado adesão total somente se não houver falha em nenhum
dos itens avaliados. Foi avaliado ainda o tempo de permanência dos pacientes, o
número de reinternações e a taxa de mortalidade. É realizado um treinamento com
periodicidade anual para todos os médicos com participação obrigatória.
Resultados: Com o programa de educação continuada e conscientização dos
médicos melhorou a taxa de adesão ao protocolo era de 90% em 2018, porem com
poucos protocolos abertos, chegando a 100% no último ano com protocolos abertos
para todos os pacientes com sintomas de ICC. O tempo de internação foi reduzido em
38% neste mesmo período acompanhado de uma redução na taxa de reinternação em
30 dias de 30% que claramente nos mostra que os pacientes conduzidos dentro do
protocolo estão permanecendo menos tempo internado e com taxa de reinternação
em queda. Houve uma queda na mortalidade de 24% .
Conclusão: Houve queda significativa no tempo de internação, reinternação e
mortalidade com uso do protocolo de insuficiência cardíaca no hospital garantindo
efetividade clínica no tratamento destes pacientes proporcionando assim uma melhor
qualidade de vida aos pacientes com esta patologia.

059

060

FIBRILAÇÃO ATRIAL DESENCADEADA POR LIBAÇÃO ALCOÓLICA
CAUSANDO TAQUICARDIA VENTRICULAR INSTÁVEL EM PACIENTE COM
SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE.

SINAL DE PUECH – UM ACHADO ELETROCARDIOGRÁFICO ACURADO
EM PACIENTE COM WOLFF-PARKINSON-WHITE (WPW) INAPARENTE - UM
RELATO DE CASO
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Introdução: A síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) é a mais frequente das
síndromes de pré-excitação, caracterizada por despolarização ventricular precoce
mediada por uma ou mais vias acessórias (VA). Em pacientes com essa condição,
o desenvolvimento de uma taquiarritmia supraventricular pode ser extremamente
perigoso, pelo risco de morte súbita por taquicardia ventricular (TV) mediada pela
VA. O diagnóstico se faz com a documentação de sinais de pré-excitação ventricular
no eletrocardiograma (ECG) de repouso somado à documentação de taquiarritmia
supraventricular ou sintomas compatíveis. Descrição: Homem, 30 anos, etilista,
sem comorbidades conhecidas. Há 2 meses, apresentava episódios recorrentes de
palpitações acompanhadas de dor torácica, principalmente após estresse emocional.
Admitido na emergência por palpitação, seguida de hipotensão e síncope. No
atendimento, foi evidenciada FA com pré-excitação ventricular (Figura 1), sendo
realizada cardioversão elétrica. Após, manteve-se assintomático, apresentando-se em
ritmo sinusal com sinais de pré-excitação ventricular. Na evolução, submetido a estudo
eletrofisiológico (EEF), sendo realizada ablação de duas VAs, com resolução do
quadro. Conclusão: A ocorrência de uma FA em pacientes com WPW pode levar a TV
e até a morte súbita em 3-4% dos casos. Existe uma relação direta entre consumo de
álcool e aumento do risco de arritmias, pois pode causar dano ao miócito e atraso de
condução elétrica. No caso em questão, apresentamos ECG de repouso capturando
o início espontâneo da TV mediada pela VA em paciente com FA provavelmente
desencadeada por libação alcoólica, o que o torna ainda mais raro, uma vez que
habitualmente só é documentada quando induzida por EEF. Imagem:

INSTITUIÇÃO 1 HUC - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAJURU (CURITIBA/
PARANÁ), 2 HMC - HOSPITAL MARCELINO CHAMPAGNAT (CURITIBA/
PARANÁ), 3 PUCPR - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
(CURITIBA/PARANÁ)
Resumo
Introdução/Fundamento: A síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) é
caracterizada pela presença de via acessória que predispõe a quadros recorrentes de
taquicardia supraventricular paroxística associada a sintomas (palpitação, fadiga, dor
torácica, tontura e síncope)1.
Descrição do caso: M.R.P, 53 anos, masculino, hipertenso e obeso, procurou
atendimento devido palpitação e sudorese, com duração de duas horas, eventos
similares prévios e resolução espontânea. Ao ECG, ritmo sinusal, alteração de
repolarização em parede lateral e onda Delta com Holter apresentando extrassistoles
ventriculares e supraventriculares raras. Durante internamento, palpitação
sintomática permitiu registro de taquicardia supraventricular com intervalo RP curto e
infradesnivelamento do seguimento ST em DI. Realizado estudo eletrofisiológico (EEF)
evidenciando-se taquicardia atrioventricular (TAV) por via acessória lateral esquerda
com período refratário de 250ms, procedendo-se á ablação da via com sucesso.
Paciente segue em acompanhamento ambulatorial, sem mais queixas de palpitação.
Discussão/Conclusões: O presente caso apresenta uma taquicardia sintomática
com período refratário de 250ms que, em pacientes portadores de via anômala,
configura marcador de risco para morte súbita, a qual ocorre em 2,2 a 4,5% dos
casos, pela possibilidade de indução de fibrilação ventricular2. Ainda, o achado de
infradesnivelamento do segmento ST em DI ao ECG da crise, conhecido por sinal
de Puech (característico de via anômala lateral esquerda)3, sugeriu não somente o
diagnóstico de TAV inaparente em paciente sem critérios para WPW manifesto ao
ECG basal, mas também a localização da via acessória, corroborada posteriormente
pelo EEF.
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ATIVAÇÃO DA VIA DAS LECTINAS NA DOENÇA DE CHAGAS CRÔNICA: UMA
AVALIAÇÃO PRELIMINAR

SÍNDROME DE BAYÉS EM PACIENTE HOSPITALIZADA POR DISCRASIA
SANGUÍNEA APÓS ASSOCIAÇÃO DE CUMARÍNICO E PROPAFENONA
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INTRODUÇÃO: A Doença de Chagas (DC) é uma doença tropical causada pelo
Trypanosoma cruzi, e atinge cerca de 8 milhões de pessoas na América Latina. A
via das lectinas (VL) do sistema complemento é uma das primeiras linhas de defesa
contra o T. cruzi na resposta imunológica. Entretanto, ela pode continuar sendo ativada
durante a infecção crônica devido a diversos mecanismos de escape desenvolvidos
pelo parasito. Embora alguns componentes dessa via já foram investigados na DC,
não existem relatos sobre sua ativação em soro de pacientes. OBJETIVO: Avaliar a
ativação da VL no soro de pacientes com DC crônica e controles empregando a técnica
de ELISA. MÉTODOS: Amostras de soro de 80 pacientes com DC crônica (formas
clínicas: indeterminada n=17; sintomática n=63; cardíaca n=45; cardiodigestiva n=13;
digestiva n=5) atendidos num hospital terciário, e 80 controles saudáveis (doadores do
mesmo hospital) foram avaliados quanto a ativação da VL. RESULTADOS: A ativação
da VL pela lectina ligante de manose (MBL) encontra-se reduzida (paju=0,003),
enquanto que a ativação pelas ficolinas está aumentada (paju=0,001) no soro de
pacientes com DC se comparados aos controles (FIGURA 1). Isso sugere um consumo
dos componentes da VL ativada pela MBL. Ao mesmo tempo, o aumento na atividade
da VL pelas ficolinas sugere um possível mecanismo compensatório devido ao
consumo desta via quando iniciada pela MBL.CONCLUSÕES: Demonstramos pela
primeira vez a ativação da VL em soro de pacientes com DC crônica, possibilitando
diferenciar o perfil de ativação entre pacientes e controles. Imagem:

063
THE
PATHOGENISIS
OF
COVID-19
MYOCARDIAL
INJURY:
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF POSTMORTEM BIOPSIES

Resumo
Relato de caso: Mulher, 90 anos, previamente hipertensa, displipidêmica e
hipotireoidéia, encaminhada ao setor de emergência por surgimento de hematomas
espontâneos, astenia e mal-estar. Referia início recente de varfarina 5 mg/dia
associado a propafenona 300 mg/dia, prescritas após diagnóstico de uma arritmia nãoespecificada em serviço externo. Ao exame, estável hemodinamicamente, hematoma
extenso em região medial da coxa e glúteo direito. O RNI na admissão era de 10.1,
sendo realizado 10 mg de vitamina K via oral, além de suspensão de varfarina e
propafenona. Em seguida, a paciente foi internada em enfermaria para manutenção
do tratamento e esclarecimento da arritmia. Um eletrocardiograma solicitado apontou
bloqueio de condução interatrial completo, sugestivo de síndrome de Bayés. A paciente
evoluiu com queda progressiva do RNI até sua normalização, tendo alta hospitalar com
edoxabana 15 mg/dia e seguimento ambulatorial.
Revisão: A Síndrome de Bayés é caracterizada pela associação entre bloqueio
interatrial (BIA) avançado e arritmias supraventriculares (ASV). O BIA é um retardo
na condução interatrial na região do feixe de Bachmann, sendo considerado
completo quando está associado a morfologia bifásica da onda P nas derivações D2,
D3 e AVF. A forte relação com flutter e fibrilação atrial (FA) sugere o uso de drogas
antiarrítmicas nessas condições. No entanto, isso ainda necessita de estudos. Sabese que a propafenona, agente antiarrítmico usado para prevenção de arritmias atriais
e ventriculares, interfere com a metabolização da varfarina, aumentando seus níveis
séricos quando em associação. Essa potencialização do efeito cumarínico pode
precipitar alargamento do RNI e hemorragias de relevância clínica.  
Conclusão: Pacientes com síndrome de Bayés têm risco aumentado de arritmias
supraventriculares. A prevenção de arritmias e eventos cardioembólicos com a
associação de propafenona e cumarínico deve ser criteriosa pela potencialização do
risco de sangramento, em especial nos idosos.
Responsavel pelo caso: Gustavo Lenci Marques
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Resumo
Rationale: Myocardial injury is significantly and independently associated with
mortality in COVID-19 patients. However, the pathogenesis of myocardial injury in
COVID-19 is still not clear, and cardiac involvement by SARS-CoV-2 remains a major
challenge worldwide. Objective: This histological and immunohistochemical study
seeks to clarify the pathogenesis and propose a mechanism with pathways involved
in COVID-19 myocardial injury. Methods and Results: Postmortem minimally
invasive autopsies were performed in six patients who died from COVID-19, and the
myocardium samples were compared to a control group (n=11). Immunohistochemical
(IHC) staining was performed using monoclonal antibodies against targets: caspase-1,
caspase-9, gasdermin-d, ICAM-1, IL-4, IL-6, CD163, TNF-α, TGF-β, MMP-9, type
1 and type 3 collagen. The samples were also subjected to a TUNEL assay. The
histological analysis showed severe pericellular interstitial edema surrounding each
of the cardiomyocytes and higher mast cells count in all COVID-19 myocardium
samples. The IHC analysis showed increased expression of caspase-1, ICAM-1, IL4, IL-6, CD163, MMP-9, TNF-α, TGF-β, type 1 and type 3 collagen in the COVID-19
patients. No difference from the control was observed in expression of caspase-9,
while gasdermin-d expression has reduced. The TUNEL assay was positive in all the
COVID-19 samples confirming the presence of endothelial apoptosis. Conclusions:
COVID-19 myocardial injury seems to be related with pyroptosis leading to endothelial
cell injury and disfunction. The inflammation with associated interstitial edema could
explain the myocardial disfunction and arrythmias in these patients. Our findings also
show that COVID-19 myocardial injury may cause myocardial fibrosis in the long term.
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INSTITUIÇÃO ¹ UFPR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (CURITIBA - PR)
Resumo
Introdução: Sabe-se da associação entre o tabagismo e doenças cardiovasculares,
como o acidente vascular cerebral e o infarto agudo do miocárdio. Por isso, o Brasil
tenta combater esse hábito prejudicial à saúde desde a década de 70, por algumas
campanhas, e, desde 1986, através do Programa nacional de Controle ao Tabagismo.
Objetivo: Avaliar as tendências e modificações ocorridas entre os anos de 2013
e 2019 quanto à mortalidade por infarto agudo do miocárdio e a prevalência de
tabagismo no estado do Paraná (PR).
Método: Esse é um estudo epidemiológico, agregado, observacional e transversal.
Assim, utilizou-se o banco de dados DATASUS para obter a mortalidade por infarto
agudo do miocárdio no PR nos anos de 2013 e 2019. Ademais, usou-se os dados
da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013 e 2019 para definir a prevalência de
tabagismo nessa população.
Resultados: O estado do Paraná (PR) tinha uma prevalência de tabagistas de 18,1%
da população adulta no ano de 2013. Número esse que reduziu para 14,7% na PNS de
2019. Em contrapartida, o número de mortes por infarto agudo do miocárdio em 2013
foi de 715 em 2013, enquanto, no ano de 2019, foram registradas 848 mortes por IAM
no estado do PR, resultando em um aumento de 18,6% das mortes por IAM.
Conclusão: Embora a diminuição da taxa de tabagistas no estado do Paraná entre os
anos de 2013 e 2019 tenha sido acompanhada por um aumento do número de mortes
por infarto agudo do miocárdio no mesmo período, não se pode afirmar que exista uma
correlação direta entre os fatores. Pois, fatores como o aumento da população, da
obesidade e envelhecimento da população podem ser fatores confundidores. Portanto,
necessita-se de mais estudos para afirmar a causa do aumento do número de IAM
no estado.
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ANÁLISE DA LACTATEMIA EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA
CARDIOVASCULAR COM CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA E SUA
RELAÇÃO COM COMPLICAÇÕES E MORBIMORTALIDADE.
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AUTORES ALEXIA ALMEIDA TRAMONTINI , GUILHERME PIZONI
CASAGRANDE 1, ELISA NEVES NEDER ¹, FILIPE TOMASI KEPPEN SEQUEIRA
DE ALMEIDA ¹, RUI MANUEL DE SOUSA SEQUEIRA ANTUNES DE ALMEIDA ¹
1

INSTITUIÇÃO ¹ FAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO FACULDADE ASSIS
GURGACZ (CASCAVEL/PARANÁ)
Resumo
Introdução: o ácido láctico é um subproduto do metabolismo glicolítico, sendo
assim constantemente produzido. No entanto, também é produzido em condições
de oxigenação inadequada. De forma que o lactato é um orientador e um guia em
diversos cenários clínicos, sendo um marcador prognóstico, alertando para casos de
agravamento clínico e/ou melhora de prognóstico. Objetivo: avaliar os valores da
dosagem do ácido lático no pós-operatório, bem como sua relação com complicações
e a morbimortalidade dos pacientes submetidos a cirurgias cardíacas com uso de
circulação extracorpórea. Metodologia: um estudo quali-quantitativo descritivo de
caráter transversal, com análise de prontuários médicos dos pacientes em centro
de atendimento, no período de Janeiro de 2018 a Janeiro de 2020. Resultado: A
incidência de ácido láctico aumentado no pós-operatório ocorreu em mais de 60%
dos pacientes, com o tempo de CEC maior que 60 minutos, na média de idade de 64
anos, em sua maioria do sexo masculino, como índice de massa corpórea elevado.
Apenas 8 pacientes continuaram com hiperlactemia na alta hospitalar, sendo que
desses, 37,5% foram a óbito. Conclusões: podemos concluir que o ácido lático teve
relação com o pior prognóstico para os pacientes submetidos a cirurgia cardíaca
com circulação extracorpórea, e também mostrou estar relacionado com o aumento
da morbimortalidade. Os resultados do nosso estudo mostram que pacientes com
elevação de ácido lático tem maior incidência de morbimortalidade.
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Resumo
Introdução: O sono é relevante à saúde cardiovascular. O impacto da insônia na
arritmogêse cardíaca ainda não está totalmente estabelecido.
Objetivos: (1) Avaliar a distribuição das arritmias, correlacionando-as com a presença
de insônia na população do estudo EPISONO e (2) Correlacionar o tônus autonômico
com queixas do sono.
Método: O projeto Epidemiológico do Sono da cidade de São Paulo (EPISONO, 2007)
foi realizado com voluntários de uma amostragem da população adulta da cidade,
avaliando-se características do sono, por meio de entrevista clínica, polissonografia
e Holter.
Análise: Os grupos foram distribuídos entre os com boa qualidade de sono, os
com sintomas subjetivos de insônia e os que, além disso, se enquadraram nos
critérios de insônia do DSM-V. As análises realizaram-se com os testes ANOVA
(significânciap<0,05), Qui-quadrado de Pearson e o teste de Bonferroni, se aplicável.
Resultados: Analisaram-se 762 pacientes, com idade média 42,25±14,42 anos.
Destes, 292 classificaram-se como tendo sono saudável, 360 apresentavam sintomas
subjetivos de insônia e 115 fechavam critérios diagnósticos do DSM-V. A pressão
sistólica foi maior nos grupos com insônia(120,94±24,91mmHg, 128,42±29,90mmHg e
124,23±21,37mmHg, p<0,0001), assim como a pressão diastólica (77,40±13,8mmHg,
80,64±17,9mmHg, 79,67±10,6mmHg, p<0,01). A frequência cardíaca (FC) mínima
e FC média também foram maiores nos grupos com insônia (51,22±6,6bpm,
52,44±7,49bpm e 53,05±7,12bpm para FC mínima e 66,06±8,02bpm, 67,63±9,66bpm
e 68,11±9,87bpm, com p<0,04 para FC média). A ocorrência de arritmias foi
semelhante entre os grupos. A variabilidade da FC (pNN<50) demonstrou menor ação
parassimpática nos insones (20,3±17,83; 15,64±16,89 e 17,33±18,72, p<0,003)
Conclusões: Indivíduos com insônia apresentam maiores valores pressóricos, FC
média e mínima maiores, e menor tônus parassimpático na amostra estudada.
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REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO, INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO
E MORTALIDADE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO: UMA ANÁLISE
COMPARATIVA ENTRE OS PERÍODOS DE 2019-2020 E 2020-2021 NO ESTADO
DO PARANÁ

INFLUÊNCIA DO SEXO E IDADE NA BUSCA POR ATENDIMENTOS POR DOR
TORÁCICA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19
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Resumo
Introdução: A pandemia da Covid-19 comprometeu de modo significativo o tratamento
de muitas doenças que acometem a população. Como visto no estudo do Kalil et al.,1
os procedimentos de revascularização miocárdica reduziram no Brasil na ordem de
25%.
Objetivos: O presente estudo possui como objetivo comparar a variação no número
de cirurgias de revascularização do miocárdio com o uso de circulação extracorpórea,
número de pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e o número de mortes por
IAM entre os períodos de 2019-2020 e 2020-2021 no estado do Paraná, relacionando
com a instalação da pandemia da Covid-19.
Metodologia: Realizou-se uma análise por meio da plataforma do DataSUS do
número de cirurgias de revascularização do miocárdio, número de IAM e do número
de mortes por IAM no período de março de 2019 a março de 2020 e de abril de 2020 a
abril de 2021 no estado do Paraná, comparando-os entre si.
Resultados: Após a instalação da pandemia da Covid-19 no Brasil (abril/2020 a
abril/2021), em comparação ao período anterior (março/2019 a março/2020), o
número de cirurgias de revascularização do miocárdio realizadas pelo SUS diminuiu
66,2% (447 antes da pandemia vs 161 durante a pandemia), o número de registros
de IAM permaneceu praticamente estável (8474 antes da pandemia vs 8424 durante
a pandemia – 0,59%) e o número de mortes por IAM obteve um pequeno aumento de
2,9% (927 antes da pandemia vs 954 durante a pandemia).
Conclusão: Com a pandemia do Covid-19 observamos uma redução importante
do número de procedimentos realizados, apesar de, através do número de casos
e de mortes por IAM demonstrar, a doença coronária não alterou sua incidência e
mortalidade para o mesmo período. Esta redução de procedimentos no Paraná foi
significativamente maior que a média de redução observada por Kalil et al.¹
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Introdução: Estudos têm mostrado redução nos atendimentos por Síndrome
Coronariana Aguda durante a pandemia, mas não está claro quais grupos etários
foram mais afetados. Objetivo: Avaliar o impacto da pandemia da COVID-19 no
número de atendimentos por dor torácica em Curitiba/PR conforme idade e sexo.
Métodos: Nós avaliamos o número de atendimentos por dor torácica (CID-10: I.21,
I.20 e R07) em todas as Unidades de Pronto Atendimento e Hospitais SUS de Curitiba
nas semanas epidemiológicas 11 a 52 de 2020 (durante a pandemia) e comparamos
com as mesmas semanas de 2018 e 2019 usando regressão de Poisson. A população
total, por gênero e idade foram obtidas pelos dados do Censo 2010. Resultados:
Foram analisados 11.587 atendimentos por dor torácica em Curitiba/PR, sendo 50%
mulheres, 52% <50 anos, 35% 50-69 anos e 13% >70 anos. Durante a pandemia,
houve redução geral de 26% (p<0,001) no número de atendimentos em comparação
aos anos anteriores, com redução mais significativa entre as mulheres do que entre
os homens (-31% vs -22%, p para interação <0,001). Entre as mulheres, a queda foi
maior nas idosas em comparação às mulheres mais jovens (p para interação=0,045,
Figura). Essa relação não foi observada entre os homens (p para interação=0,56,
Figura). Apesar da queda no número de atendimentos, a proporção de pacientes
diagnosticados com infarto agudo do miocárdio permaneceu a mesma (OR=1,07 IC95
0,90-1,17; p=0,992). Conclusão: Houve uma redução importante nos atendimentos
por dor torácica em Curitiba durante a pandemia da COVID-19, especialmente nas
mulheres idosas. Imagem:
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ESCORE DE CÁLCIO CORONARIANO COMO PREDITOR DE DOENÇAS
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COVID-19 E DOENÇAS CARDIOVASCULARES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
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Resumo
Introdução: O escore de cálcio coronariano (ECC) é um método de pontuação,
simples, não invasivo, derivado de exames de tomografia computadorizada sem
contraste utilizado para a determinar a presença e extensão de calcificações em
artérias coronárias. Objetivos: Apresentar o ECC como um estratificador de risco
cardiovascular adicional aos métodos tradicionais, sendo capaz de melhorar a
reclassificação em grupos de risco pela doença arterial coronariana (DAC) e um
importante marcador de prognóstico de eventos cardiovasculares acrescentando valor
adicional e independente na predição das causas de mortalidade por DAC. Métodos:
Estudo retrospectivo, de caráter descritivo, bibliográfico e documental feito por meio da
análise de prontuários de 342 indivíduos de idade entre 25 e 90 anos com sintomas
sugestivos de DAC, na qual obteve-se informações da quantificação ECC em relação
ao risco de eventos cardiovasculares com piores desfechos clínicos ao longo do
tempo, na população do município de Cascavel (PR) no período de janeiro à dezembro
de 2020. Resultados: Houve associação estatística ao ECC com as variáveis idade,
etnia, sexo e presença de calcificações. Em pessoas com idades inferiores à 60 anos
e brancas, maior a presença de escores iguais a zero em comparação à pessoas com
mais de 60 anos e pardas, as quais demonstram maior presença escores entre 1 e
129, seguido de escores maior que 400. Para o sexo, quanto maior a frequência de
homens, maior a frequência de escores maiores que 400. Considerando a presença de
calcificações, quanto maior a ocorrência de escores iguais a zero, menor a ocorrência
da DAC e quanto maior a frequência de escores diferente de 0, maior sua frequência.
Conclusões: Para doenças cardiovasculares, escores iguais a zero indicam uma
menor ocorrência de patologias cardiovasculares, enquanto, escores maiores de zero
apontam para uma maior incidência de desfechos clínicos relacionados à DAC.

INSTITUIÇÃO 1 PEQUENO PRÍNCIPE - FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE
(CURITIBA, PR)
Resumo
Pacientes com COVID-19 e condições clínicas subjacentes são mais propensos
a desenvolver lesão miocárdica e evoluir com prognóstico desfavorável durante
o curso da doença. O presente trabalho tem como objetivo elencar os possíveis
fatores de risco relacionados à lesão miocárdica em pacientes com COVID- 19 e sua
implicação prognóstica. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que fez a
análise dos textos publicados desde o início da pandemia do coronavírus até junho
de 2020. Efetuou-se uma busca na base de dados Embase e Biblioteca Virtual de
Saúde (BVS). Foram analisados 22 artigos, sem restrição de idioma ou localização.
Foram identificados potenciais fatores de risco para manifestações cardiovasculares
em pacientes infectados pelo coronavírus, em ordem decrescente de frequência
nos artigos: hipertensão arterial sistêmica (86%), idade avançada (77%), doenças
cardiovasculares prévias (insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, cardiopatia) (72,7%),
diabetes melito (50%), doença arterial coronariana (45,4%), doença cerebrovascular
(36%), potenciais drogas terapêuticas da COVID-19 (Ribavirin, Lopinavir/Ritonavir,
Cloroquina/Hidroxicloroquina, Azitromicina) (36%), fatores vasculares e estado prótrombótico (32%), doença renal crônica e comorbidades renais (13,6%), insuficiência
respiratória crônica (13,6%), inflamação sistêmica (13,6%), sexo masculino (9%),
imobilidade (9%) e hipercolesterolemia (9%). Esses fatores de risco também parecem
se correlacionar a um pior desfecho da doença, como aumento da necessidade
de hospitalização e risco de morte. Ainda, o uso crônico dos Inibidores da Enzima
Conversora de Angiotensina (IECAs) e Bloqueadores do Receptor de Angiotensina
(BRAs) apresentam evidências limitadas e controversas sobre um eventual risco ou
benefício em pacientes com a infecção pelo novo coronavírus, mas parece haver um
consenso quanto às recomendações de não suspensão dessas medicações. Por fim,
a ocorrência de injúria miocárdica parecer estar correlacionada a um pior prognóstico
na COVID-19.
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O PERFIL DOS PACIENTES QUE DESENVOLVERAM INSUFICIÊNCIA RENAL
AGUDA EM PÓS OPERATÓRIO CARDÍACO COM USO DE CIRCULAÇÃO
EXTRACORPÓREA

TRATAMENTO PERCUTÂNEO DE CORONÁRIA COM OCLUSÃO CRÔNICA
EM PACIENTE COM AGUDIZAÇÃO DE DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA
ESTÁVEL
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Resumo
Introdução: A insuficiência renal aguda (IRA) caracteriza-se pela redução súbita da
função renal, acarretando na diminuição da taxa urinaria e desequilíbrio eletrolítico.
Um fator correlacionado à ocorrência de IRA em cirurgia cardiovascular, é o uso de
circulação extracorpórea (CEC) que desvia a circulação sanguínea para um circuito
externo, oxigenando e bombeando o sangue, provocando reação inflamatória
importante.
Objetivo: Analisar comparativamente as características de maior prevalência em
pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com CEC, entre 2016 e 2019, e classificar a
ocorrência de IRA em diferentes grupos de KDIGO.
Métodos: Estudo de coorte analítico retrospectivo, utilizando prontuários de pacientes
submetidos à cirurgia cardíaca em um hospital escola do Oeste do Paraná. Dos 787
pacientes analisados, 380 utilizaram CEC, e destes, 186 preenchiam os critérios
buscados, sendo classificados nos três estágios KDIGO e em sem IRA.
Resultados: Foram encontrados 44 pacientes com IRA, sendo 35 KDIGO-1, 7
KDIGO-2, 2 KDIGO-3. 113 pacientes não desenvolveram IRA. Foram relatados
29 óbitos, tendo como principais causas choques séptico e cardiogênico. Das
comorbidades pesquisadas, hipertensão e diabetes foram mais prevalentes. Doença
pulmonar obstrutiva crônica, obesidade, insuficiência renal crônica, tabagismo e
etilismo também ocorreram, porém em menor montante.
Na classificação KDIGO-1 o tempo máximo de CEC foram 151 minutos e mínimo
de 74. Nas demais classificações, o tempo máximo e mínimo foram: 130 e 43 em
KDIGO-2, 182 e 90 em KDIGO-3, e 175 e 11 em pacientes que não desenvolveram.
Conclusão: A incidência de IRA nesse estudo foi 28,02% quando não contabilizado os
pacientes que foram a óbito e 23,65% na amostragem geral.
A literatura aponta incidência de até 30% para IRA em pacientes de cirurgia cardíaca,
demonstrando que nesse serviço os resultados estão dentro do esperado.
Além disso, maior tempo de CEC, associado ao aumento das comorbidades, predispôs
o desenvolvimento de IRA nos grupos analisados.
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INSTITUIÇÃO ¹ HSCMC - HOSPITAL SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
CURITIBA (CURITIBA/PARANÁ)
Resumo
Introdução: A doença arterial coronariana (DAC) crônica, na maioria dos casos,
tem indicação de tratamento clínico. Entretanto, quando associada a uma oclusão
coronariana total, há maior carga isquêmica e um pior prognóstico. Estudos recentes
mostram que a revascularização do território da coronária obstruída promove aumento
da sobrevida e melhora na qualidade de vida. Apresentamos um caso de angioplastia
de oclusão crônica após agudização da DAC estável.
Caso clínico: Masculino, 72 anos, diabético não insulino-dependente, hipertenso,
ex-tabagista 50 maços/ano, portador de doença arterial coronariana crônica,
encaminhado devido dor torácica, em queimação, forte intensidade, irradiada para
cervical e membros superiores, duração de 3 horas, sem relação com esforço físico
e melhora espontânea. Apresentou novo episódio ao acordar, sem alívio, procurando
atendimento médico. Após avaliação, diagnosticado com infarto agudo do miocárdio
sem supra-ST. Solicitado cateterismo cardíaco (CATE), que mostrou coronária direita
(CD) com stent ocluído em terço médio, mas com circulação colateral; descendente
anterior (DA) com reestenose intra-stent 50% em terço proximal; artéria circunflexa
(Cx) com stent pérvio; lesões presentes em CATE janeiro/2020, e nova lesão de
Cx com 70-75% em terço médio. Solicitada ressonância magnética cardíaca para
avaliação de isquemia, que demonstrou fibrose subendocárdica em parede inferior
médio-basal, com viabilidade; isquemia perifibrose inferosseptal, inferior, inferolateral
e septal apical, sem isquemia em parede anterior. Devido ausência de isquemia em
território de DA, optado por angioplastia com stent farmacológico de Cx, considerada
lesão culpada, e em segundo momento de CD, uma vez que havia viabilidade em
parede inferior, ambas com sucesso.
Conclusão: O tratamento percutâneo de oclusões crônicas não é frequente, mesmo
em lesões com condições técnicas para angioplastia. Um dos motivos é a alta taxa
de complicações, porém em centros com profissionais experientes, o resultado
angiográfico é satisfatório, com baixa incidência de eventos adversos.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A anomalia em artérias coronárias (AAC) é a segunda causa mais
comum de morte súbita cardíaca em jovens atletas, que ocorre devido à isquemia
ocasionada pela compressão extrínseca. É um diagnóstico de difícil suspeição e a
cirurgia de revascularização miocárdica é uma das opções terapêuticas.
OBJETIVOS: elucidar a importância dessa condição rara e a dificuldade de
diagnóstico e manejo.
MÉTODO: Realizou-se coleta de dados em prontuário e revisão de literatura.
RESULTADOS: Paciente masculino, 73 anos, diabético, hipertenso e dislipidêmico,
procura atendimento em consulta médica devido a três episódios de dor retroesternal em
aperto, de curta duração, fraca intensidade, associada à palpitações taquicárdicas nos
últimos dois dias. A primeira hipótese diagnóstica foi de acometimento isquêmico pela
doença arterial coronariana (DAC). Seguindo a investigação, não foram evidenciados
sinais de isquemia nos exames complementares (ECG e teste ergométrico). Semanas
depois, foi atendido no pronto socorro cardiológico por novo episódio de dor torácica,
com ECG e troponina sem alterações. Solicitou-se angiotomografia de coronárias, que
demonstrou Artéria Coronária Direita (ACD) com origem e trajeto anômalos, passando
entre a Artéria Pulmonar e a Aorta e sinais de compressão extrínseca, elucidando o
diagnóstico final.
CONCLUSÕES: A ocorrência de AAC é um evento raro, mas quando ocorre possui
grande potencial de causar morte súbita ou isquemia miocárdica. Na anomalia
apresentada pelo paciente, a compressão extrínseca da ACD pode desencadear
isquemia. Nesse contexto, ressalta-se, a importância da investigação frente a um
paciente com dor torácica sem sinais de isquemia pela DAC, sendo a anomalia de
coronárias um diagnóstico diferencial. Por fim, destaca-se a dificuldade clínica em
se estabelecer o diagnóstico, assim como a dificuldade pela opção do tratamento
cirúrgico, indicado nos casos com isquemia miocárdica e/ou suas complicações,
especialmente neste caso por se tratar de um paciente idoso até então assintomático
e sem isquemia documentada.
Responsavel pelo caso: Rafael Borsoi

INSTITUIÇÃO 1 ISCMC - INSTITUTO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
CURITIBA (CURITIBA)
Resumo
Introdução: A síndrome de Takotsubo é uma cardiomiopatia reversível com bom
prognóstico, caracterizada pelo balonismo apical do ventrículo esquerdo (VE),
mimetizando infarto agudo do miocárdio. Sua patogênese não é compreendida,
sendo relacionada à superestimulação simpática, vasoespasmo coronariano e
anomalia do metabolismo microvascular e miocárdico. Um gatilho físico ou emocional
está frequentemente presente. O diagnóstico é aventado na suspeita de síndrome
coronariana aguda, quando as manifestações clínicas e eletrocardiográficas são
desproporcionais ao grau de elevação dos biomarcadores cardíacos. A função
ventricular tende a ser restaurada entre dias a semanas. Relatamos um caso de
Takotsubo com apresentação inicial atípica, mas com evolução compatível. Descrição
do caso: Mulher, 74 anos, hipertensa, com fibrilação atrial e insuficiência cardíaca com
fração de ejeção preservada (FE 70%), admitida após quadro de dispneia súbita, com
necessidade de entubação na entrada. Suspeitado de tromboembolismo pulmonar,
mas pela instabilidade da paciente, realizado ecocardiograma que evidenciou VE com
hipocinesia médio-apical de todos os segmentos e disfunção sistólica moderada (FE
30%), e ventrículo direito com hipocinesia médio-apical com disfunção moderada,
sugestivo de síndrome de Takotsubo biventricular. Apesar de não apresentar alteração
eletrocardiográfica e de biomarcadores miocádicos, o ecocardiograma sugestivo
foi determinante na suspeita diagnóstica. Realizada otimização do tratamento com
inotrópicos e vasodilatadores, com melhora importante. Após 3 semanas, realizada
ressonância magnética cardíaca, que mostrou recuperação da FE (56%) e ausência
de alterações de contratilidade do VE, de edema miocárdico ou de necrose, reforçando
a hipótese de Takotsubo. Paciente recebeu alta com tratamento medicamentoso
otimizado e retorno precoce. Conclusão: Apesar de não apresentar quadro típico
de Takotsubo, no caso tanto a evolução clínica e ecocardiográfica como a resolução
da contratilidade confirmam o diagnóstico. Como o tratamento inclui suporte clínico
e controle dos fatores precipitantes e das complicações, reconhecer a clínica e a
evolução dessa síndrome é essencial no manejo correto do paciente.
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INSTITUIÇÃO 1 EPM - UNIFESP - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA/
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Introdução:A COVID-19 mostrou rápido crescimento em todo mundo e diferentes
terapias foram propostas para seu tratamento.A ocorrência de arritmias cardíacas em
pacientes com alto risco está em investigação,uma vez que apresentam potenciais
predisposições a anormalidades do ritmo.Assim,o eletrocardiograma pode constituir
uma ferramenta para determinar uma maior gravidade da infecção.O presente trabalho
visa analisar o traçado de ECG em pacientes infectados pelo vírus SARS-COV-2 e
correlacionar com sua gravidade.Métodos:Foram selecionados pacientes confirmados
para infecção pelo SARS-CoV-2 entre março e junho de 2020.Confirmação foi
feita por biologia molecular/teste sorológico.O eletrocardiograma de admissão foi
interpretado por 2 pesquisadores cegos para a condição de gravidade do paciente.
Frequência cardíaca,distúrbios na condução atrioventricular e intraventricular,intervalo
PR,QRS,QT,dispersão de QT,repolarização ventricular, ritmo e presença de arritmias
foram analisados.Correção dos intervalos QT foi realizada pela fórmula de Bazzet.
Pacientes considerados como graves apresentaram na admissão saturação de
O2 inferior a 94%.Dados são apresentados em médias±desvio padrão.ANOVA
e teste de chi-quadrado foram utilizados para avaliar diferenças entre os grupos.
Teste de Spearman analisou a correlação entre a saturação de O2 e o intervalo
QT. Resultados:A tabela demonstra as características basais da população.
Dentre os parâmetros eletrocardiográficos a FC foi maior no grupo grave quando
comparado
com
leve/moderado(94,8±15,2;84,1±14,61,respectivamente,p=0,05).
Houve diferença significativa no QTc Mínimo entre o grupo grave e leve/
moderado(363,5±161,53;420,4±23,6,respectivamente,p=0,05).A saturação de O2
apresentou correlação negativa com o Intervalo QTc máximo(ρ=-0,35,p=0,02).
Pacientes em protocolo de cloroquina não apresentaram incremento no intervalo QT.
Conclusão: A elevação da FC na admissão,assim como medidas na repolarização
ventricular se relacionaram a maior gravidade da infecção pelo vírus SARS-COV-2.
Imagem:

INSTITUIÇÃO 1 PUCPR - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
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Resumo
INTRODUÇÃO: Eventos tromboembólicos causados pela síndrome respiratória
aguda grave, provocada pelo coronavírus 2 (SARS-CoV-2) tem acometido muitos
pacientes. Em portadores de HIV, as manifestações clínicas e o prognóstico continuam
controversos.
OBJETIVO: Apresentar o caso de um paciente masculino de 27 anos, HIV+, admitido
com SARS em associação com trombo intracavitário e tromboembolismo pulmonar
(TEP) causado pelo coronavírus (COVID-19).
RELATO: Homem, 27 anos, portador de HIV há 12 anos em uso de terapia
antirretroviral, sem outras comorbidades é admitido com dispneia e hipóxia, com
teste PCR positivo para SARS-CoV-2 há 10 dias e febre e mialgia há 12 dias.
Angiotomografia mostrou sinais de TEP. Inicialmente foi submetido à ventilação não
invasiva, mas teve piora, requerindo intubação orotraqueal e admissão à UTI. Após
9 dias teve alta da UTI, porém, dias depois é readmitido por dispneia, taquicardia
e febre. Ecocardiografia revelou presença de trombo em átrio direito. Paciente
recebeu enoxaparina, antibióticos e antifúngicos, além de membrana de oxigenação
extracorpórea. Após 2 meses de UTI, paciente teve alta hospitalar.
DISCUSSÃO: Estudos são controversos quanto à mortalidade de pacientes HIV +
infectados pelo SARS-CoV-2, porém, relatos já demonstraram a presença de trombo
intracardíaco detectado por ecocardiografia, por isso, a importância desse exame
para monitoramento. Nesse relato, apesar da profilaxia antitrombótica e da deficiência
imune do paciente, que não levaria a tempestade de citocinas, houve doença severa.
CONCLUSÃO: A infecção pelo SARS-CoV-2 em paciente HIV + esteve relacionada à
deterioração do quadro clínico inicial e evolução para doença severa.
Responsavel pelo caso: Gustavo Gavazzoni Blume
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ECHOCARDIOGRAPHIC FINDINGS IN HOSPITALIZED COVID-19 PATIENTS:
RESULTS FROM THE BRAZILIAN ECHOCARDIOGRAPHY REGISTRY DURING
COVID-19 PANDEMIC (ECOVID)

AVALIAÇÃO INÉDITA DO CURSO TREINAMENTO EM EMERGÊNCIAS
CARDIOVASCULARES AVANÇADO NA CAPACITAÇÃO EM SUPORTE
AVANÇADO DE VIDA.
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Background: Patients with COVID-19 face a high risk of cardiovascular complications.
Transthoracic echocardiography (TTE) may play a crucial role in the evaluation of cardiac
manifestations of COVID-19. We aimed to report the prevalence of the main echocardiographic
abnormalities in hospitalized COVID-19 patients. Methods: We performed a prospective
multicenter observational study in patients with COVID-19 who underwent TTE during
hospitalization. Patients with previous heart failure, coronary artery disease or atrial fibrillation
were categorized as with previous cardiovascular disease (CVD). Clinical and echocardiographic
data on cardiac structure and function were collected.Results: We evaluated 310 patients with
COVID-19, 62±16 years old, 61% men, 22.6% of them with previous CVD. The most common
cardiovascular risk factors were arterial hypertension (52.9%) and diabetes mellitus (33.5%).
Overall, 65.2% of the patients required intensive care unit support. Normal TTE was observed
in 34,51%. The most prevalent echocardiographic abnormalities were LV diastolic dysfunction
(53%), LV hypertrophy (29.5%), pulmonary hypertension (24.9%), right ventricular (RV) systolic
dysfunction (15.9%), left ventricular (LV) systolic dysfunction (16.6%), and LV regional wall motion
abnormality (11.4%). Pericardial effusion was uncommon (7%). LV-related abnormalities and
pulmonary hypertension were less common in patients without than those with previous CVD. RV
systolic dysfunction was similar between the groups. TTE results revised clinical management in
about a quarter of cases. Conclusions: Among hospitalized patients with COVID-19, abnormal
echocardiographic findings were common but less seen in those without previous CVD. RV
systolic dysfunction appeared to affect similarly patients with and without previous CVD.

INSTITUIÇÃO 1 UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (SÃO
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Resumo
Introdução: A parada cardiorrespiratória (PCR) é condição frequente e associada a alta
mortalidade. Para a capacitação de profissionais no seu tratamento, criou-se o curso
brasileiro TECA A. Este treinamento já foi ministrado a mais de 3000 profissionais no
Brasil. Entretanto, não existem estudos avaliando o seu impacto no desempenho dos
alunos. Objetivo: Comparar a nota em uma avaliação global de desempenho e os tempos
para iniciar compressões e desfibrilação antes e após a realização do TECA A. Métodos:
Trata-se de estudo aberto e transversal. Os participantes foram submetidos ao TECA A e
a uma avaliação de atendimento à PCR em manequim antes e após o treinamento, sendo
comparadas a nota na avaliação prática e os tempos, em segundos, para compressão e
desfibrilação antes e após o treinamento. O critério de inclusão foi estar cursando último
ano da graduação em medicina e o critério de exclusão foi a participação prévia em curso
de suporte avançado de vida. Os registros foram comparados pelo teste de Wilcoxon e
os resultados exibidos como média e percentis 25-75%. Resultados: Foram incluídos 56
alunos. Após o treinamento, houve aumento na nota da avaliação global do atendimento
(4,00 [2,00-5,00] vs 10,00 [9,00-10,00]; p < 0,001), redução no tempo para compressão
(25,0 [15,0-34,0] vs 19,0 [16,25-23,0]; p = 0,002) e no tempo para desfibrilação (82,5
[65,0-108,0] vs 48,00 [39,00-53,00]; p < 0,001). Conclusão: O TECA A aumentou a
aderência ao protocolo de atendimento à PCR, sendo portanto uma ferramenta adequada
para o treinamento em suporte avançado de vida.
Imagem:
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PREDICTIVE VALUE BETWEEN THE PERFUSION-FUNCTION RELATIONSHIP
OF SPECT AND MYOCARDIAL MECHANICAL DYSSYNCHRONY

EFEITO FUNDADOR OFERECE PROTEÇÃO PARA DOENÇA ISQUÊMICA DO
CORAÇÃO NA POPULAÇÃO MENONITA.

AUTORES LUCAS GUTIERREZ 1,2, FERNANDO A PEÑAFORT 2
INSTITUIÇÃO 1 IDRM - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y RESONANCIA DE
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Resumo
Gated SPECT images of Perfusion + Function (P+F) can Stratify cardiovascular risk
in patients (p). Through Phase Analysis (PA) from Gated SPECT we can assesses
Mechanical Myocardial Dysynchrony (MMD) and given prognostic value simultaneously.
Objective: We analyze the predictive value of MMD by PA identifying groups of risk
between P+F variants. Methods: We evaluated 1041(p) with a prospectively followup. We analyze P+F and MMD parameters with clinical events in evolution. We define
groups of (P+F) with normal an abnormal combination and correlated with 4 possible
scenarios of MMD; G1: Absence of MMD; G2: MMD only Rest; G3: MMD only Stress;
G4: MMD in Stress and Rest. Combined Outcome (O.CV) Cardiac Death + Heart Failure
Hospitalization was analyzed. Statistical analysis performed using frequency analysis,
Kaplan-Meier survival curves in follow-up. A p value of <0.05 was statistically significant.
Results: The follow up period was a median of 27 months with ranges of (1 month -114
months). 640p from Normal P+F (66.2%) correlate with G1 vs 117p from Abnormal P+F
(86.7%) that correlate with G4 p:<0.001. Independent variables O.CV Moderate Scar
OR: 8.2 ( 3.78 - 18.07) p:0.001. During our follow-up, we observed an event-free survival
time mean for O.CV in G1: 108 ± 1.2 months; G2: 69 ± 5.7 months; G3: 78 ± 8.6 months;
G4: 68 ± 6.5 months p: <0.001. Conclusions: MMD by PA from SPECT simultaneously
combined with P+F allowed to incorporate a robust parameter of risk stratification of in
our registry. Imagem:
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Introdução: Os Menonitas são de origem alemã com 500 anos de isolamento genético,
sofreram três efeitos de gargalo diminuindo diversidade genética e aumentando a agregação
familial de doenças cardiovasculares (DCV). Objetivo: Descrever a epidemiologia e a
susceptibilidade genética para DCV nos Menonitas. Metodologia: Realizamos um grande
questionário epidemiológico de 2016-2020, em 504 menonitas de Colônia Nova (CN-RS)
(n=190), Witmarsum (WIT-PR) (n=133) e Curitiba (CTB-PR)(n=181), também medimos
parâmetros biométricos, colesterol/triglicerídeos e sequenciamento de 144 exomas de
CN-RS com cobertura >30x (Illumina Hiseq).Comparamos 10 exomas de Menonitas com
DCV, e 22 parentes de primeiro grau não afetado, avaliando variantes no equilibrio de
Hardy-Weinberg (p>10-6) e taxa de chamada >99%, com regressão logística multivariada
(PLINKv1.09, STATA). Resultados: Hipertensão (20,5 vs. 31,8%) e dislipidemia (41,1%
vs. 65,1%) as prevalências são mais baixas que os alemães, respectivamente (p<10-6),
mas maior que brasileiros (dislipidemia: 23%, p<10-6). Infarto agudo do miocárdio teve
uma prevalência de apenas 0,6% nos Menonitas, mais baixo que alemães e brasileiros
(4,7% e 7,1%, p<3x10-4). Havia uma prevalência maior de doenças isquêmicas do
coração (DIC) nos indivíduos que apresentavam o avô paterno com rota migratória mais
extenuante (OR=1,5, p=0,003, 95%CI=1,15-1,98) e aqueles com parentes de primeiro grau
com DIC (OR=2.96, p=0.031, 95%CI=1.11-7.95). Quarenta e cinco variantes de 35 genes
foram associados com efeito dominante para DCV (p<0,01), independente de sexo, idade,
IMC e atividade física semanal. Dentre essas, 38 estavam associadas ao nível de mRNA
em coração/artérias (GTEX), 14 trocavam aminoácidos, um frameshift e 18 destroem/
criam ilhas CpG, com possível efeito epigenético. ). A frequência de 14 e 16 alelos se
diferenciaram dos Europeus não-finlandeses e brasileiros, respectivamente (p<0,01),
indicando um possível efeito fundador. Nove associados a proteção para DCV (p<0,01).
Conclusão: Prevalência mais baixa de DIC nos Menonitas pode estar associada a maior
frequência de alelos protetivos, causados parcialmente por efeito fundador.
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PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À INATIVIDADE FÍSICA EM
HIPERTENSOS NO BRASIL

EVOLUÇÃO TEMPORAL DA PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO EM
HIPERTENSOS NAS CAPITAIS DO BRASIL E DISTRITO FEDERAL, 2009-2018
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Introdução: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial
e a principal causa de doenças cardiovasculares em todo o mundo. Objetivo: Verificar
a prevalência e os fatores que estão associados à inatividade física em hipertensos
no Brasil em 2017. Metodologia: Estudo epidemiológico observacional transversal,
utilizando dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, coletados em 2017, com 2.300 pessoas
com hipertensão arterial, residentes no Brasil. Resultados: A prevalência de
inatividade física entre os participantes do estudo foi de 25,7% e houve associação
com significância estatística com: faixa etária de 18–39 anos (RP: 0,38; IC: 0,22–0,67;
p < 0,001), faixa etária de 40-59 anos (RP: 0,45; IC: 0,36–0,56; p < 0,001), viver
com companheiro (RP: 0,80; IC: 0,69–0,92; p < 0,001), tempo de tela total (RP:
1,22; IC: 1,06–1,40; p = 0,006) e tempo de TV (RP: 1,52; IC: 1,32–1,74; p < 0,001.
Houve associação significante estatística entre ter diabetes (RP: 1,38; IC: 1,20–1,60;
p < 0,001), quem considera a saúde ruim (RP: 1,69; IC: 1,39–2,06; p < 0,001).
Conclusão: Os inativos fisicamente foram pouco mais de um quarto da população
estudada. Está associado com maior prevalência do desfecho ter maior faixa etária,
viver sem parceiro, maior tempo de TV, considerar a saúde ruim e possuir diabetes
mellitus. Os resultados desse estudo podem ajudar a subsidiar políticas públicas de
promoção, vigilância e atenção à saúde no Sistema Único de Saúde e em programas
não governamentais da mesma ordem.

Introdução: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é considerada um grande problema
de saúde pública. O Exercício Físico é uma forma efetiva de prevenção e tratamento
da hipertensão. Objetivo: Analisar a evolução temporal da prevalência da prática
de exercício físico entre hipertensos das capitais brasileiras e do Distrito Federal
entre 2009 e 2018. Metodologia: Estudo descritivo e quantitativo, de série temporal
e base populacional, com dados do VIGITEL. Foram avaliados 159.679 indivíduos
hipertensos, entre 2009 a 2018. Os dados foram analisados através de estatística
descritiva pelo programa SPSS 23.0. Resultados: A prevalência de indivíduos
hipertensos nos dez anos estudados foi de 31,01%, houve um aumento de cerca
de 8%. A maior prevalência foi de indivíduos do sexo feminino, casados, com ensino
fundamental completo, com 65 anos ou mais e de cor branca. Quanto ao Exercício
Físico, 54,54% afirmaram não ter praticado, entretanto a prevalência dos que praticam
aumentou cerca de 10% no período analisado. Dos que responderam que praticaram,
95,17% praticam semanalmente, 59,69% realizam caminhada, 37,70% realizam
de 3 a 4 dias na semana e 57,88% com duração de 60min ou mais. Conclusão:
A cada ano estudado houve aumento de hipertensos que praticam exercício físico,
e aumento do número de hipertensos, sugerindo que políticas públicas de saúde
não estão sendo eficazes para prevenir a doença. Entretanto, quando voltada ao
tratamento da hipertensão, devido ao aumento anual do número de hipertensos que
praticam exercício físico, pode-se dizer que foram eficazes, pois esse é considerado
um tratamento não farmacológico para HAS. Imagem:
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PACIENTE COM ELEVAÇÃO DO SEGMENTO ST NA FASE DE RECUPERAÇÃO
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Introdução: O Teste de esforço (TE) é um método diagnóstico para muitas doenças
cardiovasculares. A fase de recuperação TE é tão importante quanto a fase do
exercício. A elevação do segmento ST durante a recuperação é rara, mas é um preditor
de estenose coronariana grave. Relato: Feminina, 52 anos, queixa-se de dor torácica
típica. Hipertensa, dislipidêmica e obesa. Escore de risco global alto. Submetida a
cintilografia de perfusão miocárdica com estresse físico e repouso, com injeção de
sestamibi. No eletrocardiograma de repouso apresentava ritmo sinusal e alteração
difusa da repolarização ventricular. O TE foi eficaz e a paciente referiu dor torácica
limitante com o incremento de cargas e o exame foi interrompido. O traçado revelou
elevação do segmento ST de 1,0mm apenas durante a recuperação. O cateterismo
cardíaco evidenciou lesões biarteriais (CD ocluída, DA ocluída proximal, CX com
lesão de 40% distal) e VE com discinesia apical. Não apresentou alteração em
marcadores de necrose miocárdica. Foi então submetida a revacularização miocárdica
com artéria mamária interna esquerda para DA e ponte de veia safena de Aorta para
CD. Discussão: Uma tentativa de explicação é o "fenômeno de roubo" coronário
que ocorre quando parte do miocárdio recebe fluxo da artéria coronária gravemente
estreitada e perde a capacidade de dilatação máxima, que também é dependente de
circulação colateral. Conclusão: Embora haja relatos de elevação do segmento ST
na fase de recuperação como sendo espasmo em coronárias normais, deve-se, de
maneira rotineira, avaliar como coronariopatia obstrutiva grave. Imagem:
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Resumo
INTRODUÇÃO: O defeito do septo atrial (CIA) é pode ser visto como uma comunicação
errônea que precisa ser fechada. Porém, o seu fechamento inadvertido pode levar
a complicações graves. Relatamos o caso de um paciente com diagnóstico de CIA
associada a tromboembolismo pulmonar crônico em que a CIA provavelmente evitou a
morte súbita do paciente. RELATO DE CASO: Masculino, 35 anos, com o diagnóstico
de CIA secundum de 12 mm. Os sintomas iniciaram aos 28 anos com dispneia
progressiva. Cianose, hemoptise e dor torácica surgiram por volta dos 33 anos de
idade. Além da CIA secundum, o ecocardiograma transtorácico também apresentava
importante alargamento do tronco pulmonar (40 mm) e do ventrículo direito, com sinais
importantes de disfunção sistólica (TAPSE 1,5 cm, FAC 20%). Feito o diagnóstico
de Síndrome de Eisenmenger (ES). Após foram vistos CIA do seio venoso de 5 mm,
deterioração do ventrículo direito, comunicação anômala da veia pulmonar direita
superior com a veia cava superior, tromboembolismo pulmonar crônico e compressão
extrínseca do tronco da coronária esquerda por causa de um aumento importante
do tronco pulmonar. Assim, a CIA acabou tendo um papel importante no alívio dos
sintomas. Este é um caso típico de ES, no entanto, era suspeito que apenas a CIA
secundum relativamente pequena levaria a repercussões importantes em um adulto
jovem. Conclusão: A (ES) apresenta deterioração constante ao longo do tempo com
redução da saturação de oxigênio e, portanto, hemostasia anormal, estando sob
risco de sangramento e trombose. Neste caso apresentado, a investigação detalhada
possibiliou o manejo adequado.
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Resumo
Introdução: Doença arterial coronária é uma das principais causas de insuficiência
cardíaca, e sua apropriada investigação é de importância no manejo destes pacientes.
É relatado um caso de insuficiência cardíaca grave em que apesar de clínica e
exames iniciais pouco sugestivos, doença arterial crônica foi diagnosticada e tratada
adequadamente. Relato de caso: Feminino, 57 anos, com história  de hipertensão
arterial sistêmica, doença renal policística (estágio 3b), ex-tabagismo de 15 maços-ano
e quadro de dor torácica importante há 4 meses, procurou atendimento ambulatorial
por dispneia aos mínimos esforços, ortopneia, dispneia paroxística noturna e
edema de membros inferiores. Negava presença de angina. Eletrocardiograma não
evidenciava áreas inativas ou alterações de repolarização em nenhuma das paredes.
Ecocardiograma estimou FE em 29%, com acinesia em paredes inferior e septalinferior. Angiografia coronária apresentou oclusão total em terços proximais de artérias
coronárias circunflexa e direita, e em artéria descendente anterior. Feito diagnóstico de
insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida de etiologia isquêmica. Dada a
gravidade das lesões coronárias e a pouca repercussão clínica e eletrocardiográfica,
optado pela avaliação de viabilidade com cintilografia miocárdica com tálio, que indicou
viabilidade em parede apical. Paciente foi submetida a cirurgia de revascularização
(CRM), com recuperação da FE para 32%.   Conclusão: A avaliação apropriada de
insuficiência cardíaca é essencial para seu tratamento. Etiologia isquêmica deve ser
sempre avaliada, mesmo na ausência de angina ou de alterações eletrocardiográficas
sugestivas. A presença de miocárdio viável prediz recuperação de FE após CRM,
porém mesmo os pacientes sem viabilidade podem se beneficiar do procedimento
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INSTITUIÇÃO 1 HSV - HOSPITAL SÃO VICENTE CURITIBA (CURITIBA/PR)
FUNDAMENTO: O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) foi criado
pelo Ministério da Saúde (MS) , com o objetivo de contribuir para a qualificação do
cuidado em saúde. Os protocolos básicos são: identificação do paciente, higiene
das mãos, segurança cirúrgica, segurança na prescrição uso e administração de
medicamentos, prevenção de quedas e prevenção de úlceras por pressão. Nos
inspiramos nesses protocolos e nos conceitos: dano, risco, incidente, circunstância
notificável, evento adverso; para criar a lista de verificação de segurança, para o
procedimento em Hemodinâmica. OBJETIVO: Demonstrar a importância da utilização
do check list antes,durante e após o procedimento na hemodinâmica ,como um
instrumento de medida de segurança, garantindo o cuidado centrado no paciente,
minimizando riscos e eventos adversos. METODOLOGIA: Pesquisa documental com
uso de formulário de verificação de segurança, para o procedimento hemodinâmico
criado em 2019. Após a admissão do paciente a enfermagem inicia o preenchimento
do cheklist, o impresso tem a etiqueta do paciente onde consta seus dados .Os itens
de cada etapa são conferidos: Sig in, (entrada antes da anestesia) Time out (antes da
cirurgia) e Sign out( antes de sair da sala). O formulário é anexado a conta do paciente.
RESULTADO: A conferência permite verificar se está tudo conforme em cada etapa,
do contrário a checagem é interrompida até que o problema seja solucionado.
Terminando o procedimento é possível visualizar se tudo ocorreu como planejado
sem intercorrências. Conseguimos aferir por meio da ficha de verificação itens como:
organização , planejamento, corrigindo fragilidades do processo. CONCLUSÃO:
O check list, foi um instrumento que nos permitiu rastrear possíveis riscos e corrigilos evitando um efeito cascata, garantindo que o procedimento hemodinâmico seja
realizado com segurança, aprimorando a qualidade no serviço prestado ao paciente.
PALAVRAS-CHAVE: Segurança do paciente, check list, hemodinâmica, protocolos de
segurança. Imagem:
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ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT E
REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA
ENTRE OS ANOS DE 2009 E 2019 NO ESTADO DO PARANÁ

REVISITANDO O USO DO "MONA" COMO FERRAMENTA DE ENSINO NA ERA
DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS

AUTORES LEONARDO PASSAGLIA DE FREITAS 1, LEONARDO ANTÔNIO
MERIGO 1, ALVARO CESAR CATTANI 1
INSTITUIÇÃO 1 UNIDEP - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO (PATO
BRANCO/PARANÁ)
Resumo
Introdução: Desde a primeira cirurgia de revascularização do miocárdio (RM)
feita em maio/1967 pelo Dr. René Favaloro, o procedimento foi tomando força e se
popularizou no tratamento da doença coronária. Entretanto, com o desenvolvimento
de novas tecnologias, novos métodos e técnicas foram surgindo. Diante disso, a
angioplastia coronariana, inicialmente com balão e posteriormente com implante de
stent, revolucionou as opções de tratamento para isquemia miocárdica.
Objetivos: O presente estudo possui como objetivo comparar o número de
angioplastias coronarianas com implante de stent e a revascularização do miocárdio
com uso de circulação extracorpórea, entre os anos de 2009 e 2019 no Estado do
Paraná, relacionando com a evolução da tecnologia.
Metodologia: Realizou-se uma análise por meio da plataforma do DataSUS do
número de cirurgias de revascularização do miocárdio e do número de angioplastias
coronarianas com implante de stent no período de 2009 e 2019, comparando-os entre
si.
Resultados: Na comparação entre os anos de 2009 e 2019 obteve-se um aumento de
124,95% (3061 em 2009 vs 6886 em 2019) no número de angioplastias coronarianas
com implante de stent e uma diminuição de 40,42% (747 em 2009 vs 445 em 2019)
no número de RM.
Conclusão: O presente estudo observou um crescimento expressivo nas técnicas
menos invasivas para o tratamento coronariano, como a angioplastia coronariana
com implante de stent, e uma diminuição das técnicas mais invasivas, como a
revascularização do miocárdio, que passa a ter indicações específicas em pacientes
com lesões mais graves ou com maiores dificuldades técnicas para o procedimento
da angioplastia.
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INSTITUIÇÃO 1 UFPR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (CURITIBA/PR)
Resumo
Introdução: O acrônimo MONA é um dos mais antigos e conhecidos da medicina, mas
quando exatamente teve seu surgimento e como virou uma ferramenta mnemônica
ensinada a jovens médicos ? A sociedade brasileira de Cardiologia publicou
recentemente sua última atualização da diretriz em IAMSST, finalmente rebaixando
a classe de recomendação da morfina seguindo o ACC/AHA no qual não era classe I
desde 2007, seria o fim do MONA?
Objetivos: Construir histórico do MONA, quando surgiu e como foi mudando com o
passar do tempo, em especial para o caso da morfina.
Métodos: Busca de artigos em bancos de dados Pubmed e Scielo.
Resultados: Em 1912 já vemos a morfina como parte do tratamento em Síndromes
Coronariana Aguda. Até os anos 60 acrescentou-se oxigênio e nitratos ao manejo.
nos anos 70 adicionou-se a aspirina como padrão, temos então que os primeiros usos
do MONA como ferramenta mnemônica datam do final dos anos 70 e início dos anos
80, ainda antes da era dos fibrinolíticos. A controvérsia que iniciou o rebaixamento
da classe I da morfina começou ainda em 2005, com as publicações do estudo
CRUSADE demonstrando maior mortalidade no grupo que usava morfina e enfatizava
a necessidade de trials randomizados para melhor esclarecimento. em 2007 a diretriz
americana para angina instável e IAMSST colocou a morfina como classe IIa e em
2014 como IIb, assim como na nova diretriz brasileira.
Conclusões: Com o avanço da medicina baseada em evidência o MONA deixou de
ser a rotina para ser a exceção, no entanto muitos acadêmicos continuam encontrando
isso como fonte primária ao se depararem com síndromes coronarianas agudas, com
esses dados talvez seja hora de reconsiderarmos o MONA como ferramenta de ensino
e talvez até usar o momento para reforçar a medicina baseada em evidência e seu
processo de formação.
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BROCKENBROUGH-BRAUNWALD-MORROW:
UM
CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA – RELATO DE CASO.
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MUDANÇAS NO ESTILO DE VIDA DURANTE PANDEMIA COVID-19 EM CRIANÇAS
E ADOLESCENTES COM CARDIOPATIA CONGÊNITA
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INSTITUIÇÃO 1 HAC - HOSPITAL ANGELINA CARON (CAMPINA GRANDE DO
SUL/ PARANÁ)
Resumo:
A cardiomiopatia hipertrófica é uma doença genética relativamente comum
e geralmente assintomática. Contudo, aproximadamente 25% dos pacientes
desenvolvem obstrução do fluxo ventricular esquerdo e podem desenvolver sintomas.
Paciente masculino, 74 anos, hipertenso, procurou atendimento por dor torácica
tipo aperto na madrugada, fazendo-o despertar. Relata dor semelhante de menor
intensidade há 3 meses. Nega outros sintomas. No exame físico, pressão arterial
de 138/76mmHg e frequência cardíaca de 68bpm. À ausculta cardíaca percebemos
sopro sistólico +3/+6 em borda esternal esquerda com irradiação para ápice. O
sopro aumentou durante manobra de valsalva e em posição ortostática. Sem outras
alterações ao exame. O eletrocardiograma: ritmo sinusal, sobrecarga ventricular
esquerda. Ecodopplercardiograma mostrou aumento importante do átrio esquerdo,
hipertrofia concêntrica moderada do ventrículo esquerdo (VE) com função sistólica
global preservada, disfunção diastólica grau II, septo em sigmoide medindo 18mm
(porção basal). Obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo (VSVE)
– gradiente sistólico máximo de 50mmHg. Movimento sistólico anterior da cúspide
anterior da valva mitral, refluxo mitral moderado. Posteriormente, paciente foi submetido
à cateterismo cardíaco que revelou artérias coronárias tortuosas com lesões discretas,
VE hipertrófico com função sistólica preservada e presença de importante gradiente
intraventricular máximo de 160mmHg após extrassistolia, distinguido como sinal de
Brockenbrough-Braunwald-Morrow, quando um declínio paradoxal na pressão do
pulso arterial e um aumento concomitante na pressão sistólica do VE são observados
após contração ventricular prematura, confirmando a obstrução da VSVE. Conclusão:
A utilização da manobra hemodinâmica, sinal de Brockenbrough-Braunwald-Morrow, é
valiosa para determinar o grau de obstrução de VSVE. Imagem:

INSTITUIÇÃO 1 PPGN/UFSC - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (FLORIANÓPOLIS/SANTA
CATARINA), 2 PPGSC/UFSC - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE
COLETIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (FLORIANÓPOLIS/
SANTA CATARINA), 3 UFAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (MACEIÓ/
ALAGOAS), 4 UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
(FLORIANÓPOLIS/SANTA CATARINA)
Introdução: O confinamento domiciliar COVID-19 pode estar associado ao estilo de vida
não saudáveis, consequentemente ao risco aumentado para doenças cardiovasculares,
particularmente prejudicial em grupos de alto risco cardiovascular, como cardiopatas
congênitos. Objetivo: Descrever as mudanças de estilo de vida durante a pandemia
e suas associações com a complexidade da cardiopatia congênita (CC) em crianças e
adolescentes com CC. Métodos: Estudo transversal com 127 crianças e adolescentes
com CC, realizado entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021 via telefone baseado em
questionários validados. Estilo de vida inclui avaliação do padrão alimentar, atividade física,
comportamento sedentário e sono. Frequências de combinações gerais e específicas de
mudanças de estilo de vida saudável e não saudável foram avaliadas. Complexidade da
CC foi categorizada em simples/moderadas e complexas. Para testar as associações
entre complexidade da CC e mudanças no estilo de vida foram utilizadas regressões
logísticas multinominais ajustada por sexo, idade e renda. Resultados: Quase metade
dos participantes apresentaram pelo menos uma mudança de estilo de vida não saudável
durante a pandemia (41,8%). A mudança de estilo de vida não saudável mais prevalente foi
a redução da atividade física (33,9%) (Figura 1). O aumento do comportamento sedentário
durante a pandemia foi associado à CC complexas (Odds ratio: 3,49, intervalo de confiança
95% 1,23; 9,90), comparada com CC simples/moderadas. Conclusões: Crianças e
adolescentes com CC apresentaram mudanças de estilo de vida não saudáveis durante a
pandemia, o que pode intensificar o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares
na vida adulta. Imagem:
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ASSOCIAÇÃO DO CONSUMO DE AÇÚCARES DE ADIÇÃO DE FONTES
SÓLIDAS E LÍQUIDAS COM COMPONENTES CARDIOMETABÓLICOS EM
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CARDIOPATIA CONGÊNITA

PERICARDITE COM TAMPONAMENTO CARDÍACO EM PACIENTE
DOADOR DE MEDULA ÓSSEA SUBMETIDO A AFÉRESE DE CÉLULAS
HEMATOPOIÉTICAS
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Resumo
Introdução: Cardiopatas congênitos apresentam risco elevado de desenvolvimento
de doença cardiovascular secundária. O consumo elevado de açúcares de adição é
considerado fator de risco cardiovascular, principalmente açúcares de fontes líquidas.
No entanto, a associação entre açúcares de adição de fontes líquidas e sólidas com
componentes cardiometabólicos em crianças e adolescentes com cardiopatia congênita
(CC) é desconhecida. Objetivo: Investigar associações do consumo de açúcares de
adição de fontes sólidas e líquidas com componentes cardiometabólicos em crianças e
adolescentes com CC. Métodos: Estudo transversal com 232 crianças e adolescentes
com CC que realizaram procedimento cardíaco prévio. Componentes cardiometabólicos
avaliados foram: obesidade central (circunferência da cintura), obesidade (massa
gorda por meio da pletismografia de deslocamento de ar), aterosclerose subclínica
(espessura média da íntima da carótida). O consumo de açúcares de adição totais e de
fontes sólidas e líquidas foi avaliado por três recordatórios 24 horas, usando a técnica
de múltiplas passagens. Para avaliar as associações entre açúcares de adição (totais,
fontes líquidas e sólidas) e componentes cardiometabólicos foram aplicadas regressões
logísticas ajustadas para potenciais fatores de confusão. Foi considerado significativo
p<0,05. Resultados: A média de consumo de açúcares de adição totais foi de 71,3
g/d. O consumo de açúcares de adição totais e de fontes líquidas foram associados
positivamente à obesidade central (Odds Ratio (OR): 2,15; intervalo de confiança (IC)
95%: 1,54-3,02; OR: 2,57; IC 95%: 1,64-4,02, respectivamente) e obesidade (OR: 1,59;
IC 95%: 1,19-2,14; OR: 1,74; IC 95%: 1,16-2,62, respectivamente) enquanto o consumo
de açúcares de adição de fontes sólidas foi associado positivamente à aterosclerose
subclínica (OR: 2,01; 95% IC: 1,14-3,56). Conclusões: Açúcares de adição totais e de
suas fontes sólidas e líquidas foram associados com componentes cardiometabólicos.
Esses achados reforçam a necessidade de promover estratégias para redução do
consumo de açúcares de adição para prevenção de doenças cardiovasculares desde
a infância.

Resumo
Objetivo: Sedimentar a importância de conhecer em profundidade as causas e
diagnósticos diferencias da pericardite e equivalentes anginosos no momento de se
deparar com um paciente com dor torácica.
Metodos:Paciente masculino , branco , 49 anos de idade. Profissão: Trabalhador da
construção civil. Doador de medula óssea. Interna eletivamente para realizar aférese
de células hematopoiéticas para doação ao irmão que cursa com diagnóstico de
Linfoma. Sem queixas ao momento.
Ao iniciar o processo de aférese paciente apresenta quadro de hipotensão súbita
(80/50 mmhg), queixa-se de dor precordial do tipo aperto, sem irradiação associado a
dispneia, procedendo-se a interrupção da sessão de aférese com paciente evoluindo
com rebaixamento do nível de consciência. Realizada investigação do quadro anginoso
(ROTA 2) e os resultados obtidos foram negativos para síndrome coronariana aguda,.
Estando o paciente clinicamente estável e assintomático, procede-se a nova tentativa
de realizar o procedimento, porém com resposta clínica semelhante a apresentada
previamente.
Realizado Ecocardiograma Transtorácico e entre os achados do exame a presença de
derrame pericárdico moderado a importante sem sinais de tamponamento cardíaco.
Outros exames solicitados: Fan : Não reagente , ANCA não reagente , Anti SSA/RO
Negativo, Anti CCP não reagente , Fator Reumatoide (Latex) não reagente , T4 Livre
0,04 , Albumina 4,6 , HIV I/II não reagente, Sifilis anticorpos totais não reagente,
Citomegalovirus IgG reagente e IgM não reagente, HBsAg Não reagente, Sorologia
para doença de Chagas não reagente.
Com diagnóstico estabelecido, iniciado tratamento para Pericardite com Antiinflamatórios não Hormonais (Ibuprofeno 400 mg a cada 6 horas e Colchicina 0,5
mg de 12/12 horas) e acompanhamento ambulatorial devido a estabilidade clinica do
paciente.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM) NO
PARANÁ E NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 10 ANOS.

OUR INITIAL EXPERIENCE WITH LEFT ATRIAL APPENDAGE OCCLUSION
USING TWO DIFFERENT DEVICES
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INSTITUIÇÃO 1 UNIDEP - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO (PATO
BRANCO/PARANÁ)
Resumo
INTRODUÇÃO: A primeira causa de óbito entre os brasileiros é o infarto agudo
do miocárdio (IAM). Os índices de óbito por IAM hospitalar e pré-hospitalar são
expressivos e despendem elevados custos. Assim, identificar o perfil epidemiológico
de risco da população é extremamente importante para estratégias de saúde.
OBJETIVO: Identificar características epidemiológicas dos casos de IAM no Paraná e
no Brasil no período de 2011-2020.
METODOLOGIA: Pesquisa epidemiológica retrospectiva e descritiva, fundamentada
com informações disponíveis no DATASUS. Considerou-se o período entre janeiro de
2011 a dezembro de 2020 e as seguintes variáveis: sexo, idade (acima de 20 anos),
etnias, internamentos, óbitos e taxa de mortalidade.
RESULTADOS: O Paraná registrou 66.472 internações por IAM representando
6,36% do valor nacional, os quais prevalecem no sexo masculino em mais de 60% no
Paraná e Brasil. A faixa etária dos 60-69 anos corresponde aproximadamente a 30%
dos internamentos a nível estadual e nacional. Os internamentos são em maioria de
pessoas brancas, representam 70% no Paraná e 40% no Brasil, seguido de pardos. No
Paraná 12,2% dos pacientes internados evoluíram a óbito, superior à média nacional
de 11,1%, retratando 7% dos óbitos do país. Os óbitos são elevados entre 70-79
anos, apesar da taxa de mortalidade ser maior em pacientes com 80 anos ou mais,
próxima de 26%. O sexo masculino apresenta a maioria dos óbitos, contudo a taxa
de mortalidade é superior em mulheres, sendo 15,1% no Paraná e 13,4% no Brasil.
A população branca possui elevado número de óbitos, porém indígenas e amarelos
exibem maior taxa de mortalidade no estado e no país.
CONCLUSÃO: A elevada mortalidade por IAM reforça a necessidade de investimentos
e ações preventivas de controle da doença, pois o reconhecimento precoce do quadro
e uma intervenção médica rápida e efetiva, é fundamental para uma maior sobrevida
desses pacientes.
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Resumo
Background: The Amplatzer™ and the Watchman™ are dedicated devices for
percutaneous left atrial appendage (LAA)
occlusion. This is an elective procedure planned to avoid thrombus-embolizaton in
patients with atrial fibrillation, unable
to use anticoagulation.
Objectives: the aim of the study was to describe the initial experience with both
devices for percutaneous LAA occlusion.
Methods: This is a   single-center study of patients undergoing percutaneous LAA
occlusion. Inclusion criteria considered
a formal contraindication for oral anticoagulation, previous history of stroke  due to INR
lability, left atrial thrombus in use of NOACs, and patient preference. All procedures
were done under general anesthesia and transesophageal echocardiography (TEE)
guidance. Transthoracic echocardiography was performed during the first 24hs after
the procedure in order to rule out   complications. Further follow-up was done with  
clinical visits and TEE.
Results: Between 09-2010 and 07-2020, patients with a mean CHA2DS2-VASC of
4.6 ± 0.7 and Has-bled of 4,5  underwent LAA occlusion with the Amplatzer™ device
(20) and the Watchman™ device (8). Both were successfully implanted in 28 patients
(100%), 74,1 ± 2,8 yrs old, 78,5% male,   without any procedural stroke or device
embolization. TEE showed complete LAA sealing in all patients with no residual leaks.
Pericardial effusion needing successful pericardiocentesis in 3 patients.  During followup, 1 patient had minor retinal embolization and 3 patients died (1: cancer; 2: not
related osteomyelitis; 3: chronic renal failure.)
Conclusion: In this initial series of patients, both devices showed a good acute and
short-term performance considering feasibility and safety  regarding  the  successful
implantation rate and the low incidence of complications.
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PROLAPSO DA VALVA MITRAL – EVOLUÇÃO SUBESTIMADA IMPLICANDO
EM MANEJO TARDIO - UM RELATO DE CASO.

PERCUTANEOUS OCCLUSION OF ATRIAL SEPTAL DEFECT WITH
ANOMALOUS SYSTEMIC VENOUS DRAINAGE USING AN UNUSUAL
VASCULAR ACCESS
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Resumo
Introdução: Prolapso da valva Mitral (PMV) é o deslocamento superior de uma ou
mais cúspides para o átrio esquerdo igual ou superior a 2mm no plano do anel mitral.
Tem evolução benigna em 90% dos casos, entretanto, responde pela segunda causa
mais frequente de Insuficiência Mitral no Brasil.
Caso clínico: Masculino, branco, 35 anos, hipertenso há 12 anos, sem tratamento
regular, ciclista de corrida categoria profissional, tabagista, proveniente de Antonina PR. Procura a Unidade de Dor Torácica por dispnéia aos grandes esforços há 1 ano
e piora progressiva há 30 dias, limitando a execução de atividades habituais como:
calçar sapatos e ninar a filha lactente. História de “sopro” cardíaco há cerca de 10
anos, em consulta eventual com cardiologista. Naquela ocasião fora tranquilizado
quanto ao “achado” – por se tratar de uma condição benigna (sic). Informa histórico
familiar de cardiopatia: irmão gêmeo, aos 33 anos, diagnosticado com insuficiência
cardíaca – etiologia não esclarecida. Ao exame físico apresentava-se intolerante ao
decúbito dorsal, taquicárdico e taquipneico, hipertenso, com turgência jugular a 0°,
sem edema periférico e com pulsos normosfígmicos. A ausculta cardíaca evidenciava
bulhas rítmicas e normofonéticas, com sopro holossistólico regurgitativo, 4+ em 6+,
em área mitral, irradiando-se para região axilar ipsilateral. Presença de creptantes
infraescapulares bilaterais na ausculta pulmonar. O Ecocardiograma Transtorácico
evidenciou prolapso da cúspide posterior da valva mitral, com refluxo importante ao
doppler, direcionado ao septo interatrial, com efeito coanda.  A resolução terapêutica
do caso exigiu cirurgia de troca valvar, visto que o acometimento valvar avançado
inviabilizou a plastia da valva.  
Conclusão: A despeito de sua evolução predominantemente benigna, o PMV
primário tem sua progressão clínica determinada por um espectro de apresentações
histológicas; O estreito segmento clínico, portanto, se faz necessário para garantir
melhores desfechos.
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Resumo
Patient initials: JP
Relevant history and physical exam: 36 yrs , male, atypical chest pain and fatigue
with great efforts. Consulting for check up. Requested  transthoracic echocardiography
showing ostium secundum ASD, and  stress treadmill test that was normal. Underwent
transesophagic echocardiograpy
Relevant test results prior to catheterization: transesophagic echocardiograpy: ICV/
ASD = 20 mm;  ASD = 12 mm;   ASD/SCV =13 mm transversal axis:  PW/ASD = 16 mm;
ASD = 10 mm;  ASD/AO = 3,5 mm.  Qp/Qs=3,1. Size increase in RA and RV. Suspected
anomalous systemic  venous drainage
Relevant catheterization finding: on 14/03/2014 underwent percutaneous closure
of ostium secundum ASD, under general anesthesia and with transesophagic
echocardiography. Initially, catheterization of right atrium was tempted by right femoral
vein approach, unsuccessfully. (anomalous venous drainage of inferior cava vein to
coronary sinus vein) with a 6 fr mulipourpose (MP) catheter. By left subclavian vein
punction, a diagnostic right atriography was performed with the MP catheter.
Interventional management: By right subclavian vein punction, an 8 fr amplatzer
delivery catheter   was located in left atrium through the ASD, and a 16 mm ASD
amplatzer closure device was delivered closing successfully the defect. The patient
was discharged on ASA and Clopidogrel after 2 days the procedure with excellent
clinical evolution.
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Resumo
Background:The safety and performance of the Absorb Bioresorbable Vascular
Scaffold (BVS) has been previously demonstrated with clinical data. However, these
trials included patients with simple lesions. The Absorb III trial demonstrated an excess
of adverse events following BVS implantation. Aiming to evaluate clinical outcomes, we
analyzed the treatment of real world patients using optimal technique and intravascular
image guidance in all cases, at long term follow up from a single center.
Methods:Observational retrospective study, in a single Brazilian center, from 12/2014
to 12/2017, including 128 patients treated  with BVS implantation. Safety and efficacy
outcomes were analyzed in the in-hospital and   late follow-up stages 3,56 yrs±0,8
years.
Results:All 128 patients underwent a minimum follow-up of 1,9 years and a maximum
of 5 years. Mean age was 58,2 years, 85,9% of the patients were men, and 28,1% were
diabetic. Regarding clinical presentation, 54,6% had stable angina or silent ischemia.
Intravascular imaging (IVUS-OCT) was used in all cases. Lesion preparation included
balloon PTCA, and when necessary Cutting balloon and PTCRA. Device success was
achieved in 100% of cases with 99,2% overall procedure success rate (1 case of sub
acute thrombosis). Long term major adverse cardiovascular events rate were (including
hospital stage):   Cardiac death 0%, stent thrombosis 0,78%, MI 0,78%, TLR 8,59%,
TVR 10,94%.
Conclusions:The analysis of this cohort of pts, in a real world setting with more
complex scenarios, showed so far to be  safe and effective  at late follow-up using an
enhanced technique, including intravascular imaging in all cases. Wether these results
are durable beyond 5 years will be reported.
Keywords: Percutaneous Coronary Intervention, Absorbable Implants / utilization,
Everolimus, Coronary Artery Disease, Clinical Evolution

Resumo
ID: B.M 19 yrs , female, assymptomatic. Consulting because of needing authorization
for physical activity. Requested stress treadmill showing ST segment depression on
ECG. Underwent Multislice CT and nuclear perfusion stress test.
Test Results Prior to Catheterization: on 28/05/19 stress treadmill test showed ST
segment depression and chest pain. On 05/07/19 multislice CT showed total olcussion
of right coronary artery and severe stenosis on LAD and diagonal branch. On 16/07/19
Nuclear perfusion stress test showed ischemia in anterior wall(middle and apical
regions).
on 22/7/19 coronary angiography confirmed chronic total occlusion of RCA beginning
the middle third with collateral circulation to its distal segment, severe stenosis of
LAD and diagonal branch. Her 1st cardiologist suggested CABG as treatment. Her
parents consulted our hospital looking for a 2nd opinion.On 26/08/19 underwent PTCA.
Recanalization of the RCA chronically occluded was performed first successfully and 3
DES were used, followed by treatment of LAD with 1 DES and finally treatment of the
diagonal branch with 1 DES. Intravascular imaging was used and guided thet treatmet
of all vessels. The patient was discharged on ASA and Clopidogrel, and after2 months
is having excellent clinical evolution.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A insuficiência cardíaca (IC) é a primeira causa de hospitalização
no Brasil. Ao identificar o perfil epidemiológico, bem como os múltiplos fatores de
riscos que precedem o quadro, é possível definir ações de planejamento de saúde,
objetivando reduzir sua incidência.
OBJETIVO: Reconhecer o perfil epidemiológico dos casos de IC que resultaram em
internamentos e óbitos, no período entre 2011-2020 no Paraná.
METODOLOGIA: Pesquisa epidemiológica, retrospectiva e descritiva, fundamentada
a partir de informações disponíveis no DATASUS quanto à ocorrência de IC no Paraná.
Considerando o período entre janeiro de 2011 e dezembro de 2020 analisando as
variáveis: sexo, idade, etnias, internamentos e óbitos.
RESULTADOS: Houve o total de 217.416 internamentos devido a IC, com números
expressivos no ano de 2011 representando 10.5%. A faixa etária mais acometida
foi entre 70-79 anos totalizando 2.3%. As mulheres prevalecem em número de
internações somando 51.4%, ademais, a raça branca foi a mais hospitalizada com
67.9%. Ainda no período analisado houve um total de 16.680 óbitos, representando
uma taxa de mortalidade de 7.6%. O ano de 2018 foi o mais expressivo com 10.9% dos
casos, acometendo principalmente a faixa etária com 80 anos ou mais, constituindo
33.3%. O sexo feminino obteve maior evolução para óbito com 51.8%, enquanto a
população branca apresentou maior número de óbitos correspondendo a 69.3% dos
casos. Em 2020 observa-se uma redução no número de internações e óbitos por IC em
relação aos últimos 7 anos observados.
CONCLUSÃO: Programas de educação voltados à abordagem dos fatores de risco,
adesão ao tratamento e busca ativa de casos na atenção primária, além do diagnóstico
de IC e manejo adequado são fundamentais, visando reduzir a incidência e número de
internações, cirurgias e mortalidade, bem como gastos com essa patologia.
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Introdução: Inflamassoma é um complexo multiproteico crucial tanto para a resposta
imune inata quanto para a adquirida, associado a distúrbios inflamatórios, fibróticos
e metabólicos, incluindo a Doença de Chagas (DC). NLRP3 (Nod-like receptor family
pyrin domain containing 3) foi previamente descrito atuando no controle da parasitemia
em murinos infectados pelo Trypanosoma cruzi, e no mecanismo fisiopatológico
de cardiomiopatias. Poucos estudos longitudinais relacionam o envolvimento de
biomarcadores no desenvolvimento da CCC. Objetivo: Avaliar a associação de
polimorfismos do inflamassoma NLRP3 em pacientes com DC crônica a fim de
encontrar possíveis preditores de progressão para CCC. Método: Variantes de NLRP3
foram sequenciadas em 173 pacientes com DC [formas assintomática, digestiva,
cardiomiopatia chagásica crônica (CCC), e cardiodigestiva] em 10 anos de seguimento.
IL-18 e IL-1β foram dosados utilizando esferas magnéticas. A análise estatística
empregou regressão logística múltipla e modelo proporcional de Cox (hazard ratio).
Resultados: Na região sequenciada de ~ 1,1 kb do gene NLRP3 foram encontradas 9
variantes. Os genótipos rs12143966GG e rs12239046CC foram associados como fator
de risco (p=0,024 OR=3.95 IC95% 1,20-13,01) e de proteção (p=0,034 OR=0.18 IC95%
0,04-0,88) em relação à progressão clínica para CCC em comparação com pacientes
que permaneceram assintomáticos, respectivamente. A análise de sobrevida mostrou
uma tendência para a associação entre rs12143966 e a progressão para CCC (p=0·057).
Concentrações séricas de IL-18 e IL-1β não foram associadas aos polimorfismos
avaliados. Considerando comorbidades como obesidade, diabetes e dislipidemia,
os genótipos rs12239046CT (p=0,012 OR 3,53 IC 95%: 1,32-9,42), rs58546652TC
(p=0,016 OR 3,79 IC 95%: 1,28-11,22) e rs56015600GA (p=0,013 OR 3,99 IC95%: 1,3511,82) foram significativamente associados à obesidade em pacientes com DC crônica.
Por outro lado, o genótipo rs12239046CC foi mais frequente em pacientes não obesos
(p=0,019 OR 0,27 IC95%: 0,09-0,80). Conclusão: Variantes do gene NLRP3 podem
influenciar a suscetibilidade ao comprometimento cardíaco e obesidade em pacientes
com DC crônica.
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Resumo
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) trata-se de um dos principais
fatores de risco para infarto agudo do miocárdio (IAM), o qual representa a maior causa
de mortes no mundo. Assim, a mensuração da pressão arterial é iniciativa relevante,
eis que é capaz de diagnosticar portadores de HAS, permitindo que sejam tratados.
A   Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), em 2013 e 2019, quantificou indicadores
sanitários da população brasileira, sendo conduzida pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, em parceria com o Ministério da Saúde.
Objetivos: avaliar, no estado do Paraná (PR), a proporção de pessoas de 18 anos ou
mais de idade que nunca mediram sua pressão arterial, constatada na PNS de 2013
e 2019, e a relação desta com mortalidade geral por IAM no estado do Paraná, nos
respectivos anos.
Métodos: Trata-se de um estudo observacional, descritivo, longitudinal, realizado com
dados secundários. Os dados relativos ao PNS foram obtidos via site do IBGE e os
dados relativos à mortalidade geral foram obtidos junto ao site do Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde.
Resultados: A PNS apontou que em 2013, no Paraná, 1,5% da população maior
de 18 anos jamais havia medido sua pressão arterial, contra a proporção de 2,5%,
encontrada no ano de 2019; em relação à mortalidade geral por IAM, está reduziu de
4961 óbitos em 2013, para 4690 óbitos em 2019. Neste mesmo período, a população
do Paraná cresceu 4,8%.
Conclusão: Entre 2013 e 2019, no Paraná, houve um incremento importante da
proporção de pessoas maiores de 18 anos que jamais haviam medido sua pressão
arterial, constatado um aumento de 66,6%. Contudo, a mortalidade geral por IAM
apresentou tendência de queda, diminuindo 5,5% neste mesmo período. Neste
sentido, mais estudos são necessários para elucidar a inesperada discordância entre
estas variáveis.
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