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Resumo das Comunicações



MENSAGEM DO PRESIDENTE 

Prezados Colegas,

Em nome do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tenho  
a satisfação de apresentar-lhes o Suplemento com os Temas Livres, que foram apresentados  

no XVIII Congresso Brasileiro de Aterosclerose, realizado em Campos do Jordão – SP nos  
dias 15 e 16 de outubro de 2021.

O Congresso realizado de forma híbrida atingiu marcas expressivas, quer seja de público,  
quer seja de comunicações científicas submetidas. O entendimento dos fatores de risco 
associados à doença aterosclerotica teve grande destaque no Congresso de forma que a 
hipertensão, o diabetes, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo e os mecanismos de 
trombose, e os programas e políticas de prevenção foram apresentados nestes dois dias  

de atividades científicas.

Os temas livres selecionados estão neste Suplemento com o objetivo de possibilitar que  
todos possam acompanhar o desenvolvimento da produção científica de vários grupos  
de pesquisa, que em diferentes partes de nosso país, se dedicam ao entendimento e  

prevenção da doença aterosclerótica.

Boa leitura a todos!

Antonio Carlos Palandri Chagas
Presidente DA/SBC 2020/2021



MENSAGEM DA COORDENADORA DE TEMAS LIVRES

Prezado pesquisador, Prezada pesquisadora,

O desenvolvimento e a divulgação do conhecimento cientifico da cardiologia, através  
dos temas livres, constitui uma das principais atividades científicas do Congresso  

de Aterosclerose. Os temas livres têm o papel de influenciar a ciência e a cardiologia  
no âmbito nacional e internacional.

Esse ano tivemos um numero grande de temas livres para o congresso de Aterosclerose. 
Número recorde que entra para historia do nosso congresso. Isso é um bom reflexo de como a 

produção científica cresceu extraordinariamente nas ultimas décadas.

Esta produção é forte e consistente devido às instituições universitárias, aos programas de  
pós-graduação e aos pesquisadores nacionais. 

A participação de todos propiciou uma grande troca de conhecimento com discussões 
construtivas e desenho de futuros projetos em parceria.

Dra. Fabiana Hanna Rached
Coordenadora de Temas Livres
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Temas Livres – Pesquisa Básica

TL 001
DESENVOLVIMENTO DE UM ESCORE DE FUNCIONALIDADE DA LIPOPROTEINA 
DE ALTA DENSIDADE (HDL) E SUA ASSOCIAÇAO COM ALGORITMOS DE 
PREDIÇAO DE RISCO CARDIOVASCULAR E ATEROSCLEROSE SUBCLINICA EM 
INDIVIDUOS BRASILEIROS

FREITAS, M C P D, DAMASCENO, N R T, LOTUFO, P A

Faculdade de Saúde Pública - São Paulo - São Paulo - Brasil

Introdução: Estudos recentes demonstram que o aumento do colesterol na lipoproteína 
de alta densidade (HDL-C), induzido por medicamentos ou mutações genéticas, não é 
associado à redução de eventos coronarianos. A lipoproteína de alta densidade (HDL) 
apresenta aspectos funcionais distintos em relação ao seu papel cardioprotetor. O objetivo do 
estudo foi desenvolver um escore de funcionalidade da HDL (EFH) e avaliar a sua associação 
com algoritmos de predição de risco cardiovascular e aterosclerose subclínica em indivíduos 
brasileiros. Material e Método: Trata-se de um estudo transversal composto por duas 
etapas. Na 1ª etapa, o EFH preditor de risco cardiovascular (EFH-RCV) foi desenvolvimento e 
validado a partir de uma subamostra do estudo CARDIONUTRI (n=354). Na 2ª etapa, o EFH 
preditor de aterosclerose subclínica (EFH-AS) foi desenvolvido e validado com dados de uma 
subamostra do estudo ELSA-Brasil (n=4549). No estudo CARDIONUTRI foram avaliadas a 
atividade da paraoxonase 1 (PON1) e da proteína de transferência de ésteres de colesterol 
(CETP), a concentração da apolipoproteína AI (APOAI), a capacidade antioxidante da HDL 
(lag time) e as subfrações da HDL pelo método Lipoprint®. O estudo ELSA-Brasil avaliou 
as subfrações da HDL pelo método Vertical Auto Profile (VAP) e Ressonância Magnética 
Nuclear (RMN), e a aterosclerose subclínica por tomografia computadorizada, quantificação 
da calcificação da artéria coronária (CAC) e calculo do escore da CAC. Resultados: No 
desenvolvimento do EFH-RCV, a HDL grande apresentou maior força de associação 
com o risco cardiovascular no modelo múltiplo final (OR = 0,797; p <0,001). O EFH-RCV 
demonstrou bom desempenho em relação ao escore de risco de Framingham (AUC = 0,899; 
p <0,001), escore de risco de Reynolds (AUC = 0,722; p <0,001) e Adult Treatment Panel 
III/2013 (AUC = 0,864; p <0,001). Além disso, apresentou boa reprodutibilidade e correlação 
com aterosclerose subclínica, quando testado na amostra do estudo ELSA-Brasil, utilizando 
medidas da HDL grande derivadas do método VAP (AUC = 0,864; p <0,001 e r = 0,252 p 
<0,001) ou do método de RMN (AUC = 0,876; p <0,001 e r = 0,277; p <0,001). O EFH-AS foi 
desenvolvido a partir do tamanho da HDL (nm), que apresentou a associação mais forte com 
aterosclerose subclínica no modelo múltiplo final (OR = 0,549; p <0,001) e demonstrou bom 
desempenho (AUC = 0,769; p <0,001). Discussão e Conclusões: O tamanho da HDL revela 
um futuro promissor como adjuvante na estimativa do risco cardiovascular, com destaque 
para a HDL grande que apresentou associações mais fortes, independente do conteúdo de 
HDL-C. Palavras Chave: Lipoproteínas, lipoproteína de alta densidade, HDL, funcionalidade 
da HDL, tamanho da HDL, risco cardiovascular, algoritmos de risco cardiovascular.

TL 003
UTILIZAÇAO DE CRISPR/CAS9 COMO UMA FERRAMENTA PARA AVALIAÇAO 
FUNCIONAL DE VARIANTES GENETICAS DO LDLR EM PORTADORES DE 
HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAL

MORI, A A, AFONSO, T K A, FERREIRA, G M, OLIVEIRA, V F, HIRATA, M H, HIRATA, R D C 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP - São Paulo - São Paulo - Brasil

Introdução: A Hipercolesterolemia Familial (HF) é uma das principais causas de 
doenças cardiovasculares, sendo causado principalmente por variantes genéticas 
no gene do Receptor de Lipoproteínas de Baixa Densidade (LDLR). Apesar das 
tecnologias de sequenciamento de próxima geração (NGS) serem capazes de 
identificar diversas variantes, poucas delas foram funcionalmente caracterizadas. A 
utilização da ferramenta de edição gênica CRISP/Cas9 promove uma edição gênica 
precisa e permite a criação de modelos experimentais, de forma a contribuir para a 
melhor validação funcional dessas variantes. O objetivo deste trabalho é realizar a 
avaliação funcional de variantes do LDLR identificadas em portadores de HF, através 
da utilização de CRISPR/Cas9. Material e Método: Baseado em análises de predição 
in sílico, do domínio afetado da proteína e na frequência da variante na população, 
selecionou-se duas variantes do LDLR (c.551G>A p.Cys184Tyr e c.118G>A 
p.Gly373Asp), e construiu-se três sgRNAs para cada um deles. Os sgRNAs foram 
inseridos no plasmídeo PX458, clonados e purificados em bactérias E. coli DH5α, 
e então co-transfectados com o modelo de reparo de DNA em células HepG2. A 
eficiência de co-transfecção foi avaliada por citometria de fluxo. As células HepG2 
foram inicialmente sequenciadas por Sanger para garantir que não havia nenhuma 
variante que pudesse interferir na avaliação. As variantes foram também analisadas 
por docking molecular para avaliar o efeito das variantes. Resultados: Células 
HepG2 co-transfectadas com a variante c.118G>A p.Gly373Asp demonstraram 
aproximadamente 5% de eficiência de co-transfecção. A análise in silico por docking 
molecular revelou que a troca de uma Glicina por um Ácido Aspártico na posição 
373 pode afetar o posicionamento do receptor na membrana, a dissociação com a 
ApoB e a reciclagem do receptor. Para a variante c.551G>A p.Cys184Tyr, houve uma 
eficiência de transfecçção de 1,3%, e os resultados de docking molecular revelaram 
que a substituição de uma CIsteína por uma Tirosina na posição 184 aumenta a 
afinidade do receptor com a partícula de LDL, afetando portanto o processo de 
reciclagem. Discussão e Conclusões: Até o momento, foram sintetizados sgRNAs 
para as duas variantes descritas, sendo possível analisar as diferentes taxas de co-
transfecção avaliadas por citometria de fluxo. Os resultados de docking molecular 
apresentaram resultados interessantes e que incentivam o maior aprofundamento na 
metodologia descrita para análise de demais variantes genéticas. Palavras Chave: 
Hipercolesterolemia Familial; CRISPR/Cas9; Análise funcional; LDLR

TL 002
TRATAMENTO COM METOTREXATO ASSOCIADO A NANOPARTICULA LIPIDICA 
LDE PREVINE A DILATAÇAO E A DISSECÇAO DA CROSSA DA AORTA EM 
CAMUNDONGOS COM SINDROME DE MARFAN.

GUIDO, M C, LOPES, N M, ALBUQUERQUE, C I, TAVARES, E R, JENSEN, L, KALIL-
FILHO, R, VEIGA, L P, LAURINDO, F R M, MARANHÃO, R C

Instituto do Coração FMUSP e Instituto de Biociências USP - São Paulo - São Paulo - Brasil

Introdução: Mutações no gene da fibrilina-1 resulta em dilatação, dissecção e ruptura da 
aorta, sendo essa a principal causa de mortalidade em pacientes com síndrome de Marfan 
(SM). Inflamação está associada a maior suscetibilidade à dissecção e ruptura da aorta. 
Previamente, mostramos que o metotrexato (MTX) associado à nanopartícula lipídica 
(LDE) têm potente ação antiinflamatória e antiproliferativa em modelos experimentais 
de artrite reumatóide, de aterosclerose e no infarto agudo do miocárdio. O objetivo do 
presente estudo foi investigar se o efeito do tratamento com LDE-MTX pode prevenir 
o desenvolvimento de lesões na crossa da aorta de camundongos com SM.Material 
e Método: Camundongos mgΔloxPneo para SM e selvagens foram alocados em 6 
grupos experimentais de acordo com os seguintes tratamentos: 1. Apenas LDE; 2. MTX 
em sua formulação comercial; 3. LDE-MTX. O tratamento ocorreu semanalmente na 
dose de 1mg/Kg ip, entre o 3º e o 6º mês de vida, período em que foi observado o 
desenvolvimento de dilatação e dissecção na crossa da aorta. Após 12 semanas, os 
animais foram submetidos a ecocardiografia, morfometria e expressão proteica da crossa 
da aorta. Resultados: Comparado aos grupos LDE e MTX, o tratamento com LDE-
MTX mostrou menor lúmen no arco aórtico e na aorta ascendente e descendente em 
camundongos SM. A LDE-MTX diminuiu a fração de volume do colágeno e o número de 
dissecções, mas não alterou a espessura de parede e no número de quebras de fibras 
elásticas. Houve menor expressão proteica dos fatores inflamatórios, CD68 (macrófagos), 
CD3 (linfócitos) e do fator de necrose tumoral alfa; do fator apoptótico caspase 3 e do 
colágeno tipo 1, apenas no grupo LDE-MTX. Além disso, o tratamento com LDE-MTX 
reduziu a expressão proteica do TGF-β, ERK e SMAD3. Vale ressaltar que a expressão 
proteica do CD68 e do CD3 tiveram correlação positiva com a área do lúmen da crossa 
da aorta (r2 = 0,36; p <0,001), indicando a importância da inflamação no mecanismo de 
dilatação aórtica. O aumento da biodisponibilidade da adenosina intracelular em animais 
tratados com LDE-MTX foi sugerido pela maior expressão do receptor A2a de adenosina 
e pela menor expressão de adenosina deaminase na crossa da aorta. Discussão e 
Conclusões: O tratamento com LDE-MTX teve a capacidade de reduzir a inflamação, 
a apoptose e a fibrose, possivelmente pelo aumento da biodisponibilidade da adenosina 
intracelular. Com isso, o LDE-MTX preveniu o desenvolvimento da dilatação e dissecção 
na crossa da aorta. Palavras Chave: Nanopartículas lipídicas; metotrexato, síndrome de 
Marfan, aneurisma de aorta, dissecção aórtica, inflamação.

TL 004
AVALIAÇÃO DE ASPECTOS FUNCIONAIS DA LIPOPROTEINA DE ALTA 
DENSIDADE (HDL) EM FUMANTES SUBMETIDOS A TRATAMENTO DE CESSÃO 
DO TABAGISMO: ESTUDO PILOTO

MORAES, I R A D, FREITAS, F R, SILVA LIMA, J M H, ABE, T O, GAYA, P V, BOURA, B B, 
MARANHÃO, R C, SCHOLZ, J R

Instituto do Coração - InCor -HCFMUSP - São Paulo - São Paulo - Brasil

Introdução: O tabagismo é considerado a maior causa de morte evitável e se caracteriza 
por dependência à nicotina, uma das mais de cinco mil substâncias do cigarro. Estima-
se que, no mundo, ocorram aproximadamente 7 milhões de mortes associados ao 
consumo do cigarro. No Brasil, as políticas públicas anti-tabaco nos últimos trinta 
anos contribuíram para a redução do número de fumantes, de 15,7% em 2006 para 
9,8% em 2019, mas ainda contamos com aproximadamente 18 milhões de fumantes. 
Além de ser um importante fator de risco para desenvolvimento e agravamento de 
doenças cardiovasculares, o tabagismo interfere em mecanismos que predispõem 
a aterosclerose. Em fumantes, colesterol da lipoproteina de alta densidade (HDL-
colesterol) e apolipoproteina A-I (Apo A-I) estão reduzidos. O objetivo deste estudo piloto 
foi avaliar a funcionalidade da HDL em fumantes submetidos ao tratamento de cessação 
do tabagismo. Material e Método: Neste estudo piloto, foram incluídos 13 fumantes 
saudáveis que receberam tratamento, com Vareniclina e/ou Bupropiona por 12 semanas 
e técnica comportamental para parar de fumar, de um Programa de Tratamento do 
Tabagismo. A cessação do tabagismo foi confirmada pela medida do monóxido de 
carbono exalado (COex). Perfil lipídico, glicemia e questionários sobre tabagismo foram 
avaliados no período basal e após o tratamento do tabagismo. Foi realizada a avaliação 
das transferências de colesterol não esterificado e esterificado para a HDL por ensaio 
in vitro. Resultados: Após 12 semanas de cessação do tabagismo (n=9), os níveis de 
HDL-colesterol e apolipoproteína A-I aumentaram significativamente (56±11 vs 63±16 
mg/dL, p=0,03; 1,57±0,32 vs 1,73±0,38g/L, p=0,02, respectivamente). As transferências 
de colesterol esterificado (3,65±0,7 vs 3,97±0,7%, p=0,012) e não esterificado 
(3,93±1,1 vs. 4,39±1,1 % p= 0,027) estavam aumentadas nesses participantes. Entre 
os que não pararam de fumar (n=4), não foram observadas alterações nos valores de 
HDL-colesterol (72±26 vs 68±20 mg/dL, p=0,35), apolipoproteina A-I (1,73±0,33 vs 
1,65±0,29, p=0,052), transferência de colesterol esterificado (3,53±0,4 vs 3,55±0,7%, 
p=0,95) e de colesterol não-esterificado (3,7±0,7 vs 4,11±0,9%, p=0,195). Discussão 
e Conclusões: Esses resultados preliminares sugerem que a cessação do tabagismo 
possa contribuir na funcionalidade da HDL, mecanismo que pode estar relacionado à 
melhora do risco cardiovascular em ex-fumantes. O aumento da amostra é fundamental 
para confirmação dos dados.Palavras Chave: Cessação do tabagismo, HDL, Apo A-I, 
Colesterol esterificado, Colesterol livre, Tabagismo.
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TL 005
ACÚMULO DE PRELAMINA A PROMOVE CALCIFICAÇAO VASCULAR EM 
PACIENTES AMPUTADOS COM DOENÇA ARTERIAL PERIFERICA

PLACENCIA, E V D, FESSEL, M, SOARES, E, MENDES, C D A, GODOY SANTOS, A 
L, FERNANDES, T D, LIBERMAN, M 

Hospital Israelita Albert Einstein - Suzano - São Paulo - Brasil

Introdução: A calcificação vascular (CV) é uma alteração fisiopatológica muito comum 
no envelhecimento e no paciente com diabetes mellitus (DM). CV aumenta a chance 
de amputação de membros inferiores em pacientes com doença arterial periférica 
(DAP). Apesar do envelhecimento estar relacionado a CV, tais mecanismos de 
sinalização que impactam na CV ainda são desconhecidos. Pacientes com síndrome 
de Hutchinson-Gilford, caracterizada por envelhecimento precoce e mutações nos 
genes LMNA, e/ou Zmpste24, os quais modificam o processamento da prelamina, 
culminam com acúmulo de prelamina A e CV precoce. Nosso objetivo é investigar se 
o acúmulo de prelamina A e defeitos no processamento da prelamina, assim como 
outros mecanismos do envelhecimento promovem a CV em artérias de pacientes 
amputados com DAP, associado ou não ao DM, comparativamente aos controles. 
Material e Método: Artérias foram coletadas de pacientes amputados por etiologia não 
vascular (Grupo controle, n=5), por DAP sem DM (Grupo DAP, n=5) e por DAP com 
DM (Grupo DAP+DM, n=5). Para a quantificação da CV foi utilizada a histoquímica de 
Alizarin Red S e, para a avaliação de prelamina A, lamina A/C e Zmpste24 analisamos 
imunofluorescência. Imagens foram quantificadas através do software ImageJ. Para a 
análise estatística utilizamos o teste de Modelos Lineares Generalizados e o teste de 
correlação de Pearson adotando p<0,05 no software IBM SPSS 26. Resultados: Houve 
maior CV nos grupos DAP (0,41±0,22) e DAP+DM (0,44±0,18) comparativamente ao 
grupo Controle (0,14±0,17), p<0,05. Adicionalmente, observamos maior expressão 
de Zmpste24 no grupo controle (0,45±0,21) comparado aos grupos DAP (0,23±0,13) 
e DAP+DM (0,24±0,21), p<0,05. Não houve diferença na expressão de prelamina A 
em pacientes Controle (0,11±0,10), DAP (0,25±0,20) e DAP+DM (0,30±0,16), assim 
como na lamina A/C nos pacientes Controle (0,01±0,01), DAP (0,01±0,006) e DAP+DM 
(0,01±0,005). Porém, quando avaliamos os dados integrados de todos os pacientes 
dos grupos citados, observamos forte correlação positiva entre a expressão prelamina 
A e CV (R=0,62; p=0,02) e uma forte correlação negativa entre a expressão de 
prelamina A e Zmpste24 (R=-0,72; p=0,01). Discussão e Conclusões: Mecanismos 
de envelhecimento como acúmulo de prelamina A acompanharam aumento da CV, 
assim como a diminuição de Zmpste24 correlacionou com acúmulo de prelamina A 
na parede arterial. Tais achados denotam que mecanismos de envelhecimento celular 
promovem progressão da CV em pacientes com DAP, independente do DM.

EP 007
IMPACTO DA RELAÇÃO DE MASSA MAGRA APENDICULAR PELA GORDURA 
VISCERAL NO RISCO DE DESENVOLVER POLINEUROPATIA DIABÉTICA 
DISTAL: RESULTADOS DO BRAZILIAN DIABETES STUDY 

WOLF, V L W, DOMICIANO, E M, LUCHIARI, B M, BOVI, T G, BARRETO, J, BREDER, Í, 
GUERRA JÚNIOR, G, SPOSITO, A C 

Universidade Estadual de Campinas - Campinas - São Paulo - Brasil

Introdução: A inflamação, o estresse oxidativo e a disfunção mitocondrial são 
os três principais fatores envolvidos na fisiopatologia da polineuropatia diabética 
(PND). Ademais, estudos apontam que a sarcopenia pode ser considerada uma 
das complicações crônicas relacionadas ao diabetes mellitus tipo 2 (DM2), contudo, 
existem poucos estudos mostrando a associação entre sarcopenia e complicações 
microvasculares diabéticas. Material e Método: Foram incluídos indivíduos 
selecionados a partir do Brazilian Diabetes Study, coorte multicêntrica prospectiva de 
avaliação de risco cardiovascular em voluntários com diabetes tipo 2. Os pacientes 
foram submetidos a exames laboratoriais, medidas antropométricas via densitometria 
por dupla emissão de raios-X (DXA) e a presença ou ausência de PND foi avaliada 
pelo Protocolo Michigan. As análises estatísticas foram realizadas no SPSS 20, 
utilizando os testes de Mann-Whitney U e regressão logística binária. Considerou-
se analise de significância p valor menor que 0,05. Resultados: Um total de 769 
pacientes foram incluídos, destes 59,3% (611) eram do sexo masculino, com média de 
idade de 57,8 ± 8,05. Ainda, 41.7% dos pacientes com tempo de diabetes superior a 
10 anos, média 9,6 ± 7,2. Cerca de 30,8% (237) pacientes apresentaram presença de 
PND. Em comparação de grupos, foi identificado valores inferiores e significativamente 
estatisticos para relação de massa magra apendicular pela gordura visceral no grupo 
sem PND quando comparado com o grupo com presença de PND (mediana, 11,7 
[IQR 6,6];12,7 [IQR 7,5] p= 0,018, respectivamente). Valores maiores de relação 
de massa magra apendicular pela gordura visceral mostrou-se significativamente 
associada à ausência de PND ([OR: 0,628; 95% IC: 0,421 ; 0,937] p=0.023), mesmo 
após ajustes pelo tempo de diabetes ([OR: 1,058; 95% IC: 1,034;1,083] p<0.001). 
Discussão e Conclusões: Os indivíduos com valores superiores na relação de 
massa magra apendicular pela gordura visceral mostraram-se significativamente 
associados à ausência de PND, mesmo ajustes pela duração do DM2. Palavras 
Chave: Composição Corporal, sarcopenia, polineuropatia.

EP 006
EFEITOS DA CIRURGIA BARIATRICA SOBRE O PERFIL LIPIDICO, DE 
APOLIPOPROTEINAS E TRANSFERENCIA DE LIPIDES PARA HDL EM OBESOS 
MORBIDOS

OLIVEIRA, W P C D, FREITAS, F R, TAVARES, M, OLIVEIRA, A S, CECCONELLO, I, 
SANTO, M A, MARANHÃO, R C 

Disciplina de Cirurgia do Aparelho Digestivo do HCFMUSP - SP - São Paulo - Brasil, 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas - FCF-USP - SP - São Paulo - Brasil, Instituto 
do Coração - InCor - HCFMUSP - SP - São Paulo - Brasil

Introdução: A obesidade mórbida (IMC>ou=40 kg/m2) resulta na deposição de gordura 
subcutânea e visceral que pode levar a dislipidemias (aumento de triglicérides (TG), LDL-C 
e diminuição de HDL-C), quadro que contribui para o aumento do risco cardiovascular. 
A cirurgia bariátrica é um tratamento efetivo para a obesidade mórbida, associada a 
mudanças favoráveis no risco cardiovascular. O objetivo foi avaliar os efeitos da cirurgia 
bariátrica sobre lípides e apolipoproteínas (apo) plasmáticos, e a transferência de lípides 
para a HDL importante parâmetro deste metabolismo. Material e Método: Foram avaliados 
15 pacientes obesos mórbidos (IMC=49±3 kg/m2), antes e após 1 ano da cirurgia bariátrica. 
Nos dois momentos, foram comparados com 15 obesos grau II (IMC=32±2 kg/m2) e 15 
indivíduos eutróficos (IMC=22±1kg/m2), pareados por sexo e idade. Os lípides plasmáticos 
após jejum de 12 horas foram determinados por kits comerciais e apo A-I e apo B por 
método turbidimétrico. O diâmetro das partículas HDL pelo método de espalhamento de luz 
e a transferência de colesterol esterificado e não esterificado para a HDL por ensaio in vitro, 
utilizando nanoemulsão lipídica como doadora dos lípides radioativos. Resultados: Nos 
obesos mórbidos, LDL-C (105±34 vs 78±19mg/dL; p= 0,007), TG (113±39 vs 72±19mg/
dL; p<0,0012), apo B (105±27 vs 78±13mg/dL; p<0,0001), foram reduzidos após a cirurgia. 
Por outro lado, HDL-C (46±9 vs 62±10mg/dL; p<0,0001), apo A-I (136±24 vs 157±25mg/dL; 
p<0,0029) e o diâmetro da HDL (8,88±0,39 vs 9,12±0,34nm; p=0,028) aumentaram. Após 
a cirurgia, os pacientes apresentavam colesterol Total (188±34 vs 201±27 vs 154±25mg/
dL; p<0,0002), LDL-C (113±28 vs 120±31 vs 78±19mg/dL; p<0,0001), TG (66±35 vs 
139±66 vs 72±19mg/dL; p<0,0002) menores do que os indivíduos eutróficos e obesos grau 
II, e apo B (109±25 vs 78±13mg/dL; p<0,001) menor que obesos II. A transferência de 
colesterol para a HDL não foi alterada após cirurgia, e foi semelhante nos três grupos. Pós-
cirurgia, o índice Homa-IR a PCR plasmática diminuíram. Discussão e Conclusões: A 
redução dos fatores pró-aterogênicos TG, LDL-C e apo B mostram os efeitos benéficos da 
cirurgia bariátrica. Apesar da transferência de lípides não ter sido alterada após a cirurgia, 
o aumento de HDL-C e apo A-I e o diâmetro da HDL também podem contribuir para a 
diminuição do risco cardiovascular. A redução pós-cirurgia da resistência à insulina e da 
inflação sistêmica, devem ter sido os mecanismos determinantes da marcante melhora 
dos parâmetros lipídicos observada neste estudo. Palavras Chave: Lipoproteína de alta 
densidade, Transferência de lípides, nanopartícula lipídica, obesidade mórbida.

EP 008
IMPACTO DA PRATICA DE EXERCICIO FISICO SOBRE A ATIVIDADE DA 
PARAOXONASE 1 (PON1) EM IDOSOS SAUDAVEIS

BRAGA, P G S, BARONI, R V, TAVONI, T M, JULIANI, F C, VAISBERG, M W, BACHI, 
A L L, ALVES, M J N N, NEGRÃO, C E, MARANHÃO, R C 

Instituto do Coração - HCFMUSP - São Paulo - São Paulo - Brasil

Introdução: A prática regular de exercício físico pelos idosos é importante para reduzir 
fatores de risco associados à aterosclerose, que incide principalmente em indivíduos 
acima de 65 anos, promovendo a redução dos triglicérides plasmáticos e o aumento do 
HDL-C. Apesar da associação inversa entre o HDL-C e a incidência de aterosclerose 
ser bem estabelecida, aspectos funcionais ligados a proteção antiaterosclerótica da 
HDL, como a atividade da paraoxonase 1 (PON1), enzima antioxidante associada à 
fração HDL, devem ser considerados. O objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto da 
prática de exercício físico sobre a atividade da PON1 em idosos saudáveis. Material e 
Método: 43 idosos saudáveis foram selecionados e divididos em dois grupos conforme 
questionário internacional de atividade física (IPAQ), idosos fisicamente ativos (n=22, 
13 mulheres, 67 ± 6 anos) e idosos fisicamente inativos (n=21, 9 mulheres, 67 ± 5 
anos). A atividade da PON1 foi determinada a partir da liberação de p-nitrofenol após 
a adição do paraoxon ao soro dos indivíduos. Os indivíduos foram submetidos ao 
teste ergoespirométrico para avaliação de consumo máximo de oxigênio (VO2máx).
Resultados: O IMC (24,7 ± 0,6 vs. 28,1 ± 1,1 kg/m²; p<0,05) e a circunferência 
abdominal (86,9 ± 9,8 vs. 94,5 ± 9,6 cm; p<0,05) estavam menores nos ativos. O 
HDL-C (68 ± 14 vs. 51 ± 14 mg/dl dL; p<0,0001) e a concentração de apo A-I (1,7 ± 0,2 
vs. 1,5 ± 0,3 g/L; p<0,05) estavam maiores no grupo dos ativos comparado ao grupo 
dos inativos. Não houve diferença em LDL-C (129 ± 25 vs. 127 ± 24 mg/dL), não-
HDL-C (148 ± 31 vs. 152 ± 27 mg/dL), e triglicérides (96 ± 51 vs. 127 ± 57 mg/dL), entre 
os dois grupos. A atividade da PON1 (84 ± 33 vs. 65 ± 48 U/L; p<0,05) e o VO2máx 
(32,7 ± 5,0 vs. 27,3 ± 5,9 ml/kg/min; p<0,05) estavam maiores nos ativos. Discussão 
e Conclusões: Idosos que praticam exercício físico tiveram maior atividade da 
PON1. Tendo em vista a importante função desta enzima nos processos de proteção 
antioxidante, este é mais um achado que corrobora com a importância da prática de 
exercício físico para a proteção contra as doenças cardiovasculares ateroscleróticas 
nos indivíduos idosos.
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EP 009
SKELETAL MUSCLE MASS TO VISCERAL FAT AREA RATIO IS ASSOCIATED 
WITH CORONARY ARTERY CALCIFICATION IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS

WOLF, V L W, LUCHIARI, B M, BREDER, Í, PÁSCOA, M A, BARRETO, J, BOVI, T G, 
SANTANA, M, GUERRA JÚNIOR G, SPOSITO, A C 

Universidade Estadual de Campinas - Campinas - São Paulo - Brasil

Introdução: Sarcopenia and obesity are both associated with increased cardiovascular 
risk. To provide further evidence to the potential relevance of body composition and 
atherosclerosis, we have evaluated the association between skeletal muscle mass to 
visceral fat area ratio with the coronary artery calcium score (CAC) in patients with type 
2 diabetes mellitus (T2DM). Material e Método: This was a cross-sectional study using 
data from the Brazilian Diabetes Study, an ongoing prospective cohort; inclusion criteria 
were T2DM diagnosis and age between 40 and 70 years old. CAC was evaluated 
using X-ray computed tomography. Body composition was estimated using dual-energy 
x-ray absorptiometry (DXA) scans.Skeletal muscle mass to visceral fat area ratio 
(SRV) was calculated by the division of appendicular skeletal muscle by the visceral 
fat area (VFA). Patients were grouped as high CAC (>100 Agaston) and low CAC 
(≤100 Agaston) for comparison. Statistical analysis was performed using SPSS 25. 
Resultados: 446individuals (58.14 ± 7.4 years, 56.7% men) were considered, of which 
40,4% (n=180) had T2DM for more than 10 years.Mean of IMC was 30.41 ± 4.93 kg/
m2. Subjects with CAC > 100Agaston (n=131; 29,4%) had lower skeletal muscle mass 
to visceral fat area ratio (median 11.59 [IQR 6.97] vs median 12.96 [6.97]; p<0.003). 
In addition, skeletal muscle mass to visceral fat area ratio[OR: 0.963 (95%CI: 0.933-
0.993); p<0.017] was associated with higher coronary artery calcification. Discussão e 
Conclusões: Skeletal muscle mass to visceral fat area ratiowas associated with CAC 
score. Therefore, this ratio can be a potential predictor of coronary artery calcification. 
Palavras Chave: CORONARY ARTERY CALCIFICATION, SARCOPENIA, 
SARCOPENIA OBESITY, T2DM.

EP 011
PARÂMETROS HEMODINÂMICOS E AUTONOMICOS EM MODELO 
EXPERIMENTAL DE ATEROSCLEROSE DO SEXO FEMININO: COMPARAÇÃO 
ENTRE CAMUNDONGOS APOE-KO JOVENS E ADULTAS

RIBEIRO, T F, NASCIMENTO-CARVALHO, B, DA COSTA-SANTOS, N, SANTOS, A 
D, CATANOZZI, S, IRIGOYEN, M C, DE ANGELIS, K, BERNARDES, N, SANCHES I C 

Laboratório de Movimento Humano da Universidade São Judas - São Paulo - São 
Paulo - Brasil, Departamento de Fisiologia, Universidade Federal de São Paulo - São 
Paulo - São Paulo - Brasil, Instituto do Coração, Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo - São Paulo - São Paulo - Brasil

Introdução: Dentre os modelos experimentais de aterosclerose existentes, o camundongo 
deficiente de alipoproteína E (apoE-Ko) é particularmente popular devido a sua predisposição 
a desenvolver lesões ateroscleróticas. Atualmente, sabe-se que os camundongos machos 
ApoE-Ko apresentam prejuízos que vão além dos efeitos lipídicos, e que são agravados 
com o avanço da idade, como disfunção endotelial, prejuízos na modulação autonômica 
cardiovascular, inflamação, estresse oxidativo. Entretanto, esses achados foram obtidos 
em estudos majoritariamente com animais do sexo masculino, restando a dúvida sobre 
os impactos do avanço da idade nos fatores de ricomparar parâmetros hemodinâmicos 
e autonômicos entre camundongos fêmeas APOE-Ko jovens e adultos. sco em ApoE-Ko 
do sexo feminino. Objetivo: comparar parâmetros hemodinâmicos e autonômicos entre 
camundongos fêmeas APOE-Ko jovens e adultos. Material e Método: Foram utilizadas 
16 camundongas fêmeas ApoE-KO com 6 e 12 meses de vida, divididas em dois grupos 
(n=8 em cada): jovens (6m) e adultas (12m). Os animais foram canulados para registro 
direto de pressão arterial (CODAS, 4kHz). Além disso, foi realizada análise do registro 
no domínio do tempo e da frequência, para obtenção dos parâmetros de modulação 
autonômica cardiovascular. Os dados foram analisados estatisticamente com o Teste t de 
Student para amostras independentes (p<0,05). Resultados: Os resultados demonstram 
prejuízos hemodinâmicos e autonômicos nos animais adultos em comparação com os 
jovens: aumento na pressão arterial sistólica (6m=124±4; 12m=138±4 mmHg), diastólica 
(6m=90±2; 12m=93±2 mmHg) e média (6m=107±3; 12m=116±3 mmHg); aumento da 
frequência cardíaca (6m=578±33; 12m=634±17 mmHg) associado a menor variabilidade 
do intervalo de pulso (DP-IP: 6m=4,6±0,8; 12m=3,6±0,8 ms2; VAR-IP: 6m=24±9; 12m=17±8 
ms2); menor modulação parassimpática cardíaca (AF-IP abs: 6m=5,9±1,7; 12m=2,6±0,7 
ms; RMSSD: 6m=4,4±0,7; 12m=3,8±0,3 ms); aumento na banda de baixa frequência 
(BF-PAS abs: 6m=1,94±0,76; 12m=0,28±0,05 mmHg) e na variância da pressão arterial 
sistólica (VAR-PAS, 6m=14±2; 12m=39±4 mmHg2), indicadores de modulação simpática 
os vasos. Discussão e Conclusões: Os dados demonstram que o aumento da idade nos 
camundongos APOE-Ko do sexo feminino induz prejuízos hemodinâmicos e autonômicos, 
sugerindo que a progressão da disfunção endotelial ao longo da vida possa agravar o risco 
cardiovascular. Apoio financeiro: Capes; Instituto Ânima.

EP 010
TRANSFERÊNCIA DE LIPIDES PARA A LIPOPROTEÍNA DE ALTA DENSIDADE 
(HDL) EM PACIENTES COM HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR E DOENÇA 
ARTERIAL CORONÁRIA SUBCLÍNICA 

JULIANI, F C, FREITAS, F R, ROCHA, V Z, MINAME, M H, SANTOS, R D, 
MARANHÃO, R C

Instituto do Coração (INCOR) - SÃO PAULO - São Paulo - Brasil

Introdução: A hipercolesterolemia familiar (HF) é uma doença monogênica 
caracterizada por LDL-C elevado desde o nascimento e consequentemente risco 
aumentado de doença arterial coronária (DAC) prematura. O acúmulo persistente 
do LDL-C no plasma pode prejudicar características funcionais atribuídas à 
HDL. Além da medida do HDL-C, aspectos metabólicos relacionados à proteção 
antiaterosclerótica da HDL devem ser considerados, como a transferência de 
colesterol para HDL e seu diâmetro. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi 
avaliar a transferência de colesterol para a HDL e o diâmetro desta lipoproteína em 
indivíduos com HF heterozigótica com e sem DAC subclínica. Material e Método: 
Foram incluídos 20 pacientes com diagnóstico genético de HF e DAC subclínica 
documentada por angiotomografia de coronárias, e outros 20 pacientes com HF, 
porém sem DAC subclínica. Os grupos foram pareados por idade, sexo e IMC. Após 
suspensão da medicação hipolipemiante por 30 dias, os lípides plasmáticos e as 
apolipoproteínas (apo) A-I e B foram determinados por kits comerciais. O LDL-C 
foi calculado pela fórmula de Friedewald. A transferência de lípides para HDL foi 
avaliada in vitro pela incubação do plasma (37°C, 1h) com uma nanoemulsão 
doadora de lípides marcados radioativamente. O diâmetro da HDL foi determinado 
por método de espalhamento de luz laser. Resultados: Como esperado, ambos 
grupos apresentaram LDL-C, não-HDL-C e apo B igualmente aumentados. Não 
houve diferença nos triglicérides e HDL-C. No tocante aos aspectos funcionais da 
HDL, não houve diferença na transferência de colesterol para a HDL e no diâmetro 
da HDL (tabela 1). Discussão e Conclusões: Entre pacientes com HF, a presença 
de DAC subclínica não se associou com alterações funcionais significativas na HDL. 
Contudo, em estudo prévio, a transferência de colesterol para a HDL esteve diminuída 
em pacientes com HF quando comparada com indivíduos normolipidêmicos. 
Pesquisas futuras abordando o espectro clínico da DAC em seus extremos podem 
contribuir para o conhecimento dos fatores protetores ou agravantes relacionados 
ao desenvolvimento e progressão de lesões ateroscleróticas nos pacientes com 
HF.Palavras Chave: hipercolesterolemia familiar, lipoproteína de alta densidade, 
doença arterial coronária subclínica
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TL 012
HIPERGLICEMIA COMO PRINCIPAL FATOR DE RISCO PARA MORTALIDADE 
DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES: ESTUDO LONGITUDINAL COM DADOS 
BRASILEIROS DE 2005 A 2017

GASPAR, R S, LAURINDO, F R M

Instituto do Coração, Universidade de São Paulo - São Paulo - São Paulo - Brasil

Introdução: Diversas disfunções metabólicas, tais como hiperglicemia, obesidade 
e dislipidemia, constituem fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares. Não obstante, há carência de estudos que comparem estes 
diferentes fatores com o fim de estabelecer se há algum cujo impacto cardiovascular 
seja predominante. Portanto, este estudo investigou a associação entre diferentes 
fatores de risco (obesidade, tabagismo, hiperglicemia, dislipidemia e hipertensão) e 
mortalidade por doenças cardiovasculares em 26 estados brasileiros, no período de 
2005 a 2017. Material e Método: Dados do Global Health Data Exchange (GHDE), 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Ministério da Saúde do Brasil foram 
coletados para homens e mulheres, totalizando 312 observações estado-ano. A 
variável dependente utilizada no modelo foi mortalidade por doenças cardiovasculares 
por 100.000 habitantes, enquanto as variáveis independentes constituíram o valor de 
exposição aos fatores de risco citados, calculados pelo GHDE. Regressões lineares 
multivariadas de dados em painel foram executadas, com controle para produto 
interno bruto per capita, pobreza, acesso a serviços de saúde e efeitos fixos para 
estado e tempo. Os modelos foram corrigidos para heterocedacidade através do uso 
de padrão de erro robusto e agrupamento de dados por estado. Resultados: Em 
mulheres, um aumento de uma unidade de exposição a hiperglicemia se associou 
a um aumento de 11,34 (IC95%: 7,71 - 14,98) mortes/100.000. Em paralelo, a 
magnitude da associação foi aproximadamente 10 vezes menor para hipertensão 
(0,84; IC95%: 0,12 – 1,57) e cinco vezes menor para dislipidemia (1,88; IC95%: 0,28 
- 3,48). Obesidade e tabagismo não se associaram significativamente. Estudos de 
sensibilidade confirmaram esta observação tanto em doenças isquêmicas (infarto e 
acidente vascular cerebral isquêmico) quanto quando se substituiu hiperglicemia pela 
prevalência de diabetes. Digno de nota, todos estes dados se sustentam quando a 
variável dependente “anos de vida perdidos” foi usada no lugar de mortalidade. Estas 
associações foram menos evidentes em homens. Discussão e Conclusões: Este 
estudo sugere que a hiperglicemia, quando comparada a outros fatores de risco de 
natureza metabólica, possui uma associação mais exacerbada à mortalidade de 
doenças cardiovasculares, particularmente em mulheres. Tal observação pode ser 
útil para a elaboração de políticas públicas mais eficientes no combate e prevenção 
a doenças cardiovasculares, sobretudo isquêmicas. Palavras Chave: Hiperglicemia 
Doenças cardiovasculares Mortalidade Banco de dados secundários Epidemiologia

TL 014
DAPAGLIFLOZIN EFFECT ON ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN DIABETIC 
PATIENTS WITH ATHEROSCLEROTIC DISEASE: A RANDOMIZED ACTIVE-
CONTROLLED TRIAL

BONILHA, I, BREDER, I, SOARES, A, KIMURA-MEDORIMA, S, MUNHOZ, D, 
CINTRA, R, CARVALHO, L S, QUINAGLIA, T, SPOSITO, A C 

UNICAMP - Campinas - São Paulo - Brasil

Introdução: Meta-analysis based on clinical trials suggested that sodium-glucose 
cotransporter-2 inhibitors (SGLT2i) reduce the risk of myocardial infarction in individuals 
with prior manifestation of coronary events but not in those with uneventful clinical history. 
Impaired endothelial function is one of the first disorders detected in atherogenesis 
and can be modified early by prevention therapies. In this case, flow-mediated dilation 
(FMD) of the brachial artery is a preferred method for assessing endothelial function 
owing to its noninvasiveness, close correlation to coronary endothelial function and 
association with the incidence of long-term coronary events. So, this study aims to 
assess whether SGLT2i treatment can attenuate endothelial dysfunction related to type 
2 diabetes mellitus (T2D) compared with glucose-lowering equivalent therapy. Material 
e Método: The ADDENDA-BHS2 was a randomized, open-label, single-center study. 
Eligible patients were 40–70 years of age. Inclusion criteria included a glycated 
hemoglobin (HbA1c) level between 7 and 9%, the use of ≤ two oral hypoglycemic agents 
and the presence of atherosclerotic disease. Patients who remained eligible were 
randomly assigned to a 12-week treatment phase at a 1:1 ratio to dapagliflozin (10 mg/
day) or glibenclamide (5 mg/day) on top of their ongoing metformin use. The coprimary 
endpoints were 1-min FMD at rest and 1-min FMD after 15 min of ischemia followed 
by 15 min of reperfusion time (I/R). Resultados: Ninety-seven patients (61% males, 
57 ± 7 years) completed the study. The median HbA1c decreased by − 0.8 (0.7)% and 
-0.7 (0.95)% following dapagliflozin and glibenclamide, respectively. The first coprimary 
endpoint, i.e., rest FMD changed by + 3.3(8.2)% and − 1.2(7.5)% for the dapagliflozin 
and glibenclamide arms, respectively (p = 0.0001). Differences between study arms in 
the second coprimary endpoint were not significant. Plasma nitrite 1 min after rest FMD 
was higher for dapagliflozin [308(220) nmol/L] than for glibenclamide (258[110] nmol/L; 
p = 0.028). The resistive indices at 1 min [0.90 (0.11) vs. 0.93 (0.07); p = 0.03] and 5 min 
[0.93 (0.07) vs. 0.95 (0.05); p = 0.02] were higher for the glibenclamide group than for 
the dapagliflozin group. Plasma biomarkers for inflammation and oxidative stress did 
not differ between the treatments. Discussão e Conclusões: The ADDENDA-BHS2 
trial demonstrated that dapagliflozin treatment improves macro- and microvascular 
endothelial function in diabetic individuals presenting with atherosclerotic disease. 
Palavras Chave: Sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors, Endothelial dysfunction, 
flow-mediated dilation, type 2 diabetes.

TL 013
ASSOCIAÇÃO DA EXPRESSÃO SÉRICA DE MIRNA COM A PRESENÇA DE 
PLACA CAROTÍDEA EM PACIENTES HIPERTENSOS

MININ, E O Z, PAIM, L R, CARVALHO-ROMANO, L F, MARQUES, E R, COELHO-
FILHO, O R, SPOSITO, A C, MATOS-SOUZA, J R, NADRUZ, W, SCHREIBER, R 

Unicamp - Campinas - São Paulo - Brasil

Introdução: A hipertensão é um fator de risco para aterosclerose. O aumento da 
espessura da íntima-média carotídea (EIMc) e a presença de placa aterosclerótica 
carotídea têm sido considerados marcadores de aterosclerose subclínica. O objetivo 
do presente estudo foi avaliar a expressão sérica de microRNAs (miRNAs) com 
possível papel em remodelamento vascular (miR-145, miR-let7c, miR-92a, miR-30a e 
miR-451) e correlacioná-los com EIMc e a presença de placas carotídeas em pacientes 
hipertensos. Material e Método: Avaliamos transversalmente as características 
clínicas, carotídeas e a expressão de miRNAs de 177 pacientes hipertensos (idade: 61 
± 11 anos, 57 % mulheres) acompanhados no Ambulatório de Hipertensão arterial de 
um hospital universitário. Os níveis de expressão sérica de miRNAs foram avaliados 
por reação em cadeia da polimerase quantitativa (qRT-PCR) com “primers” específicos 
para cada miRNA. Imagens ultrassonográficas das artérias carótidas comuns foram 
obtidas e a EIMc foi medida usando um software de processamento de imagem. As 
placas carotídeas foram definidas como EIMc ≥ 1,5 mm ou espessamento da parede 
focal invadindo o lúmen em 50% ou 0,5 mm. Resultados: Entre todos os pacientes, 
havia 59% com placa carotídea e 40% sem placa. Observamos um aumento na 
expressão sérica de miR-145-5p e miR-let7c (Fold change (FC) = 2, p = 0,035; FC 
= 3,8, p = 0,045 respectivamente) em pacientes hipertensos com presença de placa 
aterosclerótica, quando comparados a pacientes sem placa. Os outros três miRNAs 
não apresentaram diferença significante entre os pacientes hipertensos com ou 
sem placa. Na análise de regressão logística ajustada para covariáveis relevantes, 
ou seja: sexo, idade, pressão arterial sistólica, índice de massa corpórea, diabetes 
mellitus, colesterol-LDL, tabagismo e uso de estatina, apenas os miR-145-5p e miR-
let7c mostraram associação independente com as placas carotídeas (miR-145-5p-
Beta ± SE = 0,053; p = 0,010 e miR-let7c -Beta ± SE = 0,059; p = 0,002). Por outro 
lado, não observamos correlação entre os miRNAs estudados e a EIMc. Discussão 
e Conclusões: Nossos dados demonstram que pacientes hipertensos com placa 
carotídea apresentam expressão aumentada de miR-145-5p e miR-let7c, sugerindo 
um papel destes miRNas na aterogênese e como biomarcadores potenciais de 
aterosclerose em artérias de pacientes com hipertensão arterial. Palavras Chave: 
microRNA, Placa carotídea, Hipertensão.

TL 015
SEGUIMENTO DE DOIS ANOS DE PACIENTES COM DOENÇA ARTERIAL 
CORONARIANA CRONICA EM UM CENTRO ESPECIALIZADO NO BRASIL

PINESI, H T, MOREIRA, E M, HABRUM, F C, CONSTANTINO, L L, GOMES, M J R, 
PITTA, F G, LIMA, E G, SERRANO JR, C V, GARZILLO, C L 

Instituto do Coração HCFMUSP - São Paulo - São Paulo - Brasil

Introdução: A incidência de eventos cardiovasculares em pacientes com doença 
arterial coronariana (DAC) crônica pode variar significativamente entre as regiões. 
Embora populoso, o Brasil é frequentemente sub-representado nos registros 
internacionais. Este estudo visa descrever a qualidade do tratamento, a incidência 
de eventos cardiovasculares e seus fatores prognósticos no seguimento de 2 anos 
de pacientes com DAC crônica em um centro público de saúde terciário no Brasil. 
Material e Método: Estudo unicêntrico observacional, prospectivo incluindo pacientes 
com pelo menos um dos seguintes: procedimento de revascularização do miocárdio 
prévio (cirúrgico ou percutâneo), antecedente de infarto agudo do miocárdio (IAM) ou 
angina e estenose > 50% em pelo menos uma artéria coronária epicárdica evidenciada 
pela cineangiocoronariografia. Esses pacientes foram seguidos por 2 anos e desfecho 
primário foi o composto de morte, IAM ou acidente vascular cerebral. Também foram 
avaliados a prescrição, os sintomas e os exames laboratoriais no período. Resultados: 
Foram incluídos 625 pacientes com idade média de 65±9,6 anos, 33,3% mulheres. 
Desses, 59,8% tinham IAM prévio, 26,8% antecedente de cirurgia de revascularização 
miocárdica e 40,6% antecedente de intervenção coronária percutânea. Diabetes 
foi prevalente em 48,6%, hipertensão arterial em 83,1% e doença renal crônica 
(depuração da creatinina <60 mL/min) em 34,7%. A anatomia coronariana residual 
era conhecida em 266 pacientes: 29,3% apresentavam doença multiarterial e 11,7% 
lesão em tronco da artéria coronária esquerda. No seguimento médio de 881 dias, 
foram registrados 37 eventos do desfecho primário, com taxa estimada de eventos 
em 2 anos de 7,05%. Na análise multivariada, os principais fatores prognósticos 
foram: idade (HR por 10 anos 1,61, IC 95% 1,32-1,97), acidente vascular cerebral (HR 
3,65, IC 95% 1,48-9,00) e LDL colesterol (HR 1,23, IC 95% 1,14-1,33). Ao longo do 
seguimento, houve aumento do número de pacientes assintomáticos 65,7% vs. 81,7% 
(p <0,001) e melhora da qualidade da prescrição de medicamentos, definida como o 
uso de inibidor da enzima de conversão da angiotensina ou bloqueador do receptor 
da angiotensina mais estatina e qualquer agente antitrombótico: 65,8% vs. 73,6% 
(p <0,001). Por outro lado, não houve melhora do LDL ou do controle da pressão 
arterial. Discussão e Conclusões: Este estudo mostra que os pacientes com DAC 
crônica tiveram uma incidência de eventos de 7,05% em 2 anos e que o principal 
fator prognóstico modificável foi o LDL. Palavras Chave: Doença arterial coronariana, 
fatores prognósticos, LDL colesterol, qualidade de tratamento, angina.
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TL 016
O IMPACTO DOS PRODUTOS FINAIS DA GLICAÇAO AVANÇADA (AGES) NAS 
COMPLICAÇOES VASCULARES DO DIABETES: RESULTADOS DO BRAZILIAN 
DIABETES STUDY

LUCHIARI, B M, BREDER, Í, WOLF, V W, JÚNIOR, G G, BORGES, C, BUENO, R, 
SPOSITO, A C

UNICAMP - Campinas - São Paulo - Brasil

Introdução: A polineuropatia diabética simétrica distal (PND) corresponde a uma 
importante complicação vascular do diabetes mellitus tipo 2 (DM2). A instalação dessa 
comorbidade é favorecida pelo acúmulo de produtos finais de glicação avançada (AGE) 
significativamente mais alto em indivíduos diabéticos. Porém, se baixos níveis de AGE 
previnem o desenvolvimento de PND ainda não está estabelecido. Nosso estudo 
teve como objetivo investigar o impacto dos níveis de AGE sobre a ausência de PND. 
Material e Método: Foram selecionados participantes do Brazilian Diabetes Study, 
coorte multicêntrica prospectiva de avaliação de complicações micro e macrovasculares 
em voluntários com DM2. A presença ou ausência de PND foi avaliada pelo Protocolo 
Michigan e o acúmulo de AGE foi avaliado por meio do teste de autofluorescência 
cutânea. Os participantes foram avaliados quanto a medidas de hemoglobina glicada 
(HbA1c) e perfil lipídico. Dados não-paramétricos foram analisados pelos testes de 
Mann-Whitney U; dados paramétricos foram analisados por ANOVA; dados categóricos 
foram avaliados por qui-quadrado. Foi calculada a regressão logística binária entre os 
grupos de PND para AGE e para HDL-C. Análises estatísticas foram realizadas no 
SPSS 21.0. Um p-valor de <0,05 foi considerado significativo. Resultados: Um total 
de 769 participantes foram incluídos nesta análise. Quando comparados os grupos 
com presença ou ausência de PND, foram identificados valores inferiores para idade 
(mediana 56,6 [7,4] vs. 60,5 [6,9], p<0,001) e menor tempo de duração da DM2 em 
anos (mediana 7,89 [7,67] vs.,9,86 [11,04], p<0,001) nos indivíduos sem PND. Além 
disso, foram encontrados valores inferiores de AGE (média 2,52 [0,53] vs. 2,64 [0,61] 
p=0,033) e de HbA1c (mediana 7,4 [2,2] vs. 7,8 [2,3], p=0,002), além de valores 
superiores de HDL-C (mediana 39 [16] vs. 42 [15], p=0,043) nos pacientes sem PND, 
em relação aqueles que apresentam a doença. Indivíduos com altos níveis de HDL-C 
(<40mg/dL em homens; <50mg/dL em mulheres) apresentaram menor prevalência de 
PND (p<0,001), de mesma forma que os participantes com HbA1c < 6,5% (p<0,001). 
A autofluorescência de pele foi significativamente associada a presença de PND, após 
regressão logística (OR: 1.509, 95% IC: 1,056-2,157, p=0,024), assim como o HDL-C 
(OR:0,985, 95% IC: 0,971-0,999, p=0,39) e HbA1c (OR 1,147, 95% IC: 1,041-1,264, 
p=0,06). Discussão e Conclusões: Os indivíduos sem PND apresentaram valores 
reduzidos de AGE e HbA1c e níveis aumentados de HDL-C. Esses parâmetros, 
portanto, devem ser rigorosamente ajustados.

EP 018
SAUDE CARDIOMETABOLICA E ADIPOSIDADE CORPORAL: ASSOCIAÇOES 
COM ACIDOS GRAXOS DE CADEIA CURTA NO NUTRITIONISTS’ HEALTH STUDY 
– NUTRIHS

SOLAR, I, RIBEIRO, F B, BARBOSA, M G, FREITAS, R G B O N, HANADA, A S, 
CINTRA, D E, GELONEZE, B, FERREIRA, S R G, VASQUES, A C J 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Limeira - São Paulo - Brasil

Introdução: Os ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) são metabólicos produzidos pela 
microbiota intestinal e tem sido reconhecidos como um elo importante entre a microbiota 
intestinal e a obesidade. Objetivos: investigar associações entre AGCC plasmáticos e 
fecais com parâmetros de adiposidade corporal e saúde cardiometabólica. Material e 
Método: Estudo transversal, com amostra de 111 nutricionistas e estudantes de nutrição, 
de 18 a 40 anos, sendo 45,1% eutróficas e 54,9% com excesso de peso. Foram realizadas 
avaliações antropométrica e de composição corporal por densitometria. Variáveis de 
saúde cardiometabólica avaliadas foram: circunferência da cintura (CC), índice de 
massa corporal (IMC), níveis pressóricos, perfil lipídico e hemoglobina glicada. As 
participantes também foram submetidas ao teste de refeição mista padrão, com dosagens 
plasmáticas de glicose, insulina, GLP-1 e AGCC (tempo 0, 30, 60, 120 e 180min.). Os 
AGCC plasmáticos e fecais foram quantificados por cromatografia gasosa acoplada 
à espectometria de massa. Foram realizados testes de Mann Whitney e correlação de 
Spearman. Resultados: As participantes tinham em média 28±5 anos e IMC 25,6±5,0 
kg/m². Propionato [p=0,026;p=0,011] e butirato [p=0,047;p=0,030] fecais associaram-
se inversamente com tecido adiposo visceral (TAV) e CC, respectivamente. Propionato 
fecal associou-se inversamente com LDL sérico [p=0,019] e butirato fecal com colesterol 
sérico [p=0,036]. Propionato de jejum correlacionou-se inversamente com pressão arterial 
diastólica (PAD) [r=-0,239;p=0,050], IMC [r=-0,271;p=0,021], CC [r=-0,295;p=0,019], 
gordura corporal [r=-0,244;p=0,048] e TAV [r=-0,326;p=0,007]. Propionato fecal 
correlacionou-se positivamente com GLP-1 pós-prandial [r=0,221;p=0,033] e inversamente 
com glicemia pós-prandial [r=-0,210;p=0,039]. Os AGCC totais plasmáticos jejum 
correlacionaram-se com GLP-1 jejum [r=0,262;p=0,039] e pós-prandial [r=0,268;p=0,040]. 
Acetato plasmático jejum correlacionou-se com GLP-1 pós prandial [r=0,229;p=0,022] e 
inversamente com insulinemia jejum [r=-0,211;p=0,034]. Acetato plasmático pós-prandial 
correlacionou inversamente com hemoglobina glicada [r=-0,206;p=0,039]. Propionato 
plasmático pós-prandial correlacionou inversamente com glicemia jejum [r=-0,361;p=0,07] 
e PAD [r=-0,296;p=0,028]. Discussão e Conclusões: Em mulheres em idade fértil, os 
AGCC fecais e plasmáticos estiveram favoravelmente associados a melhores perfis 
de adiposidade corporal total, visceral e de saúde cardiometabólica, incluindo diversos 
parâmetros de homeostases da glicose. Palavras Chave: ácidos graxos de cadeia curta, 
saúde cardiometabólica, obesidade, adiposidade corporal, homeostase glicêmica

EP 017
AVALIAÇAO DO CONHECIMENTO DE MEDICOS ESPECIALISTAS SOBRE A 
HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR

SANTOS, N S S D, BERTOLAMI, A, NISHIDA, G, BRANCO DE ARAUJO, D, ARPAD 
FALUDI, A 

Instituição Dante Pazzanese - São Paulo - São Paulo - Brasil

Introdução: A hipercolesterolemia familiar (HF) é uma doença hereditária 
autossômica codominante marcada por altos níveis de colesterol ligado à lipoproteína 
de baixa densidade (LDL-c), associando-se a um risco de 10 a 13 vezes maior de 
desenvolvimento de doença cardiovascular aterosclerótica. Na forma heterozigótica 
pode chegar a um caso em cada 200-250 pessoas. Apesar disso, a HF não é 
adequadamente manejada e diagnosticada na maioria dos países. O objetivo do 
estudo foi avaliar o grau de conhecimento médico em relação à HF. Material e Método: 
Realizado questionário virtual com 228 médicos no período de abril a maio de 2021. 
A amostra foi selecionada de forma aleatória independente da especialidade médica. 
Caso os profissionais aceitassem participar, era obtido consentimento informado 
pelo próprio questionário virtual desenvolvido para o estudo. O questionário avaliou 
o conhecimento sobre critérios diagnósticos de HF, tratamento e rastreamento em 
cascata em parentes de primeiro grau. Resultados: A idade média dos profissionais 
entrevistados foi de 37,9 ± 10 anos, sendo 56,4% homens. As especialidades 
médicas mais frequentes foram a cardiologia (28%) e a anestesiologia (12%). Embora 
96,9% dos entrevistados conhecessem a doença HF, apenas 43,4% consideraram 
níveis de LDL-c ≥ 190mg/dL como critério diagnóstico. Em relação ao tempo de 
tratamento, 72,9% responderam que manteriam medicação por toda a vida. Quanto 
ao tratamento farmacológico, 76,8% consideraram como primeira escolha a estatina, 
19,6% inibidores de PCSK9 e os 3,6% restantes definiram não existir tratamento 
específico, necessidade de terapia gênica ou não responderam. O rastreamento em 
cascata foi definido como necessário por 88,7% dos profissionais. Em relação aos 
sinais diagnósticos, 68,3% responderam positivamente para xantelasma, 56,1% para 
xantoma, 45,2% para arco córneo, 13,1% para sinal de Frank e 5,4% para melasma. 
Na amostra, 19,5% consideraram que não existiriam sinais específicos. Quanto à 
meta de LDL-c nos pacientes que não tiveram evento cardiovascular e nos que já 
tiveram, apenas 33,8% dos entrevistados consideraram o alvo de 70 mg/dL e 50 mg/
dL, respectivamente. Discussão e Conclusões: Apesar da prevalência da HF e do 
conhecimento médico da doença pela maioria dos profissionais, identificou-se uma 
lacuna de informação quanto a critérios diagnósticos, tratamento e rastreio. Programas 
de educação médica podem contribuir para a difusão de conhecimento, possibilitando 
tratamento precoce e diminuindo o índice de eventos cardiovasculares associados à 
HF. Palavras Chave: Hipercolesterolemia familiar. 

EP 019
ANÁLISE DOS PRINCIPAIS DETERMINANTES DA MORTALIDADE 
HOSPITALAR EM PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO COM 
SUPRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO-ST: ESTUDO BASEADO EM 
ESTRATÉGIA FARMACO-INVASIVA

TEIXEIRA, P S, GALHARDO, A, PÓVOA, R, GONÇALVES, I, FONSECA, F, BOMBIG, 
M T, BARBOSA, A H P, BIANCO, H T

Universidade Federal de São Paulo - São Paulo - São Paulo - Brasil

Introdução: O infarto agudo do miocárdio (IAM) é importante problema de saúde 
pública no Brasil e no mundo, apresentando altas taxas de incidência e mortalidade.A 
taxa de mortalidade brasileira encontra-se entre as maiores do mundo. Os escores de 
predição são ferramentas úteis para a estratificação de risco e devem ser aplicados 
precocemente, com impacto prognóstico. Nosso objetivo foi avaliar o desempenho dos 
escores preditivos para os desfechos fatais. Material e Método: Estudo observacional 
envolvendo 2.290 pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento 
de ST atendidos inicialmente em unidades de saúde, submetidos à fibrinólise com 
tenecteplase e encaminhados para angiografia em hospital universitário, em estratégia 
fármaco-invasiva. Os escores clássicos de predição foram obtidos durante o primeiro 
contato médico e no período intra-hospitalar. Resultados: Obtido tempo médio de 
internação de 2,0 ± 1,3 dias, da admissão hospitalar à alta/contrarreferência ao 
hospital de origem. A mortalidade intra-hospitalar foi de 5,6%, com 128 óbitos; destes, 
23 (17,9%) no laboratório de hemodinâmica, por instabilidade elétrica/ complicações 
mecânicas as mais prevalentes e com maior incidência no grupo resgate (11,5% 
vs 2,4%). Frequência dos escores: Killip-Kimball: [I (73%), II (16,3%), III (2,2%), 
IV (8,6%)]; TIMI-Risk: [3, IIQ (2-5)]; GRACE: [136, IIQ (117-161)]. A classificação 
funcional Killip-Kimball apresentou bom desempenho na predição de mortalidade 
intra-hospitalar: AUC: [0,77 IC-95% (0,73-0,81), p <0,001] no grupo com escore ≥ 
II. Para os escores TIMI-Risk, AUC: [0,79; IC-95% (0,75-0,84), p <0,001]; GRACE, 
AUC: [0,82; IC-95% (0,78-0,86), p <0,001], Discussão e Conclusões: Nosso estudo 
ressalta a importância e utilidade clínica do exame físico, como ferramenta simples e 
sem requisitos tecnológicos sofisticados, para a identificação de sinais de insuficiência 
cardíaca na admissão, que teve papel prognóstico relevante na mortalidade do período 
hospitalar. Palavras Chave: infarto com supradesnivelamento do segmento ST, taxa 
de mortalidade, estratégia fármaco-invasiva.
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EP 020
ASSOCIAÇÃO DA EXPRESSÃO SÉRICA DE MIRNA COM A CAMADA ÍNTIMA 
CAROTÍDEA DE PACIENTES HIPERTENSOS

MININ, E O Z, PAIM, L R, CARVALHO-ROMANO, L F, MARQUES, E R, COELHO 
FILHO, O R, SPOSITO, A C, MATOS-SOUZA, J R, SCHREIBER, R, NADRUZ, W 

Unicamp - Campinas - São Paulo - Brasil

Introdução: A hipertensão é um fator de risco para aterosclerose. Em estudo recente, 
nosso grupo demonstrou que a espessura da íntima (EIc) carotídea é um marcador 
mais preciso de aterosclerose do que a camada média (EMc) ou a íntima-média 
carotídea (EIMc) em indivíduos hipertensos. O objetivo deste estudo foi correlacionar 
a expressão de miRNAs com a espessura das camadas carotídeas em pacientes 
hipertensos. Material e Método: Avaliamos, as características clínicas e carotídeas de 
42 pacientes hipertensos acompanhados no Ambulatório de Hipertensão do Hospital 
de Clínicas da FCM-UNICAMP. Imagens de alta resolução das artérias carótidas 
comuns foram obtidas por ultrassonografia com transdutor de 10MHz e a EIc, EMc e 
EIMc foram medidas usando um software de processamento de imagem. Os pacientes 
foram divididos em dois grupos baseado na mediana (Grupo 1- < 0,254 mm e Grupo 2 
≥ 0,254 mm) da espessura da EIc. Usando o sistema TaqMan OpenArray, foi analisada 
a expressão de 754 miRNAs no soro de 42 pacientes hipertensos (idade: 63±9 
anos, 69 % mulheres). Resultados: Dentre os 754 miRNAs avaliados pelo sistema 
de OpenArray, 72 miRNAs apresentaram expressão, mas apenas 5 (miR-451, miR-
106b, miR-195, miR-374 e miR-25) demonstraram aumento significante na expressão 
sérica, enquanto o miR-378 apresentou redução na expressão entre os pacientes 
com alta espessura da camada intima carotídea quando comparados aos pacientes 
com baixa espessura da camada intima. A análise de regressão multivariada mostrou 
associação entre a EIc e os miR-451 (r=0,470; p=0,002), miR-106b (r=0,367; p=0,028) 
e miR-195 (r= 0,495; p=0,003), mesmo após ajuste por sexo, idade, pressão arterial 
sistólica, índice de massa corpórea, diabetes mellitus, colesterol-LDL, tabagismo e 
uso de estatina. Não observamos correlação entre as demais camadas e os miRNAs 
estudados. Discussão e Conclusões: A expressão dos miR-451, miR-106b, miR-195 
está associada a maior espessura da EIc em uma amostra de pacientes hipertensos 
brasileiros. O presente estudo associa estes miRNAs com a camada intimal carotídea, 
sugerindo que estes miRNAs podem ter papel na aterogenese e como biomarcadores 
de desenvolvimento da aterosclerose em pacientes hipertensos. Palavras Chave: 
microRNA, Intíma carotídea, Hipertensão.

EP 022
O ESCORE DE RISCO ACC/AHA E CAPAZ DE PREDIZER CALCIFICAÇÃO 
CORONÁRIA?

BEHR, R V, BERTOLUCCI, L H, VILASFAM, G B, ZORTÉA, L H, DUTRA, L Z, BOTH, 
M, LEÃES, P E, LUCCHESE, F A, BEHR, P E B 

Hospital São Francisco - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - Porto Alegre - 
Rio Grande do Sul - Brasil

Introdução: O Escore de Risco de Doença Cardiovascular Aterosclerótica em 10 anos 
do ACC/AHA (Escore ACC/AHA) é um dos mais utilizados para avaliar risco de IAM 
ou AVC. Contudo, não foi avaliado se é capaz de identificar indivíduos com maior ou 
menor calcificação coronária. Diante disso, nosso objetivo é avaliar se as categorias de 
risco do Escore ACC/AHA são capazes de predizer a calcificação coronária. Material 
e Método: Estudo transversal, incluindo pacientes atendidos ambulatorialmente entre 
2012 e 2020, com idade entre 41 e 69 anos, em prevenção primária. Os pacientes foram 
divididos nas quatro categorias de risco do Escore ACC/AHA: baixo (<5%), limítrofe 
(≥5% e <7,5%), intermediário (≥7,5% e <20%) e alto (≥20%). A calcificação coronária 
foi medida pelo Escore de Cálcio (CAC), sendo utilizados os valores absolutos (em 
Agatston), e considerada calcificação coronária importante ≥100. Resultados: Foram 
incluídos 518 pacientes, idade média 59 ± 8 anos, 52% do sexo feminino, todos 
caucasianos, 54% hipertensos, 59% dislipidêmicos, 11% diabéticos, 11% tabagistas. 
A Tabela mostra a distribuição do CAC conforme a categoria de risco ACC/AHA. A 
elevação de categoria de risco associou-se a uma prevalência progressivamente 
maior de CAC≥100 (p<0,01), assim como a redução de categoria associou-se a maior 
prevalência de CAC=0 (p<0,01). Em comparação aos pacientes de baixo risco, a 
razão de prevalência para CACS≥100 foi 2,35 nos de risco limítrofe [(IC 1,44-3,82) 
(p=0,01)]; 2,88 nos de risco intermediário [(IC 1,89-4,39) (p<0,01)]; e 4,32 nos de 
risco alto [(IC 2,73-6,82) (p<0,01)]. Discussão e Conclusões: Em uma população de 
indivíduos do Sul do Brasil, observamos que as categorias do Escore ACC/AHA são 
capazes de predizer a probabilidade de significativa aterosclerose subclínica, avaliada 
pela calcificação coronária. Palavras Chave: Pontuação de Risco Cardiovascular; 
Calcificação Vascular; Prevenção Primária; Doença da Artéria Coronariana.

EP 021
DIABETES E DOENÇA RENAL CRÔNICA: PREVALÊNCIA, FATORES 
ASSOCIADOS E INFLUÊNCIA NO TRATAMENTO MÉDICO OTIMIZADO DE 
PACIENTES COM DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA

MOREIRA, E M, PINESI, H T, RAMOS, T A F, SEGRE, C A W, FAVARATO, D, PITTA, 
F G, GARZILLO, C L, SERRANO JR, C V, LIMA, E G 

Instituto do Coração HCFMUSP - São Paulo - São Paulo - Brasil

Introdução: Diabetes mellitus (DM) e doença renal crônica (DRC) são comorbidades 
de grande importância terapêutica e prognóstico em pacientes com doença arterial 
coronariana (DAC). O conhecimento sobre sua prevalência e fatores associados são 
necessários para o adequado manejo dessa população. Material e Método: Trata-
se de uma análise transversal de uma coorte de 869 pacientes inscritos em um 
registro DAC de um hospital terciário no Brasil. Para serem incluídos, os pacientes 
precisavam ter um procedimento de revascularização coronariano prévio (percutâneo 
ou cirúrgico), síndrome coronariana aguda prévia ou angina com estenose coronariana 
conhecida superior a 50%. A DRC foi definida como depuração de creatinina < 60 mL/
min. DM foi definida como uso contínuo de hipoglicemiantes ou hemoglobina glicada 
> 6,5%. Resultados: A média de idade foi de 64,7 anos, 261 (30%) eram mulheres, 
528 (61%) tinham infarto do miocárdio prévio e 547 (63,4%) tinham um procedimento 
de revascularização prévio. DM foi diagnosticada em 449 (51,7%) pacientes e DRC 
em 280 (32,2%). Ambas as comorbidades eram concomitantes em 151 (17,4%) 
pacientes. Na análise multivariada, a DRC foi correlacionada ao sexo feminino (OR 
2,94; IC 95%1,88-4,67), idade (OR 1,20; IC95%1,16-1,23), IMC (OR 0,80, IC95%0,76-
0,84) e HDL-colesterol (OU 0,97; IC 95% 0,96-0,99). DM esteve associado à idade 
(OR 1,02, IC95% 1,00-1,04), IMC (OR 1,05, IC95%1,01-1,08), pressão alta (OU 2,1, 
IC95% 1,39-3,21) e frequência cardíaca (OR 1,02, IC95% 1,00-1,03). A presença 
concomitante de DRC e DM esteve associada à idade (OR 1,09, IC95%1,06-1,13) e 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo (OR 0,97, IC 95% 0,95-0,98). Pacientes com 
DM eram mais propensos a receber inibidores da enzima conversora de angiotensina 
ou bloqueadores do receptor de angiotensina II (79,3% x 67,1%, p <0,001) e 
bloqueadores dos canais de cálcio (41,9% x 31,2%, p = 0,001). Pacientes com DM e 
DRC tiveram maior uso de nitratos (38,4% x 25,6%, p = 0,002). Não houve diferença na 
prescrição de medicamentos antitrombóticos, betabloqueadores ou estatinas entre os 
grupos. Discussão e Conclusões: DM e DRC são comorbidades muito prevalentes 
em pacientes com DAC. Estão associados à idade e a outros fatores de risco, tais 
como pressão alta e fração de ejeção ventrícular esquerda reduzida. Apesar de serem 
tipicamente subtratados em outros registros, esse fato não foi observado em nossa 
população. Palavras Chave: Doença arterial coronária, diabetes mellitus, doença 
renal crônica, tratamento medicamentoso

EP 023
REDUÇÃO DA GLICOSE E RISCO DE MACE COM NOVAS TERAPIAS 
ANTIDIABÉTICAS: REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE 

LUCHIARI, B M, CARVALHO, L S, BONILHA, I, NOGUEIRA, A C, CINTRA, R, 
BARRETO, J, SPOSITO, A C 

UNICAMP - Campinas - São Paulo - Brasil

Introdução: Em indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 (DM2), estudos clínicos 
randomizados projetados para investigar os efeitos cardiovasculares de atingir 
hemoglobina glicada (HbA1c) ≤ 7,0% usando insulina e sulfonilureias, não foram 
capazes de prevenir a incidência de eventos cardiovasculares adversos maiores 
(MACE). A redução intensa da glicose com novas terapias antidiabéticas, incluindo 
pioglitazona, inibidores do co-transportador de sódio-glicose 2 (SGLT2i), antagonista 
dos receptores de peptídeo semelhante a glucagon 1 (GLP1a), e inibidores da 
dipeptidil peptidase-4 (DDP4i), apresentam menor risco de hipoglicemia e tem o 
potencial de levar a um efeito aditivo na prevenção de MACE. Nosso estudo teve como 
objetivo avaliar o impacto dos níveis de HbA1c alcançados com terapias antidiabéticas 
mais recentes sobre o risco de MACE. Material e Método: Utilizamos como fontes 
de dados as plataformas MEDLINE (PubMed), Cochrane e ClinicalTrials.gov. Foram 
selecionados estudos clínicos randomizados publicados até janeiro de 2021, relatando 
a ocorrência de MACE e mortalidade por todas as causas em indivíduos com DM2. 
Critérios de seleção incluíram tamanho amostral ≥ 100 indivíduos em cada braço do 
estudo e duração do tratamento ≥ 24 semanas. A extração e síntese dos dados seguiram 
as diretrizes do PRISMA. Foi realizada uma revisão sistemática e meta-análise de rede 
de efeitos aditivos com efeitos aleatórios. Realizamos meta-regressões multivariadas 
para avaliar o impacto da HbA1c alcançada no MACE incidente. \Resultados: Das 
3.878 publicações selecionadas, 122 ensaios clínicos com um total combinado de 
256.990 participantes foram incluídos. A terapia com SGLT2i, GLP1a ou pioglitazona 
reduziu de forma semelhante o risco de MACE em comparação com o placebo (HR 
0,88 [IC 95% 0,83, 0,94, p <0,001], 0,89 [IC 95% 0,85, 0,94, p <0,0001], e 0,86 [IC 95% 
0,76, 0,98, p = 0,025], respectivamente). A obtenção de HbA1c ≤ 7,0% em estudos 
randomizados com SGLT2i, DPP4i, TZD ou GLP1a no braço ativo foi associada a um 
HR de 0,91 (IC de 95% 0,80, 0,97; p = 0,039) em comparação com HbA1c > 7,0%, 
mesmo após o ajuste para a duração do acompanhamento do estudo e do tempo 
médio desde o diagnóstico de diabetes. A mortalidade por todas as causas não foi 
influenciada pelos limites de HbA1c. Discussão e Conclusões: A alteração absoluta 
da HbA1c, assim como o alvo ≤ 7,0%, foram associados a um risco reduzido de MACE 
nas terapias com pioglitazona, SGLT2i, DPP4i ou GLP1a, sem afetar a mortalidade por 
todas as causas. Palavras Chave: MACE, HbA1c, terapias antidiabéticas
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EP 024
VARIANTE NO GENE LDL-R ASSOCIADA COM ELEVAÇAO DO LDL-C 
IDENTIFICADA EM UM PORTADOR DE HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR

SANTOS, N S S D, BERTOLAMI, A, BASSANI BORGES, J, NISHIDA, G, BRANCO DE 
ARAUJO, D, ARPAD FALUDI, A 

Instituição Dante Pazzanese - São Paulo - São Paulo - Brasil

Introdução: A hipercolesterolemia familiar (HF) é uma doença hereditária autossômica 
codominante marcada por altos níveis de colesterol ligado à lipoproteína de baixa 
densidade (LDL-c). Pode-se apresentar na forma homozigótica, apresentando 
prevalência de 1/160.000 a 1/1.000.000 ou na forma heterozigótica, um caso em cada 
200-250 pessoas. Material e Método: Paciente do sexo feminino, aos 11 meses foi 
encaminhada ao setor de Dislipidemia para acompanhamento. Na primeira consulta, 
apresentava colesterol total (CT): 325 mg/dL, LDL-c: 255 mg/dL, colesterol ligado 
à lipoproteína de alta densidade (HDL-c): 44 mg/dL, triglicerídeos (TG): 128 mg/
dL. Exame físico: sem alterações. Durante o seguimento, paciente realizou doppler 
de carótidas e vertebrais sem aumento da espessura médio intimal e tomografia 
computadorizada com escore de cálcio de zero. Paciente foi incluída no protocolo para 
o sequenciamento exômico dos principais genes relacionados com a HF. A paciente 
apresentou 9 diferentes variantes, todos em heterozigose, com cobertura maior que 
30 vezes, distribuídas nos 3 genes, no entanto nenhuma previamente associada 
com HF. Resultados: Trata-se de uma criança cuja alteração do perfil lipídico foi 
identificada precocemente. A análise do perfil genético identificou uma mutação que 
está relacionada ao fenótico de HF.   As variantes mais comuns relacionadas 
à HF estão localizadas no gene que codifica o receptor da LDL (LDLR). Dentre as 
variantes analisadas, somente a variante rs1433099 no gene LDLR foi previamente 
associada a elevação do LDL-c e maior suscetibilidade a desenvolver doença arterial 
coronariana. No entanto esse achado nunca havia sido descrito em pacientes com 
diagnóstico clínico de HF. Discussão e Conclusões: O relato de caso apresentou 
uma variante genética que não havia sido descrita previamente relacionada à 
HF. Dessa forma, devido à grande importância da hereditariedade nos quadros de 
dislipidemias, à pequena parcela de genes descritos e validados, sugere-se que a 
variante rs1433099 no gene LDLR seja incorporada nos exames genéticos associadas 
a essa patologia; possibilitando a expansão do diagnóstico, além do tratamento 
precoce dessa enfermidade tão frequente.  Palavras Chave: Hipercolesterolemia 
familiar, LDL receptor, sinvastatina

EP 026
A ANALISE DA ONDA DE PULSO EM GRUPO DE INDIVIDUOS COM E SEM 
HISTORICO FAMILIAR DE HIPERTENSAO ARTERIAL: DADOS PRELIMINARES

SANTOS, S C M, CÔRTES, J P R, TEIXEIRA, L T V, ANJOS, I L P B, TRAJANO, E T L, 
CARDOSO, C E, CÔRTES JÚNIOR, J C S, CÔRTES, P P R, ARAGÃO, I P B 

Universidade de Vassouras - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brasil

Introdução: O histórico familiar de hipertensão(HFHAS) é um forte fator de risco para 
o desenvolvimento de hipertensão arterial(HAS), onde indivíduos de pais normotensos 
teriam menor ocorrência do processo de enrijecimento das artérias1. Acredita-se que 
a rigidez também tenha influência genética, assim como a elevação da pressão arterial 
e a idade2. O mecanismo da velocidade da onda de pulso(VOP) e HAS não está 
completamente estabelecido, há aumento de VOP com aumento da pressão arterial, 
mas ainda não é possível definir quem é a causa ou consequência3. O objetivo do 
presente estudo foi analisar dois grupos: com histórico familiar de HAS(CHF) e o 
grupo sem histórico familiar de HAS(SHF) através das respostas dos questionários 
sobre autoconhecimento, hábitos de vida, os valores fornecidos pelo aparelho Arteris 
de hemodinâmica central e rigidez arterial, como VOP, AIX@75, pressão sistólica 
central(PSC), diastólica central(PDC), de pulso central(PPC) e a idade vascular(IV). 
Material e Método: Estudo observacional, transversal, realizado de maio a julho de 
2021 em estudantes de medicina. Feito através de questionário anônimo e análise da 
onda de pulso pelo método oscilométrico no aparelho Arteris (parecer do Conselho de 
Ética em Pesquisa n° 4.826.562). Calculou-se a média através do Excel. Avaliação 
de normalidade da amostra (Shapiro-Wilk), regressão logística múltipla, com nível 
de confiança de 95% e calculado odds ratio pelo Software GraphPad Prism versão 
9.2. Resultados: Total de 59 participantes, média de idade de 25,29(20±42), onde 45 
pertenciam ao grupo CHF e 14 ao SHF. Ao analisar os valores obtidos pelo aparelho, 
o grupo CHF obteve médias de: VOP 4,82m/s(6,6±3,1); AIX@75 22,59%(41,67±5,33); 
PSC 97,47mmHg(124±11); PDC 77,13mmHg(106±58); PPC 36,27mmHg(61±21) e IV 
24,84(45±18). Enquanto no grupo SHF, médias de: VOP 4,76m/s (5,4±4,2); AIX@75 
18,53% (37,67±8,67); PSC 99,86mmHg (118±81); PDC 75,14 mmHg(98±54); PPC 
37,85mmHg(52±26) e IV 23,36(32±18). Quanto menor a VOP, menor a chance de ter 
HFHAS (OR: 0,4) e quanto menor a PPC (OR=0,7), PDC(OR=0,9) e VOP(OR=0,3); 
menor a probabilidade de ser hipertenso. Discussão e Conclusões: No grupo 
CHF, os valores de VOP, AIX@75, PDC e IV foram maiores que os encontrados 
naqueles SHF. Ainda, foi possível mostrar estatisticamente que o histórico familiar 
de hipertensão arterial pode influenciar no aumento do valor da VOP, a redução dos 
níveis de VOP e demais parâmetros hemodinâmicos são importantes para prevenção 
da HAS. Palavras Chave: Doenças Vasculares. Endotélio Vascular. Análise de Onda 
de Pulso. Doenças Cardiovasculares. 

EP 025
NÍVEIS SERICOS DE COLESTEROL E USO DE ESTATINAS EM PACIENTES COM 
DOENÇA CORONARIA – DADOS DE UM REGISTRO PROSPECTIVO DE UM 
CENTRO TERCIARIO

MOREIRA, E M, PINESI, H T, CARREÑO, P G, LESSA, A S, PITTA, F G, LIMA, E G, 
GARZILLO, C L, SERRANO JR, C V, RACHED, F H 

Instituto do Coração HCFMUSP - São Paulo - São Paulo - Brasil

Introdução: A associação causal do LDL-colesterol (LDL-C) com doença aterosclerótica 
coronária (DAC) é inquestionável. As diretrizes nacionais e internacionais recomendam 
redução intensiva do LDL-C para os indivíduos de maior risco, mas diferem em relação 
as metas específicas de LDL-C e limiares para iniciar terapias adicionais às estatinas 
na redução lipídica. No Brasil, é de se questionar se as metas lipídicas são atingíveis 
com os medicamentos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Material e 
Método: 591 pacientes de um registro de DAC em acompanhamento em um centro 
terciário do SUS foram analisados. Foram avaliados o número de pacientes que no 
momento da inclusão estavam nas metas de acordo com a diretriz brasileira e com 
a diretriz americana, respectivamente: LDL-c < 50 e 70 mg/dL, bem como não-HDL 
colesterol (NHDL-c) < 80 e < 100 mg/dL. Foi também levantado o número de pacientes 
em uso de estatinas de alta potência. O impacto destas variáveis na incidência de 
morte, acidente vascular encefálico, ou infarto agudo do miocárdio (IAM) também 
foi analisado. Resultados: Dos 591 pacientes (idade média de 65 anos (DP 9,5)), 
195 (33%) eram mulheres e 438 (74%) foram submetidos a algum procedimento de 
revascularização miocárdica previamente. Somente 42 (7,7%) apresentavam LDL-c 
< 50 mg/dL, e 182 (33.3%) apresentavam LDL-c < 70 mg/dL. Quanto ao NHDL-c, 96 
(17,7%) e 208 (38%) estavam nas metas de < 80 e < 100 mg/dL, respectivamente. 
387 pacientes (65,5%) estavam em uso de estatina de alta potência, e 180 (30,5%) 
em estatina de baixa ou moderada potência. Menos de 6% estavam em uso de fibrato 
ou ezetimibe. No seguimento, não houve alteração na proporção de pacientes que 
atingiram as metas de colesterol, ou no padrão de uso de estatina (p > 0,05 para todas 
as análises). A sobrevida livre de eventos em 2 anos foi de 93% (IC95% 91 – 96%). 
Níveis mais baixos de LDL-c (p = 0.02), NHDL-c (p = 0.01), e uso de estatinas de 
maior potência (p = 0.045) estiveram associadas a melhor prognóstico. Discussão 
e Conclusões: Na amostra analisada, níveis mais baixos de LDL-C, de NHDL-C e o 
uso de estatina de alta potência, foram associados à melhor prognóstico. No entanto, 
poucos pacientes atingiram as metas lipídicas propostas pelas diretrizes mesmo que a 
maioria fazia uso de estatina de alta potência disponível pelo SUS. Palavras Chave: 
Doença arterial coronaria, colesterol, estatinas, diretrizes

EP 027
ASSOCIAÇAO ENTRE O NUMERO DE FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES 
E A CALCIFICAÇAO CORONARIA

BEHR, R V, BERTOLUCCI, L H, VILASFAM, G B, ZORTÉA, L H, DUTRA, L Z, BOTH, 
M, LEÃES, P E, LUCCHESE, F A, BEHR, P E B 

Hospital São Francisco - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - Porto Alegre - 
Rio Grande do Sul - Brasil

Introdução: Os fatores de risco (FRs) tradicionais são utilizados para predizer a 
probabilidade de eventos cardiovasculares. Contudo, ainda é incerto se são capazes de 
predizer a probabilidade de aterosclerose subclínica. Diante disso, nosso objetivo é avaliar a 
associação entre o número de FRs clássicos e a calcificação coronária medida pelo escore 
de cálcio (CAC). Material e Método: Estudo transversal, incluindo pacientes atendidos 
ambulatorialmente entre 2012 e 2020, com idade entre 45 e 75 anos, em prevenção 
primária. Para avaliar a calcificação coronária, foi utilizado o percentil do CAC (PCAC), 
sendo considerada calcificação importante PCAC>75.Os FRs avaliados foram: hipertensão, 
diabetes, tabagismo atual, dislipidemia e história familiar (HF) para doença arterial 
coronária. Resultados: Foram incluídos 444 pacientes, idade média 59 ± 7 anos, 54% do 
sexo feminino, todos caucasianos, 54% hipertensos, 41% dislipidêmicos, 11% diabéticos, 
9% tabagistas; 59% com HF. Na tabela, mostramos a associação do número de FRs com a 
calcificação coronária. Quanto maior o número de FRs, maior foi a prevalência de PCAC>75 
(p<0,01) e menor a prevalência de PCAC=0 (p<0,01). Em comparação a pacientes sem 
FRs, a prevalência de PCAC>75 foi 1,86 vezes maior em pacientes com 1 fator de risco [(IC 
0,60-5,81) (p=0,286)], 3,59 vezes maior com 2 FRs [(IC 1,20-10,76) (p=0,023)], 3,89 vezes 
maior com 3 ou mais FRs [(IC 1,27-11,90) (p=0,017)]. No entanto, mesmo em pacientes 
com zero, 1 ou 2 FRs, observou-se calcificação importante em 9,1%, 16,9% e 32,6% dos 
pacientes, respectivamente. Em análise multivariável, foram FRs independentes tabagismo 
[RP 1,68 (IC 1,16-2,43) (p=0,006)] e HF [RP 1,96 (IC 1,37-2,79) (p<0,01)]. Discussão e 
Conclusões: Houve associação entre número de FRs e calcificação coronária. Contudo, 
mesmo em pacientes com menos FRs ou sem FRs, foi considerável a parcela de 
calcificação coronária importante. Palavras Chave: Fatores de Risco Cardiovasculares; 
Calcificação Vascular; Prevenção Primária; Doença da Artéria Coronariana.
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EP 028
AUSENCIA DE ASSOCIAÇAO SIGNIFICATIVA ENTRE OS NIVEIS CIRCULANTES 
DE ADIPONECTINA E A VASODILATAÇAO VIA FMD

LUCHIARI, B M, BREDER, Í, WOLF, V W, BONILHA, I, MOREIRA, C, JUNIOR, J C, 
SPOSITO, A C 

UNICAMP - Campinas - São Paulo - Brasil

Introdução: Em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (DM2), a disfunção endotelial é 
um alvo inicial crítico para prevenir a aterosclerose. Evidências experimentais sugerem 
que adiponectina pode melhorar o papel antiaterogênico do endotélio, todavia estudos 
clínicos relacionando os níveis de adiponectina com a função endotelial em indivíduos 
diabéticos ainda são raros e limitados. Portanto, o presente ensaio clínico foi desenhado 
para investigar se há associação entre adiponectina circulante e vasodilatação via 
dilatação-fluxo mediada (FMD) em pacientes com DM2. Material e Método: Este 
foi um estudo transversal utilizando dados do Brazilian Diabetes Study, uma coorte 
prospectiva em andamento com voluntários diabéticos. As dosagens de adiponectina 
foram realizadas pelo método de ELISA. A função endotelial foi avaliada via exame 
ultrassonográfico de dilatação-fluxo mediada (FMD) da artéria braquial. Resultados: 
Foram avaliados um total de 83 indivíduos diabéticos (60 (11) anos, 59% homens). 
A mediana de adiponectina foi de 11 (11) ug/mL e de FMD 1,9 (4,6)%. O gráfico de 
dispersão de adiponectina pelo FMD sugere que não há uma tendência a associação 
entre esses. Na análise de modelos de regressão entre FMD e Adiponectina, em todos 
os modelos testados, não observamos associações significantes para as análises de 
regressão linear [r2 = 0,007; p = 0,469; poder estatístico = 0,75], regressão logarítmica 
[r2 = 0,000; p = 0,951; poder estatístico = 0,97], regressão inversa [r2 = 0,006; p = 
0,489; poder estatístico = 0,75], regressão quadrática [r2 = 0,067; p = 0,065; poder 
estatístico = 0,81] e regressão cúbica [r2 = 0,067; p = 0,142; poder estatístico = 0,91]. 
Além disso, avaliamos a associação de adiponectina entre os grupos de FMD alto e 
baixo e também entre FMD positivo (vasodilatação) e FMD negativo (vasoconstrição). 
A análise identificou que a adiponectina não foi significativamente associada aos 
grupos de FMD com vasodilatação vs. vasoconstrição (p = 0,182), assim como no 
FMD alto vs. baixo (p = 0,974). Resultados semelhantes foram observados quando 
analisado o HOMA-Adiponectina com FMD (p = 0,622; p = 294, respectivamente).  
Discussão e Conclusões: Foi encontrado uma ausência de associação significativa 
entre os níveis de adiponectina e a vasodilatação via FMD. Esse achado fornece novos 
insights sobre a adiponectina possivelmente não apresentar os benefícios esperados 
na vasodilatação quando se trata de populações diabéticas, bem como a função 
endotelial já prejudicada nesses indivíduos pode estar subjacentes a qualquer fator 
de melhora. Palavras Chave: Adiponectina; vasodilatação; FMD; disfunção endotelial

EP 030
PREDITORES DE CONTROLE DAS METAS TERAPEUTICAS EM PACIENTES COM 
DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA - DADOS DE UM REGISTRO BRASILEIRO

PINESI, H T, MOREIRA, E M, RACHED, F H, SEGRE, C A W, FAVARATO, D, PITTA, 
F G, GARZILLO, C L, LIMA, E G, SERRANO JR, C V 

Instituto do Coração HCFMUSP - São Paulo - São Paulo - Brasil

Introdução: Dados nacionais em relação à doença arterial coronariana (DAC) são 
escassos, mas as evidências disponíveis demonstram uma menor porcentagem de 
obtenção das metas terapêuticas em relação à literatura mundial. Esse estudo visa 
avaliar os fatores associados à obtenção das metas terapêuticas em uma população 
com DAC acompanhada em um hospital terciário no Brasil. Material e Método: Estudo 
unicêntrico observacional, prospectivo em centro terciário incluindo pacientes no 
contexto da prevenção secundária de DAC. Modelos de regressão foram construídos 
para avaliar a associação de diversas variáveis com as metas terapêuticas: pressão 
arterial sistólica (PAS) < 140mmHg, LDL-colesterol (LDL-C) < 70mg/dL e uso das 
medicações relacionadas a redução de eventos (pelo menos um antitrombótico, 
estatina e inibidor da enzima conversor de angiotensina (IECA) ou bloqueador do 
receptor de angiotensina II (BRA). Resultados: Foram avaliados 1031 pacientes 
com média de idade de 64,5±9,4 anos, 316 (30.6%) mulheres, 737 (71,9%) com 
antecedente de algum procedimento de revascularização e 614 (59,9%) com infarto 
do miocárdio prévio. Com relação às metas terapêuticas, 638 (62.3%) dos pacientes 
eram assintomáticos do ponto de vista de angina, a média da PAS foi de 131,2 ± 
19,7 e do LDL-C 93,2 ± 37,1. Do ponto de vista do tratamento antitrombótico, 934 
(90.6%) estavam em uso de AAS, 237 (23,0%) recebiam algum inibidor P2Y12 e 53 
(5,1%) anticoagulantes orais. Além disso, 975 (94,6%) pacientes recebiam estatina 
e 765 (74,2%) IECA ou BRA. Recebiam pelo menos uma medicação da terapia 
medicamentosa otimizada (TMO) 713 (69,2%) pacientes. Após análise multivariada, 
a ausência de angina estava associada à revascularização prévia (P<0,05), clearance 
de creatinina (P<0,05) e idade (P<0,01); PAS < 140mmHg (65% dos casos) à idade 
(P<0,05) e fração de ejeção (P<0,001) e LDL-C < 70mg/dL (31%) à idade (P<0,01) e 
sexo masculino (P<0,001). Já o TMO (69%) estava associado à revascularização prévia 
(P<0,05) e diabetes (P<0,001). Dos pacientes que obtiveram 3 ou 4 das metas citadas 
(44,5%) os fatores associados foram fração de ejeção (P<0,05) e revascularização 
prévia (P<0,05). Discussão e Conclusões: Nosso estudo observou que a maior parte 
dos pacientes com DAC apresenta pelo menos 1 das metas terapêuticas atingidas 
e que os fatores mais associados ao controle dos fatores de risco foram a fração de 
ejeção e a presença de revascularização prévia. Palavras Chave: Doença arterial 
coronariana, terapia medicamentosa otimizada, metas terapêuticas, fatores de risco.

EP 029
DISTAL TRANSRADIAL ACCESS FOR CORONARY ANGIOGRAPHY AND 
INTERVENTIONS: PROSPECTIVE REAL-WORLD EXPERIENCE WITH 2,913 ALL-
COMERS PATIENTS FROM THE DISTRACTION REGISTRY.

OLIVEIRA, M D P, NAVARRO, E C, PRÓSPERO, N D G O, CAIXETA, A 

Department of Interventional Cardiology, Hospital Regional do Vale do Paraíba - 
Taubaté - São Paulo - Brasil, Department of Interventional Cardiology, Hospital 
Universitario I, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo - São 
Paulo - São Paulo - Brasil

Introdução: Distal transradial access (dTRA) as a refinement of the conventional 
transradial approach has several potential advantages in terms of patient and operator 
comfort, faster hemostasis, and lower risk of proximal radial artery occlusion. We aim 
to describe our prospective real-world experience with dTRA as default for routine 
coronary angiography and percutaneous coronary interventions (PCI) in a broad 
sample of all-comers patients. Material e Método: From February 2019 to June 
2021, 2,913 consecutive all-comers patients submitted to coronary angiography and/
or PCI via dTRA have been enrolled into the DISTRACTION registry. Resultados: 
Mean patient age was 63±14.1-year-old, most male (66.5%) and with acute coronary 
syndromes (51%) at admission. Overall, 596 (20.5%) patients had non-ST-elevation 
myocardial infarction, 668 (22.9%) had ST-elevation myocardial infarction, and 73 
(2.5%) presented in cardiogenic shock. There were 2.4% access site crossovers, 
20% of those performed via contralateral dTRA; thus, in only 57 (2%) patients dTRA 
sheath insertion could not be obtained. Right dTRA was the most frequent access 
(79.8%), followed by left dTRA (10.3%), redo ipsilateral dTRA (9.2%) and simultaneous 
bilateral dTRA (0.7%). For 60% of all patients, PCI was performed and left anterior 
descending was the most prevalent target coronary territory (47.7%). No major adverse 
cardiac and cerebrovascular events and no major complications directly related to 
dTRA were recorded. Discussão e Conclusões: The adoption of dTRA as default for 
routine coronary angiography and PCI in a real-world fashion of all-comers patients by 
experienced transradial operators appears to be feasible and safe. Palavras Chave: 
distal transradial access; coronary angiography; percutaneous coronary interventions.

EP 031
QUALIDADE DO SONO E PERFIL LIPIDICO EM PACIENTES COM 
HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR

SOUZA, P L D, ARAUJO, P C A, KOGA, A G F, ALVES, R J 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo - São Paulo - São Paulo 
- Brasil

Introdução: Estudos observacionais associam a presença de distúrbios do sono com 
alterações no perfil lipídico. Porém, há escassez de dados que avaliam se disfunções 
do sono teriam correlações clínicas com o perfil lipídico em doenças metabólicas 
genéticas que predispõem o paciente a eventos cardiovasculares. Material e Método: 
Foram recrutados pacientes com diagnóstico clínico de HF no Ambulatório de Lípides 
da Santa Casa de São Paulo. Dados sociodemográficos e parâmetros antropométricos 
foram coletados. Qualidade do sono e queixas de insônia foram avaliados pelo Índice 
de Qualidade de Sono de Pittsburgh. O risco para a apneia do sono foi calculado 
usando o Questionário NoSAS. Sonolência excessiva diurna foi avaliada utilizando 
a Escala de Sonolência de Epworth. Dados objetivos do padrão de sono foram 
coletados por meio da actigrafia e do diário do sono. Nível de significância adotado foi 
de 5% (JAMOVI-Stats). Resultados: Dos 33 pacientes com hiperlipidemia do tipo IIa 
(Classificação Fredrickson), 18 foram diagnosticados com HF (77,8% mulheres, idade 
64,1±2,5, IMC 27,1±0,6, 50% sedentários, Dutch Lipid Clinic Network Score 3-8 ptos). 
55,6% dos pacientes HF apresentaram tempo de sono menor que o recomendado para 
a idade (média tempo total de sono: 5,2±0,4h), a latência para início do sono 69,4±19,5 
min, 77,8% relataram sono de má qualidade, 77,8% queixas de insônia, 50,3% da 
amostra com risco para apneia do sono e 38,9% com sonolência diurna excessiva. 
Oito pacientes foram submetidos à actigrafia e diário do sono. A amostra foi composta 
por mulheres, idade 58,6±3,6 anos (48-76), IMC 26,9±1,0 (24,2-33,0), circunferência 
pescoço de 35,6±0,4 cm (34-38), e 50% da amostra classificada como provável HF. 
Os dados da actigrafia demonstraram tempo de sono 7,5±0,1h, latência 27,9±9,4 min, 
eficiência do sono 81,2%, WASO 56,0±7,7 min. Discussão e Conclusões: Pacientes 
com HF relatam frequência elevada de sono de má qualidade e queixas de insônia. 
Cerca de metade da amostra relata sono de curta duração e alto risco para apnéia 
do sono. Dados da actigrafia contrapõem os relatos subjetivos de tempo de sono, 
porém confirmam a má qualidade do sono, evidenciada pela baixa eficiência e alto 
número de despertares. Os dados destacam a importância clínica de avaliar o sono de 
maneira subjetiva e objetiva no acompanhamento de distúrbios do sono em pacientes 
com doenças metabólicas genéticas como a Hipercolesterolemia Familiar. Palavras 
Chave: colesterol, hiperlipidemias, lipídeos, sono.
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EP 032
QUEIXAS E RISCO PARA DISTURBIOS DO SONO EM PACIENTES COM 
HIPERLIPIDEMIAS PRIMARIAS E SECUNDARIAS

ARAUJO, P, SOUZA, P L, KOGA, A G F, ALVES, R J 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo - São Paulo - São Paulo 
- Brasil, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - São Paulo - São 
Paulo - Brasil, Universidade Federal da Bahia - Salvador - Bahia - Brasil

Introdução: O objetivo do estudo foi investigar o padrão de sono e a presença de 
queixas e risco para distúrbios do sono em pacientes com hiperlipidemias primárias e 
secundárias, e os parâmetros lipídicos relacionados a alterações no sono. Material e 
Método: Os pacientes foram recrutados no Ambulatório de Lipídeos da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo. Foram coletadas informações sociodemográficas, medidas 
antropométricas, dados clínicos e perfil lipídico (colesterol total – CT, triglicérides - 
TG, HDL e LDL). Qualidade do sono e queixas de insônia foram avaliados por meio 
do Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh. O risco para a apneia do sono foi 
calculado usando o escore NoSAS. Sonolência diurna foi avaliada utilizando a Escala 
de Sonolência de Epworth. Os dados são apresentados como frequência ou média±ep, 
p=5%. Resultados: A amostra foi composta por 55 pacientes (56,4% mulheres), idade 
64,4±1,6, IMC 27,7±0,6, circunferência de pescoço 37,9±0,5 (homens 40,4±0,5 vs. 
mulheres 36,0±0,5, p<0,05). 14,5% relataram fumar e 50,9% da amostra era sedentária. 
O tempo de sono foi de 5,6±0,2 h, com 47,3% da amostra com tempo de sono <6 h. A 
latência para início do sono foi 69,0±12,1 min. Os pacientes apresentaram frequência 
significativa de queixas de insônia (69,1%), alto risco para apneia do sono (60%) e sono 
de má qualidade (78,8%, sendo mais frequente em mulheres: 65,1% vs. 34,9%, p<0,05). 
34,5% da amostra relatou ter sonolência excessiva diurna. 52,6% dos indivíduos com 
queixas de insônia também relataram dormir menos de 6 h, e 55,3% tinham queixa de 
insônia e alto risco para apneia do sono. Pacientes com queixas de insônia apresentaram 
maiores níveis de TG em relação aos pacientes sem queixas (219,2±28,9 vs. 126,3±15,3, 
p<0,05). Foi encontrada uma correlação positiva entre a latência para início do sono e 
os níveis de TG (r=0,42, p<0,05), CT (r=0,48, p<0,05) e LDL (r=0,62, p<0,01). Dos 55 
pacientes, 32,7% (n=18) foram diagnosticados com hipercolesterolemia familiar-HF. Não 
encontramos diferenças significativas no perfil sociodemográfico e nos parâmetros de 
sono e distúrbios do sono entre os pacientes HF e não-HF. Discussão e Conclusões: 
Pacientes hiperlipidêmicos apresentam queixas de insônia, sono de curta duração e com 
má qualidade, e alto risco para apneia do sono. Pacientes com insônia apresentaram 
níveis mais elevados de TG. Quanto maior o tempo para iniciar o sono, maiores níveis de 
TG, LDL e CT. Os resultados evidenciam a importância de avaliar os distúrbios do sono, 
visto que as alterações no sono podem ter relação com pior desfecho clínico. Palavras 
Chave: Hiperlipidemias, perfil lipídico, padrão de sono, distúrbios do sono.=

EP 034
A PRATICA DE ATIVIDADE FISICA E A PRESENÇA DOS FATORES DE RISCO 
CARDIOVASCULAR EM MULHERES DO CURSO DE MEDICINA

SANTOS, S C M, BANDEIRA, L L B, CYPRIANO, A C O, BARBOSA, H M, ANJOS, 
I L P B A, ARAGÃO, I P B 

Universidade de Vassouras - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brasil

Introdução: A doença cardiovascular (DCV) é a maior causa de morte no mundo, 
incluindo as mulheres. Atualmente, a incidência das DCV em mulheres, assim 
como a mortalidade, ultrapassa as neoplasias, como o câncer de mama, útero e 
ovário1. Estima-se que 78% dos sinais precoces de infarto agudo do miocárdio em 
mulheres não sejam notados2. A realização do check-up cardiológico é negligenciada, 
somado a isso, os sintomas de DCV são atenuados, se comparado aos homens, 
sendo considerados até mesmo inespecíficos, como falta de ar, fadiga, vômitos e 
náusea3,4. Como forma de prevenção, recomenda-se a prática de exercício físico, 
com impacto na redução dos níveis de colesterol, de pressão arterial, glicemia, peso 
corporal5. O objetivo do presente estudo foi a prática de exercícios físico e sintomas 
sugestivos de origem cardiovascular em alunas de medicina. Material e Método: 
Estudo observacional, com coleta quantitativa e transversal dos dados através de um 
questionário anônimo, sobre a prática de exercícios e sintomas sugestivos de origem 
cardiovascular, entre 2016 e 2020. Resultados: Foram entrevistadas 602 mulheres, 
com média de idade de 21 anos, mínima de 17 e máxima de 40. Foram relatados 
76(12,62%) com índice de massa corporal (IMC) >25 e 106(17,61%) desconhecia. 
Quanto a prática de exercícios físicos por mais de 30 minutos, 391(64,95%) não 
praticam. Quanto ao relato de alguns sintomas sugestivos de origem cardiovasculares, 
como fadiga, palpitação, falta de ar, desmaio sem explicação, dor nas pernas e dor no 
peito em repouso ou ao exercício, foi obtido que 347(57,64%) possuem 2 sintomas ou 
mais. O sintoma mais prevalente foi a fadiga, com 355(58,97%), seguido de falta de 
ar com 286(47,51%), palpitação em 232(38,54%) e dor nas pernas 182(30,23%). Ao 
serem questionadas a respeito de consulta para investigação de sintomas, apenas 
52(8,64%) procuraram um cardiologista, enquanto 535(88,87%) não procuraram e 
15(2,49%) não informaram. Discussão e Conclusões: Foi possível observar que a 
maior parte das entrevistadas não são adeptas da prática de exercício físico, onde 
mais da metade também relatou a presença de um ou mais sintomas que podem 
estar relacionados a saúde cardiovascular, com maior prevalência de fadiga e falta 
de ar, sendo observado que não houve preocupação com investigação cardiológica. 
Palavras Chave: Fatores de Risco de Doenças Cardíacas. Exercício Físico.

EP 033
SAPHENOUS VEIN GRAFT-LEFT ANTERIOR DESCENDING PERCUTANEOUS 
CORONARY INTERVENTION ASSISTED BY OPTICAL COHERENCE 
TOMOGRAPHY VIA DISTAL TRANSRADIAL ACCESS.

OLIVEIRA, M D P, PIMPINATO, A G, DA SILVA, E F A, BARROS, T R, CAIXETA, A 

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP - São Paulo - São Paulo - Brasil

Introdução: A 50-year-old man, with hypertension, type 2 diabetes, chronic heart failure 
with reduced ejection fraction and previous (eight years ago) coronary artery bypass 
grafting (saphenous vein graft to left anterior descending [SVG-LAD] and right internal 
mammary artery to right coronary artery [RIMA-RCA]), complaining of chest pain at 
minimal efforts was referred to coronary and surgical grafts angiography. Pervious 
RIMA-RCA, chronic total occlusions of ostial RCA, mid left circumflex and mid LAD, 
severe ostial stenosis of a major first diagonal branch, treated by ad hoc percutaneous 
coronary intervention (PCI), and ostial-proximal de novo SVG-LAD significant lesion 
were found. Material e Método: For this last one, staged PCI with optical coherence 
tomography (OCT) assis-tance was planned. One week after, the intended procedure 
was performed, via right distal transradial access (dTRA), our default access site. The 
target SVG-LAD was engaged with and AL1 guiding catheter and then a distal embolic 
protection device (FILTERWIRE EZ™, Boston Scientific, Quincy, MA) was carefully 
placed at its distal portion. Since the Dragonfly™ Optis™ catheter (Abbott, USA) was 
not able to cross the lesion, even after multiple pre-dilations with a 2.0/20 semi-compliant 
balloon, two 3.5/26 drug-eluting stents were carefully and optimally deployed at proximal 
and ostial-proximal SVG-LAD portions, with minimal struts overlapping, and post-dilated 
with a 3.5/20 non-compliant balloon. OCT pullback confirmed well-expanded, and well-
apposed stents, with no edge dissections, fractures or geographic misses; minimal stent 
area was 6.73 mm2, with adequate full-length stent expansion. Resultados: After distal 
embolic protec-tion device removal, with lots of debris, final TIMI 3 flow was achieved, 
without the oc-currence of slow-flow or no-reflow at any moment. Discussão e 
Conclusões: Adequate hemostasis was unremarkable obtained after two hours with a 
TR band device. Proximal and distal radial pulses were easily palpable after hemostasis 
and at hospital discharge, the morning day after, without any minor or major access 
site-related or clinical complications. Saphenous vein graft lesions requiring mandatory 
embolic protection devices and also intra-vascular imaging guidance to optimize the PCI 
can be safely and successfully performed via mini-malist approach (dTRA), with patient 
comfort and significant reduction of access site-related com-plications.
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EP 036
EFEITO DA INERCIA TERAPEUTICA NO CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES 
DE PREVENÇAO CARDIOVASCULAR EM DIABETICOS: RESULTADOS DO 
BRAZILIAN DIABETES STUDY

LUCHIARI, B M, BARRETO, J, BONILHA, I, WOLF, V W, BREDER, Í, CARVALHO, 
L S, SPOSITO, A 

UNICAMP - Campinas - São Paulo - Brasil

Introdução: A diabetes mellitus tipo 2 (DM2) implica em risco aumentado de doença 
arterial coronariana. A obtenção de metas de controle lipídico mais agressivas – em 
especial, da lipoproteína de baixa densidade (LDL-C) – é uma estratégia possível para 
a atenuação do risco cardiovascular nesta população. A proporção de indivíduos que 
atingem as respectivas metas segue baixa. Nesse estudo, avaliamos a proporção 
de diabéticos com controle lipídico e o potencial impacto da intensificação da 
terapia hipolipemiante sobre a obtenção destas metas. Material e Método: Foram 
considerados pacientes incluídos do Brazilian Diabetes Study, coorte prospectiva 
de DM2, com avaliação laboratorial do perfil lipídico. Os pacientes foram então 
classificados, conforme a “Diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia para Manejo 
de Dislipidemias de 2019”, em moderado, alto e muito alto risco cardiovascular, e 
metas de LDL-C de <100mg/dL, <70mg/dL e <55mg/dL, respectivamente, foram 
consideradas. Nos participantes fora das metas, estimou-se a redução relativa de 
LDL-C que seria obtida pelo início de estatina, intensificação do regime de estatina 
em uso, ou introdução de ezetimiba. Para tanto, os regimes de estatinas foram 
considerados como baixa potência (sinvastatina 10mg), moderada (sinvastatina 40mg, 
rosuvastatina 10mg) e alta potência (atorvastatina 40-80mg, rosuvastatina 20-40mg). 
Inércia terapêutica foi considerada quando fora das metas, sem terapia otimizada. 
Resultados: Um total de 1.030 indivíduos foram incluídos nesta análise e distribuídos 
conforme seu risco CV em moderado (n=314), alto (n=155) ou muito alto (n=561). 
A taxa de controle lipídico diminuiu significativamente com o aumento do risco CV 
(42,8%, 14,4% e 7,8% para risco moderado, alto e muito alto, respectivamente; 
p=0,001). O uso de estatinas correspondeu a 44,5%. Entre os usuários de estatina, 
os participantes estavam em terapia de baixa (3,7%), moderada (80,8%) e alta 
intensidade (15,5%). Terapia combinada de estatinas e ezetimiba foi incomum 
(2,2%). A taxa de cumprimento da meta teria sido aumentada pela intensificação da 
terapia hipolipemiantes (18,8% vs. 35%; p<0,00001). Discussão e Conclusões: A 
inércia terapêutica mostrou-se uma causa imperativa de não-conformidade com os 
objetivos das diretrizes em nosso estudo. A prescrição de intervenção hipolipemiantes 
apropriada, seja por terapia combinada ou escalonamento para regimes mais potentes, 
teria aumentado significativamente a prevalência de controle lipídico. Palavras Chave: 
Metas lipídicas; terapêutica; risco cardiovascular.

EP 037
EPIDEMIOLOGIA DO IMPLANTE DE STENT POR ANGIOPLASTIA CORONARIANA 
EM UM MUNICIPIO DO INTERIOR DO RIO DE JANEIRO EM UMA DECADA

OLIVEIRA, A D J, MARQUES DOS SANTOS, S C, DE SOUZA MACÊDO, T L, PICONE 
BORGES DOS ANJOS, I L, GUEDES, A C, SOBRAL, P R, BRITO DE ARAGÃO, A A, 
DE OLIVEIRA, J B, BORGES DE ARAGÃO, I P 

Universidade de Vassouras - Vassouras - Rio de Janeiro - Brasil

Introdução: A angioplastia coronariana é um procedimento realizado para 
revascularização arterial coronária via percutânea, diminuindo a isquemia miocárdica. 
Tecnicamente, o acesso é via arterial percutânea, sem necessidade da toracotomia. 
Utilizado implante de dispositivo Stent na grande maioria das vezes. O objetivo do 
presente estudo foi analisar o atual panorama de procedimentos de angioplastia 
coronariana com implantação de Stent realizados em Vassouras – Rio de Janeiro, 
durante 10 anos e correlacionar a epidemiologia atual com os resultados obtidos. 
Material e Método: Realizou-se uma revisão sistemática da literatura e uma coleta 
observacional, descritiva e transversal dos dados de angioplastia coronariana com 
implante de Stent, disponíveis no DATASUS – Sistema de Informações Hospitalares 
do SUS (SIH/SUS) por um período de dez anos – dezembro de 2008 a dezembro 
de 2018 – avaliando valor de gastos públicos, complexidade, taxa de mortalidade, 
óbitos, permanência e caráter de atendimento e artigos disponíveis em Scielo, Lilacs 
e PubMed. Resultados: No período analisado foram identificadas 1.675 internações 
para a realização de procedimentos de angioplastia coronariana com implante 
de Stent, representando um gasto total de R$8.086.346,37, sendo 2018 o ano 
com maior número de internações (263) e o ano de 2008 o com o menor número 
de internações (6). Tendo 2018 como o ano responsável pelo maior valor gasto 
durante o período (R$1.173.571,59). Dessas internações, 1.025 foram em regime 
privado. Do total de procedimentos, 1.112 foram realizados em caráter eletivo e 563 
em caráter de urgência, tendo sido os 1.675 considerados de alta complexidade. 
A taxa de mortalidade total nos 10 anos estudados foi de 1,73, correspondendo a 
29 óbitos, sendo 2011 o ano com maior taxa de mortalidade, 4,17, contando com 8 
óbitos enquanto o ano de 2015 apresentou a menor taxa, 0,72, com 1 óbito. A taxa 
de mortalidade dos procedimentos eletivos foi de 1,08 em comparação a 3,02 nos de 
urgência. A média de permanência total de internação foi de 2,3 dias. Discussão e 
Conclusões: Evolutivamente, observou-se, a partir do presente estudo, que houve 
aumento da realização do procedimento de angioplastia coronariana com implante de 
Stent no período de 10 anos, a partir de 2008, acompanhado da redução do número de 
óbitos, evidenciando o sucesso no tratamento. Além disso, evidencia-se a necessidade 
da notificação correta dos procedimentos, visando aprimorar a análise epidemiológica 
atual. Palavras Chave: Angioplastia. Cateterismo Cardíaco. Hemodinâmica.

EP 035
ANALISE DA APRESENTAÇAO CLINICA DOS SINTOMAS ISQUEMICOS, 
PERFIL EPIDEMIOLOGICO E DA METRICA NO ATENDIMENTO DE 
PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO DURANTE PRIMEIRO 
CONTATO MEDICO

TEIXEIRA, P S, MORAES, P I D M, SOUZA, J M B, GUIMARÃES, L, IZAR, C, 
BARBOSA, A H P, BIANCO, H T 

Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - São 
Paulo - São Paulo - Brasil

Introdução: As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade nas 
mulheres americanas. Conforme dados da literatura pode haver diferenças de como 
os sintomas de infarto são referidos sobretudo em subgrupos, como as mulheres. 
Nosso estudo avaliou a associação entre a apresentação inicial dos sintomas 
isquêmicos e os fatores de risco, em primeiro contato médico. Além de avaliar se 
houve diferença entre as métricas no atendimento por sexo e o perfil epidemiológico 
dos pacientes. Material e Método: Estudo observacional com 2.290 pacientes 
com infarto com supra-ST trombolisados com tenecteplase, em unidades básicas e 
posteriormente encaminhados para angiografia em hospital universitário. Tipos de 
apresentação clínica foram estratificados: dor típica; dor atípica; dispneia; síncope. 
Os fatores de risco tradicionais e dados epidemiológicos foram dicotomizados. 
Variáveis com p<0,10 em análise univariada foram consideradas. Em modelo 
de regressão para multivariadas, obtivemos Odds ratios [OR; 95% IC, p-valor]. 
Resultados: Parcela significativa de hipertensos, tabagistas, um terço de diabéticos 
e uma pequena proporção de pacientes com eventos isquêmicos prévios. Cerca 
de 24% foram encaminhados para angioplastia de resgate. A maioria referiu dor 
torácica definida como típica, associada ou não à dispneia/síncope. Angina prévia 
ao evento índice esteve presente em 28%, com maior prevalência em pacientes 
com infarto prévio. Mulheres apresentaram maior prevalência de sintomas atípicos, 
como dispneia e síncope em manifestações isoladas e com atraso entre a chegada 
à emergência e o início do tratamento: [mulheres (2h:17min) vs homens (1h:58min), 
p=0,021]. O tempo estratificado para o início da TNK foi menor nos homens: [OR 0,73; 
(0,55-0,98), p=0,03], registramos maior tempo intervalar entre o início dos sintomas 
e a procura de atendimento nas mulheres: [mulheres: (3h:14min) vs homens (2h:48 
min), p=0,008]. (Tabela) Discussão e Conclusões: Apesar de prevalente em ambos 
os sexos parece haver uma percepção persistente de que a síndrome coronária é 
uma doença típica dos homens. Mulheres significativamente apresentaram mais 
manifestação atípica como dispneia/síncope. Homens receberam fibrinólise precoce, 
possivelmente pela apresentação mais clara dos sintomas. A disparidade relacionada 
ao gênero persiste nas mulheres, com atrasos na procura ao atendimento, 
reconhecimento dos sintomas e início imediato da fibrinólise. Portanto é necessário 
desenvolver estratégias específicas para a promoção da saúde e prevenção de 
infarto sobretudo nas mulheres. Palavras Chave: Infarto agudo do miocárdio com 
supradesnivelamento do segmento ST, infarto em mulheres, sintomas isquêmicos.
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EP 040
INDIVIDUOS QUE CONTRAIRAM COVID POSSUEM VALORES SUPERIORES 
DE ONDA DE PULSO E SEUS PARAMETROS HEMODINAMICOS PARA RIGIDEZ 
ARTERIAL?

SANTOS, S C M, CÔRTES, J P R, MACEDO, T L S, TEIXEIRA, L T V, CÔRTES 
JÚNIOR, J C S, TRAJANO, E T L, CARDOSO, C E, CÔRTES, P P R, ARAGÃO, I P B 

Universidade de Vassouras - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brasil

Introdução: Na infecção por COVID, o enrijecimento vascular pode ser induzido devido 
ao dano indireto causado pelo vírus e seu estado inflamatório sistêmico e a ligação com 
a enzima conversora de angiotensina 2, que causam injúria celular1. Esses mecanismos 
podem contribuir para o avanço da aterosclerose e aumento do risco cardiovascular; 
rigidez arterial e augmentation index em indivíduos previamente infectados. O objetivo 
do presente estudo foi buscar a correlação entre os dados da análise da onda de pulso 
em indivíduos de até 30 anos que testaram positivo para COVID em no mínimo 15 
dias antes do exame e indivíduos que não se infectaram. Material e Método: Estudo 
observacional e transversal, realizado de maio a julho de 2021 em estudantes com 
idade superior a 20 e inferior a 30 anos, em conformidade com a atual diretriz de 
hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, sob parecer do Conselho de Ética 
em Pesquisa n° 4.826.562. De 59 participantes, 4 foram excluídos pela ausência de 
respostas sobre a infecção por COVID e 10 por idade >30 anos. Após a seleção, os 
participantes foram divididos em 2 grupos: COVID prévio(CoP) e não infectado(NI). 
Utilizou-se um questionário anônimo e os valores fornecidos pelo aparelho Arteris 
por meio do método oscilométrico: VOP, AIX@75, frequência cardíaca(FC), pressão 
sistólica central(PSC) e diastólica central(PDC). Calculou-se a média, valor máximo, 
mínimo pelo programa Excel. Realizada avaliação de normalidade da amostra (Shapiro-
Wilk), e teste T de Student não pareado (com correção de Welch) para amostras 
paramétricas e Mann Whitney para não paramétricas, com nível de confiança de 95% 
através Software GraphPad Prism versão 9.2. Resultados: No grupo CoP, a médias 
foram: VOP 4,65m/s (5,4±4,2); AIX@75 23,22% (40,7±9,3); FC 89,5bpm (119±71); 
PSC 97,72mmHg (118±80); PDC 76,68mmHg (98±61). Enquanto no grupo NI, as 
médias foram: VOP 4,58mmHg (5,2±3,1); AIX@75 21,85% (41,7±5,3); FC 86,3bpm 
(128±60); PSC 97,6mmHg (113±80) e PDC 73,8mmHg (54±91). Não houve diferença 
estatística entre os valores de VOP (p=0,95) e AIX@75 (p=0,63) entre o grupo CoP e 
NI. Discussão e Conclusões: Apesar de terem sido observados valores maiores para 
o grupo CoP nos diversos parâmetros hemodinâmicos e de rigidez arterial, não foi 
obtida diferença estatística entre esse grupo e o grupo NI. Entretanto, é válido ressaltar 
a importância de mais estudos na área para que seja possível afirmar ou descartar a 
influência do vírus SARS-COV-2 na integridade vascular. Palavras Chave: Doenças 
Vasculares. Endotélio Vascular. Análise de Onda de Pulso. Doenças Cardiovasculares. 

EP 038
ESTUDO FOURIER: DADOS DE VIDA REAL

BARALDI, N R, COUTINHO, E R, MAGALHÃES, C P, SARAIVA, J F K, DA ROCHA, A M 

PUC-Campinas - Campinas - São Paulo - Brasil

Introdução: Em um contexto de evidências robustas a respeito da redução dos níveis 
lipídicos atrelado à diminuição dos eventos cardiovasculares, na última década, os 
inibidores da PCSK9 firmaram sua importância no arsenal terapêutico hipolipemiante. 
Estes anticorpos monoclonais mostraram potencial de redução média nos níveis de 
LDL-C de até 60%, com consequente benefício clínico e de forma segura. Neste 
estudo avaliamos a eficácia do tratamento com evolocumab em população de muito 
alto risco em ambulatório de lípides universitário. Material e Método: Análise descritiva 
de dados de seguimento dos pacientes que participaram do estudo Fourier. Foram 
analisadas além das características demográficas da amostra, os níveis lipídicos, 
efeitos colaterais, adesão ao tratamento e novos eventos cardiovasculares do período 
de 2017 a 2020. Dos 57 indivíduos participantes do estudo original, 35 optaram por 
manter o seguimento no ambulatório de lípides utilizando 140 mg de evolocumab 
quinzenalmente. Resultados: Dos 35 indivíduos, houve predomínio do sexo masculino 
(80%) com idade média de 62 ± 9 anos. Todos apresentavam-se em um contexto 
de prevenção secundária, sendo o evento predominante coronariano (infarto agudo 
do miocárdio – 88,5%). Apresentavam como fatores de risco para DCV hipertensão 
arterial (91.4%), diabetes melitus (54,3%) e histórico de tabagismo (atual ou prévio, 
51,4%). Todos os indivíduos estavam em uso de estatina, com uma média de 5 ± 3 
anos de uso, porém menos da metade (48,5%) em tratamento de alta potência. Além 
disso, apresentavam níveis elevados de LDL-C (106±25 mg/dl) e triglicérides (TG) 
(164±117 mg/dl). Após 3 anos de seguimento, houve redução de 60% dos valores 
basais de LDL-C (42±31 mg/dl) e 27 pacientes (77,1%) obtiveram as metas inferiores 
a 50 mg/dl. Além disso, houve redução de TG (113±51 mg/dl). Ocorreram no período 4 
eventos cardiovasculares, 2 IAM e 2 AVC aterotrombótico e um indivíduo descontinuou 
por queixa de mal estar inespecífico. Discussão e Conclusões: Os dados de vida real 
demonstram que os inibidores de PCSK9 apresentam boa tolerabilidade e redução 
significativa dos níveis lipídicos, com consequente obtenção das metas preconizadas 
pelas diretrizes recentes, de modo semelhante aos estudos de intervenção. Estes 
achados reforçam a importância de se considerar o tratamento com ipcsk9 associado 
a terapia com estatina e sua indicação no grupo de pacientes de muito alto risco. 
Palavras Chave: anticorpo monoclonal, dislipidemia.

EP 041
O CONHECIMENTO DA MANOBRA DE RESSUSCITAÇAO CARDIOPULMONAR 
E USO DO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO POR ESTUDANTES DE 
MEDICINA

SANTOS, S C M D, OLIVEIRA, A J, MACEDO, T L S, CÔRTES, J P R, CÔRTES, P 
P R, CÔRTES JÚNIOR, J C S, TRAJANO, E T L, CARDOSO, C E, ARAGÃO, I P B

Universidade de Vassouras - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brasil

Introdução: Com índices de alta mortalidade, a Parada cardiorrespiratória extra 
hospitalar (PCREH) é tema de discussão na área médica e atualmente, enfatiza-se 
a inclusão do treinamento da execução da RCP para leigos e pessoas da área de 
saúde, para que se diminua o número de óbitos e sequelas nas vítimas. O objetivo 
do presente estudo foi analisar o conhecimento dos estudantes de medicina a 
respeito do atendimento à vítima de PCR e sua aptidão para realizar o atendimento. 
Material e Método: Trata se de um estudo observacional e transversal, com coleta 
quantitativa dos dados obtidos através de questionário anônimo, com parecer do CEP, 
nº 4.405.790, contendo perguntas relacionadas ao reconhecimento de uma PCR e os 
procedimentos da manobra de RCP por estudantes de medicina durante os anos de 
2018 a 2021. Resultados: Do total de 468 estudantes entrevistados, 149(31,84%) 
responderam corretamente sobre limite máximo de tempo a partir do qual uma parada 
cardíaca pode ser considerada irreversível. No manuseio do DEA, 222(47,44%) 
referem saber usá-lo, com 158(33,76%) relatando ter aprendido a utilizar na faculdade. 
Ainda sobre o DEA, 265(56,62%) não sabem a diferença entre ritmos chocáveis e não 
chocáveis, mas 307(65,60%) entendem que esse ritmo irá influenciar na conduta do 
atendimento. Quanto ao emprego do DEA durante a RCP, 169(36,11%) responderam 
corretamente afirmando que ele deve ser utilizado o mais rápido possível. Na RCP 
pediátrica, 51(10,90%) soube responder corretamente quanto a profundidade das 
compressões. Na reavaliação do pulso na vítima, 203(43,38%) desconhecem a 
periodicidade correta. Ao final do questionário, 206(44,02%) se consideram aptos 
a realizar uma RCP. Discussão e Conclusões: Foi possível observar a partir do 
presente estudo que mais da metade dos estudantes não sabem o tempo ideal de 
socorro à vítima de PCR, o tempo da reavaliação do pulso durante o atendimento 
e cerca de 90% deles, não faria a compressão pediátrica de forma eficaz. No que 
tange ao DEA, cerca de 53% não sabe, desconhecendo também a diferença do ritmo 
encontrado e a necessidade do seu uso imediato em uma PCR. Menos da metade dos 
entrevistados se consideram capazes de realizar a RCP. Ressalta-se a necessidade de 
implantação de cursos na modalidade hands-on, onde o estudante poderá treinar de 
forma realística o atendimento e assim, fixá-lo em sua vida profissional, trazendo com 
isso benefícios nos índices de sobrevida pós PCR.

EP 039
EXISTE DIFERENÇA ENTRE OS GENEROS NO MANEJO DA DOENÇA 
CORONARIANA CRONICA NO BRASIL? - DADOS DE UM REGISTRO BRASILEIRO

PINESI, H T, MOREIRA, E M, MATUCK, B R S, LIMA, D D C, SOARES, M L D, PITTA, 
F G, LIMA, E G, GARZILLO, C L, SERRANO JR, C V 

Instituto do Coração HCFMUSP - São Paulo - Brasil

Introdução: Existem diferenças relatadas tanto na apresentação clínica quanto no 
manejo da doença arterial coronariana entre homens e mulheres, entretanto os dados 
na população brasileira são escassos. Esse estudo tem como objetivo descrever 
essas diferenças e o seu impacto no prognóstico. Material e Método: Pacientes em 
seguimento ambulatorial com antecedentes de infarto agudo do miocárdio, cirurgia de 
revascularização miocárdica, angioplastia coronariana ou angina estável com lesões 
coronarianas acima de 50% documentadas na cineangiocoronariografia foram incluídos 
no registro. Esses pacientes foram seguidos por 2 anos e avaliados para incidência 
do desfecho primário composto de morte, infarto agudo do miocárdio ou acidente 
vascular encefálico. Resultados: Foram incluídos 625 pacientes, sendo a média de 
idade de 65 anos (DP 9,6) e 209 (33.4%) mulheres. As mulheres apresentavam uma 
pressão sistólica maior (134 vs 128 mmHg, p < 0.01), maior prevalência de doença 
renal crônica (definida como clearance de creatinina menor que 60 mL/min, 42.1% 
vs 31.8%, p < 0.01) e menor prevalência de disfunção ventricular (15.6% vs 31.2%, 
p < 0.01). Mulheres também possuíam maiores níveis de colesterol total, LDL e HDL 
(180 vs 156 mg/dL, 102 vs 87 mg/dL and 50 vs 42 mg/dL, respectivamente, com p 
< 0.01 em todas as comparações). A prescrição de inibidores do sistema renina-
angiotensina-aldosterona foi igual entre homens e mulheres, contudo mulheres 
apresentam uma maior prescrição de bloqueadores do receptor de angiotensina II 
(48.8% vs 32.2%, p < 0.01), e homens uma maior prescrição de inibidores da enzima 
conversora de angiotensina (53.6% vs 38.8%, p < 0.01). Não houve diferença na 
prescrição de anticoagulantes, antiplaquetários, estatinas ou outros hipolipemiantes, 
betabloqueadores ou bloqueadores de canal de cálcio. A taxa estimada do desfecho 
primário composto nos dois anos de seguimento foi de 4.8% (95% CI 2.8 - 6.7%). O 
gênero não foi um preditor de pior prognóstico na análise ajustada (HR 1.86, 95% CI 
0.62 - 5.6). Discussão e Conclusões: A despeito das mulheres apresentarem um 
pior controle dos fatores de risco, com níveis superiores de pressão arterial e de LDL-
colesterol, o gênero não foi uma variável preditora de prognóstico no seguimento de 2 
anos de pacientes com doença arterial coronariana.Palavras Chave: Doença arterial 
coronariana, diferença de sexos, LDL-colesterol, controle de fatores de risco.
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EP 044
EPIDEMIOLOGIA DA HIPERTENSAO E DIABETES NO ESTADO DA PARAIBA EM 
10 ANOS

OLIVEIRA, J B D, SANTOS, S C M D, OLIVEIRA, A D J, MACÊDO, T L D S, ANJOS, I L 
P B D, GUEDES, A C, DANTAS, P R S, ARAGÃO, A A B D, ARAGÃO, I P B D 

Universidade de Vassouras - Vassouras - Rio de Janeiro - Brasil

Introdução: Hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM) são duas 
doenças comuns na atualidade. As complicações do DM e da HAS podem incluir a 
doença renal crônica, doença cardiovascular ou cerebrovascular. A associação dessas 
doenças aumenta o risco cardiovascular e morbimortalidade. O objetivo do presente 
estudo foi analisar o atual panorama de casos de pacientes hipertensos e também 
diabéticos no estado da Paraíba durante 10 anos e correlacionar a epidemiologia atual 
com os resultados obtidos. Material e Método: Realizou-se uma revisão sistemática 
da literatura e uma coleta observacional, descritiva e transversal dos dados de HAS 
e DM, disponíveis no DATASUS – Sistema de cadastramento e acompanhamento de 
(HIPERDIA) por um período de dez anos – dezembro de 2002 a dezembro de 2012 – e 
artigos disponíveis em Scielo, Lilacs e PubMed. Resultados: No período analisado 
observaram-se 55.993 cadastros de acompanhamento de portadores de HAS e DM, 
onde 38.103 do sexo feminino e 17.890 do sexo masculino. Dos 55.993, consideram-
se sedentários 27.486, sendo 19.008 mulheres. Sobrepeso em 25.635 casos. De 
acordo com a faixa etária, há um maior número de casos de 55 aos 69 anos, com uma 
média de 7.461 casos (obtido através de média aritmética dos valores mostrados pelo 
DATASUS). São tabagistas 14.569 pessoas do total geral. Entre o total de casos, foram 
identificados 5.222 pacientes com infarto agudo do miocárdio prévio e que 6.513 com 
acidente vascular cerebral (AVC). Registrou-se 3.026 casos de pé diabético. Contando 
1.859 casos de amputação por DM. Dos 55.993 pacientes, 3.344 são portadores de 
doença renal crônica. Quanto ao risco, 27.784 são considerados de alto risco, 10.217 
de risco muito alto e 17.992 não tiveram risco calculado. Discussão e Conclusões: 
Pode-se observar, a partir do presente estudo, a prevalência de HAS e DM em 
mulheres é maior que nos homens. É válido salientar a necessidade de investimento 
na atenção primária para que haja o controle e tratamento desses pacientes além da 
prevenção. Além disso, há a necessidade da notificação correta dos procedimentos, 
visando aprimorar a análise epidemiológica atual. Palavras Chave: Diabetes Mellitus. 
Hipertensão. Serviço de Acompanhamento de Pacientes.

EP 045
INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO COM SUPRADESNIVEL DO SEGMENTO ST 
E ANEURISMA DE ARTERIA CORONARIA GIGANTE NA DOENÇA ARTERIAL 
CORONARIA COMPLEXA: COMO E QUANDO TRATAR?

SOUSA, L L C M, DOURADO, L O C, CESAR, L A M, DALLAN, L R P, DALLAN, L A D 
O, LISBOA, L A F, MIOTO, B M M 

INCOR HC FMUSP - São Paulo - São Paulo - Brasil

Introdução: Os aneurismas de artérias coronárias (AAC) são dilatações focais a 
partir de 1,5 vez o diâmetro normal. Incide de 0,3 a 5% dos cateterismos cardíacos 
(CATE). Quando gigantes (>8mm), sobretudo se associados à doença arterial 
coronária (DAC) obstrutiva, determinam complicações cardiovasculares. Não há 
consenso quanto ao tratamento. Material e Método: Relato de um caso manejado 
no InCor HCFMUSP. Revisão de literatura PUBMED. Resultados: Relato de caso: 
Homem, 54 anos, hipertenso, diabético e ex-tabagista. Apresentou angina típica, 
procurou o pronto socorro, onde recebeu o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio 
com supradesnível do segmento ST (IAMCSST) de parede anterior extenso (V1-V6, 
D1 e aVL). Foi trombolisado com alteplase, tempo porta-agulha de 2 horas, sem 
critérios de reperfusão. Evoluiu com sinais de baixo débito cardíaco e piora da angina, 
sendo encaminhado ao hospital cardiológico. À admissão: hemodinamicamente 
compensado, com tridil 10ml/h e dobutamina 20mcg/kg/min. Ausência de angina e 
sinais de congestão. Eletrocardiograma: supra de ST anterior extenso evoluído. O 
CATE evidenciou artéria descendente anterior (DA) 90% 1/3 proximal, aneurisma 
de 15-20mm e trombo maciço no mesmo seguimento. Primeira diagonal 80% 1/3 
médio, artéria circunflexa 80% 1/3 médio, primeira marginal esquerda (MgE) 100% 
1/3 proximal, artéria coronária direita (CD) 100% 1/3 proximal. Circulação colateral 
grau III: DA para MgE e para CD. Ecocardiograma: Fração de ejeção ventricular 
esquerda de 30% acinesia de parede septal, inferior e apical. Discutido com o heart 
team e optado por cirurgia de revascularização miocárdica (CRM). Recebeu enxerto 
de artéria torácica interna esquerda para DA, radial esquerda para Dg1 e safena para 
MgE1, sem intercorrências. Discussão e Conclusões: Discussão: AAC costumam ser 
silenciosos, detectados incidentalmente durante o CATE, associados à aterosclerose 
em sua maioria. A trombose na luz de grandes aneurismas pode ocasionar IAM por 
embolização distal, além de poder comprimir estruturas adjacentes, romper-se e levar à 
tamponamento cardíaco. A revascularização (percutânea ou cirúrgica), possui desafios 
técnicos e só se justifica na vigência de infarto ou angina de esforço. Conclusão: Trata-
se de um caso de DAC complexa e AAC gigante no contexto de IAMCSST. A CRM foi 
a escolha tanto pela complexidade anatômica da DAC, quanto pela presença do AAC 
gigante proximal de DA com alto risco de complicações fatais. Dada a ausência de 
dados na literatura, a estratégia de intervenção deve ser individualizada.

EP 043
ASSOCIAÇAO ENTRE HISTORIA FAMILIAR PARA DOENÇA CORONARIA E 
ESCORE DE CALCIO CORONARIO

BEHR, R V, BERTOLUCCI, L H, VILASFAM, G B, ZORTÉA, L H, DUTRA, L Z, BOTH, 
M, LEÃES, P E, LUCCHESE, F A, BEHR, P E B 

Hospital São Francisco - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - Porto Alegre - 
Rio Grande do Sul - Brasil

Introdução: Há dúvidas na literatura quanto à maneira como a história familiar (HF) 
para doença coronária (DAC) deve ser avaliada: em qualquer idade ou através da 
inclusão de um ponto de corte de idade. Neste trabalho, avaliamos a associação 
entre HF em qualquer idade e escore de cálcio coronário (CAC). Adicionalmente, 
analisamos a influência do número de familiares na probabilidade de ter aterosclerose 
subclínica. Material e Método: Estudo transversal, incluindo pacientes atendidos 
ambulatorialmente entre 2012 e 2020, com idade entre 45 e 84 anos, em prevenção 
primária. Para a HF, foram considerados pai, mãe ou irmãos, com morte súbita, IAM, 
angioplastia ou CRM, em qualquer idade. Para avaliar a calcificação coronária, foi 
utilizado o Percentil do CAC (PCAC), sendo considerada calcificação importante 
PCAC>75. Resultados: Foram incluídos 509 pacientes, idade média 60 ± 8 anos, 
54% do sexo feminino, todos caucasianos, 55% hipertensos, 36% dislipidêmicos, 11% 
diabéticos, 11% tabagistas; 58% com HF para DAC. A tabela mostra a distribuição 
do PCAC conforme a HF. Em comparação a pacientes sem HF, a prevalência de 
PCAC>75 foi 1,65 vezes maior em pacientes com HF [(IC 1,20-2,26) (p=0,002)]; 1,59 
vezes maior com um familiar com DAC [(IC 1,14-2,22) (p=0,007)]; 1,58 vezes maior 
com dois familiares [(IC 1,00-2,48) (p=0,049)]; e 2,52 vezes maior com três ou mais 
familiares [(IC 1,51-4,23) (p<0,01). A prevalência de PCAC>75 com 1 ou 2 familiares 
foi 31%, enquanto com 3 familiares foi 50% (p=0,053). Além disso, quanto maior o 
número de familiares, maior foi a prevalência de PCAC>0 (p=0,002). Discussão 
e Conclusões: Neste estudo, a presença de HF para DAC associou-se a maior 
prevalência de calcificação coronária importante. Além disso, quanto maior o número 
de familiares, maior a chance de calcificação coronária em algum grau. Palavras 
Chave: História Médica Familiar; Calcificação Vascular; Prevenção Primária; Doença 
da Artéria Coronariana.

EP 042
TROMBOSE TARDIA DE STENT COMO CAUSA DE INFARTO COM 
SUPRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST NO PERIOPERATORIO: RELATO 
DE CASO COM TRATAMENTO CLINICO COMO OPÇAO TERAPEUTICA

AZEVEDO, J D, MENDONÇA, C M M D, RACHED, F H, LAGUDIS, S, PINESI, H T, 
SERRANO JR, C V 

Hospital Israelita Albert Einstein - São Paulo - São Paulo - Brasil

Introdução: Trombose de stent é uma entidade temida mas rara após uso da dupla 
antiagregação plaquetária, sendo mais frequente no primeiro ano após angioplastia 
com taxas que variam de 0,6% a 3,4%. As apresentações clínicas mais comuns são 
morte súbita (20% a 40%), infarto do miocárdio (50% a 70%) ou necessidade de nova 
revascularização. Apresentamos um caso de trombose de stent muito tardia (após 1 ano 
da angioplastia) relacionada à suspensão da antiagregação plaquetária para realização 
de procedimento invasivo. Nesse caso, foi optado por tratamento clínico conservador 
da trombose de stent. Material e Método: Relato. Resultados: Paciente feminina, 71 
anos, com antecedente de angioplastia com implante de cinco stents farmacológicos 
em vigência de quadro de síndrome coronariana aguda sem supra de ST (abril de 
2019) e tabagismo ativo, internou eletivamente em agosto de 2021 para realização de 
colonoscopia e endoscopia para programação de hemicolectomia por doença diverticular. 
Havia suspenso aspirina cinco dias antes do procedimento conforme orientação médica. 
Durante a sedação, apresentou precordialgia típica, intensidade 9/10, sem instabilidade 
hemodinâmica. Realizado eletrocardiograma que evidenciou supradesnivelamento do 
segmento ST de V3 a V6 e DII, DIII, AVF. Encaminhada, assim, para realização de 
cineangiocoronáriografia de urgência que evidenciou imagem negativa compatível com 
trombo intrastent localizado na bifurcação da descendente anterior com a segunda 
diagonal, entretanto com fluxo distal preservado em ambos os vasos. Demais stents 
localizados na circunflexa e coronária direita sem lesões obstrutivas. Feita hipótese de 
infarto tipo IV por trombose de stent, optado pela equipe por tratamento conservador 
com anticoagulação plena com enoxaparina e dupla antiagregação plaquetária com AAS 
e clopidogrel. Paciente evolui estável. Submetida a novo estudo angiográfico de controle 
3 dias após o evento que demonstrou ausência de trombos. Apresentou melhora clínica, 
evoluindo com alta hospitalar com dupla antiagregação plaquetária. O procedimento 
cirúrgico foi, assim, postergado para um segundo momento. Discussão e Conclusões: 
O caso apresentado ilustra uma paciente com antecedente de angioplastia e infarto 
que evoluiu com trombose muito tardia intrastent (mais de 2 anos) após suspensão 
da antigregração plaquetária. Apesar de raro, a trombose de stent muito tardia pode 
ocorrer, com apresentação clínica dramática e o uso de AAS é seguro para maior parte 
dos procedimentos. Em casos como descrito, o tratamento conservador é uma opção 
terapêutica. Palavras Chave: Trombose de Stent.
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EP 046
O PANORAMA DE TRATAMENTO PARA INSUFICIENCIA CARDIACA EM UM 
MUNICIPIO DA REGIAO SUL FLUMINENSE

OLIVEIRA, J B D, SANTOS, S C M D, OLIVEIRA, A D J, MACÊDO, T L D S, ANJOS, I L 
P B D, GUEDES, A C, DANTAS, P R S, ARAGÃO, A A B D, ARAGÃO, I P B D 

Universidade de Vassouras - Vassouras - Rio de Janeiro - Brasil

Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) constitui desfecho final comum da grande 
maioria das doenças cardíacas, configurando um importante desafio clínico na área 
da saúde e problema epidêmico em progressão. A IC ocorre quando o coração perde 
a capacidade de bombear sangue para o corpo de forma adequada. O tratamento 
começa na prevenção primária, incluindo a mudança do estilo de vida perpassando 
pela prevenção secundária e terciária, abrangendo os tratamentos farmacológicos, 
intervenção cirúrgica até transplante de coração. O objetivo do presente estudo foi 
analisar o atual panorama de procedimentos de tratamento de insuficiência cardíaca 
realizados no município de Vassouras durante 10 anos e correlacionar a epidemiologia 
atual com os resultados obtidos. Material e Método: Realizou-se uma revisão 
sistemática da literatura e uma coleta observacional, descritiva e transversal dos dados 
de tratamento de IC, disponíveis no DATASUS – Sistema de Informações Hospitalares 
do SUS (SIH/SUS) por um período de dez anos – dezembro de 2008 a dezembro 
de 2018 – avaliando valor de gastos públicos, complexidade, taxa de mortalidade, 
óbitos, permanência e caráter de atendimento e artigos disponíveis em Scielo, Lilacs 
e PubMed. Resultados: No período analisado observaram-se 1.795 internações para 
a realização de procedimentos de tratamento de IC, representando um gasto total de 
R$2.659.904,66, sendo 2010 o ano com maior número de internações (227) e 2016, 
foi o ano responsável pelo maior valor gasto durante o período (R$314.117,62). Do 
total de procedimentos, 38 foram realizados em caráter eletivo e 1.757 em caráter 
de urgência, tendo sido os 1.795 considerados de média complexidade. A taxa de 
mortalidade total nos 10 anos estudados foi de 13,76, correspondendo a 247 óbitos, 
sendo 2017 o ano com taxa de mortalidade mais alta, 17,75, enquanto o ano de 2011 
apresentou a menor taxa, 9,68. A taxa de mortalidade dos procedimentos eletivos foi 
de 2,63 em comparação a 14,00 nos de urgência. A média de permanência total de 
internação foi de 9,4 dias. Discussão e Conclusões: Pode-se observar, a partir do 
presente estudo, um aumento da taxa de mortalidade com o passar dos anos. É válido 
salientar que há uma diferença significativa da taxa de mortalidade em procedimentos 
eletivos, que é bastante inferior à encontrada em procedimentos de urgência. Além 
disso, deve ser reforçada a necessidade da notificação correta dos procedimentos, 
visando aprimorar a análise epidemiológica atual. Palavras Chave: Insuficiência 
Cardíaca. Disfunção Ventricular. Cardiologia.

EP 047
O RASTREAMENTO DO RISCO CARDIOVASCULAR EM PROFISSIONAIS DE 
SEGURANÇA COM OBESIDADE E SOBREPESO DO GOVERNO ESTADUAL

ARAGAO, I P B, SIMOES, S A, MARCOLLA, V F, SANTOS, C T, MACHADO, R F S, 
MACEDO, T L S, ANJOS, I L P B, SANTOS, S C M

Universidade de Vassouras - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brasil

Introdução: A atividade profissional das equipes de segurança é de alto risco com 
consequente estresse crônico. Objetivo: Investigar a população de obesos/sobrepeso 
na equipe de segurança do governo do estado e identificar os fatores de risco 
cardiovascular e escore de risco de Framinghan. Material e Método: Foram avaliados 
265 seguranças, entre Janeiro e julho de 2013, através do teste de avaliação médico. 
Foram identificados 45 indivíduos (16,98%) obesos ou sobrepeso (grupo OS), que 
foi submetido à avaliação de risco cardiovascular seguido pelo cálculo do escore de 
Framingham. Resultados: Identificados no grupo OS : 67% homens, idade média 
39,4 anos; 39 % sobrepeso; 35% obesidade classe I; 22 % obesidade classe II e 
4% obesidade classe III; sedentarismo 48%, tabagismo 7%; 46%hipertensão, diabetes 
11%; 17 % glicemia em jejum> 99 mg/dl, nâo informado 20%; dislipidemia 22%, 
colesterol total>200 mg/dl 35 % (média de 203 mg/dl) e não informado (NI) 20 %; LDL 
colesterol > 100 em 50 % (média de 81 mg/dl), NI 24%; HDL<40 em 13 % (média de 51 
mg/dl), NI 17 %; triglicéridos>150 17 % (média de 128 mg/dl), NI 22%; circunferência 
abdominal >88 cm 85,71 % nas mulheres e >102cm 83,87% nos homens. O Risco 
cardiovascular de Framingham no grupo OS, foi: 67% baixo risco (<10%) de 
desenvolver eventos cardiovasculares maiores em 10 anos,11% risco intermediário 
(>10 % e <20 %), não foi identificado indivíduos com risco elevado. Porém, identificou-
se 22 % com dados incompletos. Discussão e Conclusões: 17 % da equipe de 
segurança foi classificada como obeso/sobrepeso, porém 67 % do grupo OS foi 
classificado como baixo risco pelo escore de Framingham e foram encaminhados para 
uma equipe multidisciplinar de saúde. Palavras Chave: Fatores de Risco de Doenças 
Cardíacas Obesidade.
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