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MENSAGENS DOS PRESIDENTES

Prezados congressistas

A organização deste Congresso Internacional começou há cerca de 18 meses. 
Organizamos com muito cuidado, carinho e atenção à detalhes, para que este seja 
um grande evento para vocês congressistas! Nossa gestão tem um objetivo maior 
- a redução da mortalidade cardiovascular, notadamente as precoces. As melhores 
estratégias para atingirmos este objetivo será o tema central das discussões com 
dezenas de palestrantes, lideranças nacionais e internacionais. Eles vieram dos 
vários locais do Brasil e de 22 países diferentes, para se unir a nós em Curitiba 
nesse objetivo maior! 

Nosso foco deve ser sempre o paciente cardiológico. Somos um exército de 15 
mil cardiologistas no Brasil. Mas vamos além, podemos nos unir a centenas de 
milhares de médicos de outras especialidades e equipes multiprofissionais que 
querem estar conosco neste objetivo de prevenção e preservação de vidas. 
Devemos trabalhar em sintonia e com estratégia. Não se esqueçam que nosso 
compromisso maior é com um desconhecido, alguém que vai ter um infarto, talvez 
aos 40 ou 50 anos, e tem uma grande chance de não chegar a tempo para receber 
qualquer tratamento médico. Este indivíduo provavelmente terá morte súbita 
como a primeira manifestação de doença cardíaca.  Nenhuma das maravilhosas 
ferramentas diagnósticas e das tantas modernas formas de tratar servirá para 
salvar esta vida! 

A vida pode ser prolongada em um número grande de pessoas, através 
de estratégias apropriadas de diagnóstico, estratificação de risco e com a 
implementação de um tratamento adequado para cada uma das diversas situações 
clínicas. Vivemos em uma época com recursos terapêuticos fantásticos e podemos 
melhorar nossas estratégias no cuidado das pessoas. Mas precisamos de todos 
vocês! Tenham um ótimo congresso!

João V. Vítola
Presidente, Sociedade Paranaense de Cardiologia, 2018-2019

Caros Colegas Congressistas

Bem vindos ao International Cardiology Meeting Curitiba 2019, um evento que 
integra o 46º Congresso Paranaense de Cardiologia, Simpósios Internacionais 
da AACN / GECN-SBC/ ASNC, Simpósio Internacional do DERC, além do 1º 
Simpósio Heart & Brain em conjunto com a neurologia. É com imenso prazer que 
lhes comunico que os muitos meses de trabalho da Sociedade Paranaense de 
Cardiologia e seus parceiros foram plenamente recompensados com a realização 
deste grande evento. Procuramos montar uma grade científica eclética, mas ao 
mesmo tempo prática, buscando ajudar os profissionais de saúde nas tomadas de 
decisões dia-a-dia. Vamos trocar experiências com 30 convidados internacionais 
dos cinco continentes, além de autoridades nacionais e locais, em torno de um 
objetivo comum, a redução da mortalidade cardiovascular precoce em nossa 
região.

Aproveitem, troquem experiências, construam network, se atualizem, socializem e 
se divirtam nestes dois dias e meio de programação científica e social intensas.

Um grande abraço.

Rodrigo Julio Cerci
Presidente do ICM 2019
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TEMAS LIVRES 
APRESENTAÇÃO ORAL

TL 01
ANÁLISE DE CUSTO-EFETIVIDADE DA TERAPIA TRANSCATETER DA 
VÁLVULA AÓRTICA A PARTIR DE DADOS DE MUNDO REAL

LUIZ HENRIQUE P FURLAN FURLAN (UNIVERSIDADE POSITIVO/UNIMED 
PARANÁ); MARCELO ROSANO DALLAGASSA (UNIMED DO PARANÁ); 
FRANCIELE IACHECEN (UNIMED DO PARANÁ); FAUSTINO GARCIA ALFEREZ 
(UNIMED DO PARANÁ); MOACIR PIRES RAMOS RAMOS (UNIMED CURITIBA); 
JAIME LUIS LOPES ROCHA (UNIMED CURITIBA); JOLLINE LIND (UNIMED 
CURITIBA); MARCELO EIDI NITA (MAPES); BRUNO S RIVEROS (MAPES); 
MARLUS VOLNEY DE MORAIS (UNIMED PARANÁ) 

Introdução: O tratamento transcateter da válvula aórtica (TAVI) tornou-se uma opção 
à troca valvar cirúrgica em casos selecionados. Entretanto, algumas limitações para 
o uso da TAVI são a curva de aprendizado do Heart time e o custo de aquisição da 
prótese pelo Sistema de Saúde.
Objetivo: avaliar a Relação de Custo-Efetividade Incremental (RCEI) entre a TAVI e 
a cirurgia aberta
Delineamento: Estudo retrospectivo de base de dados administrativa de uma 
operadora de Saúde do Paraná, utilizando modelos econométricos e preditivos com 
inteligência artificial, e de análise de sobrevida
Pacientes e Métodos: Foram avaliados 173 casos de Implante de TAVI e 1073 casos 
de cirurgia aberta no período de 2015 a 2018. Os dados foram importados em uma 
plataforma analítica em Phyton. Os custos em reais refletindo o pago aos prestadores, 
e informações sobre tempo de hospitalização em UTI, apartamento e mortalidade após 
os procedimentos.
Resultados: Após pareamento por faixa etária, observamos que a TAVI esteve 
associada a menor tempo de internamento do que a cirurgia aberta, em especial, em 
UTI. A RCEI melhora a medida que o uso da TAVI ocorre em populações mais idosas 
do que 76 anos. A mortalidade no grupo da TAVI foi significativamente menor do que 
na cirurgia aberta em pacientes acima de 76 anos. A análise de sensibilidade da RCEI 
demonstra que se o custo de aquisição da prótese da TAVI fosse abaixo de R$ 40 mil 
reais, traria economia para o sistema de saúde.
Conclusões: A TAVI está associada a redução de mortalidade e hospitalização em UTI 
em pacientes acima de 76 anos. O custo de aquisição da TAVI abaixo de R$ 40 mil 
reais, traria economia para o tratamento de pacientes com estenose aórtica grave.

TL 03
MARCADORES CIRCULANTES PRÓ-INFLAMATÓRIOS: NOVOS AGENTES 
PARA AVALIAR A TOXICIDADE CARDIOVASCULAR AGUDA ASSINTOMÁTICA 
NO TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA.

JESSICA MALANOWSKI (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO 
PARANÁ); PÂMELA LONARDONI MICHELETTI (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE LONDRINA); VINICIUS DIAS ALVES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
OESTE DO PARANÁ); DANIEL RECH (HOSPITAL DE CÂNCER DE FRANCISCO 
BELTRÃO, CEONC); CAROLINA PANIS (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
OESTE DO PARANÁ) 

Embora o tratamento do câncer de mama tenha experimentado um progresso 
significativo nos últimos anos, a quimioterapia continua sendo a principal modalidade 
de tratamento, principalmente para portadores de doença disseminada ou tumores 
altamente agressivos. Nesses casos, a doxorrubicina (DOX), paclitaxel (PTX) e o 
trastuzumabe (TZ) são opções atuais de tratamento estando associados a inúmeros 
efeitos colaterais, sendo a cardiotoxicidade uma das mais significativas. O presente 
estudo teve como objetivo medir marcadores circulantes de rotina de dano cardíaco: 
creatina-quinase total (CK total) e sua fração MB (CKMB), proteína C-reativa de 
alta sensibilidade (PCRas), bem como o perfil lipídico (colesterol e triglicerídeos) 
em mulheres com câncer de mama em tratamento com ciclos agudos e contínuos 
de (DOX), (PTX) ou (TZ). Investigamos ainda outros marcadores pró-inflamatórios 
no sangue não convencionais como ferro livre (Fe), fator de necrose tumoral alfa 
(TNF-945,) e homocisteína. Esse estudo envolveu 170 pacientes atendidos em dois 
Hospitais Públicos de Oncologia divididos em grupo controle (indivíduos saudáveis 
sem nenhum tratamento quimioterápico prévio) e grupo de pacientes com câncer 
de mama submetidos a quimioterapia com (DOX), (PTX) ou (TZ). Para as análises 
estatísticas, os dados foram avaliados pelo teste de Grubbs para detecção de outliers. 
As distribuições de dados também foram realizadas, e cada grupo foi comparado com 
controles de acordo com sua normalidade pelo teste t de Student e teste de Mann-
Whitney. Nossos resultados mostraram que o tratamento com (DOX) levou ao aumento 
dos níveis de (PCRas), triglicerídeos, (TNF-945,) e (Fe). O (PTX) induziu mudanças 
em todos os parâmetros, exceto (CK) e Ferros totais, enquanto o (TZ) aumentou todos 
os parâmetros com exceção da (CK) total. Nossos dados demonstraram a existência 
de uma rede pró-inflamatória desencadeada pela quimioterapia do câncer de mama 
que poderia aumentar a permeabilidade dos cardiomiócitos e permitir o vazamento de 
proteínas circulantes como (PCRas) e (CKMB).

TL 02
PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA RECEBEM TRATAMENTO 
CLÍNICO OTIMIZADO ANTES DE SEREM ENCAMINHADOS A CENTROS DE 
REFERÊNCIA EM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA?

VITORIA A. DE A. KOGA (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ); 
THIAGO L. P. JACYNTHO (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ); 
LEONARDO C. DE MARCHI (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ); 
LUIZA DALL´ASTA (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ); FELIPE 
N. S. FIGUEIREDO (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ); VICTOR 
T. TAMINATO (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ); MARCELY 
G. BONATTO (HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CURITIBA); LIDIA 
A. Z. MOURA (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ); MIGUEL M. 
FERNANDES SILVA (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ)

FUNDAMENTO: Os cuidados da insuficiência cardíaca (IC) no Sistema Único de 
Saúde (SUS) envolve encaminhamento a centros de referência, onde pode-se avaliar 
estratégias avançadas de tratamento. Entretanto, faltam dados avaliando a otimização 
da terapia medicamentosa antes do encaminhamento. 
OBJETIVO: Comparar a proporção de pacientes com tratamento medicamentoso 
otimizado entre os recém encaminhados e os acompanhados a mais de 6 meses em 
um centro de referência, especializado em IC.
MÉTODOS: Analisamos pacientes com IC e fração de ejeção (FEVE)8804,50 
atendidos em ambulatório especializado em IC na Santa Casa de Curitiba-PR. 
Definimos tratamento medicamentoso “otimizado” (GDMT) pelo uso de inibidor da 
enzima conversora de angiotensina, bloqueador do receptor da angiotensina ou 
inibidor da neprilisina e do receptor da angiotensina II, betabloqueador (carvedilol, 
succinato de metoprolol ou bisoprolol) e antagonista mineralocorticoide nas doses-
alvo recomendadas pelas diretrizes. Classificamos os pacientes em: “novos”, se 
seguimento 8804, 6 meses, e “antigos” se  6 meses. 
RESULTADOS: Analisamos 321 pacientes com IC, 27 (n=88) novos. A idade (59±13 
vs 61±12), a proporção de mulheres (30 vs 34), a FEVE (32±8 vs 34±8), a pressão 
arterial sistólica (111±21 vs 110±21) e o escore de gravidade MAGGIC (19±7 vs 17±7) 
foram similares entre pacientes novos e antigos (p=NS). No entanto, os pacientes 
novos estavam menos otimizados (16 vs 29 em GDMT, p=0.015) que os pacientes 
antigos. Após ajuste para potenciais fatores de confusão, incluindo o tempo desde o 
diagnóstico de IC, a otimização medicamentosa persistiu significativamente menor nos 
pacientes novos [OR = 0,41, IC95 (0,19–0,87), p=0,020].
CONCLUSÕES: Em pacientes com IC, a otimização medicamentosa é menos 
frequente em pacientes recém-encaminhados, comparado aqueles em seguimento 
superior a 6 meses em centro de referência, independentemente do tempo de 
diagnóstico. Estes dados sugerem que há espaço para maior otimização do tratamento 
medicamentoso no SUS antes do encaminhamento a centros de referência.

TL 04
STRAIN DO ÁTRIO ESQUERDO: NOVO PARÂMETRO NA AVALIAÇÃO DA 
FUNÇÃO DIASTÓLICA E ESTIMATIVA DAS PRESSÕES DE ENCHIMENTO DO 
VENTRÍCULO ESQUERDO

SILVIO HENRIQUE BARBERATO (QUANTA DIAGNÓSTICO E TERAPIA); 
RAFAEL BORSOI (QUANTA DIAGNÓSTICO E TERAPIA); TATIANE VITOLA 
ROHN KINTZEL (QUANTA DIAGNÓSTICO E TERAPIA); MAURICIO TAMURA 
SARAIVA DO BRASIL (QUANTA DIAGNÓSTICO E TERAPIA) 

Fundamento: a elevação das pressões de enchimento (PE) secundária à disfunção 
diastólica (DD) do ventrículo esquerdo (VE) ocupa papel central na fisiopatologia da 
insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Mesmo assim, diretrizes 
internacionais (ASE/EACVI) falham em detectar a DD em 8-15 dos casos.
Objetivo: avaliar se a função de reserva do átrio esquerdo (AE), estimada pelo strain 
longitudinal de pico do AE (SLAE), contribui no diagnóstico da DD. 
Delineamento: estudo observacional transversal com coleta prospectiva de dados. 
Método: pacientes em ritmo sinusal, com FE8805,45, sem valvopatias ou prótese 
valvar foram submetidos ao ecocardiograma completo segundo diretrizes 
internacionais. Speckle-tracking bidimensional foi empregado para medir o SLAE. 
Os pacientes foram divididos em 3 grupos conforme a relação E/e´  15 e o volume 
de átrio esquerdo indexado (VAEi)34ml/m²: ambos normais (grupo1-PE normais), 
ambos aumentados (grupo 2-PE aumentadas) e apenas um aumentado (grupo 3-PE 
indeterminada). Análise de variância, teste t Student e curva receptor-operador (ROC) 
foram empregados na análise estatística.  
Resultado: foram incluídos 58 pacientes, 57 mulheres, 50 hipertensos, 22 diabéticos, 
12 tabagistas, 36 dislipidêmicos, FE 62±7. Houve declínio gradual do SLAE com o 
aumento do grau de DD (normal=32±6, DD grau I=23±7, DD grau II=18 ±6 p  0,001). 
Os grupos 2 (n=3) e 3 (n=17) tiveram SLAE menor que o grupo 1 (n=38): 20±5 vs 
21,8±6 vs 29±8, respectivamente (p=0,004), mas não diferiram entre si (p=0,93). 
O SLAE foi preditor de PE elevadas (p=0,026, área sob a curva=0,80), obtendo-se 
sensibilidade de 60 e especificidade de 79,8 com o valor de corte 8804, 20. 
Conclusões: os achados sugerem que (1) o SLAE diminui progressivamente com a 
gravidade da DD, (2) a função de reserva do AE nos indivíduos com função diastólica 
indeterminada é similar à dos indivíduos com DD, ajudando na reclassificação de 
pacientes com função indeterminada como DD.
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TL05 
EFICÁCIA DOS ÍNDICES DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL PARA O 
DIAGNÓSTICO DE DESNUTRIÇÃO EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA EM ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL

FLÁVIA CENTENARO DE OLIVEIRA (PUC-PR); ANGELA GUZZO LEMKE (PUC-
PR); AMANDA LICHESKI CONTINI (PUC-PR); LEONARDO AKIRA GONDO 
(PUC-PR); CATHARINE HARUMI KONNO (PUC-PR); GIOVANNA VOIGT 
PISCONTI MACHADO (PUC-PR); VICTORIA MARZAGÃO RIBEIRO PAGLIOSA 
(PUC-PR); LIDIA ANA ZYTYNSKI MOURA (PUC-PR); ANA KARYN EHRENFRIED 
DE FREITAS (PUC-PR); MARCELY GIMENES BONATTO (PUC-PR) 

Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma doença de grande prevalência que, 
apesar de sua gravidade, muitas vezes tem seu tratamento não-farmacológico deixado 
de lado. Os pacientes com insuficiência cardíaca podem evoluir para quadros de 
desnutrição por vários fatores relacionados à IC, mas são subdiagnosticados por estes 
não estarem necessariamente atrelados ao índice de massa corporal.
Objetivo: Avaliar a eficácia de índices de avaliação nutricional e diagnóstico de 
desnutrição em pacientes com IC comparado com a avaliação de nutricionista. 
Delineamento: Estudo transversal e unicêntrico em hospital terciário com pacientes 
com IC em acompanhamento ambulatorial.
Método: A amostra compreendeu pacientes que acompanham o ambulatório de 
insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, de ambos os sexos, acima de 
18 anos de idade. Estes foram submetidos à avaliação da nutricionista, utilizando o 
questionário validado MNA (Mini Nutritional Assessment) e a avaliação subjetiva 
global, e, em seguida, foi realizada a coleta de exames de sangue, contendo albumina, 
proteína C reativa, linfócitos e colesterol total. O método de avaliação dos dados 
laboratoriais foram os escores validados CONUT (Controlling Nutritional Status), PNI 
(Prognostic Nutritional Index) e GNRI (Geriatric Nutritional Risk Index). 
Resultados: A avaliação global realizada pela nutricionista mostrou que, dos índices, 
somente o CONUT conseguiu apresentar resultado comparável com significância 
estatística (p=0,054), com prevalência de 75 de desnutrição leve e 8 de desnutrição 
moderada a grave. 
Conclusões: Pode-se concluir que o índice mais confiável para a avaliação da 
desnutrição é o CONUT pelo fato de ter gerado resultados mais semelhantes à 
avaliação global feita pela nutricionista. Dessa maneira, pode ser utilizado como uma 
ferramenta a mais no acompanhamento desses pacientes.

TL07
ABORDAGEM TRANSAPICAL PARA TRATAMENTO DA INSUFICIÊNCIA 
MITRAL SEM CEC: ESTUDO
EXPERIMENTAL EM SUÍNOS

GABRIEL ANTONIO COLTRO (FACULDADE EVANGÉLICA MACKENZIE 
DO PARANÁ); GABRIEL ABRAHÃO STOLIAR (FACULDADE EVANGÉLICA 
MACKENZIE DO PARANÁ); LARISSA MARIA VOSGERAU (FACULDADE 
EVANGÉLICA MACKENZIE DO PARANÁ); LUIZ FERNANDO KUBRUSLY 
(INCOR CURITIBA); FERNANDO BERMUDEZ KUBRUSLY (INCOR CURITIBA); 
ANDRESSA BERTOLDI (CEPETI); CHRIS RANGEL ABREU (INCOR CURITIBA) 

Introdução: A insuficiência mitral é uma patologia que acomete mais de 10 da 
população acima de 75 anos, com alta morbidade e mortalidade. A técnica do 
MitraClip apresenta resultados promissores, porém de alto custo e alta complexidade 
para reprodutibilidade a grande maioria da população de pacientes em nosso país. 
O acesso transapical do ventrículo esquerdo  (VE) tornou-se muito usado no TAVI 
e está em direta relação anatômica para procedimentos da valva mitral. Objetivo: 
Desenvolvimento  de nova técnica cirúrgica para tratamento da insuficiência mitral. 
Delineamento: Estudo experimental qualitativo. Metodologia: A primeira etapa do 
projeto consistiu na realização de estudo anatômico, utilizando 5 corações retirados 
de suínos (com peso médio de 50kg). Realizou-se acesso transapical com posterior 
colocação de um introdutor (dreno torácico n26) seguido da introdução do clipador com 
o clipe. Realizadas incisões no átrio esquerdo e VE  para a melhor visualização da 
clipagem dos dois folhetos e a transformação do orifício valvar único em duplo (Alfiere). 
Na etapa seguinte, foi utilizado um suíno pesando 22kg. Após indução anestésica, 
foi realizada incisão no 5º espaço intercostal esquerdo, obtendo-se acesso ao ápice 
do VE com realização de sutura em bolsa, passagem de introdutor com acesso a 
válvula mitral. A clipagem dos folhetos da válvula mitral foi realizada com a utilização 
de um clipador e clipe. Todo o procedimento foi realizado guiado por imagem de 
ecocardiograma transtorácico 2D. Resultados: O procedimento  transapical garantiu 
um acesso direto e simples à valva mitral tornando-se possível seu clipamento guiado 
pelo ecocardiograma bidirecional. A acurácia do clipamento fica na dependência de 
ecocardiograma 3D transesofágico. Conclusão: A nova técnica, de maior facilidade de 
reprodução e menor custo, se mostrou viável, ainda dependente da acurácia no local 
de clipamento na valva mitral,  com auxilio do ecocardiograma 3D transesofágico, não 
disponível ainda nesta fase do experimento e do aprimoramento do clipe.

TL06
ASSOCIAÇÃO DO CONSUMO DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS E 
SUAS FONTES ALIMENTARES COM COMPONENTES CARDIOMETABÓLICOS 
EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CARDIOPATIA CONGÊNITA

JULIANA NICOLODI SOUZA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA); 
MICHELE HONICKY (PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA); SILVIA MEYER CARDOSO 
(PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA); LUIZ RODRIGO AUGUSTEMAK DE LIMA 
(CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA REGIÃO SUL, UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA); ISABELA DE CARLOS BACK (PROGRAMA 
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SANTA CATARINA); YARA MARIA FRANCO MORENO (PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA)

Introdução: Cardiopatas congênitos apresentam risco aumentado de desenvolvimento 
de doença cardiovascular adquirida precocemente. Embora os ácidos graxos 
monoinsaturados (AGMI) sejam considerados fator protetor para doença 
cardiovascular, evidências sugerem que diferentes fontes alimentares de AGMI podem 
apresentar associações divergentes. Objetivos: Investigar associações do consumo 
de AGMI-total e provenientes de diferentes fontes alimentares: animal (AGMI-A), 
vegetal (AGMI-V) e ultraprocessados (AGMI-U) com componentes cardiometabólicos 
em crianças e adolescentes com cardiopatia congênita. Delineamento: Estudo 
Transversal. Pacientes e Métodos: Crianças e adolescentes com cardiopatias 
congênitas que realizaram procedimento cardíaco prévio. Os componentes 
cardiometabólicos avaliados foram colesterol não-HDL, proteína C reativa, gordura 
corporal, circunferência da cintura (CC), razão cintura-altura (CC/A) e espessura 
média-íntima da carótida. AGMI-total e suas fontes alimentares foram calculados com 
base em três recordatórios de 24 horas, usando a técnica de múltiplas passagens 
e ajustados para variabilidade intra e interpessoal e energia total. Para testar as 
associações entre consumo de AGMI-total e suas fontes alimentares (padronizados 
em desvio-padrão) e componentes cardiometabólicos foi utilizada regressão logística. 
Foi considerado significativo p0,05. Resultados: Foram avaliados 232 cardiopatas 
congênitos com idade mediana de 10,0 (intervalo interquartil=7,1,13,0) anos, 52,6 sexo 
feminino. O aumento do consumo de AGMI-total foi associado à CC aumentada (Odds 
ratio (OR):4,94,Intervalo de confiança (IC)95:2,45-9,98), gordura corporal elevada 
(OR:3,42,IC95:1,78-2,57) e CC/A elevada (OR:2,91,IC95:1,51-5,60). O aumento do 
consumo de AGMI-A foi associado à CC aumentada (OR:1,75,IC95:1,29-2,38), gordura 
corporal elevada (OR:1,63,IC95:1,20-2,22) e CC/A elevada (OR:1,40,IC95:1,05-1,87). 
Conclusão: O AGMI-total foi associado com CC aumentada, gordura corporal elevada 
e CC/A elevada, entretanto está associação se manteve apenas para AGMI-A. Esses 
achados indicam a relevância de não considerar apenas o nutriente, mas a fonte 
alimentar e sua relação com os componentes cardiometabólicos. 

TL08
A PESQUISA BÁSICA COMO REFERÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DE ANTI-HIPERTENSIVOS EM PORTADORES 
DE DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA

MARIO CLAUDIO SOARES STURZENEKER (UEPG); GEOVANI ALLAN BRODAY 
(UEPG); EDUARDA MIRELA DA SILVA MONTIEL (UEPG); JORGE FELIPE DO 
LAGO PEREIRA DOS SANTOS (UEPG); THAIS CAROLINA KLEPA (UEPG); 
PAOLA GONÇALVES MOREIRA DE OLIVEIRA (UEPG); LÚCIA DE NORONHA 
(PUC); MÁRCIA OLANDOSKI (PUC); DALTON BERTOLIM PRÉCOMA (PUC) 

Introdução: A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) emerge como a 
causa mais comum de doença hepática crônica. Associa-se frequentemente com 
a obesidade, síndrome metabólica, diabetes mellitus tipo 2 e dislipidemia. Tem 
sido relacionada, de forma significativa e independente, ao risco aumentado de 
desenvolvimento de doença aterosclerótica e hipertensão arterial sistêmica (HAS). 
Estima-se que a prevalência de HAS em portadores de DHGNA seja 39,34 e essa 
associação tem sido relacionada à progressão da DHGNA. Modelos experimentais 
sugerem que a ativação do sistema renina-angiotensina tem papel importante na 
fisiopatogenia da DHGNA e até o momento não há critérios estabelecidos para escolha 
de anti-hipertensivos para o tratamento de hipertensos com DHGNA. Nesse contexto, 
o modelo experimental pode constituir a base para o desenvolvimento desses critérios.
Objetivo: Avaliar os efeitos do ramipril em modelo animal de DHGNA.
Métodos: 29 coelhos foram divididos em três grupos (normal, placebo e ramipril). 
Os grupos ramipril e placebo receberam ração contendo 0.925 de colesterol. Ambos 
receberam via oral, respectivamente, 0.35 mg/kg/dia de ramipril e volume equivalente 
do veículo da solução. Na fase basal e eutanásia foram avaliados, em jejum: glicemia, 
insulinemia, perfil lipídico, aminotransferases e creatinina. Lâminas coradas com 
hematoxilina/eosina e tricrômico de Gomori foram analisadas baseado no sistema 
de escore para avaliação histológica da DHGNA. Lâminas coradas com Sudan-III 
e imunocoradas foram analisadas, respectivamente, por morfometria e baseado no 
escore Allred. A ressecção de segmentos hepáticos e a eutanásia ocorreram ao final 
da 8ª semana. 
Resultados: Comparado ao placebo, o ramipril atenuou o desenvolvimento de 
esteatose (p=0,032), inflamação lobular (p=0,006), balonização (p=0,023) e fibrose 
(p=0,02). Baseado no score de atividade da DHGNA, diminuiu significativamente o 
desenvolvimento de esteato-hepatite (p=0,003).
Conclusões: Nesse modelo, o ramipril atenuou o desenvolvimento de todo o espectro 
histopatológico da DHGNA. Portanto, pode-se inferir que o ramipril pode ter efeito 
adjuvante na DHGNA.
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P 001
RISK FACTORS ASSOCIATED WITH CORONARY ARTERY DISEASE IN 
YOUNG INDIVIDUALS

DIOGO TRAUB  KORMANN (QUANTA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM), RODRIGO 
J CERCI (QUANTA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM), MARCELO ZAPPAROLI 
(QUANTA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM), PEDRO H  RAMOS PRADO (QUANTA 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM), ODILSON M SILVESTRE (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ACRE), LUIZ ANTONIO F BETTINI (QUANTA DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM), JOÃO VITOLA (QUANTA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM), MIGUEL M  
FERNANDES-SILVA (QUANTA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM)

Background: Myocardial infarction (MI) incidence has decreased in the last decades, 
as a result of better control of cardiovascular risk factors, but the MI incidence remains 
high among young individuals. It is unclear if the risk associated with each risk factor 
differ between young and older individuals. 
Objective: We investigated whether the association between traditional cardiovascular 
risk factor and coronary artery disease, as reflected by elevated coronary artery 
calcium (CAC), differs according to age.
Methods: In this cross-sectional study, we evaluated individuals referred to 128-slice 
multi-detector computed tomography to measure CAC scores at a single center from 
2011 to 2017. Individuals with known CAD or typical angina were excluded. The 
exposure variables were the traditional cardiovascular risk factors: sex, hypertension, 
diabetes mellitus, dyslipidemia, sedentarism, obesity, smoking habit and positive 
FH. Elevated CAC score was defined as above 100 Agatston or higher than the 
75th percentile for age and sex. The participants were divided in two age categories: 
“younger” (60 years old) and “older” (8805,60 years old). 
Results: We evaluated 3169 individuals ageing from 18 to 92 years, 50,4 (n=1597) 
being categorized as “younger”. Among individuals with elevated CAC score, the 
“younger” were more likely to be male (62 vs 55), obese (35 vs 27), and smoker (13 
vs 9), and to have dyslipidemia (51 vs 43) and positive FH for premature CAD (33 
vs 21). The association between male sex and high CAC score was weaker among 
the younger than the older [OR 1.37 vs OR 2.80, p for interaction0.001]. For all other 
cardiovascular risk factors, the association with high CAC scores was similar between 
the “younger” and “older” individuals.   
Conclusion: Traditional cardiovascular risk factors were all associated with higher 
prevalence of CAD, as demonstrated by high CAC, and this association was similar 
between “younger” and “older” individuals, except for male sex.

P 003
DESEJO DE MUDANÇA DE HÁBITOS DE VIDA APÓS A PARTICIPAÇÃO EM 
UM PROJETO DE INTERVENÇÃO EM SAÚDE EM ESCOLAS NO MUNICÍPIO 
DE XANXERÊ - SANTA CATARINA. 

EDUARDA ANGELITA VALDUGA GUARESCHI (UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA 
DA REGIÃO DE CHAPECÓ), GEORGIA BALDO KLAUS (UNIVERSIDADE 
COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ), MARINES  BERTOLO PERES 
(UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ)

Introdução: Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, estima-se que no 
ano de 2015 um terço de todas as mortes em nível mundial foram decorrentes de 
doenças cardiovasculares. Em 2014 foi criado o Programa Xanxerê - Cidade do 
Coração, no município de Xanxerê, no estado de Santa Catarina, com o propósito 
promover ações conjuntas à comunidade e escolas por meio de palestras e atividades 
lúdicas e assim orientar a população a respeito de medidas preventivas no combate 
às doenças cardiovasculares, redirecionando o enfoque na doença para a promoção 
a saúde. No ano de 2018, o foco do programa foi a prevenção em escolas da rede 
municipal e estadual. Objetivo: Avaliar o desejo de mudança para um estilo de vida 
saudável de estudantes do 5° e 6° ano do ensino fundamental após sua participação 
no programa Xanxerê – Cidade do Coração. Delineamento: Trata-se de um estudo 
observacional analítico transversal. Paciente e métodos: A amostra foi formada por 
235 estudantes. A coleta de dados foi realizada por meio de questionários após o 
término das atividades do programa Xanxerê – Cidade do Coração. Resultados: 
Foram aplicados 244 questionários, totalizando 231 respostas válidas. As idades mais 
incidentes foram de 11 a 12 anos de idade, 52 dos estudantes são do sexo masculino. 
82,3 dos participantes afirmou ter mudado suas ideias relacionadas a saúde. 94,7 
afirmou possuir vontade de ter hábitos de vida mais saudáveis e 92,2 planejou alguma 
medida de prevenção em saúde. As principais medidas planejadas foram relacionadas 
a alimentação. Conclusões: A maioria dos participantes possuem o desejo de melhorar 
seus hábitos de vida após participar do programa. Assim, o projeto comprova ser uma 
intervenção que contribui para a promoção da saúde. Recomenda-se um estudo a 
longo prazo sobre o programa de prevenção para analisar se os estudantes iniciaram 
as atividades em saúde planejadas.

P 002
HIPERTENSÃO ORTOSTÁTICA EM UMA POPULAÇÃO DIABÉTICA EM USO 
DE INSULINA EXÓGENA

BARBARA SPENGLER MACHADO (UNIVERSIDADE REGIONAL DE 
BLUMENAU - FURB), MARIA EDUARDA MINATTI (UNIVERSIDADE REGIONAL 
DE BLUMENAU - FURB), SIEGMAR STARKE (UNIVERSIDADE REGIONAL DE 
BLUMENAU - FURB), ERNANI TIARAJU DE SANTA HELENA (UNIVERSIDADE 
REGIONAL DE BLUMENAU - FURB)

Introdução: Hipertensão ortostática (HTO) é caracterizada por aumento não fisiológico 
dos níveis pressóricos após assumir postura ereta. HTO pode ser definida como 
elevação de, no mínimo, 20 mmHg na pressão arterial (PA) sistólica e/ou 10 mmHg na 
PA diastólica após ortostatismo. HTO apresenta relação com diabetes mellitus (DM) e 
ocorre devido à resposta pressórica hiper-reativa ao estresse ortostático.
Objetivo: Determinar a prevalência de HTO em uma população diabética e verificar 
possíveis associações com as variáveis sexo, hipertensão arterial sistêmica (HAS), 
tabagismo, tempo de DM e idade.
Delineamento: Trata-se de estudo transversal observacional quantitativo.
Pacientes e Métodos: Participaram do estudo 133 diabéticos em uso de insulina 
exógena, que responderam ao questionário estruturado e foram submetidos ao 
protocolo de mensuração da PA. A PA foi medida em 3 momentos: decúbito dorsal, 
após 1 minuto de ortostatismo e após 3 minutos de mudança postural. Para o 
estabelecimento de significância estatística foi adotado p0,05.
Resultados: HTO foi verificada em 28 participantes (21,05). Destes, 2 (7,14) 
apresentaram apenas HTO sistólica, 22 (78,57) somente HTO diastólica e 4 (14,29) 
HTO sistólica e diastólica. HTO foi mais prevalente no sexo feminino (53,57) e em 
diabéticos que referiram diagnóstico prévio de HAS (71,43). A maioria dos participantes 
com HTO nunca fumaram (46,43). Não foi encontrada associação significativa entre 
essas variáveis e HTO. Entretanto, HTO apresentou relação com menor tempo de DM 
(p=0,03), sendo o tempo médio de DM entre os participantes com HTO de 11 anos. 
HTO também apresentou associação significativa com idades mais jovens (p=0,001), 
sendo 53,35 anos a média de idade entre os portadores de HTO.
Conclusões: Foi encontrada alta prevalência de HTO em diabéticos em uso de insulina 
exógena. HTO foi relacionada a idades mais jovens e menor tempo de DM. Portanto, 
a investigação de HTO, através de procedimento tecnicamente simples, deve ser 
realizada rotineiramente na população diabética.

P 004
RISCO CARDIOVASCULAR EM PACIENTES COM DIABETES TIPO 2 
SEGUNDO OS CRITÉRIOS DE FRAMINGHAM E UKPDS

GISELI  CASARINI (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), DANILO CASTRO 
NAGATO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), MARCELLA MARIA 
VILLELA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), MIGUEL  IBRAIM ABBOUD 
HANNA SOBRINHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), ROSANGELA 
ROGINSKI REA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ)

Introdução: A maior causa de morbidade e mortalidade em pacientes com diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2) é a doença cardiovascular. Os escores de Framingham e UKPDS 
(United Kingdom Prospective Diabetes Study) classificam os pacientes em relação ao 
risco cardiovascular (RCV).
Objetivo: Traçar um perfil epidemiológico dos pacientes portadores de DM2 
acompanhados no Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital de Clínicas 
da Universidade por meio de suas características clínicas e laboratoriais. Ademais, 
busca-se estratificar o RCV em ambos escores mencionados e comparar os riscos 
quanto ao sexo dos pacientes.
Delineamento: Trata-se de um estudo descritivo transversal no qual foram aplicados 
118 questionários em pacientes com DM2 no período de março a agosto de 2017. Em 
seguida, foram calculados os RCV de 105 pacientes, pelos escores de Framingham 
e UKPDS.
Pacientes e Métodos: Os participantes do estudo responderam a um questionário que 
incluía perguntas sobre gênero, idade, hipertensão arterial sistêmica, história prévia 
de infarto agudo do miocárdio, cirurgia cardíaca, hábitos de vida e fibrilação atrial. 
Também foram coletados circunferência abdominal, índice de massa corpórea (IMC), 
dados de perfil lipídico, entre outros.
Resultados: A média de idade da população estudada foi de 64,79 ± 9,22 anos, sendo 
71,4 (n=75) do sexo feminino. Em relação ao IMC, 62,8 (n=66) apresentaram certo 
grau de obesidade. A presença de HAS foi encontrada em 80 (n=84) da amostra. Pelo 
escore de Framingham, 41 (n=43) dos pacientes apresentaram alto RCV. Já pelo 
escore UKPDS, apenas 22 (n=23). 
Conclusão: Espera-se que estudos futuros possam comprovar a validação dos 
escores, já que um de seus desafios é identificar indivíduos assintomáticos que 
realmente apresentem risco elevado para desfechos cardiovasculares.
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P 005
ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES ANATÔMICAS CONGÊNITAS CORONARIANAS 
MAIS FREQUENTES NO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA DE UM HOSPITAL EM 
CURITIBA – PR

LISSANDRO SANTOS (UNIVERSIDADE POSITIVO), DIEGO SILVA 
(UNIVERSIDADE POSITIVO), LUCAS SPIAZZI (UNIVERSIDADE POSITIVO), 
ANGELMAR ROMAN (UNIVERSIDADE POSITIVO), ADRIELLY BOLSI 
(HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL PARANÁ), CLAUDIO 
VOICHCOSKI (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL 
PARANÁ), LUIZ GUBERT (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA 
- FILIAL PARANÁ), RUBENS DARWICH (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA 
BRASILEIRA - FILIAL PARANÁ), ANDERSON COSTA (HOSPITAL DA CRUZ 
VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL PARANÁ), LUIZ LAVALLE (HOSPITAL DA 
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL PARANÁ)

Introdução
Anomalias de coronária são variações na anatomia coronária que fogem aos padrões 
mais comuns. Têm prevalência de 0,1 a 5,6, a maioria sem repercussões para a 
saúde, ainda que em alguns casos possam ser diagnosticadas já como um evento 
cardiovascular importante, ou mesmo morte súbita. 
Objetivo: Levantar e tipificar a prevalência de anomalias de coronárias em pacientes 
submetidos a cateterismo cardíaco em um hospital em Curitiba – PR. 
Delineamento Estudo transversal Pacientes e métodos: Foram analisados os laudos 
de cateterismo cardíaco (CAT) dos pacientes que realizaram CAT dentro do serviço 
de Cardiologia em um hospital em Curitiba no período de julho a dezembro de 
2018. Foram levantados: sexo, idade, padrão de dominância coronária, presença de 
anomalia de coronária e, dentre estas, tipo de anomalia.
Resultados: No período considerado, foram realizado CAT em 782 pacientes. 86 
(10,99) apresentaram alguma anomalia de coronária, dos quais 51 (59,3) eram do 
sexo masculino, 40 (46,5) tinham idade maior ou igual a 60 anos e apenas 1 (1,1) 
tinha menos de 30 anos. 76 (88,37) apresentavam trajeto intramiocárdico da Artéria 
Descendente Anterior, 7 (8,14) padrão de dominância esquerdo, 4 (4,65) padrão de 
codominância e os 75 (87,21) restantes apresentavam padrão de dominância direito.
Conclusão: Em nosso estudo em um único centro, a prevalência de anomalias (10,99) 
foi superior à esperada se considerando estudos anteriores, com mais da metade 
sendo do sexo masculino (59,3), e o trajeto intramiocárdico sendo a anomalia mais 
frequente (88,37), concordando com dados encontrados em estudos semelhantes. 
O método de diagnóstico, o cateterismo cardíaco, é, ao lado da angiotomografia 
computadorizada, uma das principais formas de realizar o diagnóstico preciso de 
anomalia de coronárias, sendo indicado para o rastreamento de tais anomalias.

P 007
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS HIPERTENSOS ACOMPANHADOS PELO 
PROGRAMA HIPERDIA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL NO PERÍODO DE 
ABRIL DE 2012 A ABRIL DE 2013.

KARLA MULINARI VICINI (CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG), MARITHZA 
MAYUMI HATA (CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG), ANA MARIA FAVARÃO 
(CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG), GABRIELA  SMARCZEWSKI COSTANZO 
(CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG), ALEXIA  DEGASPERIN VOIGT (CENTRO 
UNIVERSITÁRIO FAG), KENJI  ROCHA NAKAHARA (CENTRO UNIVERSITÁRIO 
FAG), JOÃO VYTOR  PAGNUSSAT (CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG), LUANA  
TURMINA  (CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG), RITA DE CÁSSIA  VASCONCELOS 
DOS SANTOS  (CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG), LETÍCIA  TOMBINI STEIN 
(CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG)

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica (HAS), considerada um problema 
de saúde pública devido a sua elevada prevalência e dificuldade de controle, é 
descrita também como um dos mais importantes fatores de risco para doenças 
cardiovasculares. Assim, é necessário acompanhamento e controle da doença a fim 
de reduzir a morbidade e mortalidade cardiovascular.
OBJETIVO: Analisar dados retrospectivos com intuito de conhecer e traçar o perfil 
epidemiológico de uma população hipertensa no período de um ano.
DELINEAMENTO: Reconhecer o perfil epidemiológico dos pacientes hipertensos 
cadastrados e acompanhados pelo programa Hiperdia na cidade de Cascavel, Paraná.
PACIENTES: Pacientes portadores de HAS que foram atendidos na rede ambulatorial 
do Sistema Único de Saúde, em Cascavel de abril de 2012 a abril de 2013.
MÉTODOS:  Análise dos dados disponíveis pelo Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS). 
RESULTADOS: Dos 1184 hipertensos acompanhados, 62,5 eram mulheres e 37,4 
homens. A faixa etária mais acometida foi entre 55 e 59 anos, seguida de 50 a 54 
anos. 15 eram tabagistas, mais da metade dos hipertensos referiam sedentarismo 
e 44,6 apresentavam sobrepeso. Houve associação com Infarto Agudo do Miocárdio 
(IAM) em 4,6, Acidente Vascular Cerebral em 4,4 e coronariopatia em 4,8 dos casos. 
CONCLUSÕES: Mediante a análise dos dados conclui-se que, nessa amostra, as 
mulheres são as mais acometidas pela HAS, principalmente entre os 55 e 59 anos, 
sendo o sedentarismo e sobrepeso características  facilmente encontradas em 
pacientes hipertensos, enquanto que o tabagismo esteve presente em 15 dos casos. 
Além disso, menos de 5 apresentaram complicações decorrentes da Hipertensão 
Arterial Sistêmica, como IAM, AVC e coronariopatias. 
Dessa forma, a partir do conhecimento do perfil dos hipertensos é possível direcionar 
ações com intuito de diminuir a incidência da doença bem como minimizar os danos 
que a mesma pode causar. 

P 006
PERFIL CLÍNICO DE PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA DE 
REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

MARCELA ACCARI DE ALMEIDA (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 
PARANÁ), ANALU  MARQUES ZUZI (UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO 
), CAROLINA   SALVI SCOMPARIN (UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO ), 
THAÍS NAUFEL DEFILIPPI (UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO ), ALFREDO  
JOSÉ RODRIGUES (FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)), PAULO ROBERTO  BARBOSA ÉVORA 
(FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO (USP))

Introdução: A cirurgia de revascularização do miocárdio (CRVM) é uma das cirurgias 
cardíacas mais realizadas no Brasil. Os resultados da CRVM são influenciados pelo 
quadro clínico do paciente, procedimento cirúrgico em si, circulação extracorpórea e 
pós-operatório. Faz-se necessário o estudo das complicações cirúrgicas e dados de 
morbimortalidade pós-operatória para traçar novas estratégias de prevenção de tais 
complicações bem como controle de qualidade do procedimento. 
Objetivo: O objetivo dessa pesquisa foi conhecer o perfil clínico epidemiológico dos 
pacientes submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica entre os anos de 2013 
e 2018 em um hospital público e universitário de referência da cidade de Ribeirão 
Preto.
Métodos: Estudo retrospectivo por meio da revisão de 173 prontuários de pacientes 
que foram submetidos a CRVM entre 2013 e 2018. Os dados foram analisados pelo 
software Statistical Package for Social Science (SPSS, versão 20.0 [Inc. Chicago. IL]). 
Considerou-se significativos valores de p0,05.
Resultados: Os principais resultados da presente investigação foram: 1) A prevalência 
dos pacientes submetidos a CRVM foi maior no sexo masculino (89,6), com uma média 
da idade de 62,8±9,7 anos, 2) Em relação às morbidades, a maioria apresentava 
hipertensão arterial sistêmica  (93,1), lesão coronariana grave (80,3), dislipidemia 
(79,8)  e o tabagismo (49,7), 3) As medicações mais utilizadas foram o ácido 
acetilsalicílico  (89,6), beta-bloqueadores, (84,3) e sinvastatina (42,8), 4) Com base 
nos parâmetros bioquímicos pós-operatórios houve evidências de disfunções renal e 
hepática (25 evoluíram para complicação renal grave e 1,7 para complicação hepática 
grave), 5) A maioria das reintervenções cirúrgicas foram por sangramento (28,6), 
acidente vascular cerebral isquêmico (14,3) e  infarto agudo do miocárdio (14,3). 
Conclusões: A avaliação dos dados pacientes estudados no que diz respeito à 
mortalidade foi compatível com os dados extraídos da literatura. Apesar de se tratar 
de um hospital escola, esse fato não influenciou na morbimortalidade pós-operatória.

P 008
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, CLÍNICO E TERAPÊUTICO DA INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA EM HOSPITAL TERCIÁRIO

FELIPE LUIS SILVA ROSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), AYRTON 
LANGMAN BARUTH (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), GABRIELA  
SIMONI PERES ANDRADE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), LEILA 
CAROLINE SOUZA REIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), LUIS 
OTAVIO ZATORRE FILENO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), PEDRO 
HENRIQUE DE ABREU DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), 
JULIANA CRISTINA VIEIRA GMACK (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), 
LARISSA ELISA MARIN ( CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO ASSIS 
GURGACZ ),  RICARDO RASMUSSEN PETTERLE (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARANÁ), RONALDO  DA ROCHA LOURES BUENO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ)

Fundamento: A insuficiência cardíaca (IC) é uma das principais doenças 
cardiovasculares no mundo e no Brasil, de incidência crescente e responsável pela 
demanda de grande parte do atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
Objetivos: Identificar e avaliar o perfil epidemiológico, clínico e terapêutico dos 
portadores de insuficiência cardíaca atendidos no ambulatório de um hospital terciário.
Delineamento: Estudo observacional, retrospectivo e descritivo de pacientes com 
diagnóstico de insuficiência cardíaca atendidos em ambulatório de um hospital 
terciário no período de janeiro de 2017 a agosto de 2018. 
Pacientes e Métodos: Houve um total de 794 pacientes que preencheram os critérios 
de seleção. Os pacientes foram classificados segundo a etiologia da doença em: 
hipertensiva, isquêmica, chagásica, dilatada e outras. Para a análise estatística, foram 
empregados os testes de Qui-quadrado, Kruskal-Wallis e exato de Fisher. 
Resultados: Foram incluídos no estudo 713 prontuários. Da amostra, 68,4 tinham 
mais que 60 anos. A maioria, representada por 53,4 dos pacientes, é do sexo 
masculino. A etiologia que se mostrou mais frequente, presente em 40,3 dos casos, 
foi a cardiomiopatia isquêmica, seguida pela hipertensiva (22,6). Os principais fatores 
de risco para a insuficiência cardíaca foram: hipertensão arterial sistêmica (73,5), 
dislipidemia (63,4), tabagismo (52,6), doença arterial coronariana (44,5) e diabetes 
mellitus (33,8). Quanto ao tratamento, os medicamentos prescritos com maior 
frequência foram: betabloqueadores (82,9), diuréticos (54), inibidores da enzima 
conversora de angiotensina (47,4) e os bloqueadores do receptor de angiotensina 
(38,1).  
Conclusões: Houve uma maior prevalência de pacientes com cardiomiopatia 
isquêmica, sexo masculino e idade maior que 60 anos. Mais da metade dos portadores 
de IC são ex-tabagistas ou ainda fumam.
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P 009
EFEITO DO USO PRÉVIO DE ESTATINAS NOS EVENTOS 
CARDIOVASCULARES APÓS ANGIOPLASTIA ELETIVA

LILIANE GATTI (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ), 
LUISA  SUPERTI DAL MAGRO  (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 
PARANÁ), SAMARA EZZAT KHALIL (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DO PARANÁ), JOSÉ  KNOPFHOLZ (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DO PARANÁ), GUILHERME  GAESKI PASSUELO (HOSPITAL SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DE CURITIBA )

Introdução: O uso prévio de estatinas é associado a redução de eventos 
cardiovasculares nas intervenções coronárias percutâneas (ICP). 
Objetivo: Avaliar a influência do uso de estatinas na incidência de infarto do miocárdio 
(IM) periprocedimento em um serviço de referência em ICP. 
Delineamento: Estudo observacional transversal. 
Pacientes e métodos: Os dados foram obtidos a partir de um questionário aplicado 
aos pacientes submetidos a ICP eletiva em um serviço de referência em cardiologia 
intervencionista, de junho de 2016 a janeiro de 2018. Foram inclusos 249 pacientes, 
de ambos os sexos, que não estivessem na vigência de infarto agudo do miocárdio. 
Os valores da troponina pré e pós-operatória, exames de imagem, sinais e sintomas, 
comorbidades e medicações foram considerados para análise. O critério de injúria 
do miocárdio ou IM seguiu a Quarta Definição Mundial de Infarto do Miocárdio de 
2018. Foram ajustados modelos de Regressão Logística para a estatina e cada uma 
das demais variáveis. A análise dos dados foi realizada com o programa IBM SPSS 
Statistics v. 20.0. 
Resultados: O desfecho de IM periprocedimento ocorreu em 10,4 (n=26) dos 
pacientes e a injúria miocárdica foi constatada em 56,6 (n=141) dos pacientes. O 
sexo masculino foi associado a maior ocorrência do evento (57,3 vs. 74,2, p=0,009) 
e após o ajuste dos valores ele permaneceu como um fator de risco independente. 
A estatina constituiu um fator de proteção para o desfecho (59,8 vs. 74,4, p=0,025, 
intervalo de confiança 95 (IC95) 0,29-0,92). Ao fazer o ajuste do modelo para a análise 
multivariada considerando o sexo, estatinas e beta bloqueadores, o efeito protetor das 
estatinas manteve-se significante estatisticamente (Odds Ratio= 0,37 IC95 0,19 - 0,75, 
p=0,005), independente das demais variáveis.
Conclusões: O IM e a injúria miocárdica são desfechos comuns após a angioplastia 
eletiva e o uso de estatinas é um fator de proteção independente para esses eventos.

P 011
ASSOCIAÇÃO ENTRE ÍNDICE DE BRINKMAN, FENÓTIPO CINTURA 
HIPERTRIGLICERIDÊMICA E ÍNDICES LIPÍDICOS DE RISCO 
CARDIOVASCULAR EM HOMENS FUMANTES E EX-FUMANTES DO 
MUNICÍPIO DE CARUARU, AGRESTE DE PERNAMBUCO – BRASIL

YURI MIGUEL PALMA (CURSO DE MEDICINA, CAMPUS DO AGRESTE, UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE), LUCAS EMANUEL CARVALHO CAVALCANTE 
(CURSO DE MEDICINA, CAMPUS DO AGRESTE, UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO - UFPE), BRUNA  OLIVEIRA DO CARMO (CURSO DE MEDICINA, CAMPUS 
DO AGRESTE, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE), GEIZIANE 
GRAZIELLY SILVA CORDEIRO (CURSO DE MEDICINA, CAMPUS DO AGRESTE, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE), WILBERTO ANTÔNIO DE ARAÚJO 
NETO (CURSO DE MEDICINA, CAMPUS DO AGRESTE, UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO - UFPE), SAMUEL NOBRE DE MIRANDA (CURSO DE MEDICINA, CAMPUS 
DO AGRESTE, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE), ANDREY RAFAEL 
PEREIRA DAMASCENO (CURSO DE MEDICINA, CAMPUS DO AGRESTE, UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE), STEFSON  DE SOUZA OLIVEIRA (LABORATÓRIO 
DE LIPÍDIOS E APLICAÇÕES BIOMOLÉCULAS EM DOENÇAS PREVALENTES E 
NEGLIGENCIADAS - UFPE), PRISCILA  PEREIRA PASSOS (LABORATÓRIO DE LIPÍDIOS 
E APLICAÇÕES BIOMOLÉCULAS EM DOENÇAS PREVALENTES E NEGLIGENCIADAS - 
UFPE), BIANKA SANTANA DOS SANTOS (LABORATÓRIO DE LIPÍDIOS E APLICAÇÕES 
BIOMOLÉCULAS EM DOENÇAS PREVALENTES E NEGLIGENCIADAS - UFPE)

Introdução: Tem havido um aumento persistente na prevalência de tabagismo entre homens 
em alguns municípios de Pernambuco. Isto é preocupante, pois tabagismo é um dos principais 
fatores de risco cardiovascular aterosclerótico (RCVA), com potencial de associação causal com 
anormalidades metabólicas. Objetivo: Avaliar a associação entre índice de Brinkman, fenótipo cintura 
hipertrigliceridêmica (CHTg) e índices lipídicos de RCVA em homens de Caruaru-Pernambuco. 
Delineamento: Estudo transversal observacional-analítico. Pacientes e Métodos: 550 homens, 8805, 
20 anos, nascidos em Caruaru, participaram voluntariamente deste estudo, após aprovação por 
Comitê de Ética (35165214.6.0000.5208). Índice de Brinkman e tolerância-dependência à nicotina 
foram quantificados e estratificados. Amostras sanguíneas em jejum foram obtidas para determinação 
enzimática de Colesterol Total (CT), colesterol das lipoproteínas de alta densidade (HDL-c), baixa 
densidade (LDL-c) e de Triglicerídios (TG), para os cálculos dos índices lipídicos de RCVA: CT/HDL-c, 
LDL-c/HDL-c e TG/HDL-c. Circunferência abdominal foi medida e fenótipo CHTg foi identificado. 
Análises de variância, testes de correlação e regressão logística (p0,05) foram realizados. Variáveis de 
confusão foram ajustadas. Resultados: Foram encontradas prevalências de 19 de fumantes correntes 
(FC) e 12 de ex-fumantes (EF), valor médio de Índice de Brinkman de 1180,5 ± 340,1, maior presença 
de fumantes severos e grave dependência à nicotina (Escore de Fagerstrom=10). Índices Lipídicos de 
RCVA correlacionaram-se positivamente com Índice de Brinkman e foram significativamente maiores 
em FC (CT/HDL-c=6,13±0,03, LDL-c/HDL-c=4,42±0,03, TG/HDL-c=5,20±0,04), como em EF (CT/
HDL-c=5,98±0,07, LDL-c/HDL-c=4,34±0,04, TG/HDL-c=4,98±0,04), quando em comparação a Não 
Fumantes (CT/HDL-c=3,97±0,03, LDL-c/HDL-c=2,60±0,04, TG/HDL-c=3,11±0,03). Prevalência de 
CHTg foi de 26 e razão de chance de 3,5 foi encontrada entre alto Índice de Brinkman e fenótipo CHTg. 
Conclusões: O tabagismo esteve bem prevalente na população masculina do presente estudo e, 
independente de ser um hábito corrente ou de já ter sido cessado, foi um fator relevante para a presença 
de anormalidades metabólicas e RCVA.

P 010
HIPOTENSÃO ORTOSTÁTICA EM DIABÉTICOS INSULINO-DEPENDENTES: 
PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS.

MARIA EDUARDA MINATTI (UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - 
FURB), BARBARA SPENGLER MACHADO (UNIVERSIDADE REGIONAL DE 
BLUMENAU - FURB), SIEGMAR STARKE (UNIVERSIDADE REGIONAL DE 
BLUMENAU - FURB), ERNANI TIARAJU DE SANTA HELENA (UNIVERSIDADE 
REGIONAL DE BLUMENAU - FURB)

Introdução: Uma das variações não fisiológicas da pressão arterial (PA) é a hipotensão 
ortostática (HO). HO é definida como uma redução mínima de 20 mmHg na PA sistólica 
e/ou 10 mmHg na PA diastólica em até 3 minutos após assumir posição ereta.
Objetivo: Estabelecer a prevalência de HO em uma população de diabéticos insulino-
dependentes e verificar possíveis associações com as variáveis sexo, hipertensão 
arterial sistêmica (HAS), tabagismo, idade, índice de massa corporal (IMC) e tempo 
de diabetes mellitus (DM).
Delineamento: Estudo transversal observacional quantitativo.
Pacientes e Métodos: Os dados de 133 diabéticos insulino-dependentes foram 
incluídos na pesquisa. Inicialmente os participantes responderam ao questionário 
estruturado e permaneceram em decúbito dorsal em uma maca por 5 minutos. Em 
seguida, a PA foi mensurada e o participante foi solicitado a permanecer em posição 
ortostática. A PA foi mensurada novamente após 1 e 3 minutos de ortostatismo. Foi 
adotado p0,05 para o estabelecimento de significância estatística.
Resultados: HO foi evidenciada em 20 participantes (15,04). Entre os portadores 
de HO, 11 (55) apresentaram apenas HO sistólica, 4 (20) apenas HO diastólica 
e 5 (25) HO sistólica e diastólica. HO foi mais prevalente no sexo feminino (55). A 
maioria dos participantes com HO relataram diagnóstico prévio de HAS (85) e eram 
ex-tabagistas (45). A média de idade entre os portadores de HO foi de 63,95 anos e 
o IMC médio foi 32,55. O tempo médio de DM entre os participantes com HO foi de 
15,2 anos. Nenhuma das variáveis analisadas apresentou associação estatisticamente 
significativa com HO.
Conclusões: Em 15,04 dos diabéticos em uso de insulina exógena foi evidenciada 
HO sistólica, diastólica ou ambos. Não foi encontrada relação significativa com as 
variáveis investigadas. Pela sua implicação clínica e prevalência, a mensuração da PA 
em decúbito e ortostatismo deve ser sempre realizada em diabéticos.

P 012
AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DO SUPORTE 
AVANÇADO DE VIDA EM CARDIOLOGIA (SAVC) POR MÉDICOS EM CENTROS 
DE EMERGÊNCIA EM CURITIBA

MAIRA DE MAYO OLIVEIRA NOGUEIRA LOESCH (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO PARANÁ ), LUIZA  GUERRA ALVES (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO PARANÁ )

FUNDAMENTO: A eficácia dos procedimentos de Ressuscitação Cardiopulmonar em 
ambiente hospitalar depende diretamente das habilidades dos médicos responsáveis 
pela realização do Suporte Avançado de Vida em Cardiologia, de forma que falhas na 
aplicação podem levar o paciente em parada a óbito. Os altos índices de morte por 
Parada Cardiorrespiratória no Brasil, bem como a falta de treinamento especializado 
para médicos nas técnicas do SAVC foram os fatores preponderantes para realização 
desta pesquisa acerca da aplicação das medidas necessárias no Suporte Avançado de 
Vida em vítimas de Parada Cardiorrespiratória. 
OBJETIVO: O objetivo geral do estudo é identificar o conhecimento do Suporte 
Avançado de Vida em Cardiologia dos médicos que atuam nos grandes centros de 
atendimento a emergências em Curitiba com base em casos clínicos que tratam da 
aplicação do SAVC.
DELINEAMENTO: Estudo transversal, observacional e descritivo
MÉTODOS: Foi realizado um estudo com uma amostra que consistiu de 90 médicos 
que atuam em diversos centros de atendimento de emergência em Curitiba. Por 
meio de casos clínicos foram identificados os conhecimentos desses profissionais no 
atendimento a vítimas de Parada Cardiorrespiratória. 
RESULTADOS: Decisões como os momentos de entubar um paciente em parada 
(p=0,03) e a droga de auxílio recomendada para uma AESP (p=0,01) se destacaram 
entre as divergências das escolhas entre esses médicos. Com relação ao tipo de 
hospital que atua e ter realizado o curso, observou-se que médicos com vínculo duplo 
são os que mais realizam o curso de SAVC (65) e, dentre os que não realizam o curso, 
a grande maioria pertence aos hospitais particulares (65 - p=0,04).
CONCLUSÃO: Dessa forma, concluímos que houve relevância na tomada das 
decisões corretas quando comparamos os médicos que realizaram o treinamento do 
Suporte Avançado de Vida em Cardiologia e os que não realizaram.
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P 013
ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DAS ENDOCARDITES INFECCIOSAS EM 
DOIS HOSPITAIS DE CURITIBA

JÜRGEN BEUTHER (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAJURU), ANNA  LUIZA 
CAUDURO DE MIRANDA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAJURU), FELIPE  
FRANCISCO BONDAN TUON (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAJURU)

Introdução:a endocardite infecciosa (EI) é caracterizada por focos inflamatórios na 
superfície do endotélio cardíaco e em suas válvulas cardíacas, conferindo uma elevada 
taxa de morbi-mortalidade. Entre os fatores de risco, o uso de drogas endovenosas, 
presença de cateteres de longa permanência e uso de dispositivos intra-cardíacos 
ou valvas protéticas podem ser citados. Os micro-organismos mais comuns são S. 
aureus, S. Coagulase negativo e Streptococcus. Objetivo:este levantamento estatístico 
teve como objetivo conhecer os perfis epidemiológicos e patológicos dos pacientes 
com EI em dois hospitais de Curitiba, relacionando os tratamentos realizados e os 
agentes etiológicos com o desfecho mortalidade.  Metodologia:a amostra consistiu 
em 36 pacientes com endocardite confirmada por ecocardiografia. A partir destes 
pacientes, buscou-se correlacionar a presença de comorbidades, presença de culturas 
positivas, presença de valvas protéticas, tempo de internamento e de tratamento, 
com o desfecho morte. Esta pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética interno. 
Resultados: dos 36 pacientes com endocardite, 29 sobreviveram  e 7 morreram. A 
mediana de idade da amostra foi de 60,5 anos, e a mediana para a correlação da 
idade x desfecho foi de 60 anos para grupo que sobreviveu, e 70 para o grupo que 
morreu (p 0,023). A prevalência de gênero nos pacientes acometidos pela EI foi de 
homens, 75 da amostra. As comorbidades mais encontradas nos pacientes portadores 
de EI foram HAS (52), diabetes (25), insuficiência cardíaca (25) e insuficiência renal 
(17), porém sem relação com mortalidade no presente estudo. A mediana do tempo 
de internamento foi de 23 dias para o grupo que sobreviveu, e de 32 dias para o 
grupo que morreu (p 0,611). As hemoculturas mais prevalentes foram de S.aureus e 
S. coagulase negativo. Conclusão:é de extrema importância o estudo de novos perfis 
epidemiológicos, patológicos, e de terapêutica, favorecendo o diagnóstico da EI e o 
sucesso do tratamento.

P 015
PERFIL CLÍNICO DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 
ASSOCIADO AO RISCO CARDIOVASCULAR EM CHAPECÓ (SC)

FABIANA  DE SOUZA BARCALA (UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA 
REGIÃO DE CHAPECÓ), JULIANA ULSENHEIMER KNORST (UNIVERSIDADE 
COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ), THAIS FERNANDA BORGES HSU 
(UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ)

Introdução: O Diabetes mellitus (DM) é uma síndrome do distúrbio glicêmico que pode 
causar diversas complicações de considerável morbimortalidade aos pacientes. O 
portador de DM tipo 2 apresenta duas a três vezes maior risco para o desenvolvimento 
de doenças cardiovasculares.  Quando ocorrem episódios como eventos coronarianos 
e acidente vascular cerebral (AVC), a mortalidade também é maior nesta população. 
Objetivo: Descrever as características clínicas associadas aos fatores de risco 
cardiovascular da população com DM tipo 2. Delineamento: Trata-se de um estudo 
observacional descritivo do tipo transversal. Pacientes e métodos: O estudo incluiu 
dados de 377 prontuários de pacientes (nível de confiança 95) com DM tipo 2 
atendidos no ano de 2017 na Atenção Primária à Saúde do município de Chapecó 
(SC). As  variáveis analisadas foram: idade, sexo, índice de massa corporal (IMC), 
hábitos de vida e comorbidades cardiovasculares. O estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética, sob o parecer número 2.841.128. Resultados: Do total de dados analisados, 
foi verificado a predominância de pacientes do sexo feminino (59), média de idade de 
62,8±11,7 anos. Quanto aos hábitos de vida, a maioria dos pacientes dos pacientes 
eram sedentários (88,6), 88,3 encontravam-se acima do peso ideal (IMC  25kg/
m²) e 11,67 eram tabagistas.Cerca de 87,8 dos pacientes eram hipertensos e 52,2 
dislipidêmicos. Além disso, 7,16 dos pacientes apresentavam histórico prévio de AVC, 
6,6 de Infarto Agudo do Miocárdio e 3,18 de Doença Arterial Periférica. Conclusões: 
Os resultados evidenciaram elevada prevalência de múltiplos fatores de risco 
cardiovascular em pacientes com DM tipo 2, com destaque para hipertensão arterial 
sistêmica, dislipidemia, excesso de peso e sedentarismo. Este trabalho pode auxiliar 
os profissionais que trabalham no serviço público municipal de saúde na prevenção de 
complicações cardiovasculares a partir da identificação de fatores de risco.

P 014
PREVALÊNCIA DAS ALTERAÇÕES ELETROCARDIOGRÁFICAS EM ATLETAS 
PROFISSIONAIS DE FUTSAL

ALEXANDRE FELIPE PACINI (UNIOESTE), ALCIRLEY DE ALMEIDA LUIZ 
(UNIOESTE)

Introdução: O coração de atleta é considerado uma síndrome, marcada por sinais 
identificados em atletas, resultantes de adaptações cardiovasculares induzidas pelo 
exercício, que podem ser normais ou patológicas. De acordo com os critérios de 
Seattle, a morte súbita relacionada a evento cardiovascular é a principal causa de 
mortalidade em atletas durante a prática esportiva, sendo comumente o resultado de 
desordens como cardiomiopatias ou distúrbios eletrofisiológicos primários, que podem 
ser indicadas – na maioria das vezes – por achados específicos do eletrocardiograma 
(ECG). Objetivo: Apresentar as prevalências de achados eletrocardiográficos 
considerados normais e anormais em um grupo de atletas de futsal de uma cidade do 
Oeste do Paraná. Delineamento: Série de casos, estudados por meio de prontuários 
médicos. Pacientes e Métodos: Foram levantadas informações de 75 prontuários 
médicos de atletas avaliados em um serviço de Cardiologia de Cascavel (PR). ECGs 
de repouso de todos os atletas foram analisados, utilizando-se os critérios de Seattle 
para avaliação das alterações. Resultados: A população foi composta totalmente de 
atletas do sexo masculino, que praticavam futsal profissionalmente. Os jogadores 
apresentavam média etária de 26,8 anos. As alterações mais frequentemente 
encontradas foram bradicardia sinusal (62,7), repolarização precoce (56), arritmia 
sinusal (52) e critério de voltagem isolado para hipertrofia ventricular esquerda (30,7) 
– todas adaptações normais ao esporte profissional. Dentre os achados anormais, 4 
atletas (5,3) apresentaram inversão de onda T. Conclusões: Os achados demonstram 
que as alterações eletrocardiográficas em atletas de futsal assemelham-se às de 
atletas de outros esportes. Reforça-se a utilidade do ECG na triagem para identificação 
de alterações sugestivas de cardiopatia, o que exige investigação adicional e pode 
prevenir a morte súbita relacionada ao esporte. Por fim, destaca-se o valor do estudo 
por ter avaliado especificamente ECGs de atletas de futsal, o que não se encontra na 
literatura até o momento.

P 016
INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM 
UM SERVIÇO DE CIRURGIA CARDÍACA  NO BRASIL

GUILHERME BAIL FERREIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), 
JULIANA CAROLINA SAVA DONADELLO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARANÁ), LEONARDO ANDRADE MULINARI (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARANÁ)

Fundamento: Infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) representam uma 
das principais complicações pós-operatórias em cirurgia cardíaca. Identificar os fatores 
de risco e o impacto que o processo infeccioso tem no tempo de internamento (TI) é 
vital.
Objetivo: O objetivo deste estudo foi determinar a taxa de infecção em nosso serviço 
de cirurgia cardiovascular e seus principais sítios, demonstrar que sexo e idade eram 
fatores de risco para o desenvolvimento de infecções e quantificar, em média, o 
acréscimo que esses quadros infecciosos tiveram sob o TI desses pacientes.
Métodos: 195 prontuários de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca aberta no 
período de janeiro de 2012 a janeiro de 2018 foram analisados. Os dados coletados 
compreendiam idade e sexo dos pacientes, ocorrência de processo infeccioso durante 
o internamento, mortalidade e tempo de internamento. Foi calculada a incidência 
global de infecção e seus sítios e o tempo de internamento.   
Resultados: A taxa de IRAS em nosso serviço foi de 22,6, sendo que o sexo feminino 
mostrou-se como fator de risco positivo para infecções (RC=2,23, p=0,015). A média 
de idade no grupo de pacientes que desenvolveram IRAS foi de 64,5 anos versus uma 
média de 59,5 anos do grupo sem infecção (p=0,02). A incidência de IRAS elevou o TI 
em 14 dias quando comparado aos 9,5 dias usuais (p0,001). Um paciente que adquire 
IRAS tem aproximadamente 19 vezes mais chance de permanecer mais do que 9 dias 
internado (p0,001).
Conclusões: Sexo e idade são fatores de risco para o desenvolvimento de IRAS e a 
ocorrência de um processo infeccioso durante o internamento eleva significativamente 
o tempo de permanência hospitalar. Esses achados podem guiar ações futuras que 
visem à redução do impacto que as IRAS têm sobre o sistema de saúde.
. 
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P 017
CORRELAÇÃO ENTRE A ESPESSURA DA GORDURA EPICÁRDICA EM 
TORNO DAS PRINCIPAIS ARTÉRIAS CORONÁRIAS E A SEVERIDADE DA 
DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA

LUIS FERNANDO  KUBRUSLY (FACULDADE EVANGÉLICA DO PARANÁ 
), ISABELLE TERUMI  TANIOKA CORREA (FACULDADE EVANGÉLICA 
DO PARANÁ ), KELRE WANNLEN CAMPOS SILVA ARAUJO (FACULDADE 
EVANGÉLICA DO PARANÁ ), ANDRESSA BERTOLDI (FACULDADE 
EVANGÉLICA DO PARANÁ ), RICARDO RABELLO (FACULDADE EVANGÉLICA 
DO PARANÁ ), FÁBIO  ROCHA (FACULDADE EVANGÉLICA DO PARANÁ )

Introdução: As doenças cardiovasculares são responsáveis pela principal causa de 
morbimortalidade da população mundial. A Doença Arterial Coronariana (DAC) é 
uma doença de cunho multifatorial, na qual é caracterizada fundamentalmente por 
acúmulo de placas ateroscleróticas devido ao trauma que ocorre ao nível do endotélio, 
levando ao estreitamento das artérias coronarianas. A principal causa das lesões 
do endotélio é de origem inflamatória, sendo a gordura epicárdica (GE) elementar 
no desenvolvimento desse processo. Diante deste quadro, é importante quantificar 
a extensão e a severidade da DAC em relação a GE no intuito de diagnosticar de 
maneira precoce e direcionar medidas de prevenção, através do reconhecimento de 
fatores que possam mudar o curso da doença. Objetivo: Correlacionar a espessura 
da gordura epicárdica em torno das principais artérias que irrigam o coração com 
a severidade da DAC, em uma amostra de 111 indivíduos diferenciados por sexo e 
faixa etária, através de um estudo retrospectivo com análise dos laudos de exames 
de imagem angiotomográficas dos pacientes submetidos a tal exame, realizado no 
Centro Diagnóstico Água Verde (CEDAV), na cidade de Curitiba, Paraná, durante 
o período de janeiro de 2017 à dezembro de 2018. Os resultados apresentaram 
grande variabilidade no que diz respeito ao sexo, faixa etária e nível de acometimento 
nas diferentes artérias estudadas. Resultados: Não houve correlação significativa 
quanto ao tamanho da espessura da GE em relação à severidade da DAC (exceto 
na Coronária Direita), apesar dos valores de GE serem crescentes na medida em 
que os pacientes evoluem na categoria de lesão obstrutiva, de normais à obstrução 
importante. Conclusão: Houve diferença na apresentação da doença em relação aos 
sexos e a faixa etária, porém a mensuração da espessura não foi significante na 
avaliação da severidade da DAC.

P 019
FIBROSE MIOCÁRDICA E ARRITMIAS CARDÍACAS NA CARDIOMIOPATIA 
HIPERTRÓFICA

THAYLINE  LIMA PRATAS DA COSTA (INSTITUTO DO CORAÇÃO DE SÃO 
PAULO (INCOR-HC-FMUSP) FACULDADE DE MEDICINA DE BRAGANÇA 
PAULISTA-SP ), MURILLO  ANTUNES (INSTITUTO DO CORAÇÃO DE SÃO 
PAULO (INCOR-HC-FMUSP) FACULDADE DE MEDICINA DE BRAGANÇA 
PAULISTA-SP ), EDMUNDO  FERNANDEZ (INSTITUTO DO CORAÇÃO DE SÃO 
PAULO (INCOR-HC-FMUSP) ), CHARLES MADY (INSTITUTO DO CORAÇÃO 
DE SÃO PAULO (INCOR-HC-FMUSP) ), BRUNA MARTINS (FACULDADE DE 
MEDICINA DE BRAGANÇA PAULISTA - SP), CAIO PEREIRA (FACULDADE DE 
MEDICINA DE BRAGANÇA PAULISTA - SP), LUCAS  SANCHES (FACULDADE 
DE MEDICINA DE BRAGANÇA PAULISTA - SP)

Introdução: Na cardiomiopatia hipertrófica (CMH) a presença da fibrose miocárdica 
constitui importante substrato para ocorrência de arritmias ventriculares responsáveis 
pela morte súbita nesta doença. Objetivo: Avaliar associação entre fibrose miocárdica 
e a ocorrência de arritmias na CMH. Método: Avaliamos de forma consecutiva 130 
pacientes com diagnóstico de CMH, que haviam realizados Holter de 24 horas 
e ressonância magnética com técnica de realce tardio para avaliação de fibrose 
miocárdica.  Resultados: A idade média dos pacientes foi de 37±12 anos, maioria do 
sexo masculino 81(62), 96 estavam em CF I-II NYHA. Medida de espessura septal 
média foi de 43±5 mm e 45 (34) pacientes apresentavam obstrução na via de saída do 
ventrículo (VSVE) 8805, 30 mmHg. A fibrose miocárdica foi identifica em 114 (87). Na 
comparação dos pacientes com e sem fibrose miocárdica, não observamos diferença 
estatísticas na idade (p=0,46), sexo (p=0,98), espessura septal (p=0,76), gradiente em 
VSVE (p=0,16) e uso de medicações (p=0,34). Extrassístoles ventriculares (EV) foram 
mais prevalentes nos pacientes com fibrose miocárdica quando comparados com 
aqueles sem fibrose (83 vs. 30 p=0,01), que também apresentavam uma maior número 
total desta arritmia nas 24 hs (total de EV/24hs, 641±2181 vs. 503±1704 p=0,01, com e 
sem fibrose respectivamente). Entretanto a prevalência de extrassístoles ventriculares 
pareadas (EVP), taquicardia ventricular não sustentada (TVNS), extrassístoles 
supraventriculares (ESV), taquicardia atrial não sustentada (TANS) e fibrilação atrial 
(FA) não apresentaram diferenças quando comparados os pacientes com e sem 
fibrose respectivamente (EVP: 28 vs 0 p=0,21, TVNS: 23 vs 20 p=0,24, ESV: 64 vs 29 
p=0,20, TANS: 27 vs 0 p=0,79, FA: 2 vs 0 p=0,49). Conclusão: Na CMH a presença 
de fibrose miocárdica está associada com maior prevalência e quantitade total de 
arrtimias ventriculares, entretanto, provavelmente ao curto período de gravação do 
exame de holter, não observamos associação com a ocorrência de TVNS.

P 018
RESULTADOS PARADOXAIS NA AVALIAÇÃO DAS FREQUÊNCIAS 
CARDÍACAS DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA AGUDA - 
SUBANÁLISE DO ESTUDO BREATHE

ALAN  HOMERO DOS SANTOS (LIGA ACADÊMICA DE CARDIOLOGIA PUCPR), 
LIDIA  ANA ZYTYNSKI MOURA (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 
PARANÁ), CRISTINA  PELLEGRINO BAENA (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO PARANÁ), HENRIQUE  MOSTIACK GUIMARAES (LIGA 
ACADÊMICA DE CARDIOLOGIA PUCPR), LUKA  DAVID LECHINEWSKI 
(IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CURITIBA), DIRCEU  
RODRIGUES ALMEIDA (HOSPITAL DO CORAÇÃO HCOR), RICARDO  
MOURILHE ROCHA (HOSPITAL DO CORAÇÃO HCOR), OTÁVIO  BERWANGER 
(HOSPITAL DO CORAÇÃO HCOR), DENILSON  CAMPOS DE ALBUQUERQUE 
(HOSPITAL DO CORAÇÃO HCOR), HÉLIO  PENNA GUIMARÃES (HOSPITAL 
DO CORAÇÃO HCOR)

Fundamento
Insuficiência Cardíaca (IC) é a principal causa de internação por doença cardiovascular 
no Brasil. O registro BREATHE é o primeiro registro multicêntrico brasileiro de IC e 
revelou elevada taxa de mortalidade ao final de seguimento (39,5).
Objetivos: Analisar a correlação da Frequência Cardíaca (FC) com a mortalidade dos 
pacientes acometidos pela IC, utilizando-se dados do registro BREATHE.
Delineamento:: O delineamento estabelecido foi um estudo multicêntrico observacional 
(registro) com seguimento longitudinal de 12 meses.
Paciente e Métodos: Foram incluídos 1.261 pacientes de todo o país, admitidos em 
qualquer centro participante do BREATHE durante o período de fevereiro de 2011 a 
dezembro de 2012. Os métodos de registro e os critérios de inclusão e exclusão foram 
definidos pelo BREATHE, sendo que as variáveis categóricas foram analisadas pelo 
teste X² de Pearson e as variáveis continuas foram analisadas pelo método ANOVA.
Resultados: Foram avaliados 1148 pacientes (92,2 do total da amostra inicial). 
Analisamos a FC como um fator independente de prognóstico, visando sugerir 
uma faixa de FC ideal para metas terapêuticas. Os pacientes foram reagrupados 
em intervalos de FC, sendo estes 61bpm, 61-80 bpm, 81-100 bpm, 101-120 bpm e 
120bpm. Através de regressão logística tomou-se como referência o intervalo 61 bpm 
e o comparou com os demais. A chance de paciente com FC basal no intervalo de 
81-100 bpm morrer em até 12 meses foi cerca de 38 menor quando comparado com 
um paciente com FC  61 bpm (p = 0,042). Pacientes com FC basal entre 101-120 bpm 
e 120 bpm apresentaram mortalidade reduzida em 44 (p = 0,027) e 63  (p = 0,003), 
respectivamente. Considerações finais: Nesta subanálise do Registro BREATHE 
observou-se maior prevalência de óbito em pacientes com FC basal menor, sendo 
este um achado contraditório em relação a literatura médica internacional e destoante 
de estudos similares ao BREATHE .
 

P 020
PCSK9 CONCENTRATIONS IN DIFFERENT STAGES OF SUBCLINICAL 
ATHEROSCLEROTIC CHANGES AND THEIR RELATIONSHIP WITH 
INFLAMMATION

STEFAN TOTH (2ND DEPARTMENT OF CARDIOLOGY, VUSCH, KOSICE, 
SLOVAKIA), DANIEL PELLA (2ND DEPARTMENT OF CARDIOLOGY, VUSCH, 
KOSICE, SLOVAKIA)

Introduction: PCSK9 has become a popular target in the treatment of dyslipidemias. 
Despite the know lipid effects of PCSK9, relationship of PCSK9 and subclinical 
inflammation and vascular changes during the early atherogenesis is less known. The 
aim of this study was to determine the concentrations of PCSK9 in various stages of 
subclinical atherosclerosis and their relation with inflammation.
Investigations and methods: In this prospective study, 159 healthy patients were divided 
into three groups based on the degree of carotid artery atherosclerotic changes: group 
without atherosclerotic changes, cIMT 75‰ and asymptomatic plaque group. PCSK9 
plasma levels were measured by ELISA, hsCRP by immunoturbidimetric method. 
Vascular changes were quantified by carotid ultrasound.
Results: Significant increase of PCSK9 was detected between healthy group and 
group with cIMT75‰, however no significant increase was detected between 
cIMT75‰ and asymptomatic plaque group. Positive linear correlation of PCSK9 
concentration and vascular changes were found (cIMT, AI,946,,PWV, each p0.001), 
however after reanalysis in groups, this correlation persisted only in group with 
borderline values. Besides that, significant linear correlation was found between the 
PCSK9 concentrations and lipid parameters (LDL p0.001, Lpa p=0.036). However, no 
significant linear correlation was found with hsCRP (p=0.77).
Conclusion: PCSK9 concentrations were significantly increased in groups with vascular 
changes, however linear correlation was detected only in the group with values still 
bellow 75‰. Based on that we suggest that PCSK9 plays a key role dominantly in 
the initiation of the atherosclerotic changes and in later stages the effect is not linear.
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P 021
ASSOCIAÇÃO ENTRE PARÂMETROS ERGOESPIROMÉTRICOS E A 
FUNÇÃO VENTRICULAR DE ADULTOS EM PÓS OPERATÓRIO TARDIO COM 
CARDIOPATIA CONGÊNITA CIANOGÊNICA (GUCH) - ESTUDO PILOTO.

ANA LUÍZA GUIMARÃES FERREIRA (INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE 
CARDIOLOGIA – IDPC), ÂNGELA FUCHS (INSTITUTO DANTE PAZZANESE 
DE CARDIOLOGIA – IDPC), ANA CATARINA NUNES (INSTITUTO DANTE 
PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – IDPC), GUACIRA GRECCA (INSTITUTO 
DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – IDPC), FLAVIA BERNARDES MORAIS 
(INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – IDPC), CAROLINA 
CHRISTIANINI MIZZACI (INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – 
IDPC), CARLOS HORSSI (INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA 
– IDPC), RICA DODO BUCHLER (INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE 
CARDIOLOGIA – IDPC)

Introdução: Os diversos parâmetros do teste cardiopulmonar de esforço (TCPE) 
permitem definir o mecanismos relacionados a capacidade funcional frente a 
diversos cenários de distúrbios cardiorrespiratórios, no entanto, tais variáveis 
ergoespirométricas ainda não foram devidamente exploradas em adultos com 
cardiopatias congênitas (GUCH). 
Objetivos: Avaliar associação de variáveis ergoespirométricas (VERGS), através do 
TCPE em GUCH cianogênica que evoluíram com insuficiência ventricular em pós 
operatório tardio e compará-las ao grupo controle (GC), composto por adultos com 
cardiopatia congênita cianogênica corrigidas, mas que não apresentaram disfunção 
ventricular (DV) a longo prazo.  
Métodos: Coorte retrospectiva de 39 pacientes adultos (média de 31 ± 11 anos) ao 
longo de 5 anos, que foram submetidos ao TCPE e divididos em dois grupos, de 
acordo com a função ventricular. As VERGS elencadas foram: Pulso de O2,  do VO2 
máx predito, OUES (eficiência metabólica) e VE/VCO2 slope (eficiência ventilatória). A 
função ventricular obtida pelo ecocardiograma transtorácico (ECO TT) foi comparada 
às VERGS. 
Resultados: Entre os pacientes estudados, 51 eram portadores de DV. Neste grupo, 
as VERGS evidenciaram  do VO2 máx predito , VE/VCO2 slope e OUES abaixo 
do limite de normalidade, com significância estatística (p  0,005). Pulso de O2 com 
valores anormais em 47,3, enquanto no GC nenhum paciente apresentou alteração, 
apresentando também significância estatística (p0,05).
Conclusão: A análise conjunta das VERGS tanto cardiometabólicas como o Pulso 
de O2 e as Ventilatórias como o VE/VCO2 slope estiveram associadas à disfunção  
ventricular e podem ser usadas na avaliação clínica e funcional em GUCH.

P 023
AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO HEPATORENAL DE PACIENTES COM 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA AGUDA – SUBANÁLISE DO ESTUDO BREATHE

ALAN  HOMERO DOS SANTOS (LIGA ACADÊMICA DE CARDIOLOGIA PUCPR), 
LIDIA  ANA ZYTYNSKI MOURA (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 
PARANÁ), CRISTINA  PELLEGRINO BAENA (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO PARANÁ), HENRIQUE  MOSTIACK GUIMARAES (LIGA 
ACADÊMICA DE CARDIOLOGIA PUCPR), LUKA  DAVID LECHINEWSKI 
(IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CURITIBA), DIRCEU  
RODRIGUES ALMEIDA (HOSPITAL DO CORAÇÃO HCOR), RICARDO  
MOURILHE ROCHA (HOSPITAL DO CORAÇÃO HCOR), OTÁVIO  BERWANGER 
(HOSPITAL DO CORAÇÃO HCOR), DENILSON  CAMPOS DE ALBUQUERQUE 
(HOSPITAL DO CORAÇÃO HCOR), HÉLIO  PENNA GUIMARÃES (HOSPITAL 
DO CORAÇÃO HCOR)

Fundamentos: Insuficiência Cardíaca (IC) é a principal causa de internação por doença 
cardiovascular no Brasil. O registro BREATHE é o primeiro registro multicêntrico 
brasileiro de IC e revelou elevada taxa de mortalidade ao final de seguimento (39,5).
Objetivos: nalisar a correlação de Insuficiência Renal (IR) e Anemia com a mortalidade 
dos pacientes acometidos pela IC, utilizando-se dados do registro BREATHE.
Delineamento: O delineamento estabelecido foi um estudo multicêntrico observacional 
(registro) com seguimento longitudinal de 12 meses.
Paciente e Métodos: Foram incluídos 1.271 pacientes de todo o país, admitidos em 
qualquer centro participante do BREATHE durante o período de fevereiro de 2011 a 
dezembro de 2012. Os métodos de registro e os critérios de inclusão e exclusão foram 
definidos pelo BREATHE, sendo que as variáveis categóricas foram analisadas pelo 
teste X² de Pearson e as variáveis continuas foram analisadas pelo método ANOVA.
Resultados: Foram avaliados 1148 pacientes (92,2 do total da amostra inicial). 
Analisamos a IR através do clearence de creatinina e a anemia através dos níveis 
de Hemoglobina (Hb). Os pacientes com IR foram estratificados pelos critérios da 
National Kidney Foundation (NFK)e os pacientes  com anemia foram divididos em 
anemia leve, moderada ou grave conforme os valores de Hb.   Após o término de 
seguimento dos 12 meses , os pacientes em estágio 1 de NFK apresentaram uma 
taxa de óbito de 34,2 já os pacientes nos estágios 2,3,4 e 5 apresentara uma taxa 
de  33,6, 39,5 ,47,2 e 52,8  respectivamente, demonstrando assim que a decréscimo 
da função renal está relacionada a maior chance de desfecho de óbito em pacientes 
com IC (p=0.015). Já na análise estatística da variável anemia não houve significância 
estatística (p = 0,158).
Considerações finais: Indivíduos com IR possuem um prognóstico pior de acordo com 
seus respectivos estágios NFK. Entrtanto, os pacientes com anemia não apresentaram 
elevação significativa da mortalidade mesmo diante de quadros graves desta condição 
hematológica

P 022
ANÁLISE DA MEDIDA DA FRAÇÃO DE EJEÇÃO DO VENTRÍCULO 
ESQUERDO AO ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL POR MÉTODO 
SEMI-AUTOMÁTICO: COMPARAÇÃO COM O ECOCARDIOGRAMA 
TRIDIMENSIONAL AUTOMÁTICO (HEART MODEL)

RAFAEL BORSOI (QUANTA DIAGNÓSTICO E TERAPIA), SILVIO HENRIQUE 
BARBERATO (QUANTA DIAGNÓSTICO E TERAPIA), MIGUEL  MORITA 
FERNANDES DA SILVA (QUANTA DIAGNÓSTICO E TERAPIA), TATIANE 
VITOLA ROHN KINTZEL (QUANTA DIAGNÓSTICO E TERAPIA), MAURICIO 
TAMURA SARAIVA DO BRASIL (QUANTA DIAGNÓSTICO E TERAPIA), JOÃO 
VICENTE VITOLA (QUANTA DIAGNÓSTICO E TERAPIA)

Fundamento: a fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) é uma das medidas do 
ecocardiograma mais utilizadas na prática clínica. A estimativa da FEVE pelos métodos 
tradicionais utilizando o ecocardiograma bidimensional (2D) tem reprodutilibilidade e 
acurácica limitadas, e métodos semiautomáticos tem sido propostos. No entanto, estes 
não foram comparados com métodos mais acurados da FEVE, como a medida pela 
ecocardiografia tridimensional (3D) automática (Heart Model).
Objetivo: comparar as estimativas de FEVE, volumes diastólico (VDF) e sistólico finais 
(VSF) do ventrículo esquerdo pelo método 2D semiautomático com as obtidas pelo 
método 3D automático.
Delineamento: estudo observacional transversal.
Pacientes e Métodos: pacientes em ritmo sinusal, com FEVE 50, sem valvopatias 
ou alterações contráteis segmentares do VE, foram submetidos ao ecocardiograma 
transtorácico. Análise de Bland-Altman, teste t Student e coeficiente de Pearson foram 
usados na análise estatística.
Resultados: foram incluídos 40 pacientes, 52 mulheres, 29 hipertensos, 22 
dislipidêmicos, 8 diabéticos, 8 tabagistas, 14 com angioplastia prévia. Os valores 
médios de FEVE ao 3D e 2D foram 62,1 ± 5,8 e 61,7 ± 5,9 (p=0,50), respectivamente. 
Houve forte correlação da FEVE determinada pelo 2D e 3D (r = 0,74, p 0,001), assim 
como com o VDF (r = 0,75, p0,001) e o VSF (r = 0,76, p0,001). À análise de Bland-
Altman, não houve diferença significativa entre a  FEVE 2D e 3D (diferença média: 
-0,447, intervalo de confiança 95 -1,79 a 0,89).
Conclusões: encontramos boa correlação da FEVE e dos volumes ventriculares 
estimados pelo método 2D semi-automático com o método 3D automático.

P 024
TÍTULO: FIBRINOLÍTICO OU ANGIOPLASTIA CORONÁRIA NA SÍNDROME 
CORONARIANA AGUDA: EXPECTATIVA E REALIDADE.

MARINA AQUINO MARGE (UFJF), ALINE  P. S. COELHO (UFJF), ISABELLA  G. 
S. ARAUJO (UFJF), PATRICIA  M. COSTA (FICJF), ALICE MUSSI (FICJF), TULIO  
SPERB (FICJF), ANTÔNIO MUNIZ (FICJF), ARISE  G. S. GALIL (UFJF), MARIA 
AUGUSTA M. LIMA (UFJF)

A doença isquêmica do coração (DIC) é a principal causa de morte em todo o mundo, 
inclusive no Brasil. Dentre as apresentações das DIC encontram-se a síndrome 
coronariana aguda com supradesnível do segmento ST (SCACSST). Atraso no 
tratamento dessa condição impacta na mortalidade, sendo importante avaliar o tempo 
decorrido entre os sintomas sugestivos de síndrome coronariana aguda (SCA) e o 
início da intervenção coronária. Objetivo: Avaliar o tempo entre o início dos sintomas 
e a realização da reperfusão miocárdica (angioplastia primária). Metodologia: Estudo 
observacional, transversal, de série de casos (69 pacientes recrutados do sistema 
público de saúde atendidos em Hospital terciário com SCACSST, em Juiz de Fora 
- MG, entre 09/2018 a 05/2019. Foi analisado o tempo entre o início da dor torácica 
e a angioplastia primária (definido como Delay), assim como variáveis clínicas, de 
comorbidades e fatores de risco presentes. Para análise dos dados utilizamos o 
software SPSS 22.0.0.0. Resultados: Foram selecionados 69 pacientes com idade 
entre 38-93 anos (média de 61,91±12,05 anos), 73,9 do sexo feminino. Mais da 
metade eram tabagistas ou ex-tabagistas (63,2), sedentários (88,4), hipertensos 
(75), dislipidêmicos (28,4), sobrepeso/obesidade (18,8 e 12,3, respectivamente) e 
depressão (20). O delay foi bastante alargado (em minutos), com máximo de 877, 
mínimo de 140, média de 387, mediana de 300, moda de 140. Ao avaliarmos em 
quartis, observamos que o percentil 25, foi de 213, o de 50, 300 e o de 75, 492 minutos. 
Conclusão: Como identificado na análise inicial nesse estudo, que está em andamento, 
o delay encontrado é muito superior ao recomendado pelas diretrizes para realização 
de angioplastia primária. Identificamos um atraso importante na transferência do 
paciente do local de atendimento até o hospital impactando no resultado, onde a 
solução à curto prazo, seria indicação de fibrinolítico no local de atendimento para 
tratamento da SCACSST.
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P 025
CARDIOVASCULAR OUTCOMES AND MORTALITY IN TYPE 2 DIABETES 
WITH ASSOCIATED CARDIO-RENAL-METABOLIC COMORBIDITIES

JULIE SEGAWA (ASTRAZENECA), SUZANNE  ARNOLD (SAINT LUKE’S 
MID AMERICA HEART INSTITUTE, KANSAS CITY, MO, USA), PHILLIP  
HUNT (EVIDERA, WALTHAM, MA, USA), HUNGTA  CHEN (ASTRAZENECA, 
GAITHERSBURG, MD, USA), SHARON  MACLACHLAN (EVIDERA, LONDON, 
UK), ENRICO  REPETTO (ASTRAZENECA, GAITHERSBURG, MD, USA), JITEN  
VORA (ASTRAZENECA, CAMBRIDGE, UK), MIKHAIL  KOSIBOROD (SAINT 
LUKE’S MID AMERICA HEART INSTITUTE, KANSAS CITY, MO, USA)

BACKGROUND:
Cardio-renal-metabolic comorbidities (CRMCs) associated with type 2 diabetes (T2DM) 
increase patient morbidity and mortality. 
ENDPOINT:
We evaluated the incremental contribution of various CRMCs to the risk of myocardial 
infarction, stroke, or cardiovascular death (MACE), heart failure (HF), and all-cause 
mortality (ACM) in patients with newly diagnosed T2DM.
METHODS:
Using ICD-9 codes, T2DM patients were identified in a US EMR (Humedica/Optum) 
database along with other CRMCs (hypertension {HTN}, hyperlipidemia {HPLD}, 
chronic kidney disease {CKD}) at the time of T2DM diagnosis. Patients’ records were 
assessed for the occurrence of MACE, HF, and ACM.
RESULTS:
Between 1 Jan 2011 and 31 Mar 2015, 180722 incident T2DM patients were identified 
(age {mean [SD]}: 62.4 [13.5], 52.0 male) with/without CRMCs: T2DM only (n=25114, 
13.9), T2DM+HTN (n=20863, 11.5), T2DM+HPLD (n=13274, 7.3) T2DM+HTN+HPLD 
(n=52415, 29.0), and T2DM+HTN+HPLD+CKD (9.9). The risk of MACE, HF and ACM 
increased with a greater number of CRMCs (Table), CKD being associated with the 
highest incremental risk for ACM. 
CONCLUSIONS:
In patients with new diagnosis of T2DM, the risk of MACE, HF, and death increased 
incrementally with a greater number of CRMCs, with CKD being the main driver of 
mortality. These results may have implications for risk factor management, and 
potentially selection of treatment strategies among T2DM patients with various CRMCs.

P 027
CORRELAÇÃO DA PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO PARA 
DESNUTRIÇÃO EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

AMANDA LICHESKI CONTINI (PUC-PR), LEONARDO AKIRA GONDO (PUC-PR), 
ANGELA GUZZO LEMKE (PUC-PR), CATHARINE HARUMI KONNO (PUC-PR), 
GIOVANNA VOIGT PISCONTI MACHADO (PUC-PR), FLÁVIA CENTENARO 
DE OLIVEIRA (PUC-PR), VICTORIA MARZAGÃO RIBEIRO PAGLIOSA (PUC-
PR), LIDIA ANA ZYTYNSKI MOURA (PUC-PR), ANA KARYN EHRENFRIED DE 
FREITAS (PUC-PR), MARCELY GIMENES BONATTO (PUC-PR)

A insuficiência cardíaca (IC) é um problema grave e crescente de saúde pública 
mundial. A clínica dos pacientes com essa síndrome pode evoluir para quadros 
variáveis de desnutrição, de causa multifatorial. Apesar dos recentes avanços da 
medicina, pouca atenção vem sendo dada à avaliação nutricional e consequente 
associação com fatores de risco neste grupo.
Objetivo: Analisar a prevalência de fatores de risco em pacientes desnutridos 
portadores de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida.
Delineamento: Estudo transversal, aberto e unicêntrico, incluindo pacientes 
maiores de 18 anos, que apresentam IC com fração de ejeção menor que 50, em 
acompanhamento ambulatorial em um hospital referência no atendimento cardiológico 
em Curitiba (PR).
Métodos: Avaliação nutricional por nutricionista que utilizou o escore MNA (Mini 
Nutritional Assessment) e a avaliação subjetiva global, além das variáveis: etiologia da 
IC, comorbidades fração de ejeção e medicações de uso contínuo. 
Resultados: foram selecionados 98 pacientes, dos quais a maioria era do sexo 
masculino (65), com uma idade média de 63 anos. Destes, 18 eram desnutridos, 45 
eram obesos e 37 possuíam um estado nutricional considerado normal. Das variáveis 
avaliadas, foram relevantes para avaliação de desnutrição: idade avançada (p0,001), 
classe funcional (p0,001) e HAS (p=0,028).  
Conclusões: Há uma forte evidência de que idade avançada, classe funcional e 
presença de hipertensão arterial sistêmica são fatores importantes no desenvolvimento 
de desnutrição em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção 
reduzida. Portanto, são fatores que devem ser levados em conta durante o manejo 
ambulatorial desses pacientes. 

P 026
OCLUSORES NA CORREÇÃO DE DEFEITOS DO SEPTO ATRIAL – 
EXPERIÊNCIA DE 9 ANOS

FILIPE TOMASI KEPPEN SEQUEIRA DE ALMEIDA (CENTRO UNIVERSITÁRIO 
FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ), DANIEL TOMASI KEPPEN SEQUEIRA 
DE ALMEIDA (CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ), 
EVANDRO  LUÍS QUEIROZ FLORES (CENTRO UNIVERSITÁRIO 
FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ), FÁBIO SELIG (CENTRO DE CARDIOPATIAS 
CONGE770,NITAS E ESTRUTURAIS DO PARANA769,), RUI MANUEL DE 
SOUSA SEQUEIRA ANTUNES DE ALMEIDA  (CENTRO UNIVERSITÁRIO 
FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ)

INTRODUÇÃO: Doenças cardíacas congênitas em adultos são de difícil diagnóstico 
enquanto assintomáticas. A comunicação interatrial (CIA) representa 25 das 
cardiopatias congênitas diagnosticadas em adultos, e ¼ da população adulta possui 
forame oval patente (FOP) sem se.  
OBJETIVO: O presente busca apresentar os resultados imediatos do tratamento de 
pacientes portadores de FOP e CIA, entre os anos de 2009 e 2018.
DELINEAMENTO: Estudo prospectivo de série de casos.
PACIENTES E MÉTODOS: Foram analisados os prontuários de 50 pacientes 
diagnosticados com DSA ou FOP, encaminhados para tratamento endovascular 
com uso de oclusores em um mesmo serviço no interior do Paraná. Como critério 
de inclusão, adotou-se o histórico de ataques isquêmicos transitórios ou migrânea de 
causa desconhecida, em FOP, e presença de bordas mínimas em DSA. Não houve 
critérios de exclusão. 
Neste grupo 31pacientes (62) apresentavam FOP e 19 (38) DSA. Todos os do grupo 
de DSA foram operados eletivamente. Os pacientes estavam na classe funcional I, da 
New York Heart Association–NYHA. O acesso percutâneo foi via femoral em 90 dos 
pacientes, sendo nos cinco pacientes menores de 18 anos, pela veia ilíaca.
RESULTADOS: Todos os pacientes tiveram uma evolução trans-operatória sem 
intercorrências, não apresentando sinais de embolia, déficits neurológicos ou fibrilação 
atrial. Não houve mortalidade. O tempo médio de internamento pós-operatório 
foi de 2±1,15 dias. Todos os pacientes mantiveram a classe funcional I da NYHA. 
Os pacientes continuam sendo acompanhados anualmente com ecocardiograma 
de controle, com uma média de 2,87±2,49 anos, não apresentando quaisquer 
intercorrências relacionadas ao procedimento.
CONCLUSÃO: Conclui-se que em pacientes adequadamente selecionados, a utilização 
da técnica percutânea para oclusão de defeitos do septo atrial apresenta baixo índice 
de complicações, abordagem menos traumática e menor tempo de recuperação pós-
procedimento, tendo resultados semelhantes ao cirúrgico, possuindo, portanto, uma 
boa relação de custo e benefício.

P 028
PERFIL BIOPSICOSSOCIAL DE IDOSOS FRÁGEIS

NATHALIA  FONTOURA SIGNÉ (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA), 
BRUNO FONSECA TELES PEREIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE 
FORA), GABRIEL LEITE CITRÂNGULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ 
DE FORA), VALÉRIA MATA DE DUARTE FERREIRA RIBEIRO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE JUIZ DE FORA), ANDRÉ DOS SANTOS MENDONÇA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA), RAMON JOSÉ MOREIRA 
SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA), ELISANDRA BÁRBARA  
PONTES CARLOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA), ARISE 
GARCIA DE SIQUEIRA GALIL (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA), 
MATHEUS ALVES SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA)

INTRODUÇÃO: A população idosa tem aumentado, e nela, observa-se um aglomerado 
de condições crônicas (CC), incapacitantes e com potencial de piora do prognóstico. 
O foco do cuidado em CC deve ser centrado no paciente, onde precisamos conhecer 
características peculiares a eles, para o melhor manejo e monitoramento. OBJETIVO: 
Avaliar aspectos biopsicossociais de  idosos, em seguimento ambulatorial, com ênfase 
na fragilidade. MÉTODOS: Estudo observacional, prospectivo, avaliando idosos do 
Serviço de Controle de Hipertensão, Diabetes e Obesidade (SCHDO), em Juiz de Fora/
MG, no período de março a maio/2019. Definimos como idosos, idade 60 anos, baixa 
escolaridade, 8804, 8 anos de escolaridade, obesidade abdominal, circunferência 
abdominal 102 cm, para homens e abaixo de 88 cm, para mulheres, pressão arterial 
sistólica anormal (PASa),  130 mmHg, depressão, Patient Health Questionaire 
(PHQ-2) 8805, 3 pontos, deficit cognitivo, MoCA (Montreal Cognitive Assessment) 
26 pontos, fragilidade grave, IVCF-20 (Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional - 
20), 8805,15 pontos, síndrome da apnéia obstrutiva do sono (SAOS), questionário de 
Berlim positivo em 2 ou mais categorias. RESULTADOS: Avaliamos 40 idosos, 68,5 
± 6,6 anos, 82,5 com baixa escolaridade e 32,5, foram considerados com fragilidade 
grave. Observamos alta prevalência de CC como hipertensão arterial e diabetes em 
toda a amostra. Ao compararmos os frágeis graves com os demais, observamos 
que aqueles apresentavam significativamente, maior número de mulheres (p0,013),  
massa corporal (p0,05),  prevalência de depressão (p0,015), doença de Parkinson 
(p 0,01), osteoporose (0,037), retinopatia (p0,001), incontinência urinária (p0,035), 
incontinência fecal (p0,05), queda último ano (p0,019), deficit cognitivo (p0,04) e menor 
taxa de filtração glomerular (p0,021). CONCLUSÕES: A avaliação detalhada e global 
é mandatória em idosos que frequentemente, apresentam multimorbidades e são 
frágeis. É necessário a valorização dos princípios de automanejo com acolhimento, 
averiguação, rastreamento, assistência e acompanhamento adequados. O resultado 
desta prática poderá mudar condutas e a assistência dessa população.
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P 029
AVALIAÇÃO DO ESTRESSE COMO FATOR DE RISCO CARDIOVASCULAR EM 
MÉDICOS DE UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM MEDICINA DE EMERGÊNCIA 
DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ

MARINES BERTOLO PERES (UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO 
DE CHAPECÓ), BIANCA CADORE MORÁS (UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA 
DA REGIÃO DE CHAPECÓ), GABRIELLA D´AVILA LOPES (UNIVERSIDADE 
COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ)

Introdução: o estresse ainda não é considerado um fator de risco importante 
para doenças cardiovasculares, mas contribui para a gênese dessas doenças, 
especialmente quando ocupacional. A medicina emergencista é reconhecida como a 
mais estressante das especialidades médicas e uma resposta adaptativa ao estresse 
pode se manifestar com aumento da frequência cardíaca (FC), pressão arterial (PA) e 
sintomas como fadiga e até infarto, prejudicando não só sua qualidade de vida, mas 
também seu desempenho profissional e o atendimento em saúde.
Objetivo: avaliar o estresse como fator de risco cardiovascular em médicos de um 
serviço de referência em medicina de emergência do município de Chapecó (SC).
Delineamento: caráter qualitativo e observacional de natureza analítica transversal.
Pacientes e Métodos: foram incluídos 13 médicos emergencistas com idades entre 26 
e 68 anos, dos quais foram coletados os meses e horas semanais trabalhadas como 
plantonista de emergência. Avaliou-se o risco cardiovascular pela mensuração da FC 
e aferição da PA. O estresse foi diagnosticado pelo Inventário de sintomas de stress 
para adultos adaptado por Lipp e suas características ocupacionais pelo Effort-Reward 
Imbalance. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética pelo parecer 2.880.006.
Resultados: os resultados evidenciaram uma correlação positiva entre os meses 
trabalhados e o aumento da PA e da FC. A prevalência de sintomas de estresse foi de 
30,7, sendo o desequilíbrio entre o esforço e a recompensa no trabalho considerado 
baixo nos estressados.
Conclusões: apesar de os plantonistas com maior tempo de carreira em emergências 
apresentarem maior risco cardiovascular, não foram encontrados resultados 
satisfatórios relacionados ao diagnóstico de estresse nesses profissionais. Esse 
resultado confirma a hipótese de que há relativização do estresse e de seus efeitos 
psicológicos e físicos pelos trabalhadores, os quais acabam se manifestando após 
uma exposição crônica ao estresse.
 

P 031
CAPACIDADE DE AVALIAÇÃO MÉDICA E AUTOAVALIAÇÃO DO ESTADO 
NUTRICIONAL DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA EM 
ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL

GIOVANNA  VOIGT PISCONTI MACHADO (PUC-PR), LEONARDO  AKIRA 
GONDO (PUC-PR), FLÁVIA  CENTENARO DE OLIVEIRA (PUC-PR), CATHARINE 
HARUMI KONNO (PUC-PR), AMANDA LICHESKI CONTINI (PUC-PR), ANGELA 
GUZZO LEMKE (PUC-PR), VICTORIA MARZAGÃO RIBEIRO PAGLIOSA (PUC-
PR), LIDIA ANA ZYTYNSKI MOURA (PUC-PR), ANA KARYN EHRENFRIED DE 
FREITAS (PUC-PR), MARCELY GIMENES BONATTO (PUC-PR)

Introdução: A insuficiência cardíaca (IC), doença com alta prevalência e incidência, 
permanece com alta taxa de morbimortalidade, apesar de inúmeros avanços em 
relação ao seu tratamento. Estudos recentes demonstram que o estado nutricional 
associado à IC tem relevância como fator de mau prognóstico, relacionando-se a 
complicações e aumento de custos hospitalares.  
Objetivos: Avaliar a capacidade de percepção clínica do médico e a autoavaliação do 
paciente com IC em relação ao seu estado nutricional. 
Delineamento: Estudo transversal, aberto, unicêntrico, realizado em hospital terciário, 
com pacientes com insuficiência cardíaca em acompanhamento ambulatorial. 
Métodos: Foram selecionados pacientes com fração de ejeção reduzida (FE50), de 
ambos os sexos, com mais de 18 anos, em acompanhamento ambulatorial. A coleta 
de dados foi feita por aplicação de questionário para o médico sobre a avaliação 
do estado nutricional de cada paciente e posterior comparação com a avaliação do 
paciente realizada por nutricionista baseada no Mini Nutritional Assessment (MNA) e 
com a avaliação subjetiva global. 
Resultados: A avaliação da nutricionista demonstrou que dos 89 pacientes, 37 são 
considerados nutridos (33 pacientes), 19 desnutridos (17 pacientes)  e 43 obesos 
(39 pacientes). Comparativamente, a análise da nutricionista foi correspondente à 
autoavaliação em 53 dos pacientes nutridos, 41 dos desnutridos e 52 dos obesos 
(p=0.009). Em relação a avaliação da equipe médica, houve equivalência de 76 em 
pacientes nutridos, 50 em desnutridos e 68 em obesos (p0.001). 
Conclusão:Tendo em vista a importância do estado nutricional do paciente em relação 
à progressão da IC, comparado à autopercepção do paciente, a equipe médica possui 
maior precisão quanto ao real estado nutricional do paciente. Apesar disso, a avaliação 
do paciente tanto pelo médico avaliador, quanto pelo próprio indivíduo com parâmetros 
mais precisos deve ser estimulada, uma vez que é um fator relevante no prognóstico 
do paciente.

P 030
TAVI VIA ACESSO TRANSAPICAL COMO PRIMEIRA ESCOLHA: EXPERIÊNCIA 
DE 28 CASOS SEM MORTALIDADE DE UM GRUPO CIRÚRGICO.

LARISSA MARIA VOSGERAU (FACULDADE EVANGÉLICA DO PARANÁ - 
FEPAR), FERNANDO BERMUDEZ KUBRUSLY (INSTITUTO DO CORAÇÃO DE 
CURITIBA - INCOR CURITIBA), ANDRESSA DE SOUZA BERTOLDI (INSTITUTO 
DENTON COOLEY DE PESQUISA - IDC), DIEGO GAIA (ESCOLA PAULISTA DE 
MEDICINA - UNIFESP), TAIANE BELINATI LOUREIRO KUBRUSLY (INSTITUTO 
DENTON COOLEY DE PESQUISA - IDC), LUIZ FERNANDO KUBRUSLY 
(INSTITUTO DO CORAÇÃO DE CURITIBA - INCOR CURITIBA)

FUNDAMENTO: O implante transcateter de valva aórtica (TAVI) tem se mostrado como 
alternativa para estenose aórtica severa sintomática. Apesar de menos invasivo, não 
está isento de riscos inerentes ao procedimento. Dentre as complicações destacam-
se a necessidade de marcapasso, acidente vascular encefálico (AVE), complicações 
vasculares e regurgitação paravalvar. Apesar de menos utilizado, o acesso transapical 
apresenta como principais vantagens: ausência de limitação de acessos vasculares, 
menor risco de embolização, o ângulo de acesso favorece implante e ajustes precisos 
durante liberação, em pacientes submetidos a cirurgia prévia, a fibrose pode facilitar o 
acesso e diminuir sangramentos. OBJETIVOS: Avaliar os resultados cirúrgicos nesta 
série de TAVI com acesso transapical. Comparar os resultados com a literatura em 
relação a outros acessos. DELINEAMENTO: Estudo prospectivo não-randomizado. 
MÉTODOS: Estudo realizado de agosto de 2015 a novembro de 2018, dos pacientes 
submetidos a TAVI transapical com prótese balão expansível em serviço de Curitiba. 
Foram avaliados: idade, sexo, comorbidades e sintomas prévios, ecocardiogramas, 
avaliação angiotomográfica, conversão para cirurgia aberta, complicações vasculares, 
implante de marcapasso, AVE, obstrução coronária e demais complicações. Os 
pacientes foram acompanhados prospectivamente, sendo avaliado a mortalidade 
hospitalar e tardia, os sintomas pós-operatórios e dados ecocardiográficos seriados 
em 3, 6 meses, e após, a cada 6 meses. RESULTADOS: Dos 28 pacientes submetidos 
a TAVI via transapical foram encontrados os seguintes resultados: Conversão para 
cirurgia aberta: 0 (0,0) Lesão vascular: 0 (0,0) Necessidade de marcapasso: 0 (0,0) 
Incidência de AVE: 0 (0,0) Mortalidade trans-operatória: 0 (0,0) Regurgitação paravalvar 
moderada: 4 (14,2) Regurgitação paravalvar importante: 0 (0,0) Oclusão coronariana: 
0 (0,0). CONCLUSÃO: Os resultados demonstram que o acesso transapical é seguro 
e pode ser utilizado como primeira escolha sem nenhum detrimento ao paciente, 
oferecendo vantagens não presentes em outros acessos. Ao comparar os resultados 
com a literatura, encontramos uma performance superior no acesso transapical em 
todos os quesitos avaliados.

P 032
IMPACTO DO TÔNUS AUTONÔMICO NO SISTEMA CARDIOVASCULAR EM 
MULHERES QUE UTILIZAM OU NÃO CONTRACEPTIVOS ORAIS

WAGNER SANTOS ARAÚJO (ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE 
PÚBLICA), JEFFERSON PETTO (ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE 
PÚBLICA), GIULLIANO GARDENGHI (HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO 
CRISTOVÃO), ANA MARICE  TEIXEIRA LADEIA (ESCOLA BAHIANA DE 
MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA), DIEGO PASSOS DIOGO (ESCOLA BAHIANA 
DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA), FRANCISCO TIAGO  OLIVEIRA DE 
OLIVEIRA (ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA)

Introdução: A literatura aborda sobre os aspectos do uso de contraceptivos orais 
combinados de baixa dosagem e sua associação com o aparecimento de doenças 
cardiovasculares. Pesquisas clínicas salientaram para o tempo prolongado de uso 
dos anticoncepcionais orais, considerado não benéfico, podendo inclusive levar ao 
comprometimento da eficiência do balanço autonômico e de sua modulação sobre a 
frequência cardíaca em mulheres em uso de estrogênio associado a progesterona. 
No entanto, existe ainda a necessidade de maior conhecimento dos efeitos de 
anticoncepcionais orais, sobre as variáveis autonômicas e cardiovasculares em 
mulheres jovens e sedentárias. Objetivo: Testar a hipótese de que existe diferença 
entre o tônus autonômico de mulheres jovens sedentárias que utilizam e não utilizam 
contraceptivo oral combinado. Metodologia: Estudo de corte transversal de cunho 
analítico-descritivo, com grupo de comparação: mulheres jovens sedentárias que 
utilizam ou não anticoncepcionais orais de baixa dosagem. O tamanho da amostra 
foram de 22 mulheres: 11 em cada grupo.  Todas as voluntárias foram pré-selecionadas 
a partir de avaliação clínica e exames bioquímicos de sangue. Resultados: A posição 
decúbito dorsal apresentou uma média do balanço simpático/parassimpático do 
Grupo Sedentário Contraceptivo Oral (GSCO) de 1,02 versus Grupo Sedentário Sem 
Contraceptivo Oral (GSSCO) de 0,81, com p = 0,169. Para a posição de sedestação 
1 o GSCO apresentou uma mediana da relação simpática/parassimpática de 1,42 
versus 1,00 para GSSCO, com p = 0,088, em ortostase o GSCO apresentou mediana 
da razão simpática/parassimpática maior em GSCO (3,27) do que no GSSCO (1,25), 
sem p significante = 0,519. Na posição de sedestação 2 com Manobra de Valsalva 
demonstrou-se uma mediana com atividade simpática/parassimpática maior no GSCO 
(1,63) do que no GSSCO (1,18), com p = 0,300. Conclusão: O presente estudo sugere 
que existe diferença entre o tônus autonômico de mulheres jovens sedentárias que 
utilizam e não utilizam contraceptivos orais, porém sem significância.
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P 033
PERSISTÊNCIA DO CANAL ARTERIAL EM RECÉM-NATOS PREMATUROS: 
AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO CIRÚRGICO

LETÍCIA  CAROLINNA GONÇALVES DATORE (CENTRO UNIVERSITÁRIO 
FAG), RUI  MANUEL SEQUEIRA DE ALMEIDA (CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG), 
QÜINTO  HENRIQUE LABRE SALVADORI (UNIVERSIDADE PARANAENSE)

INTRODUÇÃO A persistência do canal arterial (PCA) é uma patologia congênita 
acianogênica com hiperfluxo pulmonar, caracterizada pelo não fechamento ou 
fechamento incompleto do ducto arterial após o nascimento. OBJETIVO Detectar a 
morbimortalidade de recém-nascidos prematuros submetidos à cirurgia para correção 
da PCA.  DELINEAMENTO A presença dessa comunicação entre a aorta e a artéria 
pulmonar, é normal na vida intra-uterina. Após o nascimento, devido à elevação 
sanguínea da pressão de oxigênio, ocorre fechamento desse canal juntamente com o 
início da circulação pulmonar, estabelecendo novo padrão circulatório. No prematuro, 
o canal permanece aberto por um período maior. Existem consequências pela 
formação de shunt esquerdo-direito significativo, podendo apresentar repercussões 
hemodinâmicas e respiratórias. O tratamento cirúrgico é indicado nesses casos, 
quando existe falha ou contraindicação na terapêutica clínica. PACIENTES E 
MÉTODOS Estudo transversal, retrospectivo, de diversos hospitais, da análise de 20 
prontuários médicos de pacientes com menos de 37 semanas de idade gestacional 
(IG), que foram submetidos à cirurgia cardíaca para correção da PCA, de janeiro de 
2008 a dezembro de 2018. Foram avaliadas as variáveis apgar, sexo, peso, IG, via 
de parto, cardiopatias associadas, outras patologias, tratamento clínico prévio, tipo 
de cirurgia, presença de complicação no pós operatório, necessidade de ventilação 
mecânica no pré e pós operatório e tempo de permanência hospitalar. RESULTADOS 
Sexo feminino preponderante em 85 dos casos, IG média foi 27,19±2,82 semanas, 
peso médio de 988,75±512.96g, diâmetro do canal arterial médio de 2,55±0,64mm. 
A cardiopatia congênita associada esteve presente em 30 dos casos e 30 foram 
submetidos a tratamento clínico prévio. A mortalidade foi de 20 devido a causas não 
cardíacas. CONCLUSÕES O tratamento cirúrgico da PCA em recém-natos prematuros 
foi eficaz em pacientes com repercussão hemodinâmica grave, e com falha do 
tratamento medicamentoso, apresentando alta taxa de sobrevida, porém com taxas 
elevadas de morbidade decorrentes da prematuridade.

P 035
AVALIAÇÃO DOS PERFIS METABÓLICO E IMUNOLÓGICO DE PACIENTES 
COM AS FORMAS CRÔNICAS CARDÍACA E INDETERMINADA DA DOENÇA 
DE CHAGAS

IVONETE HELENA ROCHA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 
(UFTM)), ANA LUISA FERREIRA MARQUES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM)), MARCOS  VINÍCIUS DA SILVA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM)), DANIELLA  ALMEIDA BRITO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM)), GIOVANNA MARIA 
MONTICO BORGES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM)), 
IAGO BERNARDES ALVES LEAL BARBOSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM)), JENIFER  CARVALHO CHAVES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM)), DJALMA ALEXANDRE ALVES DA 
SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM)), VIRMONDES 
RODRIGUES JUNIOR (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM)), 
DALMO CORREIA FILHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 
(UFTM))

Fundamento/ Racional / Introdução: A Doença de Chagas é dividida nas formas aguda 
e crônica. Dentre as variantes da forma crônica, a cardíaca é a principal responsável pela 
morbimortalidade da doença. A síndrome metabólica deve ser considerada um potencial 
agravo à saúde dos pacientes chagásicos. Ela é definida como uma concomitância de 
distúrbios metabólicos caracterizados por hiperglicemia, hipertensão, obesidade abdominal 
e dislipidemia (PINHO,2014, FALOIA, 2012). De acordo com o NCEP-ATP III, o indivíduo 
apresentará diagnóstico positivo para a síndrome se apresentar três destes componentes 
alterados. 
Objetivo: Avaliar os perfis metabólico e imunológico de pacientes com as formas crônica 
cardíaca e indeterminada da doença de Chagas.
Delineamento: Estudo do tipo transversal, observacional e analítico. 
Pacientes e Métodos: Foram avaliados 57 pacientes na fase crônica da doença de Chagas 
distribuídos nos grupos: forma indeterminada (16 pacientes), forma cardíaca com (25 
pacientes) e sem disfunção ventricular (16 pacientes). Anamnese, exame físico, questionário do 
instrumento de coleta de dados e exames de imagem e de métodos gráficos para classificação 
dos estágios de doença como: eletrocardiograma, ecocardiograma, avaliação metabólica, 
dosagem dos marcadores de síndrome metabólica, provas de atividade inflamatória, dosagem 
de citocinas pró-inflamatórias dos que preencheram os critérios de inclusão. Aqueles que não 
possuíam contraindicações foram submetidos a bioimpedância elétrica. Análise estatística dos 
dados coletados para avaliar possíveis correlações da hipótese do estudo. 
Resultados: Os resultados estão sendo compilados.
Conclusões: Dados obtidos estão sendo analisados, mas espera-se correlação entre os níveis 
dos marcadores de Síndrome Metabólica e níveis de citocinas pró-inflamatórias nos pacientes 
com Cardiopatia Chagásica Crônica em relação aos classificados como estágio indeterminado. 
Acredita-se também que exista uma correlação estatisticamente significativa entre a perda de 
função ventricular, a Síndrome Metabólica e o aumento de citocinas pró-inflamatórias a qual 
deverá ser comprovada pela análise estatística dos dados em coleta que estarão finalizados 
antes do congresso, para apresentação.

P 034
A EXPERIÊNCIA INICIAL DO IMPLANTE TRANSCUTÂNEO DE VÁLVULA 
AÓRTICA – TAVI

FILIPE TOMASI KEPPEN SEQUEIRA DE ALMEIDA (CENTRO UNIVERSITÁRIO 
FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ), DANIEL TOMASI KEPPEN SEQUEIRA 
DE ALMEIDA (CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ), 
EVANDRO  LUÍS QUEIROZ FLORES (CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO 
ASSIS GURGACZ), EDUARDO KELLER SAADI  (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL), RUI MANUEL DE SOUSA SEQUEIRA ANTUNES DE 
ALMEIDA  (CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ)

INTRODUÇÃO
Como grande número dos pacientes com estenose aórtica severa eram tidos como 
inoperáveis, a TAVI mostrou-se como uma solução eficaz para seu tratamento.
OBJETIVO:
O presente estudo apresenta os resultados imediatos, da experiência no tratamento 
de portadores de estenose valvar aórtica, tratados com o implante percutâneo de uma 
prótese aórtica, e seu segmento a médio prazo.
DELINEAMENTO: Estudo prospectivo em série de casos, de Dezembro de 2014-2018.
PACIENTES E MÉTODOS: Foram encaminhados para tratamento 25 pacientes, 
sendo que quatro foram a óbito pré-procedimento, aguardando o tratamento, e três 
estão na fila de espera. Foram submetidos à intervenção percutânea, 17 pacientes, 
operados num serviço no interior do Paraná. Apresentavam EuroScore  5.0 e/ou 
fragilidade. Não houve critérios de exclusão. A média de idade dos pacientes foi de 
79±9,27 anos. Um paciente estava na classe funcional II (6,25), quatro na classe 
III (18,75 ), e 12 na classe IV (75,00) da New York Heart Association. O gradiente 
médio ecocardiográfico VE-Ao, pré-operatório, foi 71,16±17,72 mmHg e o EuroScore 
logístico médio de 17,98±12,15.
RESULTADOS: Verificou-se que 14 pacientes tiveram uma evolução trans-operatória 
sem intercorrências (81,25), em um caso ocorreu Tamponamento Cardíaco (6,25) e em 
dois casos foi utilizado marca-passo definitivo por BAVT (12,5).
O tempo médio de internamento foi de 13,14±18,22 dias, com tempo médio de 
internamento pós-operatório de 6,57±7,40 dias. A mortalidade hospitalar foi de 2 
pacientes (12,5).
Após o procedimento, todos os pacientes passaram para a classe funcional I da NYHA 
nos primeiros 60 dias. Após 180 dias 9 deles se mantiveram com classe funcional I 
(81,82) e três passaram para classe II (18,18).
O gradiente médio pós-operatório foi de 18,25±8,93mmHg.
CONCLUSÃO: Pode-se concluir que em pacientes com elevado risco cirúrgico e/ou 
com importantes comorbidades, o implante percutâneo da valva aórtica é uma opção 
viável com um risco aceitável.

P 036
DESENVOLVIMENTO DE UM CORAÇÃO ARTIFICIAL PARA TRATAMENTO DA 
FALÊNCIA CARDÍACA COM VIÉS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

LUIZ FERNANDO KUBRUSLY (INSTITUTO DO CORAÇÃO DE CURITIBA, 
INSTITUTO DENTON COOLEY), FERNANDO BERMUDEZ KUBRUSLY (INSTITUTO 
DO CORAÇÃO DE CURITIBA, INSTITUTO DENTON COOLEY), DOUGLAS 
MESADRI GEWEHR (FACULDADE EVANGÉLICA MACKENZIE DO PARANÁ, 
INSTITUTO DENTON COOLEY), LARISSA MARIA VOSGERAU (FACULDADE 
EVANGÉLICA MACKENZIE DO PARANÁ, INSTITUTO DENTON COOLEY), CAMILA 
APARECIDA MORAES MARQUES (FACULDADE PEQUENO PRÍNCIPE), GABRIELA 
RODRIGUES SALGUEIRO (FACULDADE EVANGÉLICA MACKENZIE DO PARANÁ, 
INSTITUTO DENTON COOLEY), ANDRESSA DE SOUZA BERTOLDI (CENTRO DE 
ESTUDOS E PESQUISA EM EMERGÊNCIAS MÉDICAS E TERAPIA INTENSIVA)

Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é responsável por grande número de óbitos 
no Brasil e altos custos com internações. As alternativas cirúrgicas cursam com 
mortalidade elevada e o transplante cardíaco, padrão ouro, sofre com a carência 
de doadores. O coração artificial como suporte circulatório é uma realidade no 
mundo, porém inexistente na realidade do Sistema Único de Saúde (SUS). Objetivo: 
Desenvolver um modelo de coração artificial como suporte circulatório mecânico 
para implantação no SUS. Metodologia: O delineamento da pesquisa possui caráter 
qualitativo e documental, referindo-se as informações técnicas e hemodinâmicas e, 
quantitativo, quanto ao desenvolvimento do estudo de viabilidade econômica para a 
implantação no SUS. Resultados: O estudo de viabilidade técnica confirmou o conceito 
de dispositivo de assistência circulatória mecânica de fluxo contínuo e centrífugo 
(K-PUMPSCJ®), como adequado, através de análises fluidodinâmica computacional 
e análise de elementos finitos. Este protótipo é totalmente implantável no tórax, 
sendo capaz de gerar fluxo de até 25 l/min, com consumo de 1,6 watts, equivalendo 
eficiência de aproximadamente 25. O potencial mercado vislumbrado é de 25 de 
300 mil pacientes ano (SUS). Estudos de biocompatibilidade, de verificação in vitro 
e estudos em animais foram contemplados. Foram elencados os investimentos para 
desenvolvimento, verificação, validação e fabricação dos dispositivos, alcançando 
aproximadamente quatro milhões de reais. O plano econômico-orçamentário com 
cronograma de 24 meses otimiza o processo de desenvolvimento. A meta de preço para 
cada dispositivo vislumbra os 60 mil reais, com preço de custo de aproximadamente 15 
mil reais. Conclusão: O desenvolvimento do protótipo K-PUMPSCJ® mostrou-se viável 
hemodinamicamente como suporte circulatório em pacientes com débito cardíaco 
insuficiente. O preço final do K-PUMPSCJ® contempla o retorno do investimento 
inicial e pode chegar ao valor equivalente a dispositivos eletrônicos cardíacos usados 
atualmente pelo SUS, a exemplo do cardioversor desfibrilador implantável.
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P 037
MULTIMORBIDADES SUBDIAGNOSTICADAS EM IDOSOS EM SEGUIMENTO 
AMBULATORIAL

BRUNO  FONSECA TELES PEREIRA  (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ 
DE FORA), NATHALIA FONTOURA SIGNÉ (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
JUIZ DE FORA), GABRIEL LEITE CITRÂNGULO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE JUIZ DE FORA), VALÉRIA MATA DE DUARTE FERREIRA RIBEIRO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA), ANDRÉ DOS SANTOS 
MENDONÇA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA), MATHEUS ALVES 
SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA), RAMON JOSÉ MOREIRA 
SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA), ELISANDRA BÁRBARA 
PONTES CARLOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA), ARISE 
GARCIA DE SIQUEIRA GALIL (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA)

INTRODUÇÃO: Envelhecer possui relação com declínio funcional de múltiplos 
sistemas orgânicos, podendo aumentar a probabilidade de ocorrências de disfunções e 
doenças na população idosa, principalmente comorbidades crônicas. Estas condições 
são frequentemente subdiagnosticadas e subtratadas, e fatores de risco modificáveis 
geram maior morbimortalidade da população, sendo mandatório rastreio assim como 
o manejo destas condições. OBJETIVO: Rastrear multimorbidades presentes em 
idosos. MÉTODOS: Estudo observacional, prospecticvo, avaliando idosos do Serviço 
de Controle de Hipertensão, Diabetes e Obesidade (SCHDO), em Juiz de Fora/MG, 
no período de março a maio/2019. Definimos como idosos, idade 60 anos, baixa 
escolaridade, 8804, 8 anos de escolaridade, obesidade abdominal, circunferência 
abdominal 102 cm, para homens e abaixo de 88 cm, para mulheres, pressão arterial 
sistólica anormal (PASa),  130 mmHg, depressão, Patient Health Questionaire (PHQ-2) 
8805, 3 pontos, deficit cognitivo, MoCA (Montreal Cognitive Assessment) 26 pontos, 
fragilidade grave, IVCF-20 (Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional - 20), 8805,15 
pontos, síndrome da apnéia obstrutiva do sono (SAOS), questionário de Berlim positivo 
em 2 ou mais categorias. RESULTADOS: Dos 40 entrevistados, 65 eram mulheres, 
68,5 ± 6,6 anos, 82,5, de baixa escolaridade. Observou-se ainda: Hipertensão arterial, 
94,7, diabetes, 71,1,  obesidade abdominal (84,6), SAOS, 70, deficit cognitivo, 85, 
depressão, 25, tabagismo e alcoolismo, 31,60  cada, glicemia anormal em 72,4. Outros 
resultados: polifarmácia (uso de mais de 5 medicamentos), 90, incontinência urinária, 
34,20, queda no último ano, 42,50 e fragilidade grave, 32,50. CONCLUSÕES: Através 
de inquéritos de rastreio, podemos observar alta sugestividade de comorbidades, 
aliado às condições crônicas já previamente diagnosticadas nesta população de 
idosos, cuja coexistência contribui para pior prognóstico. Em suma, tal estudo oferece 
suporte para intervenções interdisciplinares futuras capazes de melhorar a autonomia 
e a independência do idoso e prevenir o declínio funcional, institucionalização e óbito.

P 039
DENSIDADE DE MACRÓFAGOS TIPO 2 E SUA RELAÇÃO COM A FIBROSE 
CARDÍACA EM CORAÇÕES AUTOPSIADOS DE PACIENTES COM 
CARDIOPATIA CHAGÁSICA CRÔNICA

MARCELO BERNARDES DA ROCHA REIS (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO TRIÂNGULO MINEIRO), FLÁVIA SILVA E OLIVEIRA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE GOIÁS), ELIÂNGELA  DE CASTRO CÔBO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO), CRISLAINE APARECIDA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO), MARCOS VINÍCIUS 
DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO), MARLENE 
ANTÔNIA DOS REIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO), 
MARIA RUBIA NUNES CELES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS), FLÁVIA 
APARECIDA DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS), JULIANA 
REIS MACHADO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO)

Fundamento/ Racional/ Introdução: A Cardiopatia Chagásica Crônica (CCC) é uma das 
formas de apresentação clínica da Doença de Chagas, cujas alterações morfológicas 
acontecem devido à miocardite fibrosante gerada pela infecção pelo Trypanossoma 
cruzi associada à inflamação crônica e necrose. A presença de linfócitos e macrófagos 
está diretamente relacionada com a fibrose miocárdica e a liberação de citocinas 
e fatores de crescimento, que incitariam o processo de destruição tecidual e de 
fibrogênese. Os macrófagos tipo 2 (M2) participam da eliminação de restos celulares, 
promoção da angiogênese e reparação e remodelação de tecidos danificados. 
Objetivo: Avaliar e correlacionar infiltrado inflamatório, hipertrofia e fibrose cardíacas 
com a densidade de macrógafo M2 no coração de pacientes autopsiados com ou 
sem CCC. Delineamento: Estudo retrospectivo, transversal e quantitativo. Pacientes 
e métodos: Foram selecionados 19 pacientes autopsiados sendo 10 com CCC e 9 
sem Cardiopatia. Foi feita a análise da hipetrofia cardíaca utilizando a relação peso 
cardíaco/peso corporal. Também foi realizada a quantificação do infiltrado inflamatório 
por meio da coloração de hematoxilina e eosina e a avaliação semiquantitativa da 
fibrose pela coloração de picro-sírius. Além disso, foi utilizada a técnica de imuno-
histoquímica para marcação de macrófago M2 utilizando anticorpos monoclonais 
anti-CD163. Resultados: Os pacientes com CCC foram prevalentemente do sexo 
masculino e da cor branca, com média de idade de 56,4 anos e as principais causas 
de óbito desse grupo foram neoplásicas ou digestivas. Além disso, apresentaram 
maior hipertrofia e fibrose cardíacas e maior quantidade de infiltrado inflamatório, 
sem apresentar diferenças significativas na densidade de macrófagos M2. No 
entanto, houve uma correlação positiva e significativa entre a intensidade de fibrose 
e a densidade de macrófagos M2. Conclusões: A densidade de macrófagos M2 
possui relação com a fibrose cardíaca, porém, parece não influenciar diretamente na 
hipertrofia cardíaca e na densidade do infiltrado inflamatório.

P 038
CONFIABILIDADE E IMPACTO DAS INFORMAÇÕES DE SAÚDE VEICULADAS 
NAS MÍDIAS SOCIAIS

CAMILA  SILVINO ALVES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ ), 
ALEXANDRE  ALESSI (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ)

Introdução: As mídias sociais são um meio de compartilhamento de informações, 
inclusive conteúdos de saúde, com risco aos usuários caso esses dados não tenham 
fundamentação científica.
Objetivos: Avaliar a confiabilidade, consequências e impactos das informações 
médicas e científicas apresentadas no vídeo  ´Colesterol não causa problemas 
cardíacos´.
Metodologia: Estudo transversal, analítico e observacional, por meio de questionário 
online respondido após visualização do vídeo, com opções de respostas pré-
definidas sobre dados gerais,  socioeconômicos e impressões do participante sobre 
o vídeo. Foi feita comparação de proporção dos dados pela análise de Qui-quadrado, 
considerando-se o nível de significância (p) menor que 0,05 para significância 
estatística. As informações do vídeo foram analisadas por Medicina Baseada em 
Evidências e classificadas conforme a confiabilidade.
Resultados: Amostra de 468 participantes,  maioria do sexo feminino, usuária do 
Whatsapp e com acesso ao questionário pelo Facebook. A maioria não mudaria 
hábitos de vida e não compartilharia o vídeo, comparada aos que mudariam e 
compartilhariam,  p menor que 0,05. O nível de escolaridade diferenciou grupos 
quanto mudanças de hábitos,  orientação de familiares para mudanças de hábitos e 
qualidade das informações do vídeo, com p menor que 0,05. Entre aqueles com nível 
superior da área da saúde prevaleceu maior rigor para qualidade, compartilhamento, 
mudanças de hábitos e recomendações para terceiros, p menor que 0,001. Dentre 
as 12 informações médicas do vídeo, 7 eram falsas, 2 não apresentavam estudos na 
literatura para embasamento e 3 eram baseadas em estudos sem poder estatístico de 
generalização dos resultados.
Conclusões: Houve baixa confiabilidade das informações de saúde do vídeo e viu-
se que a amostra da área da saúde foi mais cuidadosa e seletiva na avaliação das 
informações, sofrendo um menor impacto destas. Isso fortalece a necessidade de 
regulamentação de qualidade das informações divulgadas na rede,  visando diminuir a 
veiculação de dados falsos, infundados e danosos à saúde da população.

P 040
TAXA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO 
EM INDIVÍDUOS COM IDADE SUPERIOR A 60 ANOS NO BRASIL NO PERÍODO 
DE 2008 A 2017

SUYANE  DE SOUZA LEMOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS)

Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares 
configuram a principal causa de morte no mundo, totalizando 17.7 milhões de óbitos 
por ano. O infarto agudo do miocárdio (IAM) ocorre quando há interrupção do fluxo 
sanguíneo para o músculo cardíaco, resultando em necrose celular e levando a 80 
das mortes nas primeiras 24h de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. 
Diante disso, resolveu-se investigar a taxa de internações decorrente de tal evento 
ao longo do tempo no Brasil. Objetivo: Analisar a tendência temporal da taxa de 
internação hospitalar (TIH) por IAM em indivíduos com idade 60 anos no Brasil entre 
2008 e 2017. Delineamento: A população exposta foi estimada a partir das projeções 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Calculou-se a TIH através da razão 
entre número de internações e a população da localidade em questão, multiplicando-
se o resultado por 10.000. Pacientes e métodos: Trata-se de estudo ecológico de série 
temporal. O número de internamentos por IAM entre 01/2008 e 12/2017, no Brasil, foi 
obtido a partir das informações por local de residência do Sistema de Informações 
Hospitalares do DATASUS, pela seleção do termo “Infarto Agudo do Miocárdio” na 
lista de morbidades, com estratificação por faixa etária. A população selecionada foi 
de indivíduos com idade 60 anos, devida à maior incidência de internações por IAM 
nesta faixa etária. A análise da tendência temporal foi realizada através de regressão 
linear. Adotou-se nível de significância de 5. Resultados: No Brasil, houve 508.298 
internações por IAM, sendo 3,64 na faixa etária de 20–39 anos, 37,85 na faixa etária de 
40–59 anos e 58,24 nos indivíduos com idade 60 anos. A TIH média anual no Brasil foi 
de 23,06 internações/10.000 habitantes. Conclusões: A partir dos resultados, observa-
se a necessidade de propor ações preventivas por meio de intervenções em saúde.
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P 041
ASSOCIAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA SISTÓLICA E DIASTÓLICA 
COM FATORES CLÍNICOS E ECOCARDIOGRÁFICOS NA POPULAÇÃO IDOSA

VINICIUS  BELAS DO VALE (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ), IVANA PONCE PEREIRA (HOSPITAL DE CLÍNICAS 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), ANA CRISTINA CAMAROZANO 
(HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ)

Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) constitui a principal causa de internamentos 
e utilização de serviços de emergências por idosos com doenças cardiovasculares. 

Objetivo: Diante da heterogeneidade da população idosa, o objetivo do estudo é 
avaliar diferenças clínicas e ecocardiográficas entre faixas etárias distintas dessa 
população e estudar diferenças entre a IC com fração de ejeção preservada (ICFEP) 
e reduzida (ICFER) em relação à prevalência de fatores clínicos e ecocardiográficos. 

Delineamento: Estudo observacional realizado pela revisão de prontuários de 
pacientes idosos internados por IC durante o período de 2005 a 2018.
Pacientes e Métodos: Ao todo, 191 pacientes foram selecionados. As variáveis 
coletadas incluíram: sexo, sinais e sintomas, fatores de risco e parâmetros 
ecocardiográficos. Investigou-se diferença na prevalência dessas variáveis entre 
pacientes com idade 8805, 65 e  75 anos e pacientes 8805, 75 anos. Também foi 
analisada a associação dessas variáveis ao tipo de IC (ICFEP e ICFER).
Resultados: Não houve diferença significativa entre as faixas etárias estudadas em 
relação à prevalência de sexo, fatores de risco e sinais e sintomas. Observou-se que 
a ICFEP foi mais frequente em mulheres e em pacientes com idade 8805, 75 anos 
quando comparado a idosos mais jovens. A ICFEP se associou a maior prevalência 
de edema agudo de pulmão, tosse noturna, dislipidemia e hipertrofia do ventrículo 
esquerdo quando comparada à ICFER. Pacientes dislipidêmicos apresentaram alta 
razão de chances de portar ICFEP quando comparados aos não dislipidêmicos. A 
ICFER associou-se a maior prevalência de cardiomegalia e a maiores diâmetros de 
átrio e ventrículo esquerdos.
Conclusões: Foi possível observar na população estudada que a ICFEP possui 
apresentação diferente da ICFER em relação à prevalência de alguns fatores de risco 
e sinais e sintomas, além de acometer mais pacientes do sexo feminino e ser mais 
prevalente em idosos mais velhos quando comparada a idosos mais jovens.

P 043
A INFLUÊNCIA DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL NAS CAUSAS DE MORTE 
SÚBITA

TIAGO CALVIS SIEBERT (FACULDADES PEQUENOS PRÍNCIPE), ELOÍSA 
GABRIELA LINKE (FACULDADES PEQUENOS PRÍNCIPE)

Introdução: Atualmente está se convergindo nas pesquisadas científicas a associação 
entre o índice de massa corporal (IMC) e problemas cardíacos e, como consequência, 
morte súbita. Torna-se importante ter consciência dessa relação principalmente 
para os médicos generalista e médicos que atendem a rede pública de saúde, pois 
serão esses médicos que farão a melhor estratégia de diminuir a taxa de mortalidade 
cardíaca: a prevenção. Considerando esse contexto de grande preocupação na prática 
médica, tem-se a seguinte pergunta de pesquisa: Qual a conduta médica para prevenir 
a morte cardíaca súbita em pacientes com IMC elevado? Objetivo: Reunir e integrar 
informações sobre a conduta médica para a prevenção de morte cardíaca súbita em 
paciente com IMC elevado. Delineamento: Este trabalho trata-se de uma revisão de 
literatura integrativa. Método: foram utilizadas as bases de dados MEDLINE e LILACS 
pelos descritores “morte cardíaca súbita”, “índice de massa corporal” com o booleano 
“AND”. A busca foi feita para artigos entre 2016 e 2019 nos idiomas inglês, holandês, 
português e espanhol. Resultados: Foram selecionados 7 artigos condizentes com a 
pergunta de pesquisa. Um dos artigos destaca que o alto IMC é um dos fatores de risco 
para morte súbita 24 horas após um infarto agudo do miocárdio, contribuindo ainda 
mais para a relação do IMC e morte súbita. Nesta revisão, todos os artigos concordam 
que a há uma estreita relação do IMC com cardiomiopatias que elevam as chances 
de ocorre morte cardíaca súbita. Conclusões: A prevenção de morte cardíaca súbita 
deve ser um dos objetivos para os profissionais de saúde, visto que há muitos estudos 
correlacionando o IMC com problemas cardíacos. Devemos, como profissionais 
de saúde, nos atentarmos no fator de risco que o IMC elevado causa para a morte 
cardíaca súbita, sendo por isso necessário abordar tal tema tanto na saúde pública 
quanto pelos médicos generalistas

P 042
ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA FIBRILAÇÃO ATRIAL NA MORBIMORTALIDADE 
DE PACIENTES COM RISCO CARDIOVASCULAR

CAIO BERWANGER TAKATUZI (PUCPR), LEANDRO BISPO DE OLIVEIRA 
(PUCPR), DANIELLA KHOURI FERNANDES (PUCPR), ELIS MARANGONI 
COUTINHO (PUCPR), FRANCINE  LOHANY SCHLOSSER NEVES (PUCPR), 
DALTON BERTOLIM PRÉCOMA (PUCPR), CAMILA  RICHTER (HOSPITAL 
ANGELINA CARON)

INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte 
no mundo, com estimativa de 17,7 milhões de óbitos anuais, representando 31 das 
mortes globais. Englobam fatores de risco comportamentais (tabagismo, alimentação 
não saudável, sedentarismo e alcoolismo) e comorbidades (hipertensão, diabetes, 
dislipidemia ou doença arterial já estabelecida, como arritmias). A Fibrilação Atrial (FA) é 
a arritmia mais frequente na prática clínica com prevalência entre 0,5 a 1 da população. 
Representa grande questão de saúde pública, considerando suas consequências 
clínicas, como fenômenos tromboembólicos, alterações cognitivas e predisposição a 
outras DCV. OBJETIVO: Fazer uma análise do impacto da FA na morbimortalidade 
dos pacientes em acompanhamento no Núcleo de Pesquisas do Hospital Angelina 
Caron. MÉTODO:  Estudo observacional com análise de prontuários de 187 pacientes 
com DCV e aplicação de questionário via telefone. Foram excluídos da amostra 89 
pacientes que não atenderam ligações. Os 98 restantes foram separados em dois 
grupos (com FA e sem FA) e submetidos a análise da morbimortalidade levando em 
consideração óbito, sexo, idade e comorbidades. A análise estatística dos dados foi 
feita por médias, medianas, desvios padrão e qui-quadrado. RESULTADO: A amostra 
estudada em sua maioria possui mais de uma comorbidade, constituindo-se de uma 
população predominantemente masculina (63,26). Quanto às comorbidades, no grupo 
com FA foi observada maior prevalência de dislipidemia e insuficiência cardíaca (IC), e 
no grupo sem FA de doença arterial coronariana e dislipidemia. Os dois grupos tiveram 
diferenças com significância estatística em todas as variáveis estudadas, exceto 
hipertensão arterial sistêmica. Em relação a mortalidade, o grupo com FA possui 
prevalência maior (87 dos óbitos) com p = 0,000392. CONCLUSÃO: Com relação a 
amostra, conclui-se que, embora o grupo sem FA possua mais comorbidades, o grupo 
com FA apresentou maior prevalência de mortalidade, sendo a principal comorbidade 
desse grupo a IC.

P 044
IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES ALAVANCADORES A ADESÃO AO 
TRATAMENTO PÓS ANGIOPLASTIA CORONARIANA

ANGELA LEMKE (CARDIOCARE), ANA JULIA  LEMKE (CARDIOCARE ), 
VIVIANA LEMKE (CARDIOCARE), DAISY MARIA SILVA CHIARELLI VALLIM 
(CARDIOCARE), WALMOR LEMKE (CARDIOCARE)

Introdução: O prognóstico de pacientes submetidos à angioplastia coronária depende 
de vários fatores como: adesão ao tratamento clínico e controle dos fatores de risco. 
Objetivo: Identificar os fatores alavancadores a adesão ao tratamento pós angioplastia 
coronariana. Delineamento: Pacientes submetidos a angioplastia coronariana com 
stent farmacológico de caráter eletivo, de ambos os sexos, idade de 30 a 75 anos. 
Método: Trata-se de um estudo de coorte. Amostra compreendeu 70 pacientes de 
um hospital de referência cardiológica em Curitiba, entre os anos 2011 a 2012. A 
coleta de dados ocorreu em dois momentos, o primeiro com orientações do pré e pós 
angioplastia. Já segundo, foi por contato telefônico após 30 dias. Análise de dados 
foi por percentual. Os aspectos éticos estão de acordo com a Resolução nº466/2012. 
Resultados: A estratificação dos dados foi 60 (n=42) estão em relacionamento estável, 
casados ou união estável (Grupo A) e 40 (n=28) não tem relacionamento estável 
solteiros, viúvos ou divorciados, (Grupo B). Dados positivados nos critérios: (1) faz 
exercício, (2) segue dieta, (3) vai ao médico e (4) toma a medicação, 52,3 (n=22) do 
Grupo A e 21,4 (n=6) do Grupo B positivaram quatro critérios, 23,8 (n=10) do Grupo A 
e 46,4 (n=13) do Grupo B positivaram três critérios, 11,9 (n=5) do Grupo A e 17,8 (n=5) 
do Grupo B positivaram dois critérios, e 2,3 (n=1) do Grupo A e 3,5 (n=1) do Grupo 
B positivaram um critério. Para Major Acute Coronary Event 21,4 (n=9) no Grupo A e 
42,8 (n=12) no Grupo B. Conclusões: Conclui-se uma correlação entre a ocorrência 
de Major Acute Coronary Event e o relacionamento estável ou não do paciente, 
podemos apontar que pacientes que têm uma pessoa envolvida emocionalmente ao 
seu lado têm uma maior adesão ao tratamento proposto pelo médico, melhorando o 
seu prognóstico. 
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P 045
CONTROLE INEFICAZ DA SAÚDE: IDOSOS COM INSUFICIÊNCIA CARDIACA 
EM SEGUIMENTO AMBULATORIAL

MARILIN HOHL (PUCPR), MARIA DO CARMO LISBOA (PUCPR), MARIA 
HELOISA  MADRUGA CHAVES (PUCPR)

Introdução: A ancianidade é uma vitória segundo o Ministério da Saúde. A expectativa 
para o Brasil e em todo o mundo até 2050 é de uma relação inversa, população 
mais idosa em relação aos menores de 15 anos, fenômeno nunca observado. Como 
consequência do envelhecimento populacional ocorre um aumento da prevalência de 
doenças crônicas não transmissíveis, entre elas, a Insuficiência Cardíaca (IC), cuja 
incidência tende a aumentar linearmente nos próximos anos. Objetivo: Identificar o 
perfil epidemiológico e as características definidoras do diagnóstico de enfermagem 
“Controle Ineficaz da Saúde” dos idosos com IC em seguimento ambulatorial. 
Delineamento: Estudo exploratório, descritivo com abordagem quantitativa. Pacientes 
e método: Amostra de 30 idosos com IC em seguimento ambulatorial, acompanhados 
pela sua família/cuidador para consulta multiprofissional agendada no mês de outubro 
de 2014. Resultados: Idade entre 60 a 70 anos (84), homens (73), casados (64), 
aposentados (60), ensino fundamental incompleto (40), vivem em zona urbana (97) 
e renda pessoal mensal de um a dois salários mínimos (60). No que se refere às 
características definidoras, verificou-se que a maioria encontrava-se acima do peso 
(83), hipertensos (70), diabéticos (40) e dislipidêmicos (27). Conclusões: A hipertensão 
arterial é considerada um dos principais fatores de risco modificáveis associados ao 
aparecimento de IC. O ganho de peso e aumento da circunferência da cintura são 
índices prognósticos importantes de hipertensão arterial, sendo a obesidade central 
um importante indicador de risco cardiovascular aumentado. A associação do excesso 
de peso e hipertensão arterial desencadeia o aumento da parede ventricular e o 
volume cardíaco, levando a IC. O padrão de regulação e integração à vida diária de um 
regime terapêutico, como mudanças dietéticas e comportamentais, bem como o rigor 
ao seguir a prescrição medicamentosa para tratamento de doenças e suas sequelas, 
são necessárias para alcançar as metas específicas de saúde.

P 047
PERCENTUAL DE ÓBITOS OCORRIDOS NAS INTERNAÇÕES POR INFARTO 
AGUDO DO MIOCÁRDIO NO ESTADO DO TOCANTINS DE 2012 A 2015

SUYANE  DE SOUZA LEMOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS)

Introdução: O estudo do infarto agudo do miocárdio (IAM) é fundamental pela alta 
prevalência, mortalidade e morbidade da doença. Objetivo: Identificar o percentual 
de óbitos ocorridos nas internações ocasionadas por IAM, por moradores acima de 
20 anos no Estado do Tocantins, no período considerado de 2011 a 2015.  Método: 
Trata-se de um estudo epidemiológico realizado por meio de consulta dos sistemas 
de informação SIH-SUS para avaliação do indicador Proporção de óbitos nas 
internações por infarto agudo do miocárdio (IAM) que compõe a Matriz de Indicadores 
desenvolvida pelo Projeto de Avaliação de Desempenho de Sistemas de Saúde entre 
Palmas e a região Norte do país. Resultados : Esse indicador de saúde mede o risco 
de morrer por IAM, após a internação por essa isquemia cardíaca, a falta de eficácia  
do atendimento pré-hospitalar ou diagnostico .Pode-se observar que, nesse período, o 
número de óbitos por IAM na faixa etária de 20 anos ou mais no Estado do Tocantins 
representou 16,95 com a seguinte série histórica:2012 (12,79), 2013 (23,94) ,2014 
(14,03), 2015(17,78).Já realizando um comparativo com a capital Palmas, observa-se 
os seguintes percentuais:2012(18,37),2013(30,61),2014(25), 2015(11,9),sendo que o 
número de óbitos representou 21,12 . Esse indicador elencado no presente estudo 
foi apresentado no rol para avaliar o acompanhamento das condições associadas ao 
IAM pela atenção básica, como a hipertensão arterial, e também a disseminação e 
utilização da linha de cuidado do IAM pelos serviços de saúde.Conclusões: A partir 
dos resultados, observa-se a necessidade de propor ações preventivas por meio 
de intervenções em saúde adequadas à realidade local da população do município 
de Palmas quando comparado com o Estado do Tocantins. Para isso, a educação 
permanente em saúde é essencial para disseminação de conhecimentos específicos 
sobre as características populacionais e dos riscos aos quais estão expostas.

P 046
PROTOCOLO DE DOR TORÁCICA: DESFECHO  DE  PACIENTES 
PROVENIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO NA HEMODINÂMICA

ISANA REGINA BUENO CANTO (HOSPITAL SÃO VICENTE), FRANCIELI 
BISINELLI SANTANA (HOSPITAL SÃO VICENTE), GISLAINE CRISTINA 
MARÇÃO (HOSPITAL SÃO VICENTE), LIDIA MARIA RIBEIRO (HOSPITAL SÃO 
VICENTE), ALITHEIA KARLA SILVA (HOSPITAL SÃO VICENTE)

FUNDAMENTO: O protocolo de dor torácica é essencial para a qualidade de 
atendimento e definição  de condutas, pois o atendimento eficaz define indicadores 
e menor tempo de permanência do paciente em ambiente hospitalar. Os protocolos 
da atendimento na  Unidade de Dor Torácica (UDT) respeitam a Diretriz da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia. O protocolo de dor torácica irá  capacitar, de forma ordenada 
o tratamento e a conduta das diferentes formas de manejos da SCA (Síndrome 
Coronariana Aguda), que conduz a qualidade e melhoria do atendimento de eventos 
cardiológicos e consequentemente  com desfecho  de prováveis  procedimentos 
hemodinâmicos.

OBJETIVO: Demonstrar o desfecho do protocolo de dor torácica de pacientes 
provenientes do pronto atendimento encaminhados para Hemodinâmica.
DELINEAMENTO: Pesquisa quantitativa retrospectiva: laudos de pacientes,  
provenientes do pronto-atendimento com protocolo de dor torácica,  submetidos a  
atendimento de urgência/ emergência na Hemodinâmica.
PACIENTES E MÉTODOS: A metodologia realizada foi pesquisa quantitativa 
retrospectiva de pacientes atendidos na Hemodinâmica,  provenientes do pronto-
atendimento no decorrer do ano de 2017. Foram elaborados indicadores e analisados 
os dados através dos registros dos laudos, com resultados de angioplastia, 
cateterismo, e encaminhamento para  equipe da cirurgia cardíaca.
 RESULTADOS:  De 145  pacientes atendidos no Pronto Atendimento, no decorrer do 
ano de 2017,  54,48  tiveram desfecho de rota negativa. Foram encaminhados para 
procedimentos hemodinâmicos: 64 pacientes, sendo que 35  fizeram angioplastia,  7 
encaminhados para equipe da cirurgia cardíaca e 22  realizaram apenas cateterismo 
cardíaco.
CONCLUSÕES: Verificou-se que 54,48 dos pacientes  admitidos  no pronto 
atendimento com  dor torácica,  não estavam  relacionados a síndrome coronariana 
aguda. Os resultados da pesquisa demonstram que grande parte dos pacientes 
necessitavam de tratamento após evento cardiológico, sendo que o diagnóstico 
precoce é essencial ao manejo com  qualidade e segurança do paciente,  otimizando 
tempo e reduzindo custos. 

P 048
CONTRIBUIÇÃO DO  ENFERMEIRO DE HEMODINÂMICA  NA  ESCOLHA 
DA VIA DE ACESSO ARTERIAL NA ICP (INTERVENÇÃO CORONÁRIA 
PERCUTÂNEA)

ISANA REGINA BUENO CANTO (HOSPITAL SÃO VICENTE), FRANCIELI 
BISINELLI SANTANA (HOSPITAL SÃO VICENTE), ALITHEIA KARLA SILVA 
(HOSPITAL SÃO VICENTE)

FUNDAMENTO: O enfermeiro possui responsabilidade técnica nas unidades 
de hemodinâmica conforme  parecer normativo 001/2015 COFEN, utiliza o SAE 
(Sistematização da Assistência de Enfermagem) na indicação da via de acesso 
arterial. A via de acesso radial aponta características anatômicas que contribuem 
para reduzir o risco de complicações e hemorragias, sendo que a dupla irrigação da 
mão, evita  ocorrências  isquêmicas. A escolha do acesso femoral aumenta o risco de 
complicações como hemorragias, pseudoaneurismas, danos  vasculares e aumento 
de custos hospitalares.

OBJETIVO: Descrever a contribuição do Enfermeiro de  hemodinâmica na avaliação 
da via de acesso a ser utilizado na ICP (Intervenção Coronária Percutânea).
DELINEAMENTO: Pesquisa quantitativa retrospectiva documental com aplicação da 
SAE pelo profissional enfermeiro demonstrando a mudança do perfil da punção arterial  
na ICP. 
PACIENTES E MÉTODOS: A metodologia realizada foi pesquisa quantitativa através 
do registro no livro de exames da Hemodinâmica, com as informações das vias de 
acesso utilizadas em cateterismo cardíaco e/ou angioplastia coronária de 2014 até 
2018, esses pacientes tiveram avaliação do Enfermeiro e indicação da possível via de 
acesso arterial. A mudança do perfil de escolha da via arterial se dá pela experiência 
e prática do cirurgião, porém é de suma  importância a avaliação do  Enfermeiro neste 
processo.
RESULTADOS:  O estudo demonstrou a escolha da via radial em curva ascendente 
(em 2018: 90,99 ) e a femoral  decrescente. Em 2014: 73,33 via femoral, 26,66 via 
radial. Em 2015 : 76,86(radial) , 2016 : 78,75(radial)  2017:88,75 (radial). 
CONCLUSÕES:  Mudança do perfil na escolha da via femoral para via radial na ICP. 
A contribuição do Enfermeiro na equipe da hemodinâmica promove a  mensuração 
de indicadores, demonstrando a qualidade do cuidado no pós-procedimento 
hemodinâmico. O acesso radial possibilita a diminuição do tempo de procedimento e 
dose de radiação, redução de complicações,  custos e permanência hospitalar.
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P 049
CARACTERIZAÇÃO DOS IDOSOS COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: 
AVALIAÇÃO MULTIPROFISSIONAL

MARILIN HOHL (PUCPR), MARIA HELOISA MADRUGA CHAVES (PUCPR), MARIA 
DO CARMO LISBOA (PUCPR), ADRIANO AKIRA  FERREIRA HINO (PUCPR)

Introdução: O envelhecimento da população mundial tem resultado no aumento de 
doenças cardiovasculares, sendo a Insuficiência Cardíaca (IC) o principal destaque 
em diversos países e a principal causa de internação no Sistema Único de Saúde. 
Objetivo: Identificar as características dos idosos com IC atendidos em um Ambulatório 
Acadêmico. Delineamento: Estudo descritivo transversal com abordagem quantitativa 
por meio da análise de dados secundários (prontuários). Pacientes e Métodos: A 
amostra foi composta por 156 prontuários dos pacientes idosos com IC, idade igual ou 
superior a 60 anos, atendidos pela equipe do Programa de Residência Multiprofissional 
em Saúde do Idoso. Os dados foram coletados dos formulários de anamnese 
multiprofissional arquivados desde março de 2014 a junho de 2016, no Ambulatório 
Acadêmico de IC de uma instituição de ensino superior. Resultados: predominância 
do sexo masculino (58,33), faixa etária dos 60-75 anos (79,48), raça branca (77,56), 
estado civil casado (61,53), ensino fundamental incompleto (52,56) e renda individual 
de um salário mínimo (46,79). Entre o uso de drogas lícitas, destaca-se que 80 (51) 
idosos eram ex-tabagistas, 21 (13,46) tabagistas e 129 (82,69) consumiam bebidas 
alcóolicas. A Hipertensão Arterial foi a comorbidade mais prevalente em 134 (85,90) 
idosos e 71 (45,51) realizaram cirurgia cardíaca. Na literatura, foi evidenciada uma 
forte associação entre o tabagismo e consumo de álcool em idosos. Essa junção de 
exposição a fatores de riscos predispõem o idoso a importantes alterações no estado 
físico e/ou mental, no isolamento social, na capacidade visual e cognitiva, que causam 
sofrimento pessoal, familiar e alto custo social. Conclusão: Ações de saúde, políticas 
de prevenção e intervenção devem ser planejadas e implementadas, empregando 
uma abordagem integrada com o psicológico, o social e o físico, tendo em vista a 
diminuição do consumo abusivo do álcool e do tabagismo, bem como a prevenção dos 
seus malefícios à saúde.

P 051
A IMPORTÂNCIA DO LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA NO 
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PARA O SUPORTE BÁSICO DE 
VIDA

ARIELA VICTORIA  BORGMANN (FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE ), 
EDUARDA RAÍSA  COSER (FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE ), ISABELA 
DOMBECK FLORIANI  (FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE ), LUANA 
CRISTINA FETT  PUGSLEY (FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE ), JOÃO 
CLÁUDIO CAMPOS PEREIRA (FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE )

INTRODUÇÃO: 
A utilização de técnicas de simulação realística e de situações-problema no 
aprendizado proporciona aos estudantes uma aproximação maior da realidade 
e das situações nas quais estarão sujeitos no futuro. Nota-se ainda que a imersão 
acadêmica em simulações realísticas  proporciona o desenvolvimento de capacitação 
eficaz ao pronto-atendimento englobando o suporte básico de vida (BLS) e a interação 
multidisciplinar envolvida. O desenvolvimento de simuladores de alta fidelidade 
permitiu trazer a complexidade dos cenários e os algoritmos do BLS. Isso possibilita 
grandes variações no ensino e no planejamento de cenários durante as aulas.
OBJETIVOS: 
O presente artigo busca demonstrar a aquisição de competências ao BLS mediante 
o uso de laboratórios de simulação realística em um curso de medicina a partir da 
teorização multidisciplinar que abrange a área da Pedagogia e a Medicina.  
METODOLOGIA:
A metodologia adotada do ponto de vista teórico tem enfoque na Teoria da 
Problematização de Berbel (1996), com as cinco etapas do Arco de Maguerez: 
observação da realidade social, pontos-chave, teorização, hipóteses de solução 
e, aplicação – execução da ação. A partir da aplicação dessas cinco etapas e 
com base nas experiências de acadêmicos do curso de medicina, realizaram-se 
comparac807,o771,es com o objetivo de verificar semelhanc807,as e diverge770,ncias 
dos métodos utilizados no ensino médico para a aquisição de competências no BLS. 
CONCLUSÕES: 
Concluiu-se que os estudantes que utilizaram a simulação realística e o Arco de 
Maguerez no ensino do BLS se sentiram melhor preparados para essa tarefa. Esse 
aumento no conforto e na confiança do aluno é provavelmente um resultado direto 
do uso da prática no ambiente de simulação, em que a repetição e o aprendizado 
ativo são enfatizados em um ambiente diferenciado de sala de aula com metodologia 
tradicional.

P 050
AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO 
TABAGISMO ENTRE UNIVERSITÁRIOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

VIVIAN  FREITAS REZENDE BENTO (UNICESUMAR), WELLINGTON 
RODRIGUES DA CRUZ (UNICESUMAR), ENDRIX RAFAEL STEENBOCK 
(UNICESUMAR), MARA REGINA  CILIÃO (CLÍNICA CLINIMARC), ANA LÚCIA 
CARDOSO RIBEIRO (UNICESUMAR), DEBORA MARIA ROSSATTO  ASSIS 
(UNICESUMAR), NADINE BEATRIZ KRZYZANOWSKI (UNICESUMAR), 
PATRICIA  FERREIRA BATISTA RIBEIRO (UNICESUMAR), GABRIELA 
MILCZEWSKI (UNICESUMAR)

FUNDAMENTO: Dados  da Organização Mundial de Saúde demonstram que o 
consumo do tabaco vem diminuindo no Brasil desde o ano 2000. Entretanto, estudos 
evidenciam que houve um aumento do consumo de cigarros entre a população de 
adolescentes e adultos jovens, em especial estudantes universitários. OBJETIVO: 
Sensibilizar estudantes universitários quanto aos malefícios oriundos do tabagismo.  
DELINEAMENTO: Relato de experiência. MÉTODOS: Universitários de uma 
universidade privada foram orientados de maneira direta (orientação individual) e 
indireta (folders e material educativo) quanto aos malefícios do tabagismo. MATERIAIS 
E EQUIPAMENTOS: Produtos e derivados de tabaco, “Boneca que fuma”, folders e 
pôsteres. RESULTADOS: a) Adesão: Houve adesão dos universitários às atividades 
e boa receptividade às orientações, b) “Boneca que fuma”:  O uso deste instrumento 
didático despertou grande interesse e curiosidade entre os universitários, tornando-
se um meio de atraí-los, c) Produtos e derivados do tabaco: Apresentá-los tornaram 
conhecidos os malefícios de alguns produtos, que anteriormente os estudantes 
acreditavam não causar danos à saúde, d) Principais dúvidas: “Narguilé é prejudicial 
à saúde?”, “Cigarro eletrônico faz mal?”, e) Conceitos frequentes: “Não fumo cigarro, 
uso narguilé com meus amigos, pois ele não faz mal à saúde”, “Estou usando cigarro 
eletrônico, ele não faz mal e me ajuda parar de fumar”, “Eu sei que cigarro faz mal à 
saúde.” CONCLUSÃO: Campanhas e informações acerca dos malefícios do tabagismo 
(em especial o cigarro) tem alcançado de forma efetiva esta população universitária. 
No entanto, existe uma deficiência de informações acerca dos malefícios de outros 
produtos de tabaco, como o narguilé e o cigarro eletrônico. Este desconhecimento 
tem tornado estes produtos populares entre jovens e adultos, os quais os utilizam 
como instrumento de socialização (narguilé) e como “mal menor”  (cigarro eletrônico). 
Campanhas  e ações de sensibilização que abordem estes produtos com maior 
profundidade são de extrema importância para combater e prevenir seu uso.

P 052
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE DIABÉTICOS TIPO 2 INSERIDOS EM UM 
PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

JULIANA  VELOSO (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ), 
DALTON BERTOLIM PRÉCOMA  (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DO PARANÁ), EMANUELI ROSTIROLA BORIN  (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA . UDESC OESTE), ROSANA  AMORA ASCARI 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA . UDESC  OESTE), 
CAROLINA  CAROLINA OLIVEIRA DE PAULO  (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO PARANÁ), LURIANA DALLA VECCHIA   ANDIARA DALLA 
VECCHIA  (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ)

Introdução: A Diabetes Mellitus (DM) apresenta crescente prevalência e elevada 
morbimortalidade. As condições socioeconômicas podem influenciar os cuidados 
gerais do paciente e o tratamento medicamentoso. Objetivo: Avaliar o perfil e estilo de 
vida de pacientes diabéticos tipo 2 inseridos em um programa de acompanhamento de 
saúde pública e verificar a observância das recomendações realizadas no atendimento 
multiprofissional. Delineamento:  Estudo epidemiológico, transversal e observacional, 
realizado em um município paranaense. Pacientes e Métodos: Participaram do 
estudo pacientes de baixa renda, inseridos no Programa de Diabetes de uma 
Unidade de Saúde, por meio de visitas domiciliares, sendo denominados Grupo 1 (em 
acompanhamento multiprofissional há mais de sete anos) e Grupo 2 (há menos de sete 
anos). A coleta de dados deu-se por meio de questionário específico: “The Diabetes 
Self-management Questionnaire”, após aprovação ética e assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: Houve prevalência do sexo feminino 
(74,7) e a idade média foi de 62,2 anos (± 10,3). Entre os fatores comportamentais 
avaliados, o consumo de bebida alcoólica foi maior no Grupo 2 (p=0,009), assim como a 
prática de atividade física de 7 a 9 vezes na semana (p=0,045). Entre as comorbidades 
apresentadas estão a hipertensão arterial (82), dislipidemia (62) e agravos cardíacos 
(69,3, p=0,050). O intervalo entre as consultas regulares e o tempo que ficou sem 
tratamento medicamentoso após o diagnóstico médico foi significativo entre os grupos 
(p=0,006 e 0,002, respectivamente). Houve melhor adesão ao tratamento contínuo no 
Grupo 1 (42,6) em comparação ao Grupo 2 (35,4), com maior aderência ao uso de 
insulina no Grupo 1 (p=0,002).  Conclusões: Não houve diferença quanto ao gênero, 
estado civil, raça, religião, escolaridade e renda mensal. A hipertensão arterial e a 
dislipidemia foram os fatores mais associados ao diabetes. Os pacientes receberam 
adequada orientação quanto à realização da dieta e da atividade física.
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P 053
TECNOLOGIAS DE AUXÍLIO NA RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR 
PARA PROFISSIONAIS E SOCORRISTAS LEIGOS

BÁRBARA LUIZA CORDEIRO DA SILVA (UFSJ), RAFAEL CAETANO  PAIVA 
(CEFET-MG), LETÍCIA HELENA JANUÁRIO (UFSJ), MARLON HENRIQUE 
TEIXEIRA (CEFET-MG), HELEN CRISTINY TEODORO COUTO RIBEIRO (UFSJ), 
ELIAS  VIEIRA DE SENA (CEFET-MG)

Introdução: A Reanimação Cardiopulmonar (RCP), procedimento de emergência 
para reversão da parada cardiorrespiratória, objetiva reestabelecer a circulação do 
sangue da vítima por todo organismo. A realização adequada da técnica influencia em 
sua eficiência e no tempo de sobrevida dos indivíduos. Recomenda-se para adultos 
compressões torácicas com frequência de 100 a 120 por minuto. Erros relacionados 
a frequência podem reduzir em até 3 vezes a chance de sobrevivência da vítima. 
Desta forma, tecnologias voltadas para a manutenção da frequência correta em RCP 
representam um importante recurso na qualidade do procedimento contribuindo para 
o aumento da eficácia da manobra. Objetivo: Desenvolver um protótipo de dispositivo 
para auxílio na execução da RCP, de fácil manuseio e transporte, para uso em 
qualquer ambiente, e de baixo custo. Método: Para o projeto, alunos e professores 
das áreas de saúde e de engenharia estabeleceram parceria para sua execução. Foi 
desenvolvido um software para funcionamento do sistema. O hardware consistiu no 
desenvolvimento da placa eletrônica do sistema e na elaboração de uma estrutura 
para abrigar o circuito. Resultados: O protótipo emite três estímulos (tátil, auditivo 
e visual). A estimulação possui uma frequência de 110 compressões por minuto 
contabilizando 5 ciclos com 30 compressões. No intervalo entre os ciclos, o protótipo 
fornece um estímulo auditivo para a realização do procedimento de ventilação. A 
estrutura do protótipo foi confeccionada por impressão 3D. Conclusões: A realização 
de testes apresentou funcionamento adequado, atendendo aos requisitos do projeto 
e revelando-se uma ferramenta útil para auxiliar na reversão de situações de parada 
cardiorrespiratória.

P 055
ESTENOSE SUBVALVAR AÓRTICA ASSOCIADA A REGURGITAÇÃO 
AÓRTICA PROGRESSIVA EM PACIENTE ADULTO

ALLAN LEON GOLFETO PEREIRA (UFPR), ISABELE  BENITES CAETANO 
(UFPR), LAERCIO RAFAEL PALTANIN (UFPR), FERNANDO BENÍCIO (UFPR), 
MATHEUS  FOGAÇA BRUSTOLIN (UFPR), STÉPHANIE DE ARAÚJO (UFPR), 
YONÁ KARINE KRAMER (UFPR), ANA PAULA SUSIN OSÓRIO (UFPR), ANDRÉ 
AGUILAR SÁ (INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE TOLEDO)

Relato do Caso
Homem, 39 anos, encaminhado para avaliação cardiológica em agosto de 2018 
por sopro. Apresentava sopro sisto-diastólico +3/+6 em foco aórtico com irradiação 
para o pescoço. Eletrocardiograma com sobrecarga de ventrículo esquerdo (VE). 
Ecocardiograma transtorácico sugeriu estenose subvalvar aórtica por membrana 
subaórtica, associada à regurgitação aórtica moderada.  Prosseguiu-se a avaliação e 
em dezembro de 2018 paciente realizou ecocardiograma transesofágico que mostrou 
estrutura com dimensões de 0,7 x 0,6 cm , a 0,5 cm do anel aórtico, compatível com 
membrana subvalvar. A estenose era de grau leve e havia regurgitação de grau 
moderado, sobrecarga e hipertrofia de VE. A válvula aórtica era tricúspide e calcificada. 
Como paciente estava assintomático, optou-se por seguimento clínico. Cerca de 5 
meses após, foi realizado novo ecocardiograma, que mostrou progressão das lesões 
valvares, com estenose subvalvar aórtica moderada e regurgitação de grau importante, 
e aumento das dimensões do VE. Foi decidido por encaminhamento para cirurgia.
Revisão:
A estenose aórtica subvalvar é uma cardiopatia rara em adultos, resultante de  
obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo (VSVE). Pode ser causada por 
diversas alterações anatômicas, que variam desde uma discreta membrana fibrosa, 
forma mais comum, a um longo túnel fibromuscular. Manifesta-se mais frequentemente 
na primeira década de vida. Os pacientes podem ser assintomáticos ou apresentar 
sintomas como dispneia, dor torácica e síncope. As indicações de tratamento cirúrgico 
ainda são controversas, porém de modo geral indica-se intervenção na presença de 
sintomas e em casos de gradiente na VSVE maior que 50 mmHg, disfunção sistólica 
do VE ou regurgitação aórtica progressiva. 
Conclusão:
O caso ilustra o diagnóstico de estenose subvalvar aórtica em indivíduo no final da 
terceira década de vida, faixa etária incomum para a cardiopatia. Observa-se ainda 
uma rápida progressão da doença, e o importante papel da regurgitação aórtica 
progressiva na indicação de tratamento cirúrgico.

P 054
AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO E DA RETENÇÃO DE CONTEÚDO DE UM 
CURSO PARA A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM NA 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

THAISA VIEIRA SONNBERGER (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), 
GUSTAVO LENCI  MARQUES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), 
FLAVIA KLAS BLANSKI  PINHEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ)

Introdução e Objetivo: Esse trabalho visa avaliar um modelo de curso para capacitação 
da equipe de enfermagem no atendimento de urgências e emergências, estabelecendo 
o período pelo qual o conhecimento adquirido no curso é memorizado e o prazo em 
deveria ser reministrado para garantir a proficiência da equipe.
Delineamento, Pacientes e Métodos: Foram selecionados 45 profissionais da 
enfermagem que atuavam nas unidades de cardiologia e aplicado um pré-teste de 
20 questões de múltipla escolha, avaliando o conhecimento prévio da equipe. Após o 
pré-teste, foi ministrado um curso teórico-prático presencial acerca do reconhecimento 
de pacientes críticos e manejo inicial de uma parada cardiorrespiratória, praticando as 
manobras de reanimação em um manequim. Após o curso, era reaplicado o mesmo 
teste para identificar se houve melhora no número de acertos. Dentro de três e seis 
meses o teste foi novamente aplicado, a fim de estabelecer a taxa de memorização do 
conhecimento no período.
Resultados: Observamos que a média de acertos no pré-teste foi de 9,4±3,3 questões. 
No pós-teste imediato houve um aumento para 15,3±2 questões. Após três meses, o 
número médio de acertos caiu para 12±3,1 questões e transcorridos seis meses foi 
de 10±3,3 questões. Foi possível identificar ainda que os profissionais que atuavam 
na Unidade de Cuidados Intensivos e Hemodinâmica apresentaram um maior número 
de acertos (12,6±3,42) quando comparados com os profissionais que atuavam na 
Enfermaria (9,4±4,4). Realizando uma análise regressiva, observamos uma melhora 
estatisticamente significativa nos resultados dos testes após o treinamento e em três 
meses (p0.05) – o que não ocorreu em seis meses. 
Conclusão: Podemos inferir a partir da melhora no número de acertos que o modelo 
de curso teórico-prático presencial foi efetivo em promover a capacitação dos 
profissionais da enfermagem. No entanto, a fixação do conhecimento decai ao longo 
dos meses, retornando a valores próximos do inicial em seis meses.

P 056
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL EM PACIENTE COM MIXOMA ATRIAL: 
RELATO DE CASO

ALAN NEIVERTH (FEMPAR), BARBARA MAIARA WAGNER (FEMPAR), 
ANDRESSA BERTOLDI (INCOR KUBRUSLY), TAIANE BELINATI KUBRUSLY 
(INCOR KUBRUSLY), FERNANDO KUBRUSLY (INCOR KUBRUSLY), LUIZ 
FERNANDO KUBRUSLY (INCOR KUBRUSLY)

RELATO DO CASO:Feminino, 62 anos, previamente hipertensa, admitida no pronto 
socorro com cefaleia de forte intensidade associada a disartria. Realizada ressonância 
nuclear magnética de crânio, que evidenciou lesões corticais. Diagnóstico de 
AVC isquêmico. Durante a investigação etiológica da fonte embólica, realizou-se 
ecocardiograma transtorácico, revelando tumoração em átrio esquerdo. Realizou-se 
tomografia torácica para melhor definição da extensão da lesão. Posteriormente, a 
paciente foi encaminhada para avaliação cirúrgica, indicando-se ressecção tumoral 
com urgência. Três semanas após evento isquêmico,foi realizada ressecção tumoral, 
através de incisão biatrial devido ao tamanho da massa e aderência ao septo interatrial, 
tendo uma constituição anatomopatológica gelatinosa e papilífera. No pós-operatório, a 
paciente evoluiu com sonolência e pouco responsiva a estímulos. Realizadas medidas 
para reverter possíveis efeitos das medicações anestésicas, sem resposta. Paciente 
permaneceu pouco responsiva, com diminuição de força muscular e perda sensorialà 
direita. Realizada tomografia que mostrou aumento da área de isquemia prévia, sem 
sinais de sangramentos. Durante internamento, paciente apresentou melhora parcial 
do quadro, permanecendo com déficit motor em dimídio direito e disartria. REVISÃO: 
Os tumores cardíacos primários são raros e assintomáticos em 72 dos casos, se 
presente, a dispneia é o sintoma mais comum.Têm baixa incidência e prevalência, 
que varia entre 0,0017 a 0,19  dos tumores do organismo. Dentre eles, os mixomas, 
que têm caráter benigno, são os mais frequentes (50).Eventos embólicos associados 
são incomuns e ocorrem mais em neoplasias cardíacas malignas, quando associados 
ao mixoma, o padrão histológico papilífero é o mais frequente. CONCLUSÃO: O caso 
dessa paciente é raro na literatura, visto que 72 dos pacientes são assintomáticos 
e, ainda, daqueles que desenvolvem quadro sintomático, o quadro embólico não é 
o mais comum e é mais prevalente em tumores malignos, o qual não se enquadra o 
mixoma. O tamanho da massa, sua característica anatomopatológica e a dificuldade 
de ressecção foram preditores do quadro.
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P 057
CÂNCER RENAL COM METÁSTASE CARDÍACA - RELATO DE CASO

VANESSA MIERZWA (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), PEDRO 
HENRIQUE BARBOSA DANIEL (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), 
IVANA TABALIPA GIUBLIN (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), 
BRUNO BALBOM (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), MARIANA  
BARBOSA DANIEL (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), ROBERTA 
TURINI (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), ANDRÉ LUIS DAVID 
(HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), ROBERTO  DE CARVALHO 
(HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), REMULO JOSE RAUEN 
JUNIOR (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), CHARLES CARDOSO 
(HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS)

RELATO DE CASO
Paciente feminino, 68 anos, procura atendimento em hospital privado- Paraná, em 
março de 2019, relatando início de dispneia progressiva há 06 meses. No momento, 
encontrava-se em classe funcional II (NYHA), associado a episódios de dor torácica 
atípica e palpitações esporádicas. Negava perda ponderal, febre, náuseas, vômitos, 
diarreia ou alterações urinárias. Paciente ativa, previamente hipertensa e dislipidêmica, 
em uso de Losartana e Rosuvastatina, sem histórico de tabagismo ou etilismo. Ao 
exame físico possuía sopro diastólico em foco tricúspide (3+/6+) e edema 1+ em 
membros inferiores. Ausculta pulmonar e abdome sem alterações. No Ecocardiograma 
Transtorácico, visualizada massa hipoecogênica, de grande mobilidade, proveniente 
de veia cava inferior, se estendendo até via de entrada do ventrículo direito causando 
estenose discreta (dinâmica) da válvula tricúspide. Na Tomografia de Abdome Total 
foi identificado lesão renal expansiva a direita de caráter neoplásico (cT3cN0M0). Em 
Ressonância Cardíaca, hipótese diagnóstica de trombo tumoral. Paciente submetida 
a Nefrectomia Radical Direita associado a Atriotomia com circulação extracorpórea 
sem plegia cardíaca e trombectomia por veia cava inferior. Paciente não apresentou 
intercorrências no pós-operatório.
REVISÃO 
Os carcinomas de células renais (CCRs) são o sétimo tipo histológico de câncer mais 
comum no mundo ocidental e apenas 5 atingem a veia cava inferior. De acordo com 
o TNM 2017 o acometimento de trombo tumoral acima do diafragma é considerado 
estádio clínico T3c e na ausência de metástase o tratamento cirúrgico apresenta 
caráter curativo com sobrevida de até 69 em 5 anos.
CONCLUSÃO
Tumor renal localmente avançado com envolvimento vascular é um desafio cirúrgico, 
quando envolve câmeras cardíacas torna-se um procedimento complexo no objetivo 
da cura da doença. 

P 059
CARDIOMIOPATIA DE TAKOTSUBO SECUNDÁRIA À HIPERNATREMIA: 
IDOSO COM QUADRO DEMENCIAL E BAIXA INGESTA HÍDRICA. 

RAFAEL  MASSAHARU MIYAZIMA (HC-UFPR), ANA LUISA WOIDELLO 
(HC-UFPR), THYAGO NASSER TÜMMLER (HC-UFPR), VIVIEN RITCHIE 
BITTENCOURT (HC-UFPR), ALVARO AUGUSTO VEDANA FILHO (HC-UFPR), 
FERNANDO SILVA BOTELHO (HC-UFPR), DANIELA DE CASTRO CARMO (HC-
UFPR), TIAGO AUGUSTO MAGALHÃES (HC-UFPR), EDUARDO LEAL ADAM 
(HC-UFPR), RAPHAEL HENRIQUE DÉA CIRINO (HC-UFPR)

Introdução: A síndrome de Takotsubo é caracterizada por disfunção sistólica ventricular 
esquerda segmentar transitória na ausência de coronariopatia. O mecanismo 
fisiopatológico principal é a toxicidade por um excesso de catecolaminas, estando 
habitualmente relacionado ao estresse físico ou emocional. 
Objetivo: Apresentar um caso de cardiomiopatia de Takotsubo ocorrido em um 
paciente octagenário e desencadeado por hipernatremia, uma causa incomum e, até o 
momento, nunca descrita na literatura.  
Resultados: Paciente masculino de 80 anos de idade com quadro demencial prévio 
e sem histórico de doença cardiovascular, foi levado ao pronto-socorro pelo filho 
devido a um estado confusional agudo. Na investigação inicial, dentre outros exames, 
foi solicitado um eletrocardiograma (figura 1), o qual evidenciou supradesnível 
do segmento ST de V1-V6, DI e DII. A coronariografia realizada de imediato não 
demonstrou coronariopatia obstrutiva. A dosagem sérica de troponina I foi de até 
10.815 mg/dl (referência34) e o ecocardiograma transtorácico (ETT) revelou acinesia 
de todos os segmentos apicais (balonamento apical) e fração de ejeção VE de 45 pelo 
método de Simpson. O único possível fator desencadeante identificado nesse caso 
foi uma hipernatremia (159 mEq/L) sintomática, que se justificava, conforme relato do 
filho, por baixa ingesta hídrica. A desidratação e a hipernatremia foram tratadas com 
reposição endovenosa e oral cautelosa de água livre, havendo melhora dos sintomas 
neurológicos. Infecção, eventos cerebrovasculares agudos e outros distúrbios 
eletrolíticos foram descartados. A ressonância magnética cardíaca não demonstrou 
sinais de fibrose miocárdica (figura 2) e o ETT realizado 13 dias após revelou função 
sistólica global e segmentar do VE normais.
Conclusão: Na literatura existem apenas 2 casos descritos de cardiomiopatia 
de Takotsubo em pacientes com demência, porém, nenhum deles apresentava 
hipernatremia. A hipernatremia, portanto, deve ser pesquisada em estudos futuros 
como um possível fator desencadeante da cardiomiopatia de Takotsubo.

P 058
ENDOCARDITE INFECCIOSA SIMULANDO TUMOR DE PANCOAST: RELATO 
DE CASO

GABRIEL FILIPPI (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ), 
CHICO PADRO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ), ANA 
PAULA ZABOTT (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ), 
EMERSON  DE ALVARENGA SANTANA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE 
DO PARANÁ), ALCIRLEY  DE ALMEIDA LUIZ (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
OESTE DO PARANÁ)

RELATO DE CASO 
Homem, branco, 51 anos, com suspeita diagnóstica de Tumor de Pancoast. 
Encaminhado com Tomografia de Tórax da origem, sugestiva de neoplasia em lobo 
superior esquerdo. Queixava de dor em ombro direito há 7 dias, com melhora a elevação 
e piora ao rebaixamento, com febre aferida de 40ºC e episódios de dor torácica em 
repouso. Havia um histórico de internamentos por pneumonia bacteriana e tratamento 
para fibrilação atrial com Verapamil. O exame físico demonstrou a presença de massa 
palpável em região supra esternal direita, associado a ptose, miose e linfonodomegalia 
inframandibular ipsilateral. Iniciado antibioticoterapia com Piperaciclina e Tazobactam. 
Evoluiu com piora clínica da função renal. Os exames intra-hospitalares demonstraram 
uma hemocultura com S. áureos resistente a meticilina. Quando foi optado pela 
adição de oxacilina e iniciado investigação para endocardite com Ecocardiograma 
Transtorácico, que evidenciou a presença de lesão vegetante medindo 13,4 mm x 6,3 
mm em valva tricúspide sugestivo de endocardite. A redução da vegetação valvar foi 
de 1mm, em ecocardiograma de controle após 2 semanas. Procedeu-se com troca 
valvar por válvula biológica e manutenção da antibioticoterapia intra-hospitalar com 
oxacilina com duração total de 41 dias. A recuperação clínica foi gradual com remissão 
total dos sintomas. O paciente mantém acompanhamento ambulatorial.  
DISCUSSÃO  
O caso apresentado difere da apresentação habitual, devido à ausência de sopro 
cardíaco e presença de síndrome de horner a direita de origem embólica. Além disso, 
a redução da vegetação em válvula cardíaca foi aquém do esperado, e com alta 
probabilidade de recorrência de êmbolos sépticos oferecendo riscos substanciais de 
complicações, incluindo óbito, justificando a indicação cirúrgica. 
CONCLUSÃO 
A endocardite infecciosa é uma doença grave, o diagnóstico e tratamento devem 
ser instituídos de maneira rápida de modo a evitar possíveis complicações locais e 
sistêmicas.  

P 060
PANCREATITE AGUDA POR HIPERTRIGLICERIDEMIA: A PLASMAFÉRESE É 
UMA OPÇÃO TERAPÊUTICA?

ANA BEATRIZ BRENNER AFFONSO DA COSTA (COMPLEXO HOSPITAL DE 
CLÍNICAS - UFPR), GUILHERME LUIZ DA ROCHA (COMPLEXO HOSPITAL 
DE CLÍNICAS - UFPR), RENATA DELLA GIUSTINA (COMPLEXO HOSPITAL 
DE CLÍNICAS - UFPR), ALISON BRUNO BATISTA (COMPLEXO HOSPITAL DE 
CLÍNICAS - UFPR), JÜRGEN BEUTHER (COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS 
- UFPR), THYAGO  NASSER TUMMLER (COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS - 
UFPR), RAFAEL MASSAHARU MIYAZIMA (COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS 
- UFPR), JEFERSON ZANOVELLI NALEVAIKO (COMPLEXO HOSPITAL DE 
CLÍNICAS - UFPR), VITOR HUGO DE LARA MACHADO (COMPLEXO HOSPITAL 
DE CLÍNICAS - UFPR), EMILTON LIMA JÚNIOR (COMPLEXO HOSPITAL DE 
CLÍNICAS - UFPR)

Relato: Caso 1. Mulher de 45 anos, hipertensa, diabética e dislipidêmica, em uso 
de Ciprofibrato 100 mg/dia, foi admitida com quadro de dor epigástrica em faixa 
associada a náuseas. Exames laboratoriais demonstravam triglicerídeos (TG) de 
6.625 mg/dL, colesterol total (CT) de 1.136 mg/dL, amilase de 97 mg/dL e lipase 
de 290 mg/dL. A tomografia computadorizada de abdome evidenciou densificação 
difusa da gordura peripancreática, confirmando o diagnóstico de pancreatite aguda 
por hipertrigliceridemia. Foi associada Atorvastatina 80 mg/dia ao tratamento com 
fibrato e realizadas 3 sessões de plasmaférese (1º, 2º e 6º dias), com redução dos TG 
para 777 mg/dL e melhora completa da dor. Caso 2. Mulher de 35 anos, hipertensa, 
diabética, com esteatose hepática e dislipidemia familiar, encaminhada para 
seguimento ambulatorial com história de pancreatite aguda por hipertrigliceridemia 
(TG 8.112 mg/dL) há 7 anos. Fazia uso de Sinvastatina e Ciprofibrato sem resposta 
adequada, mantendo TG de 4.598 mg/dL. Realizada substituição medicamentosa por 
Rosuvastatina 60mg/dia e Fenofibrato 200 mg/dia, sendo posteriormente associados 
Ezetimibe 10 mg/dia e Evolucumabe 140 mg quinzenalmente. Apresentou melhora não 
sustentada dos níveis de TG após 1 ano de tratamento, com aumento progressivo do 
TG de 3.720 mg/dL para 9.160 mg/dL apesar da adequada aderência medicamentosa.
Revisão: A hipertrigliceridemia grave está associada a um maior risco de pancreatite 
aguda, principalmente quando os níveis séricos de TG ultrapassam 1.000 mg/dL. O 
controle adequado de TG é fundamental no tratamento da pancreatite aguda e na 
prevenção cardiovascular. A plasmaférese é uma modalidade terapêutica baseada 
na eliminação extracorpórea de lipoproteínas melhorando desfechos clínicos 
relacionados à dislipidemia mista. Entretanto, apresenta aplicabilidade restrita a 
pacientes em tratamento de emergência da hipertrigliceridemia grave não responsivos 
ao tratamento clínico otimizado.
Conclusão: A plasmaférese parece ser uma opção eficaz na redução dos níveis séricos 
de TG demonstrando benefícios clínicos na pancreatite aguda por hipertrigliceridemia.
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P 061
ANOMALIA CONGÊNITA DE ARTÉRIA CORONÁRIA: TRONCO CORONARIANO 
ESQUERDO ÚNICO, ARTÉRIA CORONÁRIA DIREITA SAINDO DA ARTÉRIA 
DESCENDENTE ANTERIOR

BRUNO HIRT (UNIVERSIDADE POSITIVO - MEDICINA), FILIPE  LENNERT 
SILVA (UNIVERSIDADE POSITIVO - MEDICINA), DIEGO DAMASCENO BISPO 
DA SILVA (UNIVERSIDADE POSITIVO - MEDICINA), LISSANDRO DANNY 
SOUZA DOS SANTOS (UNIVERSIDADE POSITIVO - MEDICINA), JACQUES 
CASSIDORI COUTO (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - PARANÁ), 
ADRIELLY BATISTA DE JESUS BOLSI (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA 
BRASILEIRA - PARANÁ), TAMMY TIEMI OTA (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA 
BRASILEIRA - PARANÁ), CLAUDIO MENDES VOICHCOSKI (HOSPITAL DA 
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - PARANÁ), ANDERSON HENRIQUE PERES 
DA COSTA (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - PARANÁ), LUIZ 
AUGUSTO LAVALLE (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - PARANÁ)

Relato de caso: Paciente feminina, 44 anos, com queixa de dor torácica tipo A com 
duração de 30 minutos iniciada após caminhar 600 metros, acompanhada de êmese, 
com melhora em repouso. Hipertensa desde 21 anos de idade e hipotireoidea em uso 
irregular dos medicamentos. História familiar positiva para doença arterial coronariana 
crônica (DAC), sem outros fatores de risco cardiovasculares. Sem alterações ao exame 
físico. Após realização de teste ergométrico, com resultado sugestivo para isquemia. 
Ao cateterismo cardíaco evidenciou-se lesões graves em segmentos proximal e 
médio da Artéria Descendente Anterior (DA), e lesão grave em segmento proximal da 
circunflexa e origem anômala da Artéria Coronária Direita (CD) a partir da DA. Sendo 
recomendada, pelo escore Syntax, a cirurgia de revascularização de miocárdio por 
ponte de torácica interna esquerda para DA, realizada por videoscopia. Permaneceu 
em internamento de terapia intensiva durante 24 horas, evoluindo com estabilidade 
hemodinâmica e recebendo alta hospitalar após encaminhamento para enfermaria.
Discussão: A artéria coronária única é uma alteração rara, com poucos casos 
descritos, sendo a incidência calculada entre 0,024 e 0,066, dependendo do estudo, 
sendo de dois tipos: a CD que origina da coronária esquerda (CE) ou de um de seus 
ramos, ou CE que se origina da CD. Quase a totalidade dos casos são descobertos 
incidentalmente, quando o paciente passa por angiocoronariografia ou angiotomografia 
de coronárias. A doença é assintomática até a ocorrência de síndrome coronariana 
aguda (SCA), podendo ser o único evento a morte súbita. Dependendo do trajeto da 
coronária anômala, o paciente pode ser mais propenso a ter SCA ou não, seja por 
oclusão da artéria anômala ou por maior predisposição à DAC.
Conclusão: A Artéria Coronária Direita com origem na Artéria Descendente Anterior 
tem poucos casos relatados. Sendo assim, é difícil qualquer associação entre a 
anomalia e o desenvolvimento de DAC.

P 063
DEFEITO DO SEPTO ATRIOVENTRICULAR EM PACIENTE IDOSO 
ASSINTOMÁTICO

ISABELE BENITES CAETANO (UFPR), STÉPHANIE DE ARAÚJO (UFPR), 
ALLAN LEON (UFPR), LAERCIO RAFAEL PALTANIN (UFPR), MATEUS  FOGAÇA 
(UFPR), FERNANDO BENÍCIO (UFPR), ALAN HONORATO (UFPR), ÉDER 
QUEVEDO (CLÍNICA INTENSICOR), ANA PAULA SUSIN OSÓRIO (UFPR)

Relato do Caso: Homem, 72 anos, interna por colecistite aguda. Não tinha história 
prévia de cardiopatia. Submetido a avaliação pré-operatória para colecistectomia. 
Ao exame destacava-se a presença de sopro sistólico +3/+6 em foco pulmonar e 
desdobramento fixo de segunda bulha. Eletrocardiograma mostrava ritmo sinusal, 
bloqueio atrioventricular de primeiro grau, bloqueio de ramo direito e bloqueio divisional 
ântero-superior. Ecocardiograma transtorácico evidenciou comunicação interatrial 
(CIA) tipo ostium primum ampla, medindo 30 mm, com shunt esquerda-direita, valvas 
atrioventriculares (AV) no mesmo plano e cleft em válvula mitral, compatíveis com o 
diagnóstico de Defeito do Septo Atrioventricular (DSAV) do tipo parcial. Havia também 
sobrecarga de câmaras direitas, função ventricular direita preservada e regurgitação 
leve através da valva AV esquerda. A colecistectomia  foi contraindicada e o paciente 
está em avaliação para correção cirúrgica do defeito.
Revisão: O DSAV corresponde a um espectro de malformações cardíacas congênitas 
caracterizadas por uma junção atrioventricular comum coexistindo um uma 
deficiência do septo AV.  A incidência é estimada entre 0,24 a 0,31/1.000 nascidos 
vivos. Morfologicamente há uma valva AV comum composta por cinco folhetos, com 
os folhetos ponte superior e inferior ocupando os dois ventrículos. Características 
variáveis incluem a morfologia da válvula AV (um ou dois orifícios, duplo orifício da 
valva AV esquerda) e os defeitos septais (atriais, ventriculares ou ambos). Na forma 
parcial, em que o shunt ocorre apenas a nível atrial, a fisiopatologia é de uma CIA 
grande, com sobrecarga de volume nas câmaras direitas e hiperfluxo pulmonar. 
Conclusão: O caso ilustra o diagnóstico tardio de DSAV parcial em idoso assintomático. 
A evolução é semelhante a de uma CIA ostium secundum grande, podendo não haver 
sintomas na infância e até a terceira ou quarta décadas de vida. Entretanto sintomas 
relacionados à insuficiência cardíaca, arritmias atriais, bloqueio AV total e hipertensão 
pulmonar desenvolvem-se via de regra na quinta década.

P 062
IMAGEM SUGESTIVA DE METÁSTASE CARDÍACA COMO CHAVE PARA O 
DIAGNÓSTICO DE CÂNCER PULMONAR – UM RELATO DE CASO

MARIANA YURI  NAKAMURA (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PR), 
ANA KARYN EHRENFRIED DE FREITAS (HOSPITAL SANTA CASA DE 
CURITIBA - PR), PAULO RICARDO FRANCIOZI GOIS (HOSPITAL SANTA CASA 
DE CURITIBA - PR), PEDRO GOULART BERRO (HOSPITAL SANTA CASA DE 
CURITIBA - PR), RODRIGO RODRIGUES DA SILVA (HOSPITAL SANTA CASA 
DE CURITIBA - PR), DANIELLY MARISA  WAGNER (HOSPITAL SANTA CASA 
DE CURITIBA - PR), RODRIGO LEITE  ALBANEZ (HOSPITAL SANTA CASA DE 
CURITIBA - PR)

Introdução: Metástases cardíacas podem ser ocasionalmente encontradas em 
pacientes com câncer. Alguns estudos sugerem uma incidência de cerca de 8 dos 
casos. Na maioria dos casos, acomete o pericárdio, sendo que a cavidade ventricular 
é o local mais incomum desse tipo de complicação. O câncer de pulmão é a causa 
mais frequente de metástases cardíacas, entretanto, poucos casos tem sido relatado 
na literatura. Relatamos o caso de uma paciente em que o diagnóstico do câncer se 
deu após o achado de imagem sugestiva de metástase no ventrículo direito. Caso 
clínico: Mulher, 62 anos, portadora de insuficiência cardíaca (IC) e com  internamentos 
recorrentes, deu entrada na emergência com quadro de dor torácica há cerca de 3 dias 
e piora da dispneia há cerca de três meses e com piora progressiva. Iniciadas medidas 
para IC e solicitado um ecocardiograma, que evidenciou um ventrículo direito (VD) 
com hipertrofia assimétrica importante na porção médio apical da parede livre medindo 
cerca de 16mm, sem gerar obstrução. Solicitado, então, uma ressonância magnética 
que mostrou massa aderida a parede livre do VD, além de massa em lobo pulmonar 
superior esquerdo e nódulos pulmonares. Realizado biópsia da lesão pulmonar, que 
confirmou diagnóstico de carcinoma pulmonar indiferenciado não pequenas células.  A 
paciente evoluiu com sepse pulmonar durante o internamento, evoluindo a óbito após 
cerca de 30 dias de hospitalização. Conclusão: Apresentamos o caso de uma paciente 
com diagnóstico prévio de IC que, durante a investigação das possíveis etiologias da 
falência cardíaca, encontrou uma imagem sugestiva de metástase cardíaca, sendo 
esta a chave para o diagnóstico de um câncer pulmonar incipiente. Isso demonstra 
a importância da ampla investigação dos pacientes com sintomas sugestivos de IC 
tanto para melhor avaliação, bem como o afastar possíveis diagnósticos diferenciais, 
direcionando para uma terapêutica correta da doença de base.

P 064
UM RARO CASO DE SÍNDROME CARCINOIDE COM ACOMETIMENTO DE 
VALVAS TRICÚSPIDE, MITRAL E AÓRTICA

ROBSON FERNANDO GARCIA DE LIMA (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), 
VIVIEN RITCHIE BITTENCOURT (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), JEFERSON 
ZANOVELLI NALEVAIKO (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), RAFAEL  
MASSAHARU MIYAZIMA (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), RODRIGO SFREDO 
KRUGER (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), PAULO ROBERTO SOLTOSKI 
(HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), RODRIGO  MUSSI MILANI (HOSPITAL 
DE CLÍNICAS - UFPR), MARCO STEPHAN LOFRANO ALVES (HOSPITAL DE 
CLÍNICAS - UFPR), PAULO ROBERTO CRUZ MARQUETTI (HOSPITAL DE 
CLÍNICAS - UFPR), EDUARDO LEAL ADAM (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR)

Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 32 anos, há 1 ano com diarreia, rubor 
facial, perda ponderal e tosse produtiva. Investigação diagnóstica identificou massa 
de 5,5 x 4,8cm em pulmão esquerdo, com anátomo-patológico diagnóstico de 
tumor neuroendócrino. Estadiamento revelou doença localmente avançada, sem 
possibilidade de ressecção, porém sem metástases. Evoluiu com insuficiência 
cardíaca, com ecocardiograma demonstrando refluxo importante das valvas mitral 
e tricúspide e insuficiência aórtica moderada, com função biventricular preservada. 
Realizado diagnóstico de síndrome carcinoide com acometimento cardíaco, sendo 
iniciado tratamento com lanreotida, furosemida e enalapril. Dosagem urinária de 
24h do ácido 5-hidroxi-indolacético três semanas após o início do tratamento foi de 
1,4mg (referência 2 – 9mg), com controle clínico-laboratorial da síndrome carcinoide. 
Realizada tripla troca valvar por próteses biológicas sem intercorrências. Alta hospitalar 
com tratamento da síndrome carcinoide com lanreotida. 
Revisão: Tumores neuroendócrinos são neoplasias com localização no trato 
gastrointestinal ou nos brônquios. Cerca de 30 a 40 dos pacientes podem desenvolver 
a síndrome carcinoide, secundária à produção de substâncias vasoativas pelo tumor. 
O envolvimento cardíaco ocorre devido ao efeito lesivo dessas substâncias, com 
espessamento fibroso endocárdico e disfunção valvar.  Acomete valvas à direita 
nos pacientes com metástases hepáticas. O acometimento das valvas à esquerda 
ocorre com menor frequência, pois as substâncias vasoativas sofrem metabolização 
pulmonar e não atingem a circulação sistêmica. Entretanto, no caso relatado, a origem 
pulmonar da neoplasia levou ao acometimento não apenas da valva tricúspide, mas 
também das valvas mitral e aórtica. O caráter indolente da neoplasia foi determinante 
para a indicação de intervenção cirúrgica, já que o pior prognóstico da paciente no 
curto prazo era devido à insuficiência cardíaca.
Conclusão: Raro caso de síndrome carcinoide com acometimento de três valvas 
cardíacas. A presença de neoplasia localmente avançada não contraindicou as trocas 
valvares pela expectativa de progressão lenta da neoplasia e o controle adequado da 
síndrome com lanreotida.
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P 065
ATLETA AMADOR SEM AVALIAÇÃO CLÍNICA PRÉVIA: HÁ RISCO?

AMANDA TOALDO GENAR FELICIANO (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO PARANÁ), BÁRBARA MILANI ARTNER (PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ), LARISSA PARTEKA (PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ), GEORGE SONCINI (HOSPITAL 
SUGISAWA), PAULO CRISTIANO LOFFY (HOSPITAL SUGISAWA), EDSON 
MARCOS CAMPOS LESSA JUNIOR (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DO PARANÁ)

Relato do caso: Paciente L.K.V.B., masculino, 39 anos, esportista praticante de 
triathlon, vai à consulta para liberação de atividade física. Referiu ser asmático, em 
uso de fenoterol, conforme necessário. Relata dor torácica típica aos grandes esforços 
há, aproximadamente, 2 meses. Eletrocardiograma evidenciou zona inativa inferior 
e onda T padrão invertida de V1 à V3. Ecocardiografia transtorácica demonstrou 
função ventricular esquerda normal e hipocinesia basal inferior. Lipoproteína de 
Baixa Densidade (LDL-c) de 252 mg/dL. Não soube informar sobre história familiar 
de doença arterial coronariana, porém avaliação posterior demonstrou irmão 
com hipercolesterolemia semelhante. Cateterismo cardíaco com lesão triarterial 
grave. Realizada cirurgia de revascularização do miocárdio, sem intercorrências. 
Paciente mantém bom quadro clínico após cirurgia, assintomático, tendo feito teste 
ergoespirométrico que demonstrou ausência de isquemia e capacidade do exercício 
aeróbio normal. Revisão: A hipercolesterolemia familiar (HF) é uma doença de herança 
autossômica dominante, caracterizada pela elevação do LDL-c.  Ocorre, geralmente, 
por mutações genéticas, podendo ser do gene LDLR, do PCSK-9 ou, ainda, por defeito 
no gene que codifica a apolipoproteína B-100. A forma heterozigótica é mais frequente 
(1:500 indivíduos), enquanto a homozigótica mais rara (1:1.000.000 indivíduos). 
Estima-se que, no mundo, existam mais de 10.000.000 de portadores de HF e, no 
Brasil, cerca de 300.000. Os critérios diagnósticos baseiam-se em sinais clínicos 
de depósitos extravasculares de colesterol, história familiar de hipercolesterolemia 
ou doença aterosclerótica prematura, além de testes genéticos e valores de LDL-c 
elevados. O tratamento envolve medidas não farmacológicas e farmacológicas. 
Conclusão: A HF é responsável por cerca de 5 a 10 dos casos de doença arterial 
coronariana em indivíduos abaixo de 55 anos, sendo 20 vezes maior o risco de morte 
precoce por doença cardiovascular nos portadores de HF. O diagnóstico precoce é 
importante, pois possibilita um tratamento adequado, podendo aumentar a expectativa 
de vida desses indivíduos em 10 a 30 anos.

P 067
CARDIOMIOPATIA DE TAKOTSUBO INDUZIDA POR CETOACIDOSE 
DIABÉTICA E COCAÍNA - UM RELATO ÚNICO

FELIPE MITSUNAGA DE OLIVEIRA (PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DO PARANÁ, CAMPUS LONDRINA), MATHEUS  SIQUEIRA (PONTIFICIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ, CAMPUS LONDRINA), FABRICIO 
NOGUEIRA FURTADO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO), 
CARLOS BORGES JUNIOR (PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 
PARANÁ, CAMPUS LONDRINA), CAROLINE YUKARI YOSHIOKA (PONTIFICIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ, CAMPUS LONDRINA), LIANARA 
KETLIN TAUCHERT (PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ, 
CAMPUS LONDRINA), GABRIELLA FRANÇA POGORZELSKI (HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO NORTE DO PARANÁ), GABRIEL PALHARI 
COMAR (PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ, CAMPUS 
LONDRINA)

Relato do Caso: Homem de 43 anos, em tratamento de diabetes com dapagliflozina 
e insulina, foi admitido no pronto socorro por epigastralgia, hiporexia e dispneia após 
período de libação alcoólica e uso de cocaína por 2 dias seguidos antes da admissão. 
Apresentava hipotensão, taquicardia e taquipneia associados a hiperglicemia e 
acidose metabólica, sendo realizado o diagnóstico de cetoacidose diabética (CAD). 
Nas primeiras horas de tratamento da CAD, evoluiu com congestão pulmonar sem 
resposta ao uso de diuréticos. Realizado eletrocardiograma que evidenciou inversão 
de ondas T em parede anterior e aumento de troponina. EcoDopplercardiograma 
à beira leito documentou acinesia de todo segmento médio e apical do ventrículo 
esquerdo com contratilidade preservada nos segmentos basais, sugestivo de 
Cardiomiopatia de Takotsubo (CT). Realizada cineangiocoronariografia de urgência 
para avaliação de trombose coronária aguda como causa da disfunção ventricular, 
que não evidenciou coronariopatia obstrutiva. Paciente realizou tratamento para CAD 
e nova avaliação da função ventricular após 4 meses do evento, mostrando plena 
recuperação da função ventricular esquerda, reforçando o diagnóstico de CT. Revisão: 
A CT está relacionada a estimulação simpática exagerada decorrente de um estresse 
emocional ou físico acentuado. O uso de cocaína foi relacionado a CT em ao menos 
4 casos relatados na literatura. A CAD também já foi relatada como causadora de 
CT de maneira isolada ou associada a crise tireotóxica e a hipotermia acidental. Não 
há relatos na literatura de CT relacionada aos dois estressores associados, uso de 
cocaína e CAD. A associação destas condições levou a um quadro de grave disfunção 
ventricular e importante repercussão hemodinâmica. Conclusão: O diagnóstico de 
CT deve ser considerado em pacientes com CAD e uso de cocaína que apresentem 
instabilidade hemodinâmica.  Este é o único caso descrito na literatura que tenha a 
CAD e o uso de cocaína combinados como estressor da CT.

P 066
EISENMENGER E GESTAÇÃO: UM PROGNÓSTICO SOMBRIO

JÜRGEN BEUTHER (COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), VITÓRIA 
BISHOP SCHERNER (COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), RENATA 
DELLA GIUSTINA (COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), PEDRO 
HENRIQUE PEDRUZZI SEGATO (COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS - 
UFPR), ANA BEATRIZ BRENNER AFFONSO DA COSTA (COMPLEXO HOSPITAL 
DE CLÍNICAS - UFPR), ALISON BRUNO BATISTA (COMPLEXO HOSPITAL DE 
CLÍNICAS - UFPR), GIOVANNA LEMES LEÃO (COMPLEXO HOSPITAL DE 
CLÍNICAS - UFPR), RAFAEL BORSOI (COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS 
- UFPR), RODRIGO SFREDO KRUGER (COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS 
- UFPR), ANDRÉ LUIZ CANTERI (COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR)

Relato: Primigesta, 24 anos, portadora de comunicação interventricular (CIV) 
membranosa não corrigida, persistência de canal arterial (PCA) e Síndrome de 
Eisenmenger. Em uso prévio de oxigênio domiciliar, sildenafil e bosentana (suspensa 
durante a gestação). Paciente recusou proposta de aborto terapêutico. Às 29 semanas 
e 4 dias de gestação, realizou ecografia obstétrica que demonstrava centralização 
fetal, RCIU e oligodrâmnio, sendo prontamente encaminhada para internamento e 
parto cesáreo. Instituído uso de Iloprost periparto. Ao exame, cianose de extremidades, 
desdobramento fixo de P2 com desvio do ictus para direita, hipocratismo digital, 
saturação de 85 com O2 complementar. Ecocardiograma transtorácico evidenciou 
presença de CIV perimembranosa de 11mm, com fluxo direita-esquerda e gradiente 
VD-VE 15mmHg, PSAP 131mmHg, ventrículo direito hipertrofiado (9mm) e pouco 
aumentado (38mm) e função sistólica preservada, imagem sugestiva de PCA 
medindo 11 mm, com fluxo direita-esquerda. Realizada maturação pulmonar fetal 
com corticóide e dois dias após, submetida à cesárea sob anestesia peridural. 
Procedimento realizado sem intercorrências, com neonato pesando 872g, APGAR 
7/9. No terceiro pós-operatório evoluiu com piora clínica, necessidade de ventilação 
mecânica, suporte com vasopressores e inotrópicos e indicado ECMO veno-venosa. 
Refratária às medidas, evoluiu a óbito 6 horas após devido sangramento abdominal 
volumoso. Revisão: A síndrome de Eisenmenger representa a forma mais avançada 
de hipertensão arterial pulmonar associada com defeitos cardíacos congênitos 
como defeitos do septo atrial, ventricular e ducto arterioso patente. Entre as terapias 
propostas estão antagonistas do receptor da endotelina, inibidores da fosfodiesterase 
5 e análogos de prostaciclina. Durante a gravidez, a vasodilatação sistêmica aumenta 
o shunt direita-esquerda, levando a piora do quadro. Devido à mortalidade materna de 
20-50, indica-se aborto terapêutico. Quando não realizado, 40 das gestações evoluem 
com aborto espontâneo, 20 com RCIU e apenas 25 atingem o termo. Conclusão: 
A síndrome de Eisenmenger é uma contra indicação absoluta à gestação devido 
altíssima morbi-mortalidade materno-fetal.

P 068
DISSECÇÃO ESPONTÂNEA DE ARTÉRIA DESCENDENTE ANTERIOR EM 
JOVEM ATLETA

MICHEL CÔAS HERNER (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARANÁ), JÜRGEN BEUTHER (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ), VIVIEN RITCHIE BITTENCOURT (HOSPITAL DE 
CLÍNICAS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), ROBSON FERNANDO 
GARCIA DE LIMA (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARANÁ), NATÁLIA DE OLIVEIRA HEINZEN (HOSPITAL DE CLÍNICAS 
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), CAROLINE AHRENS ORTOLAN 
(HOSPITAL DE CLÍNICAS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), MARLON  
WYCLIFF CAEIRA (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARANÁ), MAURÍCIO  ALBERTO STREMEL ANDRADE (HOSPITAL DE 
CLÍNICAS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), PAULO ROBERTO 
CRUZ MARQUETTI (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARANÁ), EDUARDO LEAL ADAM (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ)

RELATO: Homem de 25 anos, admitido com hemiparesia à esquerda, paralisia facial 
central e disartria há 3 horas. Previamente hígido, praticante regular de atividades 
físicas, negava tabagismo e drogadição. Relatava episódio isolado de dor precordial 
atípica há 6 meses, iniciada após esforço intenso durante partida de futebol. Na 
admissão, apresentava pontuação de 8 na NIH Stroke Scale e a tomografia não 
demonstrou sinais de sangramento intracraniano. Diagnosticado acidente vascular 
encefálico isquêmico (AVEi) e o paciente foi submetido à fibrinólise com alteplase, 
apresentando melhora significativa dos déficits. A ressonância magnética demonstrou 
infarto recente em território da artéria cerebral média direita. A angiotomografia de 
vasos cervicais e intracranianos, o Holter de 24h e a investigação de trombofilias foram 
normais. Eletrocardiograma com progressão lenta da onda R na parede anterior. O 
ecocardiograma demonstrou ventrículo esquerdo (VE) com fração de ejeção de 40, 
acinesia dos seguimentos apicais e hipocinesia dos segmentos médios da parede 
anterior e septal, além de duas massas hiperecogênicas de 2 e 3 cm, sugestivas de 
trombos no ápice do VE. A coronariografia invasiva demonstrou dissecção espontânea 
da artéria descendente anterior com fluxo TIMI 3, sem processo aterosclerótico 
evidente. O paciente foi mantido em tratamento clínico com varfarina, enalapril e 
carvedilol.
DISCUSSÃO: A dissecção espontânea de coronárias acomete pacientes do sexo 
feminino em cerca de 90 dos casos, habitualmente após estresse emocional. 
Em homens, geralmente ocorre após exercício físico intenso. No caso descrito, o 
diagnóstico ocorreu retrospectivamente, após complicação embólica da disfunção do 
VE e presença de trombos intracavitários.
CONCLUSÃO: O caso aqui relatado ressalta a importância das causas não 
ateroscleróticas de doença arterial coronária como etiologias possíveis de disfunção 
ventricular em pacientes jovens. Assim, a avaliação da circulação coronária deve ser 
considerada de forma rotineira em pacientes com disfunção ventricular esquerda, 
ainda que fatores de risco tradicionais não estejam presentes.
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P 069
ASSOCIAÇÃO DA TRISSOMIA DO 21 COM TETRALOGIA DE FALLOT: UM 
RELATO DE CASO

LEONARDO GUASSU (FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE), VITOR HUGO 
JACOB (FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE), MOZARTH MATHEUS SILVINO 
DO NASCIMENTO (FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE), RODRIGO KEN 
MATHUY HISSANO (FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE), LETICIA BEGNINI 
(FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE), KERLI DREIER KUPAS (FACULDADES 
PEQUENO PRÍNCIPE), MARIA FERNANDA DE AGUIAR SOARES (FACULDADES 
PEQUENO PRÍNCIPE), SABRINA JUSVIAK THEODOROVICZ (FACULDADES 
PEQUENO PRÍNCIPE), PEDRO CALEGARI (FACULDADES PEQUENO 
PRÍNCIPE), DANIELE BRUCH (FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE)

Relato de caso: Paciente R.D.S.A. 14 anos, feminino, diagnosticada com síndrome 
de Down. Apresentou dispneia e “engasgos” relatados pela mãe, bem como discreta 
cianose ao nascer, sendo internada em hospital de referência. A principal suspeita 
diagnóstica por conta da sintomatologia e predisposição a cardiopatias: tetralogia 
de Fallot. Nos exames pedidos, raio-x: hipertrofia de ventrículo direito (VD), coração 
em bota, eletrocardiograma: desvio de eixo para direita. O diagnóstico foi confirmado 
aos 21 dias de idade através do ecocardiograma: hipertrofia em VD, comunicação 
interventricular (CIV) sub-aórtica ampla, estenose infundíbular. Realizado aos 8 meses 
tratamento cirúrgico de correção total.
Em consulta de rotina de Pós-operatório tardio, assintomática, usando carvedilol 
e enalapril.  Exame físico: ausculta cardíaca com sopro sistólico e diastólico em 
foco pulmonar 3+/6+, sem outras alterações ao exame físico. A paciente segue em 
acompanhamento.
Resumo: A tetralogia de Fallot é uma malformação cardíaca congênita caracterizada 
por: CIV, obstrução do VD, hipertrofia ventricular direita e dextroposição da aorta. 
Corresponde de 6-10 de todas as cardiopatias congênitas. A prevalência de 
malformação cardíaca em pacientes com trissomia do cromossomo 21 é alta (60-81,2).
O aparecimento da hipoxemia depende do grau de obstrução e das condições 
hemodinâmicas da via de saída do VD. Se a estenose for discreta, o shunt é da 
esquerda para a direita e o paciente é acianótico (Pink Fallot). Se a estenose for 
moderada, o shunt acontece da direita para a esquerda e o paciente é cianótico (Fallot 
clássico). Ainda, obstruções pulmonares extremas resultam em inversão de fluxo 
no ducto arterioso (“Fallot extremo”). A correção cirúrgica objetiva preservar forma 
e função do ventrículo direito. Podem ocorrer complicações, sendo necessário um 
rigoroso acompanhamento pós-operatório.
Conclusão: A Tetralogia de Fallot é comum no contexto de cardiopatias congênitas, 
principalmente em pacientes com Síndrome de Down. O diagnostico precoce 
é essencial para planejamento cirúrgico e por possibilitar a diminuição da 
morbimortalidade.

P 071
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM PACIENTE JOVEM COM MUTAÇÃO 
G20210A NO GENE DA PROTROMBINA

GABRIEL PALHARI COMAR (PUCPR), FABRICIO  NOGUEIRA FURTADO 
(PUCPR), HIAGO BARBOSA MEIRA (PUCPR), BRUNO DE MATOS AQUINO 
(PUCPR), ENZO HONÓRIO RUZZON (PUCPR), FELIPE MITSUNAGA DE 
OLIVEIRA (PUCPR), MATHEUS SIQUEIRA (PUCPR)

Relato de caso:
Homem de 28 anos de idade previamente hígido procurou atendimento por dor 
torácica atípica de moderada intensidade iniciada há 20 horas da admissão. Estava 
assintomático e apresentava eletrocardiograma (ECG) com supradesnivelamento de 
ST nas derivações anteriores. Investigação inicial revelou aumento de troponina e 
ecoDopplercardiograma com contratilidade ventricular esquerda diminuída por acinesia 
apical e hipocinesia anterior. Iniciada dupla antiagregação e heparinização plena com 
enoxaparina. Realizado cateterismo cardíaco que evidenciou artéria descendente 
anterior ocluída no terço médio por grande quantidade de trombo intracoronário. 
Realizada angioplastia com balão e trombectomia com cateter de aspiração. Paciente 
evoluiu estável e recebeu alta no sétimo dia de internação em anticoagulação plena 
com varfarina por trombo apical no ventrículo esquerdo. Como paciente negava 
tabagismo, uso de cocaína ou de outras drogas ilícitas e não apresentava fatores de 
risco para doença coronariana, foi realizada investigação para trombofilia e identificada 
mutação G20210A no gene da protrombina, condição associada a aumento sérico da 
protrombina e fenômenos tromboembólicos.
Revisão:
A mutação G20210A no gene da protrombina tem prevalência entre 1 e 3  na população 
caucasiana e está relacionada a aumento de 2,8 vezes no risco para trombose. 
No entanto, sua principal relação é com trombose venosa e não arterial. Estudos 
populacionais identificaram um aumento na prevalência da mutação em pacientes 
com infarto agudo do miocárdio (IAM) em relação a pacientes controle, principalmente 
naqueles jovens e sem fatores de risco para doença coronária. No entanto, outros 
estudos com desenho semelhante não encontraram tal associação. Estes resultados 
controversos tornam ainda incerto o papel desta mutação no IAM.
Conclusão:
O caso descrito reforça a hipótese de existir relação entre a mutação G20210A no 
gene da protrombina e o infarto agudo do miocárdio assim como a importância de sua 
pesquisa em pacientes jovens com IAM.

P 070
USO DO PET/CT FDG-18F NA AVALIAÇÃO DE PACIENTE COM ENDOCARDITE 
INFECCIOSA

GUSTAVO HENRIQUE MARTINS (UNICAMP), THIAGO FERREIRA DE SOUZA 
(UNICAMP), MARIANA CUNHA LOPES DE LIMA (UNICAMP), OTAVIO RIZZI 
COELHO FILHO (UNICAMP), DANIEL BATISTA MUNHOZ (UNICAMP), CELSO 
DARIO RAMOS (UNICAMP)

RELATO DO CASO
Paciente masculino, 74 anos, em antibioticoterapia para endocardite, diagnosticada 
devido a três hemoculturas positivas (Streptococcus viridans), febre e fator 
predisponente (troca valvar prévia). Como persistia febril, realizou PET/CT FDG-
18F para avaliação da resposta ao tratamento. O exame descartou endocardite 
ativa. No entanto, este estudo evidenciou hipercaptação focal do radiotraçador em 
T8, correspondendo a lesão osteolítica que se estendia até o disco intervertebral 
adjacente, suspeita para espondilodiscite. O diagnóstico foi confirmado por ressonância 
magnética. Retrospectivamente, verificou-se que havia sintomatologia correspondente, 
ocultada por quadro de dor lombar crônica. Além disso, foi vista hipercaptação focal 
em espessamento da parede do reto no PET/CT FDG-18F, suspeito para malignidade. 
Foi realizada colonoscopia que evidenciou pólipo subpediculado no reto distal. O 
estudo histopatológico da lesão demonstrou adenoma tubuloviloso com neoplasia 
intraepitelial, categoria 4 de Viena.

REVISÃO
Recentemente o exame PET/CT FDG-18F tem ganhado relevância no diagnóstico da 
endocardite, e desde 2015 a Sociedade Europeia de Cardiologia o inclui no algoritmo 
diagnóstico dessa doença. Diversos estudos destacam a superioridade desse método 
no diagnóstico das complicações extracardíacas dessa doença, que podem acometer 
até 70 dos pacientes, geralmente assintomáticos ou com sintomatologia inespecífica, 
como no presente caso. Isso é de suma importância, porque focos distantes de 
infecção aumentam a morbidade, alterando o tratamento em até 35 dos casos quando 
o PET/CT FDG-18F é utilizado. O caso aqui relatado ilustra ainda que, além das 
complicações infecciosas, esse método também é muito sensível para detectar lesões 
neoplásicas desconhecidas nesses pacientes. Vários artigos demostram a maior 
prevalência de malignidade em pacientes com essa condição
CONCLUSÃO
Este caso ilustra a importância do PET/CT FDG-18F na avaliação da endocardite, 
que vai além de seu diagnóstico. Por se tratar de um método de corpo inteiro, com 
alta sensibilidade para lesões infecciosas e malignas, seu uso possibilita a avaliação 
global desses pacientes.

P 072
DISPLASIA ARRITMOGÊNICA DO VENTRICULO DIREITO: RELATO DE UM 
CASO

THIERRY  LIMA  (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA), LETICIA   CONCATO 
(HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA), LUIZ FELIPE  GUBERT (HOSPITAL DA 
CRUZ VERMELHA), CLAUDIO  MENDES VOICHCOSKI (HOSPITAL DA CRUZ 
VERMELHA), ADRIELLY BASTISTA (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA), LAIS 
SMANIOTTO COMPAGNONI (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA), GABRIELY  
(UNIVERSIDADE POSITIVO), BERNARDO   (UNIVERSIDADE POSITIVO), 
TAMMY  TIEMY OTA (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA), MARIO AUGUSTO 
MARIANO (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA)

Introdução: A displasia arritmogênica do ventrículo direito (DAVD) é uma doença 
hereditária, autossômica dominante, com prevalência de 1:5000 casos na população. 
A mutação genética afeta as proteínas dos desmossomos levando a um defeito no 
acoplamento dos miócitos com consequente substituição do miocárdio por tecido 
fibrogorduroso. Este tecido funciona como substrato para arritmias ventriculares que 
aumentam o risco de morte súbita (MS). O diagnóstico é realizado através de critérios 
revisados por uma força-tarefa em 2010 e divididos em 6 categorias (1. alterações 
funcionais e estruturais, 2. alterações teciduais, 3. anormalidades na repolarização, 
4. anormalidades da condução e despolarização, 5. arritmias e 6. história familiar).

Descrição do caso: Paciente do sexo masculino, 53 anos, tabagista, hipertenso, com 
história de morte súbita precoce em familiar de primeiro grau, apresentou evento de 
palpitações associado com sudorese e palidez cutânea. Em eletrocardiograma (ECG) 
visto taquicardia ventricular monomórfica sustentada com padrão de bloqueio de 
ramo esquerdo com eixo elétrico indeterminado em derivações II, III e aVF, sendo 
prontamente realizada cardioversão elétrica. Após reversão, o ECG apresentava 
inversão de onda T em derivações precordiais direitas (V1, V2 e V3). O ecocardiograma 
mostrou ventrículo direito aumentado com áreas discinéticas, hipocontráteis, afiladas 
e hiperecóicas. Diante destes achados, cumpriram-se 3 critérios maiores e 1 critério 
menor, com diagnóstico definitivo de DAVD pela força-tarefa. Indicado, então, o 
implante de cardiodesfibrilador implantável como prevenção secundária de MS.

Conclusão: O diagnóstico da DAVD ainda apresenta desafios pelas características 
inespecíficas e vasto espectro de variação fenotípica. A ressonância nuclear magnética 
tornou-se o método de imagem preferido por avaliar de forma não invasiva a estrutura, 
função ventricular e caracterização do tecido, porém ainda é um exame nem sempre 
acessível no Brasil. Assim, deve-se atentar a alterações do ECG, ecocardiograma, 
análise da arritmia e história familiar que podem definir o diagnóstico.
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P 073
TRUNCUS ARTERIOSUS - RELATO DE CASO DE PACIENTE COM 36 ANOS 
SEM TRATAMENTO CIRURGICO

ANTONIO DEJAIR ACOSTA PAZZINI (HOSPITAL ANGELINA CARON ), DALTON 
BERTOLIN PRECOMA (HOSPITAL ANGELINA CARON), FLORA ELI MELEK 
(HOSPITAL ANGELINA CARON), GERMAN ARCOS  GONZALES (HOSPITAL 
ANGELINA CARON), JANAINA BERNARDI BAREA (HOSPITAL ANGELINA 
CARON), FABIO OLAER OKIPNEY (HOSPITAL ANGELINA CARON), CASSIO  
PERFETE (HOSPITAL ANGELINA CARON), RAISSA DE OLIVEIRA NEVES 
SIMONATO (HOSPITAL ANGELINA CARON), CAMILA RICHTER (HOSPITAL 
ANGELINA CARON)

Truncus Arteriosus é uma cardiopatia cianótica rara. Possui morbimortalidade 
extremamente alta no primeiro mês de vida, com cerca de 50 dos pacientes evoluindo 
para óbito, e apenas ¼ sobrevivem ao primeiro ano. Caracteriza-se por apresentar a 
artéria pulmonar e aorta unidas em um único vaso emergindo de ambos os ventrículo 
e sendo responsável pela perfusão sistêmica, pulmonar e coronariana. 
Relato de caso: A.D.P, masculino, 36 anos, vem ao PS com queixas de piora 
progressiva de dispneia e edema em membros inferiores. Historia mórbida pregressa 
truncos arteriosus tipo 4 sem tratamento cirúrgico. 
Faz uso de Carvedilol 12,5mg 2x ao dia, Sildenafila 50mg 3x ao dia, Ambriesentana 
5mg 1x ao dia. 
Ao exame apresentava-se em cianose central e periférica. FC 76bpm, PA 
140x90mmHg, sat. O2 75 em AA. BBCRNF, sopro diastólico aórtico 4+/4+, sopro 
diastólico mitral 3+/4+, sopro diastólico tricúspide 4+/4+, MV+ com crepitantes 
subescapulares bilaterais. Membros inferiores com edema 2+/4+. 
Eletrocardiograma com ritmo sinusal e sobrecarga de câmaras esquerdas. RX de tórax 
com importante aumento do índice cardio-torácico, inversão de trama vascular e sinais 
de congestão. Ecocardiograma demonstrando conexão átrio ventricular concordante 
em duas valvas, comunicação interventricular, valva aórtica com calcificação leve, 
truncal. Valva pulmonar atrésica e artéria pulmonar ausente. Concluindo em truncus tipo 
4. Cateterismo cardíaco observando grande CIV subaortica, opacificando o ventrículo 
direito, aorta dextroposta cavalgando o septo ventricular em aproximadamente 30, 
valva aórtica bicúspide e competente. Da aorta descendente originam-se 4 colaterais: 
2 que perfundem o lobo superior direito e esquerdo, de bom calibre e com estenose 
severa em um subramo. 2 que perfundem o lobo inferior direito e esquerdo de fino 
calibre, com estenose segmentar severa no seu terço médio. 
Devido a anatomia acima citada, o paciente sobreviveu mais de 36 anos sem 
tratamento cirúrgico. A grande quantidade de circulação colateral proporcionou ao 
mesmo a possibilidade de conviver

P 075
COMPRESSÃO EXTRÍNSECA DE CORONÁRIA DIREITA ANÔMALA 
CORRIGIDA E ELEGIBILIDADE PARA ATIVIDADE FÍSICA. 

LORENA CHRISTINE ARAUJO ALBUQUERQUE (INSTITUTO  DANTE 
PAZZANESE DE CARDIOLOGIA), ANA CAROLINA DOS SANTOS DINUCCI 
(IAMSPE), RICARDO  CONTESINI FRANCISCO (NSTITUTO  DANTE 
PAZZANESE DE CARDIOLOGIA), THIAGO  GHORAYEB GARCIA (NSTITUTO  
DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA), BRUNO  BASSANEZE (NSTITUTO  
DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA), NABIL  GHORAYEB (NSTITUTO  
DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA), PAULO  CHACCUR (INSTITUTO 
DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA), IBRAIM  M. PINTO (INSTITUTO 
DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA), PAOLA  EMANUELA P. SMANIO 
(INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA)

Relato de caso: FAD, 34 anos, masculino, branco, esportista, corredor de rua (3 a 4x 
semana, 40 minutos, com guia), deficiente visual, dislipidêmico e epiléptico. 
Paciente foi submetido à cirurgia de reimplante de artéria coronária direita (ACD) em 
2015, com de anomalia ACD com trajeto interarterial em avaliação pré-participação 
(APP). Evoluiu assintomático, em acompanhamento anual. Em 2017, pioraram 
os parâmetros eletrocardiográficos, sem sintomas. Encaminhado à cintilografia 
miocárdica (CM) com estresse físico, sem alteração perfusional. Em janeiro de 2019, 
após APP, realizou teste ergométrico, com intensificação de infradesnivelamento de 
segmento ST, abrangendo outras derivações. Diante disso, realizou angiotomografia 
de coronárias (ATC), que evidenciou kiking em óstio de ACD com sinais de compressão 
extrínseca e submetido a CM com dobutamina para avaliação de isquemia. 
Revisão: Apesar da baixa incidência na população geral, anomalia coronária é a 
segunda causa cardiovascular de morte súbita (MS) em atletas jovens, ocorrendo em 
± 15 a 20 dos casos. O risco de MS em atletas com origem anômala é 79 vezes maior 
do que em não atletas.
ACD originada no seio coronariano esquerdo é encontrada em 0,03 a 0,17 dos 
indivíduos submetidos à angiografia. Os sintomas mais frequentes são dor torácica 
atípica, dispneia, síncope ou pré-síncope relacionada ao exercício, arritmias e 
disfunção ventricular esquerda, mas na maioria das vezes assintomáticos.
ATC e ressonância magnética são considerados padrão ouro para demonstrar a 
anatomia coronariana e Ecocardiograma transesofágico pode ser útil na avaliação de 
origem de coronárias, sem avaliação dos seus trajetos.
O conhecimento das opções de tratamento e suas complicações são necessários para 
adequar o protocolo de imagem ao caso clínico. 
A avaliação da perfusão miocárdica com estresse contribui para estratificação de risco 
e tomada de decisão para retornar às atividades, porém seu papel na previsão do risco 
futuro de SCA é incerto.

P 074
FIBRILAÇÃO ATRIAL SECUNDÁRIA A METÁSTASE CARDÍACA DE 
CARCINOMA BRONCOGÊNICO: RELATO DE CASO

MARCELO MOSER FIAMONCINI (HOSPITAL SANTA ISABEL), MARIA EDUARDA 
MINATTI (UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU), JAMES ALBERTON 
(HOSPITAL SANTA ISABEL), RENATA  DELLA GIUSTINA (COMPLEXO 
HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR)

Relato do caso: Masculino, 71 anos, procurou emergência com palpitações, astenia 
e inapetência há 1 semana. Acamado há 2 meses por lombalgia refratária. Perda 
ponderal de 30kg em 3 meses, sem comorbidades conhecidas. Ex-tabagista 40 
maços-ano. Apresentou-se ao exame físico em regular estado geral, normotenso, 
taquicárdico, ritmo cardíaco irregular e ausculta pulmonar com sibilos esparsos. 
Ao hemograma, leucocitose com diferencial normal. Eletrocardiograma evidenciou 
fibrilação atrial de alta resposta ventricular. À radiografia de tórax, consolidação 
pulmonar em topografia de lobo superior esquerdo (LSE). Realizada tomografia 
computadorizada (TC) de abdome e tórax, verificada massa pulmonar em LSE 
invadindo mediastino e veia pulmonar esquerda (E), com extensão para átrio E, bem 
como implantes em 7º arco costal direito, 1ª vértebra lombar, parênquima hepático 
e adrenal E. Após estabilização clínica, submetido a biópsia percutânea guiada por 
TC, revelando carcinoma broncogênico pouco diferenciado tipo não pequenas células, 
sendo transferido para hospital de referência em oncologia. 
Revisão: Câncer de pulmão é o carcinoma mais comum no mundo e tem como principais 
sítios metastáticos ossos, fígado, adrenais, linfonodos distantes e sistema nervoso 
central. A metástase cardíaca mostrou-se presente em 14,2 dos casos de câncer 
com múltiplas metástases à distância, sendo melanoma, carcinoma bronquioalveolar 
e renal os sítios primários mais frequentes. Pouco sintomáticos, podem cursar com 
arritmias, tamponamento pericárdico, distúrbios de condução, insuficiência cardíaca 
e embolia periférica. Invasão de átrio E via veias pulmonares e complicações como 
embolização sistêmica e morte súbita devido a êmbolos maciços estão relacionadas. 
Implantes ósseos ocorrem na apresentação inicial em até 40 dos casos, cursando 
com dor localizada, contínua e de forte intensidade. Metástases hepáticas e adrenais 
costumam ser assintomáticas.
Conclusão: Metástases cardíacas, embora raras, devem ser aventadas em pacientes 
com fatores de risco para neoplasias e que apresentam-se com arritmias ou sinais de 
insuficiência cardíaca, tamponamento pericárdico e embolia periférica.

P 076
IMPLANTE PERCUTÂNEO TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA EM 
HOMOENXERTO COM INSUFICIÊNCIA AÓRTICA GRAVE: REVISÃO DE 
LITERATURA E RELATO DE CASO

FRANCISCO DINIZ AFFONSO DA COSTA (INC-CARDIO), PAULA FERNANDA 
GREGHI PASCUTTI (FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE), JEAN BORGES 
CURIMBABA (FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE), WILTON FRANCISCO 
GOMES (INC-CARDIO), ANDRÉA DUMSCH DE ARAGÓN FERREIRA (INC-
CARDIO), DEBORAH NERCOLINI (INC-CARDIO), GABRIELA LIBERATO (INC-
CARDIO), RAFAEL LUÍS MARCHETTI (INC-CARDIO), LUIZ CARLOS CHAMMA 
SOBRINHO (INC-CARDIO)

Relato: C.B.F, 80 anos, ex-tabagista, portador de hipertensão, dislipidemia e doença 
arterial coronariana. Submetido em 2001 à implante de homoenxerto aórtico para 
tratamento de estenose valvar grave e revascularização miocárdica. Desde então, em 
seguimento ambulatorial anual com boa evolução clínica. Em janeiro de 2019, passou 
a apresentar dispneia aos esforços habituais. Ao exame cardiovascular: ritmo regular, 
sopro sistólico +++/6 (crescendo-decrescendo) e sopro diastólico +++/6 aórticos sopro 
sistólico ++/6 mitral e hipofonese de B1. A avaliação seriada com ecocardiograma 
demonstrava progressão de refluxo aórtico leve a moderado para grave, além de 
aumento do diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo e aparecimento insuficiência 
mitral funcional moderada. Diante da piora clínica e evidência de disfunção grave do 
homoenxerto, optou-se por troca valvar aórtica. Como tratava-se de um paciente idoso 
e com revascularização cirúrgica prévia, julgou-se apropriada a indicação de TAVI, 
realizada em abril de 2019, por técnica minimalista, com sucesso. Após 48 horas,  
recebeu alta hospitalar. No seguimento de 2 meses, encontra-se assintomático. 
Revisão: Homoenxertos da raiz da aorta representam uma opção raramente 
usada na substituição valvar aórtica, reservada para centros com domínio da 
técnica e disponibilidade dos tecidos. A durabilidade do homoenxerto não é clara e, 
eventualmente, pode apresentar degeneração. A reoperação para a substituição valvar 
de um homoenxerto degenerado é considerada desafiadora. O uso do TAVI (implante 
percutâneo transcateter de prótese valvar aórtica) pode representar uma alternativa 
interessante, nestes casos. Esta técnica estendeu-se além do tratamento da estenose 
da válvula aórtica nativa, sendo também realizada no tratamento de biopróteses 
degeneradas e com alguns relatos de uso em homoenxertos. 
Conclusão: O uso do TAVI para manejo de homoenxertos degenerados têm se 
mostrado uma alternativa viável, com melhora da qualidade de vida dos pacientes. 
O aumento da experiência dos profissionais pode tornar esta técnica procedimento 
padrão de substituição valvar neste cenário.
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P 077
DIAGNOSTICO DE PENTALOGIA DE CANTRELL NA INFÂNCIA: RELATO DE 
CASO

CIBELE  MATSUURA DE OLIVEIRA (HCOR), VIVIAN DE BIASE (HCOR), PAULA 
MENDES TEIXEIRA (HCOR), ANA CAROLINA LINGUEVIS CASMALLA (HCOR), 
IEDA BISCEGLI JATENE (HCOR), PATRICIA FIGUEIREDO ELIAS (HCOR)

Relato do caso: J.V.M.A., genero masculino, 1 ano e 5 meses, natural e residente 
em Teresina-PI, primigesto, a termo de 38 semanas, apgar 8/9, peso ao nascer de 
3,815 kg, filho de pais não consanguíneos, com idades materna e paterna de 42 e 67, 
respectivamente.  Não apresentou traumatismos durante o parto, não exposto a raio-X 
na vida intrauterina,  pais não tabagistas nem etilistas. Ao nascimento, diagnosticado 
como portador de cardiopatia congênita e com hérnia umbilical de grande volume.  
Ecocardiograma Transtorácico  com presença de dextrocardia, comunicação interatrial 
ostium secundum de 10 mm, fluxo esquerda para direita, com aumento moderado das 
câmaras esquerdas.  Tomografia Computadorizada (TC) de tórax com contraste com 
dilatação do tronco da artéria pulmonar e ramos pulmonares, hipertrofia de ventrículo 
direito e ventrículo esquerdo com terço médio apical invadindo abdome. Encaminhado 
ao ambulatório de cardiopatias congênitas do Hospital de referencia para investigação 
do quadro e possível tratamento cirurgico, sendo interrogada Pentalogia de Cantrell. 
Na admissao, paciente com interrupção das mamadas devido dispneia, sem cianose, 
sem sudorese. Exame físico: na palpação do apendice xifoide, falha de coaptaçao dos 
arcos costais inferiores, com presença de pulsação em epigastrio e dentro do saco 
herniário.  Realizada TC de coração e vasos da base com comunicações interatriais 
múltiplas de 6 mm e 11,2 mm, projeção diverticular do ventrículo esquerdo, agenesia 
da porção distal do esterno e hérnia supra umbilical. 
Revisao: A síndrome de Cantrell foi descrita em 1958 por Cantrell et. al,  sendo 
caracterizada pela presença de cinco anomalias: malformações da porção inferior 
do esterno, da parede abdominal supraumbilical, da região ventral do diafragma, do 
pericárdio diafragmático e anomalias cardíacas. Apresenta maior prevalência no sexo 
masculino (57,5), com incidência estimada em 1:65000 nascidos vivos. 
Conclusao: O diagnostico precoce, ainda no período intrauterino, pode contribuir para 
um melhor prognostico nos pacientes portadores da Pentalogia de Cantrell.

P 079
RELATO DE CASO: ANGIOTOMOGRAFIA NA AVALIAÇÃO DE PACIENTE COM 
ANGINA E HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR

JEFERSON ZANOVELLI NALEVAIKO (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), LUIZA  
NICOMEDES MACHADO DA SILVA (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), ISMAEL  
JÚNIOR VALÉRIO DE LIMA (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), ROBSON 
GARCIA DE LIMA (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), ÁLVARO AUGUSTO 
VEDANA FILHO (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), GUSTAVO  AKIO BRAND 
TASHIMA (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), TIAGO AUGUSTO MAGALHÃES 
(HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), GUSTAVO  CARVALHO (HOSPITAL DE 
CLÍNICAS - UFPR), PAULO  ROBERTO CRUZ MARQUETTI (HOSPITAL DE 
CLÍNICAS - UFPR), EDUARDO  FERREIRA LOURENÇO (HOSPITAL DE 
CLÍNICAS - UFPR)

RELATO DE CASO: Paciente feminina, 33 anos, com hipertensão pulmonar, forame 
oval patente, disautonomia e doença do nó sinusal (implante prévio de marcapasso 
definitivo). Queixa recorrente de fraqueza, síncope, dispneia aos pequenos e 
moderados esforços e dor torácica anginosa. O ecocardiograma transtorácico 
demonstrou aumento das câmaras cardíacas direitas e dilatação do tronco da 
artéria pulmonar. Cintilografia de perfusão miocárdica com dipiridamol evidenciou 
hipoperfusão persistente associada a componente de transitoriedade na parede apical 
do ventrículo esquerdo. Complementada a investigação com angiotomografia de 
coronárias que revelou redução luminal discreta ostial no tronco da artéria coronária 
esquerda (ACE), com angulação de 35º em sua origem causada pela dilatação do 
tronco pulmonar (45mm). A coronariografia invasiva não encontrou lesões obstrutivas. 
REVISÃO DA LITERATURA: Hipertensão arterial pulmonar (HAP) é caracterizada 
pelo remodelamento concêntrico progressivo das artérias pulmonares. A sobrecarga 
do ventrículo direito, associada ao aumento de sua demanda metabólica, pode explicar 
os sintomas anginosos. Outro mecanismo proposto é a compressão do tronco da 
ACE pela dilatação do tronco da artéria pulmonar, o que ocorre em cerca de 25 dos 
pacientes com HAP e angina. A angiotomografia de coronárias é um importante exame 
na avaliação desses pacientes, podendo demonstrar compressão ou deslocamento 
do tronco da ACE. Um ângulo de saída do tronco da ACE 60º, mesmo na ausência de 
estenose luminal significativa, tem implicado em indicação de coronariografia invasiva. 
Cerca de 30 desses pacientes apresentam estenose significativa na coronariografia 
invasiva e irão se beneficiar de angioplastia transluminal coronariana, com excelente 
resposta clínica.
CONCLUSÃO: Angina é sintoma frequente em pacientes com HAP, e tem como 
importante mecanismo a compressão do tronco da ACE. A investigação com 
angiotomografia de coronárias pode demonstrar a relação entre o tronco da artéria 
pulmonar e o tronco da ACE, e deve ser considerado exame inicial na investigação 
desses pacientes.

P 078
ABSCESSO ESPLÊNICO SECUNDÁRIO A ENDOCARDITE INFECCIOSA POR 
STAPHYLOCOCCUS XYLOSUS

BÁRBARA BENEVIDES REHME (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - 
PR), JESSICA DE  ANDRADE (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PR), 
MARIANA YURI NAKAMURA (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PR), ANA 
KARYN EHRENFRIED DE FREITAS (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA 
- PR), FLÁVIA THAIS  DÁVILA (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PR), 
DANIELA RODRIGUES CARNAVAL (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - 
PR), FABRÍCIO BERBERT MOITINHO (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA 
- PR), IGOR ALESSI (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PR), TAIANA E.  
CHECCHIA (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PR), CAROLINA STOLL 
(HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PR)

Introdução: A embolia secundária a endocardite infecciosa (EI) é uma complicação 
relativamente comum da doença, especialmente em casos de vegetações grandes, 
maiores que 10 milímetros. Entretanto, a presença de abscesso a distância é bem 
menos comum, chegando a, no máximo, 6 dos casos.  Apresentamos um caso 
abscesso esplênico secundário a EI por Staphylococcus xylosus, germe raramente 
relacionado a essa patologia. Caso clínico: Homem, 35 anos, encaminhado ao serviço 
de cirurgia cardíaca por endocardite infecciosa de válvula aórtica. Paciente com 
história de febre e agitação de início recente. A admissão, paciente confuso, febril e 
hipotenso, compatível com sepse, ainda sem foco, além de apresentar pápulas em 
dedos das mãos e dos pés compatíveis com nódulos de Osler. Uma vez que o paciente 
apresentava histórico recente de fratura de tornozelo, com evolução para flebite no local 
e hemocultura positiva para Staphylococcus aureus na ocasião, optado por solicitar 
ecocardiograma para avaliar possibilidade de EI. Confirmada a presença de vegetação 
de 13 milímetros em valva aórtica bicúspide, paciente foi encaminhado ao nosso 
serviço para troca valvar. A cultura da valva mostrou a presença de Staphylococcus 
xylosus e foi solicitado tomografia de abdome, que mostrou imagem compatível 
com lesão esplênica, não podendo afastar abscesso. Optado pela realização de 
esplenectomia, que confirmou a presença de abscesso esplênico. Paciente teve boa 
evolução no pós operatório, permanecendo internado para conclusão de esquema 
antibiótico. Conclusão: O relato de abscesso esplênico secundário a EI é pouco 
frequente na literatura, uma vez que trata-se de uma complicação bem menos comum 
da doença. Entretanto, se não tratada precoce e adequadamente, pode causar uma 
evolução desfavorável do paciente. Embora não faça parte da rotina de investigação 
de pacientes com EI, esse caso demostra a importância da realização de tomografia 
de abdome em todos os pacientes para se afastar complicações como esta.

P 080
SACUBITRIL ASSOCIADO A VALSARTANA- EXPERIÊNCIA EM 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DEPENDENTE DE DOBUTAMINA

VANESSA WANDEUR MIERZWA (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), 
PEDRO HENRIQUE BARBOSA DANIEL (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS), IVANA TABALIPA GIUBLIN (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS), BRUNO BALBOM (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), 
ANDRE LUÍS DAVID (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), ROBERTA 
TURINI (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), MARIANA  BARBOSA 
DANIEL (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), ANDRÉ OLESKO 
(HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), LUDMILA DARU REY (HOSPITAL 
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), LUCIANA RISKALLA (HOSPITAL NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS)

Relato de Caso: Paciente masculino, 58 anos, coronariopata submetido a Cirurgia de 
Revascularização do Miocárdio em 2010( Descendente anterior- Mamária Interna , 
Coronária Direita- Safena e Marginal- Safena) , hipertenso e diabético em uso irregular 
de terapia medicamentosa, procura atendimento em hospital privado por dispneia 
classe funcional IV (NYHA),edema importante em membros inferiores e hipotensão. 
Ecocardiograma de maio 2018, demonstrou fração de ejeção de 27 ( Simpson) 
e hipocinesia de parede anterior. Visto quadro de Insuficiência Cardíaca(IC) com 
Fração de Ejeção Reduzida de etiologia isquêmica Perfil C  , optado por internamento 
em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e início de Dobutamina associado a 
diureticoterapia. Realizado cateterismo cardíaco, que evidenciou status incompleto de 
revascularização para Coronária Direita e Marginal), com posterior implante de stent 
farmacológico nestes locais. Durante o internamento, não houve sucesso na retirada 
da dobutamina, mesmo com otimização da doença arterial coronariana e de terapia 
vasodilatora. No 20 °dia de internamento, iniciado Sacubitril e Valsartana apesar do 
uso de dobutamina. No 26° dia, paciente encontrava-se sem uso de droga vasoativa 
com alta para enfermaria. 
Revisão: Já foi comprovado pelo estudo PARADIGM o benefício do uso de Sacubitril 
associado a Valsartana comparado com Enalapril na Insuficiência Cardíaca 
Congestiva(ICC) de Fração de Ejeção Reduzida. Padronizou-se que esta terapia 
deve ser iniciada na pré-alta hospitalar com o paciente já compensado e com 
retorno ambulatorial dentro de uma semana para avaliar a classe funcional e exames 
laboratoriais. 
Conclusão: São necessários mais estudos para esclarecer o momento ideal do início 
de Sacubitril associado a Valsartana em pacientes internados. Em muitos pacientes 
com ICC grave, dependente de droga vasoativa(DVA) o início da medicação mudou 
a evolução da doença, com melhora substancial da sintomatologia do  paciente e 
sucesso na retirada da DVA. 
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P 081
CARDIOMIOPATIA DE TAKOTSUBO PÓS CIRURGIA NÃO CARDÍACA: 
RELATO DE DOIS CASOS

GIOVANA PALUDO BERTINATO (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DO PARANÁ - PUCPR), JULIA PAULA DE SANT ANNA FABRIS (PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ - PUCPR), GUSTAVO GAVAZZONI 
BLUME (HOSPITAL MARCELINO CHAMPAGNAT - HMC)

RELATO DE CASO 1: Feminina, 82 anos, hipertensa, sem sinais de isquemia miocárdica 
em teste de esforço pré-operatório. Em pós-operatório imediato de endarterectomia 
de carótida interna direita, evoluiu à parada cardiorrespiratória, com estabilização em 
ventilação mecânica e droga vasoativa. Sem alterações eletrocardiográficas, com 
troponina sérica elevada. Ecocardiograma (ECO) com remodelamento concêntrico, 
acinesia médio-apical do ventrículo esquerdo, fração de ejeção (FE) de 38, sugerindo 
Cardiomiopatia de Takotsubo (CMT). Seguiu estável em cuidados intensivos, com 
queda de troponina no quarto dia de internamento, sendo transferida a unidade 
coronariana, sem uso de droga vasoativa e sedação. Ressonância magnética cardíaca 
(RMC) oito dias após o evento sem fibrose ou isquemia e FE preservada. Concedeu-se 
alta com tratamento de insuficiência cardíaca classe I. RELATO DE CASO 2: Feminina, 
62 anos. Em segundo dia de pós-operatório de colostomia evolui com agitação, 
dispneia e presença de estertores difusos, estabilizando com ventilação mecânica e 
uso de noradrenalina. Exames investigativos normais, exceto elevação de troponina 
e ECO sugestivo de CMT, com FE de 41. Seguiu estável em ventilação mecânica 
e uso de noradrenalina, diurético, inibidor da enzima de conversão da angiotensina 
e estatina. Durante tentativa de desmame, demonstra descompensação respiratória 
clínica e radiológica, com vigilância para sepse. Permanece em cuidados intensivos. 
REVISÃO: A CMT é uma disfunção cardíaca aguda, temporária, não coronariana, que 
apresenta-se semelhantemente à síndrome coronariana aguda, sendo dificilmente 
diagnosticada, principalmente em pós-operatório. A fisiopatologia mais aceita é de 
uma descarga excessiva de catecolaminas durante estresse emocional ou físico e, 
portanto, cirurgias são consideradas fatores desencadeantes raros da patologia. Para 
diagnóstico, além de troponinas e eletrocardiograma, a ECO e RMC são exames 
de escolha. O tratamento é suportivo, através do uso de drogas moduladoras da 
angiotensina, betabloqueadores e ventilação. CONCLUSÃO: A CMT é uma condição 
rara e agravada em pós-operatórios, devendo ser conhecida, diagnosticada e tratada 
precocemente.

P 083
DISPOSITIVO DE ASSISTÊNCIA CIRCULATORIA MECANICA IMPELLA® EM 
ANGIOPLASTIA COMPLEXA E DE ALTO RISCO: REVISÃO DE LITERATURA 
E RELATO DE CASO

WILTON FRANCISCO GOMES (INC), LUCAS  PALMA NUNES (FACULDADES 
PEQUENO PRÍNCIPE ), PAULA GREGHI PASCUTTI (FACULDADES PEQUENO 
PRÍNCIPE), LEONARDO MARTELLO LOBO (FACULDADES PEQUENO 
PRÍNCIPE), EVELYN CAROLINA  SUQUEBSKI DIB (FACULDADES PEQUENO 
PRÍNCIPE), EVELIN  MELINE LUBRIGATI (INC), RAFAEL LUÍS  MARCHETTI 
(INC), FRANCISCO  DINIZ AFFONSO DA COSTA (INC), GABRIELA LIBERATO 
(INC), VINICIUS LEME TREVIZAM (INC)

Relato de Caso
R. L., masculino, 70 anos, atendido em 02/2018 com dispneia e dor anginosa aos 
esforços habituais, com 6 meses de evolução. Na ocasião, cintilografia miocárdica 
mostrava isquemia moderada em parede anterior e ecocardiograma função ventricular 
preservada. Submetido a cateterismo cardíaco (CAT), que demonstrou oclusão 
crônica de A. Descendente Anterior (ADA) na origem, com colaterais de A. Coronária 
Direita (ACD). Diante da complexidade anatômica, optado por tratamento cirúrgico 
(04/2018). Ao retorno gradual da atividades, paciente referia retorno dos sintomas 
anginosos. Nova cintilografia mostrou piora da isquemia documentada no exame 
anterior. Realizado CAT, demonstrando oclusão do enxerto (mamária interna esquerda 
para ADA). Diante da maior morbimortalidade da reoperação, optou-se por tentativa 
recanalização da oclusão crônica através de intervenção coronária percutânea 
(ICP). Considerando nova disfunção ventricular e risco de instabilização durante o 
procedimento altamente complexo, optou-se pelo suporte circulatório com Impella®. 
Com suporte de até 5 L/min, foi possível a recanalização anterógrada com injeções 
simultâneas em ACD, mantendo-se estabilidade durante todo o procedimento. No 
seguimento de 5 meses, o paciente encontra-se assintomático.

Revisão
Os desenvolvimentos na cardiologia intervencionista cresceram na última década, 
colocando novos dispositivos a disposição dos intervencionistas. Assim, as ICP 
passaram a ser aplicadas em pacientes mais idosos, com maiores comorbidades e 
doenças de alta complexidade1. Nesse cenário, dispositivos de assistência circulatória 
mecânica (DACM) são utilizados como adjuntos à ICP. Dentre os DACM, destaca-
se o Impella®: uma bomba de fluxo axial contínuo, que aspira sangue do ventrículo 
esquerdo para a aorta, permitindo fluxos de até 5L/min.
Conclusão
Apesar de pouco utilizados, os DACMS representam uma camada extra de segurança 
para procedimentos complexos e de alto risco. Infelizmente, os custos são elevados e 
a disponibilidade limitada restringem seu uso.

P 082
EMBOLIA MÚLTIPLA COMO MANIFESTAÇÃO DE DISSECÇÃO CORONÁRIA

PEDRO HENRIQUE PEDRUZZI SEGATO (COMPLEXO HOSPITAL DE 
CLÍNICAS - UFPR), ELDISLEI MIOTO (COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS 
- UFPR), RENATA DELLA GIUSTINA (COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS - 
UFPR), JÜRGEN  BEUTHER (COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), 
THYAGO NASSER TUMMLER (COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), 
MANOELLA MACEDO E SILVA (COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), 
ALEXANDRE  MANOEL VARELA (COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS - 
UFPR), MAURICIO  ALBERTO STREMEL ANDRADE (COMPLEXO HOSPITAL 
DE CLÍNICAS - UFPR), GUSTAVO LENCI MARQUES (COMPLEXO HOSPITAL 
DE CLÍNICAS - UFPR), ANDRÉ LUIZ CANTERI (COMPLEXO HOSPITAL DE 
CLÍNICAS - UFPR)

Relato: Homem, 48 anos, usuário de crack e tabagista há 28 anos, portador de 
tromboangeíte obliterante com amputação transtibial direita. Admitido em pós-operatório 
de enterectomia devido a volvo, com hemiplegia esquerda e rebaixamento de nível de 
consciência. ECG em ritmo sinusal, sem alterações isquêmicas agudas. Tomografia 
de crânio evidenciou hipodensidade em núcleos da base e região temporal direita 
compatíveis com acidente vascular cerebral(AVC) isquêmico agudo, não submetido a 
trombólise devido a cirurgia recente. No oitavo dia de internamento, evoluiu com palidez 
e cianose de membro inferior esquerdo(MIE). Doppler arterial de membros inferiores 
evidenciou sinais de oclusões recentes
em ramo da artéria femoral comum e artéria poplítea esquerda. Ecocardiograma 
evidenciou presença de massa compatível com trombo em ventrículo esquerdo(VE). 
A ressonância magnética cardíaca revelou trombo intracavitário, função ventricular 
limítrofe, acinesia anterosseptal compatível com infarto miocárdico sem viabilidade, além 
de realce tardio anterosseptal medial, anterior e lateral apical. A angiocoronariografia 
demonstrou artéria descendente anterior com delaminação intimal do segmento proximal 
e ponte miocárdica em terço médio com compressão sistólica de 95 com extensão de 
20mm. Realizado tratamento conservador com antiagregação e anticoagulação com boa 
evolução.

Revisão: A dissecção coronariana espontânea possui etiologia incerta e é uma causa 
rara de isquemia aguda do miocárdio, com uma apresentação clínica ampla. Geralmente 
ocorre em mulheres jovens e a manifestação clínica depende da artéria acometida, 
da posição e da extensão da dissecção. A decisão sobre o tratamento é baseada na 
apresentação clínica, na extensão da dissecção e na quantidade de miocárdio isquêmico.

Conclusão: Na maioria dos casos, o diagnóstico da dissecção coronariana espontânea 
é post-mortem. Nesse caso, o paciente apresentou embolia múltipla com AVC e oclusão 
de artérias do MIE devido trombo intracavitário no VE, resultado de infarto prévio 
anterosseptal devido à dissecção da artéria descendente anterior.

P 084
PERICARDITE CONSTRITIVA COMO UMA RARA APRESENTAÇÃO NA 
SARCOIDOSE.

BRUNA PREDABON (UNIVILLE), MARCELO LEMOS INEU (HOSPITAL 
REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT), ELOISE MARIANI SALAMAIA (UNIVILLE), 
JORDANA SMANIOTTO ROSSI (UNIVILLE), EDUARDO BACH PINHEIRO 
(UNIVILLE), MARCO ANTÔNIO MACHADO SCHLINDWEIN (UNIVILLE), WORYK 
DE SOUZA SCHRÖDER NOWAK (UNIVILLE), MELISSA  RABAIOLI SOUSA 
(UNIVILLE)

O acometimento cardíaco suscitado pela sarcoidose apresenta manifestações não 
específicas. As arritmias, as anormalidades de condução e as cardiomiopatias são 
as mais comuns. O presente trabalho relata uma manifestação cardíaca rara na 
sarcoidose: a pericardite constritiva.
Paciente de 65 anos, masculino, hipertenso, chegou ao pronto atendimento com queixa 
de dor torácica, tosse, dispneia e febre. Apresentava histórico de derrames pleurais de 
repetição associados à insuficiência cardíaca. Exame inicial com ausculta cardíaca 
normal e murmúrio vesicular diminuído em base pulmonar direita. Radiografia de 
tórax mostrou índice cardiotorácico discretamente aumentado e padrão de congestão 
pulmonar com derrame pleural à direita e consolidação pulmonar em base direita. 
Eletrocardiograma sem alterações significativas. A ecocardiografia transtorácica 
mostrou disfunção diastólica ventricular esquerda, espessamento pericárdico difuso e 
derrame mínimo, sugerindo pericardite constritiva. A tomografia computadorizada de 
tórax revelou espessamento pericárdico e derrame pleural moderado.
O paciente foi hospitalizado, recebeu diurético e tratamento do derrame pleura. 
Foi submetido à diálise peritoneal e realizou pleuroscopia direita com biópsia de 
pleura e pericárdio. A investigação para inflamação crônica granulomatosa não 
necrotizante e pesquisa de bacilos álcool-ácido resistentes em pleura foi negativa. 
O anatomopatológico de linfonodo justapericárdico revelou “padrão morfológico 
favorecendo sarcoidose´. A ressonância nuclear magnética não evidenciou lesão 
miocárdica.
A investigação dos achados clínicos cardiorrespiratórios conduziu ao diagnóstico de 
sarcoidose com envolvimento pericárdico, sendo esta uma manifestação incomum, 
mesmo quando há comprometimento miocárdico extenso pelos granulomas. Pelos 
sintomas clínicos serem inespecíficos e o diagnóstico ser de exclusão, este torna-se 
um desafio, principalmente quando associado à comorbidades adjacentes.

23



Arq Bras Cardiol: 113(3 supl. 3)1-49

Resumos Temas Livres

P 085
CORREÇÃO ENDOVASCULAR DE ENDOLEAK TIPO III EM ENDOPRÓTESE 
DE AORTA TORÁCICA DESCENDENTE

PAÔLA CARDOSO PRETO (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA), 
GABRIEL ANTONIO COLTRO (FACULDADE EVANGÉLICA MACKENZIE DO 
PARANÁ), JULIANA DE ANDRADE FRONCHETTI (FACULDADE EVANGÉLICA 
MACKENZIE DO PARANÁ), PAULO ANDRÉ BISPO MACHADO JUNIOR 
(PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA), LUIZ FERNANDO  KUBRUSLY 
(INCOR CURITIBA), FERNANDO BERMUDEZ KUBRUSLY (INCOR CURITIBA), 
TAIANE  BELINATI (INCOR CURITIBA)

CASO CLÍNICO: CB, 42 anos, masculino, portador de doença aneurismática de 
aorta toraco-abdominal. Submetido a aneurismectomia torácica (1991) e correção 
endovascular com implante de endoprótese em região distal de aorta torácica 
descendente (2001). Em 2016, angiotomografia demonstrou aneurisma sacular em 
parede posterior da aorta torácica descendente em nível de T7 e vazamento tipo 
III da endoprótese existente em nível de T10. Indicou-se tratamento cirúrgico para 
correção endovascular, com dois corpos de endoprótese: 1) na aorta ascendente 
após a subclávia customizada para necessidades anatômicas, 2) atingindo todo 
o segmento aórtico comprometido até a emergência do tronco celíaco. Os exames 
de controle (arteriografia, ecovascular e angiotomografias) demonstraram ótima 
evolução e endopróteses recobrindo todas as porções médias e distal da aorta 
torácica descendente e sem vazamentos. REVISÃO: A doença aneurismática é uma 
das patologias mais frequentes da aorta torácica (6 para 100.000 pacientes/ano), 
cuja principal complicação é a rotura do saco aneurismático - os fatores de risco são: 
hipertensão arterial, dislipidemia, tabagismo, uso de cocaína e estimulantes. A correção 
pode ser por cirurgia convencional ou por método endovascular, que cursa com 
menor taxa de mortalidade e complicações a curto prazo, apesar de maiores taxas de 
reintervenção e risco permanente de migração e  falhas estruturais. As complicações 
mais comuns são os endoleaks (15-25), caracterizados pela persistência do fluxo 
sanguíneo fora do lúmen da endoprótese, podendo levar a um aumento no diâmetro 
do aneurisma e ruptura. O paciente apresentou endoleak tipo III - desprendimento 
da prótese ou falha da estrutura (fraturas, orifícios ou separação de dispositivos 
modulados) - sendo o tratamento cirúrgico, ou através da remoção da prótese em 
casos mais severos ou endovascular com colocação de uma nova prótese dentro das 
anteriores. CONCLUSÃO: O desenvolvimento das técnicas e próteses endovasculares 
têm modificado significativamente a abordagem terapêutica da aorta, possibilitando o 
tratamento de complicações graves.

P 087
MIOCARDIO NÃO COMPACTADO ISOLADO: RELATO DE CASO

JOÃO VYTOR  PAGNUSSAT (CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO 
ASSIS GURGACZ), KENJI  ROCHA NAKAHARA (CENTRO UNIVERSITÁRIO 
FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ), KARLA  MULINARI VICINI (CENTRO 
UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ), RAFAEL HILLEBRAND 
FRANZON (CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ), 
LEANDRO  SHIGUERU IKUTA UEDA (CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO 
ASSIS GURGACZ)

RELATO CASO: Paciente do sexo feminino, 17 anos, sem comorbidades ou 
internações prévias. Nos últimos 6 meses apresentou dispneia classe II (New York Heart 
Association). Exame físico geral e cardiovascular sem alterações. Eletrocardiograma 
demonstrou ritmo sinusal e bloqueio de ramo direito completo. Ecocardiograma 
constatou a presença de trabéculas grosseiras nas paredes apical/lateral, média/
inferior do ventrículo esquerdo e ao Doppler colorido pode ser identificado fluxo entre os 
recessos intertrabeculares, achados compatíveis com miocardiopatia não compactada 
(MNC). Foi solicitada ressonância magnética (RM) a qual confirmou a suspeita ao 
demonstrar áreas de não compactação nas porções apical e lateral, média e inferior 
do ventrículo esquerdo. REVISÃO: A MNC é uma doença rara congênita cuja origem 
se dá entre a 5.ª e 8.ª semanas gestacionais. Nessa doença, há uma permanência 
das trabéculas e recessos trabeculares no ventrículo esquerdo em decorrência de 
fibras entrelaçadas que são formadas nos períodos iniciais da embriogênese. As 
manifestações clínicas podem ocorrer tanto na infância quanto na vida adulta. Os 
pacientes podem ser assintomáticos ou apresentarem fenômenos tromboembólicos, 
arritmias, dor torácica, sendo mais comum os sintomas secundários à disfunção do 
ventrículo esquerdo (presentes em até 60 dos pacientes portadores dessa condição). A 
morte súbita cardíaca tem importante relação com a doença em razão da progressiva 
deterioração da função cardíaca. A clínica variada torna o diagnóstico desafiador 
em função de suas múltiplas hipóteses. Exames de imagem são necessários, 
sendo o ecocardiograma e a RM os mais utilizados. CONCLUSÃO: A MNC pode 
ser diagnosticada em indivíduos jovens com apresentação clínica e achados do 
eletrocardiograma inespecíficos. Conhecer a evolução natural da doença é essencial 
devido às possíveis complicações graves, como insuficie770,ncia cardi769,aca, 
arritmias ventriculares e eventos tromboembo769,licos. O ecocardiograma e769, 
o principal exame que levanta a suspeita desta cardiomiopatia, enquanto a RM 
cardi769,aca é mais utilizada para a confirmação do diagno769,stico.

P 086
ARTERITE DE TAKAYASU: RELATO DE SÍNDROME CORONARIANA AGUDA 
EM DUAS PACIENTES JOVENS QUE EVOLUÍRAM COM  DESFECHO 
DESFAVORÁVEL APÓS TÉCNICAS DIFERENTES  DE REVASCULARIZAÇÃO 
DO MIOCÁRDIO.

JULIANA  MONTALVÃO MOTTA (HOSPITAL DE CLÍNICAS), JEFERSON 
ZANOVELLI NALEVAIKO (HOSPITAL DE CLÍNICAS), VIVIEN RITCHIE 
BITTENCOURT (HOSPITAL DE CLÍNICAS), ARTHUR NASCIMENTO MOURA 
(HOSPITAL DE CLÍNICAS), CESAR EDUARDO AGUIAR RIBEIRO (HOSPITAL 
DE CLÍNICAS), CAROLINA RUSCHEL SENGER (HOSPITAL DE CLÍNICAS), 
RODRIGO SFREDO KRUGER (HOSPITAL DE CLÍNICAS), EDUARDO LEAL 
ADAM (HOSPITAL DE CLÍNICAS), PAULO ROBERTO CRUZ MARQUETTI 
(HOSPITAL DE CLÍNICAS), ANDRÉ LUIZ CANTERI (HOSPITAL DE CLÍNICAS)

RELATO DOS CASOS: 1 - J.F.F., feminino, 44 anos. História pregressa de 
tromboembolismo pulmonar em 2011, em uso de varfarina. Admitida em emergência 
hospitalar com diagnóstico de AVCi com transformação hemorrágica. Diagnosticado 
durante o internamento Arterite de Takayasu (AT) associado à insuficiência aórtica 
grave, ectasia de aorta com lesões suboclusivas dos vasos da base e aneurisma 
cerebral. Além disso, apresentou lesão suboclusiva em óstio de coronária direita. 
Iniciado tratamento clínico para doença de base. Evoluiu com infarto agudo do 
miocárdio sem supradesnivelamento de segmento ST, tratada com angioplastia e 
colocação de stent farmacológico. Vinte dias após, retorna com rebaixamento de nível 
de consciência devido a um AVCh extenso que levou a paciente à óbito.
2- T.S.V., feminino, 20 anos. Diagnóstico de AT, interna por quadro de angina 
mesentérica. Identificado lesão crítica de tronco celíaco, artéria mesentérica superior e 
artéria mesentérica inferior. Durante internamento apresentou episódio de dor torácica 
típica com alterações eletrocardiográficas isquêmicas, sem alterações de troponina. 
Coronariografia demonstrou lesão suboclusiva de tronco de coronária esquerda. Foi 
submetida a revascularização cirúrgica do miocárdio com ponte da artéria mamária 
interna esquerda para artéria descendente anterior, sendo realizado revascularização 
da artéria mesentérica superior com enxerto de veia safena na mesma ocasião. A 
paciente evoluiu com distúrbio de coagulação e choque hipovolêmico refratário e óbito 
no pós operatório imediato.
REVISÃO DA LITERATURA: A AT é uma doença inflamatória crônica rara, com maior 
incidência em mulheres jovens. Envolve fibrose na camada média de artérias como 
aorta, seus primeiros ramos e artérias cerebrais. As alterações incluem oclusões, 
estenoses ou aneurismas, diagnosticadas por exames de imagem e exame físico. 
O envolvimento coronariano dá-se geralmente por estenose ostial ou nos troncos 
proximais.
CONCLUSÃO: A AT é uma doença grave, que aumenta a probabilidade de 
acometimentos cardiovasculares fatais, como infarto do miocárdio e acidente vascular 
cerebral, causa de óbito nos casos.

P 088
ALTERAÇÃO ELETROCARDIOGRÁFICA E DEFINIÇÃO DA ARTÉRIA 
CULPADA NO IAM

ALCIRLEY DE ALMEIDA LUIZ (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OSTE DO 
PARANÁ), JOSE ANDRES HIDALGO ARANDA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DO OSTE DO PARANÁ), ALEX JÚNIOR  SHÄFER (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DO OSTE DO PARANÁ), PAULO HENRIQUE PESSALI DALMASO (HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO DO OSTE DO PARANÁ), FRANCISCO  SHOSSLER LOSS 
(HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OSTE DO PARANÁ), ÂNGELO ANTÔNIO 
GONÇALVES DE QUADROS (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OSTE DO 
PARANÁ), LEONARDO RIBEIRO (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OSTE DO 
PARANÁ)

Relato do caso: Masculino, 52 anos, hipertenso, diabético, tabagista, atendido 
na emergência com dor precordial típica. Eletrocardiograma (ECG) evidenciou 
supradesnivelamento do segmento ST nas derivações V1 a V4 e infradesnivelamento 
do ST nas derivações inferiores.  Na admissão, no centro de referência, apresentava-
se assintomático, ECG evidenciando elevação do ST  em V1, V2, aVR e persistência da 
depressão do ST nas derivações inferiores. Encaminhado a cineangiocoronariografia 
com suspeita de IAMCSST em território de  descendente anterior (DA), mas a 
angiografia evidenciou sub-oclusão da coronária direita (CD)  em terço proximal. 
Revisão: Atualmente está bem definido pelas diretrizes a classificação topográfica 
das lesões isquêmicas, porém a localização precisa da artéria culpada (AC) ainda 
permanece complexa. Neste caso, as alterações eletrocardiográficas eram compatíveis 
com oclusão da DA não confirmada à angiografia. Entre pacientes com IAM a AC 
mais frequente é a DA, seguida pela CD. A presença de depressão do segmento ST 
nas derivações inferiores em vigência de IAM anterior é sinal de pior prognóstico. A 
elevação do ST em V1 pode ocorrer devido lesão proximal de DA que compromete os 
ramos septais, mas em alguns pacientes, o septo é irrigado pelos ramos conais da CD 
o que justificaria tais alterações. A CD é responsável por 7 dos casos com elevação do 
ST nas derivações de V1 a V4. Devemos ressaltar que quando observamos supra e 
infradesnivelamento do segmento ST no mesmo ECG, o mais comum é a identificação 
da “imagem em espelho” que é um fenômeno de reflexão elétrica da lesão transmural 
da parede ventricular oposta.
Conclusão: O ECG é uma ferramenta imprescindível nas SCA e o reconhecimento 
rápido do IAMCSST é crucial para a decisão clínica. Apesar do ECG apresentar boa 
sensibilidade e especificidade, o mesmo não tem grande acurácia para detectar a 
artéria culpada.
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P 089
MIOCARDIOPATIA HIPERTRÓFICA NA INFÂNCIA: RELATO DE CASO

PEDRO  CALEGARI  (FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE), LETÍCIA BEGNINI 
(FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE), VITOR HUGO  JACOB BARRETO  
(FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE ), LEONARDO  DE OLIVEIRA GUASSU 
(FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE), MOZARTH MATHEUS SILVINO DO 
NASCIMENTO  (FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE ), KERLI  DREIER KUPAS  
(FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE ), SABRINA JUSVIAK THEODOROVICZ 
(FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE), MARIA FERNANDA  DE AGUIAR 
SOARES  (FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE), RODRIGO  KEN MATHUY 
HISSANO  (FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE ), DANIELE  BRUCH  
(FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE )

Apresentação do caso: Masculino, 8 anos de idade, veio à consulta com queixa 
de cansaço ao  brincar e correr. Refere dispneia aos médios esforços, nega 
síncopes, cianose e palpitações. História pregressa: diagnosticado aos 3 anos com 
cardiomiopatia hipertrófica, a partir de uma ida à Unidade de Pronto Atendimento 
com queixa de conjuntivite, em que, durante o exame físico, fora auscultado um 
sopro, motivo pelo qual o médico solicitou um raio-x torácico, evidenciando aumento 
significativo da área cardíaca, realizou também ecocardiograma transtorácico, o qual 
comprovou espessamento do septo do ventrículo esquerdo (VE) com diminuição da 
câmara, aos 4 anos foi submetido a cirurgia para implante de cardioversor desfibrilador 
implantável e miectomia septal. Exame físico: acianótico, anictérico, eupneico, 
normocorado, pulsos palpáveis, sem sinais de má-perfusão, sem edema, murmúrio 
vesicular presente bilateralmente, sem estertores, sopro holossistólico 4+/4+, melhor 
audível em foco mitral. Eletrocardiograma mostrando bloqueio de ramo esquerdo e 
sobrecarga de VE. Faz uso de atenolol, enalapril e verapamil. 
Revisão: A miocardiopatia hipertrófica é definida como a presença de um ventrículo 
hipertrofiado, não dilatado, na ausência de doenças capazes de causar esse 
espessamento. Sua incidência é de 0,47/100.000 crianças. Possui caráter autossômico 
dominante. No exame histopatológico há hipertrofia com fibrose. Há desproporção 
na perfusão miocárdica, causando isquemia e disfunção diastólica final. Essa 
cardiomiopatia aumenta as chances de morte súbita, taquicardia supraventricular, 
síndrome de baixo débito e insuficiência cardíaca. O tratamento pode ser realizado com 
beta-bloqueadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina, bloqueadores 
do canal de cálcio, entre outros, os quais reduzem a morbi-mortalidade. Pode fazer-se 
também a miectomia cirúrgica e alcoolização septal. 
Conclusão: É essencial o exame físico geral na pediatria, sem o qual não haveria a 
detecção precoce da cardiomiopatia hipertrófica, que é fundamental para reduzir a 
incidência de morte súbita, arritmias e insuficiência cardíaca.

P 091
CARCINOMATOSE CARDÍACA MANIFESTANDO-SE COMO SUPRA DE 
SEGMENTO ST

RENATA DELLA GIUSTINA (COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), 
RAFAELA  GALLI (COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), JÜRGEN  
BEUTHER (COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), MICHEL CÔAS 
HERNER (COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), ANA BEATRIZ 
BRENNER AFFONSO DA COSTA (COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS - 
UFPR), MAURÍCIO  ANTONIO DALLAGRANA (COMPLEXO HOSPITAL DE 
CLÍNICAS - UFPR), THIAGO SANTOS ROSA (COMPLEXO HOSPITAL DE 
CLÍNICAS - UFPR), TIAGO  AUGUSTO MAGALHÃES (COMPLEXO HOSPITAL 
DE CLÍNICAS - UFPR), RODRIGO SFREDO KRUGER (COMPLEXO HOSPITAL 
DE CLÍNICAS - UFPR), EDUARDO  LEAL ADAM (COMPLEXO HOSPITAL DE 
CLÍNICAS - UFPR)

Relato: Homem, 53 anos, construtor civil, tabagista e etilista, procurou pronto atendimento 
com queixa de piora da dispneia basal e emagrecimento de 10kg em 1 ano. Encaminhado 
ao nosso serviço com eletrocardiograma com supra de segmento ST em D1, AVL, V2-V5. 
História de dois internamentos prévios devido DPOC e pericardite.Na admissão, troponina 
ultrassensível foi de 109,6pg/mL e 80,3pg/mL(VR34,2pg/mL). Radiografia e tomografia de 
tórax com extenso derrame pleural à esquerda. Ecocardiograma com fração de ejeção 
intermediária, hipocinesia ântero-lateral de VE, imagem de aspecto infiltrativo de 20mm 
envolvendo todo o ápice, parede anterior, lateral e parede de VD, PSAP de 56mmHg. A 
ressonância magnética revelou pericárdio com aumento da espessura difusamente, com 
aspecto heterogêneo. Realizado toracocentese com drenagem de 1500ml, e novamente 
após 6 dias devido piora ventilatória, drenando 1400ml de líquido pleural exsudativo. 
Após drenagem, evoluiu com insuficiência respiratória e hipotensão, com necessidade de 
intubação orotraqueal e uso de drogas vasoativas. RX de controle excluiu complicações do 
procedimento. Impossibilidade de biópsia devido a condições clínicas. Tornou-se refratário 
ao tratamento e evoluiu a óbito após 2 dias. Citologia oncótica foi negativa, mas necropsia 
comprovou neoplasia broncogênica de células escamosas com invasão por contiguidade de 
pericárdio e miocárdio.  Revisão: A doença pericárdica neoplásica pode estar relacionada à 
neoplasias primárias do pericárdio benignas ou malignas, como mesoteliomas, sarcomas e 
fibromas, ou à neoplasias secundárias ou metastáticas como carcinomas, linfomas, tumores 
carcinóides, sendo que a segunda opção é mais frequentemente encontrada na prática. 
Os derrames pericárdicos são comuns, podendo ser sanguinolentos, porém em até 50 a 
citologia oncótica é negativa. Conclusão: A metástase pericárdica é a causa mais comum 
de neoplasia cardíaca e está associada a prognóstico reservado. Os achados clínicos 
são geralmente inespecíficos e de natureza transitória e freqüentemente apresentam-se 
tardiamente no processo da doença. 

P 090
COR TRIATRIATUM EM ADULTO ASSOCIADO À FIBRILAÇÃO ATRIAL: 
RELATO DE UM CASO

GABRIELY AMARAL DE SOUZA  (UNIVERSIDADE POSITIVO), BERNARDO 
ANTONIO DREVECK PEREIRA (UNIVERSIDADE POSITIVO), LETÍCIA  
CONCATO (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - PARANÁ), 
ADRIELLY BATISTA DE JESUS BOLSI (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA 
BRASILEIRA - PARANÁ), CLAUDIO MENDES VOICHCOSKI (HOSPITAL DA 
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - PARANÁ), LUIZ FELIPE GUBERT (HOSPITAL 
DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - PARANÁ), THIERRY  BARBOSA LIMA 
(HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - PARANÁ), LISSANDRO 
DANNY SOUZA DOS SANTOS (UNIVERSIDADE POSITIVO)

Descrição do caso: Paciente do sexo masculino, 59 anos, hipertenso com bom 
controle e sintomas recentes de palpitações diárias. Ao exame físico apresentava 
ritmo cardíaco irregular e ao eletrocardiograma diagnosticado FA. Ao ecocardiograma 
transesofágico visto presença de Cor Triatriatum tipo A de Lam. Optado por 
cardioversão elétrica (CVE) da FA após falha na tentativa de reversão química. 
Paciente obteve sucesso na CVE e seguiu assintomático com adequado controle do 
ritmo com propafenona e betabloqueador, além de uso de anticoagulação oral para 
prevenir eventos tromboembólicos.
Revisão: Cor Triatriatum Sinistrum (CTS) é uma anomalia rara decorrente da falha 
na reabsorção da veia pulmonar na vida embrionária, correspondendo a 0,1 dos 
casos de cardiopatias congênitas. É caracterizada pela presença de uma membrana 
fibromuscular fenestrada que divide o átrio esquerdo em duas câmaras. Geralmente os 
pacientes desenvolvem insuficiência cardíaca já na infância com mortalidade estimada 
em 75 nas crianças sintomáticas não tratadas invasivamente. Quando descoberto na 
fase adulta os indivíduos podem apresentar poucos sintomas, sendo a fibrilação atrial 
(FA) descrita em 30 dos casos de CTS em adultos. 
Conclusões: Considerando que os sintomas mais graves estão presentes em idades 
mais precoces, os jovens se beneficiam do tratamento cirúrgico. Já em adultos, 
a fenestração entre as cavidades costuma ser mais ampla e a abordagem clínica 
conservadora com reavaliações e controle das comorbidades pode ser mais adequado.

P 092
CIA TIPO SEIO VENOSO EM PACIENTE JOVEM COM DILATAÇÃO DE 
CÂMARAS DIREITAS

FÁBIO MONTAGNA SEKIYAMA (UEL), FÁBIO ROSTON (UEL), WILLYAN 
ISSAMU NAZIMA (HCOR LONDRINA), MICHEL MORO (UEL), VINICIUS 
BARUSSO BELEZE (UEL), FERNANDO CURAN (UEL), ARNALDO  AKIO OKINO 
(HCOR LONDRINA)

Paciente de 27 anos, feminina, encaminhada para a realização de ecocardiografia 
trasesofágica (ETE) para avaliação de defeito do septo interatrial tipo “osteo secundum” 
sugerido pelo exame trastorácico (ETT). Paciente sintomática, com dispneia aos 
moderados esforços, em programação terapêutica. Durante o exame foi visualizado 
função ventricular normal, aumento importante de câmaras direitas e seio coronário 
dilatado. Complementado exame com salina agitada administrada em braço esquerdo 
e visto o fluxo em direção ao seio coronário, porém não evidenciada passagem de 
bolhas para cavidades esquerdas. No ETE foi observado defeito no teto da veia cava 
superior com grande shunt entre os átrios esquerdo e direito. Não foi possível afastar 
drenagem anômala no presente exame. A paciente foi submetida a correção cirúrgica 
da CIA tipo seio venoso com sucesso, apresentando também drenagem anômala de 
veias pulmonares e persistência da veia cava superior esquerda.
Discussão:
 A CIA tipo Seio Venoso é uma condição rara (10-15) podendo ser melhor 
compreendida considerando-se que não resulta de um defeito no septo interatrial, mas 
da desembocadura da veia cava superior (mais comum) ou inferior. O septo faz parte 
da comunicação, porém seu teto é formado pela parede atrial, muitas vezes drenando 
para a veia cava. Pode também coexistir drenagem anômala das veias pulmonares 
para o átrio direito assim como estar presente veia cava superior esquerda persistente. 
A dilatação do seio coronário pode ocorrer tanto pela CIA tipo seio venoso, que 
promove aumento da pressão no átrio direito, quanto pela persistência da veia cava 
superior esquerda, que drena diretamente para o seio coronário. 
  Os sintomas englobam dispneia aos esforços, taquicardia (comumente FA ou flutter), 
fadiga e palpitações. O diagnóstico é suspeitado pelo exame físico, em que pode haver 
cianose, frêmito e hiperdinamismo precordial.. O aumento das câmaras direitas visto 
no ecocardiograma trastorácico pode significar uma pista para o diagnostico
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P 093
IMPORTÂNCIA DO ECOCARDIOGRAMA NO DIAGNÓSTICO DAS 
TUMORAÇÕES INTRACARDÍACAS

FÁBIO  MONTAGNA SEKIYAMA (UEL), FÁBIO ROSTON (UEL), WILLYAN 
ISSAMU NAZIMA (HCOR), MICHEL LIMA MORO ALVES (UEL), VINÍCIUS 
BARUSSO BELEZE (UEL), CLÁUDIO  FUGANTI (UEL)

EAAS, feminina, 35anos encaminhada ao serviço em Fevereiro de 2016, após 
avaliação de hematologista por quadro de TEP com investigação negativa para 
trombofilias. História de TEP estável em outubro de 2015 com diagnóstico através 
da angiotomografia e tratamento com rivaroxabana desde então. Antecedentes 
pessoais sem historia de doença pulmonar ou tabagismo, em uso de anticoncepcional 
oral. Nova angiotomografia de tórax em Abril evidenciou sequela de infarto, USG de 
membros inferiores negativo para trombose e ecocardiograma transtorácico (20/04/16) 
com visualização de imagem ovalada em átrio direito, de 2x2cm, móvel, aderida ao 
septo interatrial, sugestiva de trombo. Ecocardiograma transesofágico confirmou 
a presença do tumor em átrio direito, compatível com mixoma. Foi encaminhada à 
cirurgia cardíaca com retirada completa do tumor. Em resultado anatomopatológico 
confirmado mixoma. 
Discussão
Os tumores cardíacos são raros. Cerca de 75 dos casos são benignos e a maioria 
dessa parcela é composta por mixomas. Cerca de 25 dos tumores primários são 
malignos, a maioria sarcomas. Destaca-se que os tumores primários são trinta vezes 
menos comuns que os implantes metastáticos. Independentemente do tipo histológico, 
todos os tumores cardíacos são capazes de causar complicações ameaçadoras a vida. 
A localização mais comum dos mixomas é no átrio esquerdo, simulando quadros de 
estenose mitral por prolapso do tumor para o ventrículo ou insuficiência mitral por 
traumatismo do tumor na válvula, além de AVE cardioembólico. À direita o mixoma 
pode causar embolia para circulação pulmonar, sendo uma causa de TEP agudo ou 
crônico.
O diagnóstico é feito pelo ecocardiograma, podendo ser transtorácico ou transesofágico 
quando se deseja melhor detalhamento do tumor e das estruturas adjacentes. A TC 
pode fornecer informações adicionais.
O tratamento para o mixoma é cirúrgico, independentemente do tamanho tumoral, 
exigindo circulação extracorpórea, sendo o procedimento na maioria dos casos 
curativo.

P 095
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM SUPRADESNIVELAMENTO 
DO SEGMENTO ST (IAMCSST) EM PACIENTE JOVEM SECUNDÁRIO A 
EMBOLIZAÇÃO DE MIXOMA EM VÁLVULA MITRAL

MARIANA YURI  NAKAMURA (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PR), 
ANA KARYN EHRENFRIED DE FREITAS (HOSPITAL SANTA CASA DE 
CURITIBA - PR), CAROLINA STOLL (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - 
PR), CLAUDINEI  COLATUSSO (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PR), 
RODRIGO RODRIGUES DA SILVA (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA 
- PR), DANIELLY MARISA  WAGNER (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA 
- PR), PEDRO GOULART BERRO (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - 
PR), RODRIGO LEITE ALBANEZ (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PR), 
TAIANA E.  CHECCHIA (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PR)

Introdução: Tumores primários cardíacos são extremamente raros (com uma incidência 
que varia de 0,0017 a 0,28 na população em geral). Destes, cerca de metade são 
mixomas atrais, um tumor benigno mais prevalente em mulheres e que raramente 
acomete válvulas cardíacas. Fenômenos embólicos secundários a esses tumores 
são igualmente raros, com uma taxa de cerca de 0,06 dos casos. Apresentamos 
um caso de um paciente jovem, com quadro de infarto agudo do miocárdio com 
supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST) de parede inferior, com coronárias 
normais, secundário a embolização de mixoma atrial. Caso clínico: Homem, 28 anos, 
deu entrada na emergência com quadro de dor torácica típica iniciada há duas horas, 
associada a dispneia e sudorese. Eletrocardiograma mostrava supradesnivelamento 
do segmento ST e troponina da admissão 80. Paciente foi encaminhado ao serviço 
de hemodinâmica, porém não apresentava lesões. Realizado ecocardiograma 
transtorácico que mostrou imagem hiperecogênica de cerca de 1,0x0,7cm aderida 
a extremidade distal do folheto anterior da válvula mitral. Paciente foi submetido a 
cirurgia de exérese da lesão e a biópsia confirmou mixoma atrial. O paciente evoluiu 
bem no pós-operatório, permanecendo assintomático até a alta. Conclusão: Infarto 
em pacientes jovens não é comum e sempre deve levantar a suspeita de outras 
etiologias além da aterosclerótica, já que essa é menos provável nessa faixa etária. 
Nesses casos, a realização de ecocardiograma precoce é mandatória e a hipótese de 
embolia secundária a um mixoma como causa deve ser considerada. Embora raro, o 
diagnóstico precoce desse tipo de tumor é relevante, pelo alto risco de recorrência, 
justificando a importância do seguimento desses pacientes.

P 094
DISSECÇÃO CORONARIANA ESPONTÂNEA DE GRANDE EXTENSÃO: 
RELATO DE CASO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

CASSIO  PERFETE (HOSPITAL ANGELINA CARON (HAC)), VINÍCIUS  
BOCCHINO SELEME (HOSPITAL ANGELINA CARON (HAC)), NORIAKI  
TAKESHITA  (HOSPITAL ANGELINA CARON (HAC)), RICARDO  LOURENÇO 
(HOSPITAL ANGELINA CARON (HAC)), ERASMO  SIQUEIRA (HOSPITAL 
ANGELINA CARON (HAC)), LUIZ  PAULETTI  (HOSPITAL ANGELINA CARON 
(HAC)), ANTONIO  DEJAIR ACOSTA PAZZINI (HOSPITAL ANGELINA CARON 
(HAC)), RAISSA  DE OLIVEIRA NEVES SIMONATO  (HOSPITAL ANGELINA 
CARON (HAC)), VANESSA  DELMIRO DOS SANTOS (HOSPITAL ANGELINA 
CARON (HAC)), DALTON BERTOLIM PRECOMA (HOSPITAL ANGELINA CARON 
(HAC))

Relato do caso: MAS, 46 anos, feminina, previamente hipertensa,  procurou o hospital por 
dor torácica típica. À admissão apresentou eletrocardiograma com supradesnivelamento 
do segmento ST de parede anterosseptal, associado a presença de onda Q em mesma 
parede. Realizada cinecoronariografia de emergência, sendo evidenciada imagem negativa 
sugestiva de dissecção coronariana de artéria descendente anterior (ADA), extendendo-se 
até óstio de ramo primeiro diagonal. Não foram visualizadas outras obstruções coronarianas. 
A ventriculografia apresentou acinesia anteroapical. Devido a extensão coronariana e 
importante disfunção ventricular, foi indicada cirurgia de revascularização miocárdica. 
Revisão: O diagnóstico de dissecção coronariana espontânea (DCE) cresceu nos últimos 
anos devido a maior realização de exames de cinecoronariografia. A população mais 
prevalente são mulheres jovens, representando em algumas séries, cerca de 30 dos casos 
de síndrome coronariana aguda (SCA) em pacientes do gênero feminino até 50 anos 
de idade. A etiologia parece ser multifatorial, podendo haver, além de predisposição ao 
desenvolvimento da DCE, um fator estressor. Doenças comumente associadas são displasia 
fibromuscular, doenças do tecido conjuntivo, doenças inflamatórias, casos relacionados 
a gestação e terapias hormonais. A apresentação clínica pode variar, desde SCA com 
supradesnivelamento do segmento ST, tendo pequena porcentagem dos pacientes com 
insuficiência cardíaca e choque cardiogênico. A DCE pode ser classificada, de acordo com a 
cinecoronariografia, em tipo 1 (quando visualizada clássica delaminação coronariana), tipo 
2 (doença difusa com afilamentos proeminentes maiores que 20 mm, subtipo mais comum) 
e tipo 3 (descrito como estreitamentos localizados e de curta extensão, simulando doença 
arterial coronariana crônica). 
Conclusão: a cinecoronariografia permanece até o momento como exame diagnóstico de 
primeira-linha. A paciente do caso apresentou DCE de ADA, classificada em tipo 1, menos 
comum que o tipo 2, de acordo com revisão bibliográfica extensa. O manejo dos pacientes 
permanece individualizado, visto que não há consensos, no momento, específicos para 
essa entidade clínica. 

P 096
DR, EU NÃO QUERO CIRURGIA! TRATAMENTO HÍBRIDO COM DES E BVS 
PARA DOENÇA ARTERIAL CORONÁRIA DE MÚLTIPLOS VASOS, SEVERA E 
DIFUSA (1 ANO DE FOLLOW UP)

SERGIO  TARBINE (HOSPITAL CARDIOLOGICO COSTANTINI), COSTANTINO 
R COSTANTINI (), COSTANTINO O COSTANTINI (HOSPITAL CARDIOLOGICO 
COSTANTINI), MARCELO FREITAS (HOSPITAL CARDIOLOGICO COSTANTINI), 
MARCOS DENK (HOSPITAL CARDIOLOGICO COSTANTINI), RAFAEL MACEDO 
(HOSPITAL CARDIOLOGICO COSTANTINI), MARCIO LUIZE (HOSPITAL 
CARDIOLOGICO COSTANTINI), JOAO FOLADOR ()

Introdução:  doença coronaria de múltiplos vasos apresenta aspectos desafiadores ao 
escolher a melhor estratégia de tratamento.  Os avanços nas estratégias percutâneas 
oferecem numerosas opções ( novos stents e métodos de avaliação intraluminal)
Descrição : M.J.J, masc, 52 anos, assintomático,com histórico de dislipidemia,  
estresse laboral, e histórico familiar. Controles clínicos prévios com perfusão 
miocárdica (2015) e teste ergométrico(2016) sem evidencias de isquemia. Após seu 
irmão de 58 anos ter  morte súbita (09/2017, também assintomático e sem evidencias 
de isquemia), realizou tomografia coronária, mostrando doença obstrutiva de múltiplos 
vasos severa e difusa (coronária direita,tronco,descendente anterior, diagonal e mgcx).
Em 12/2017 o cateterismo cardíaco confirmou os achados tomográficos. Após recusar 
cirurgia como 1era opção, realizou angioplastia  com DES e BVS, guiado por IVUS 
e OCT. 1)CD  2 DES (2,75x40 VPCD  e 3.0x18 no 1/3 médio), 2)CX-MGCX DES 
(2,5x40),3)TCE - DA DES 3,5x30, ramo DG DES 2,75x30. O longo segmento médio de 
DA, difusamente afetado com  doença severa com  3 BVS (3,5x28 + 3x23 + 2,5x23). 
Foi liberado no 3ero dia, com AAS, Clopidogrel e Apixaban (45 dias), continuando após 
isto somente com DAP. Com 11 meses de F/U, apresentava boa evolução . Realizou 
reestudo angiográfico  + OCT programado, mostrando 2 pontos de restenose focal  em 
1/3 médio de DA(BVS), tratados com 2  DES com sucesso (3x13 proximal  e 2,75x18 
distal (11/2018). 
Conclusão: Observamos um caso de doença coronaria difusa e severa, sendo 
diagnosticada com uso de imagem anatômica não invasiva, tendo ele ativa participação 
na eleição da estratégia terapeutica. Ao longo de 17 meses, apresentou boa evolução 
clínica, sendo encontrado no reestudo angiográfico agendado, restenose focal  em 2 
pontos de descendente anterior, sendo estes tratados com sucesso.   
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P 097
PADRÃO ELETROCARDIOGRÁFICO SEMELHANTE À SÍNDROME DE 
WELLENS EM INFARTO DE PAREDE INFERIOR

ÁLVARO AUGUSTO VEDANA FILHO (HC-UFPR), JEFERSON ZANOVELLI 
NALEVAIKO (HC-UFPR), ROBSON FERNANDO GARCIA DE LIMA (HC-UFPR), 
ARTHUR NASCIMENTO DE MOURA (HC-UFPR), RAFAEL MASSAHARU 
MIYAZIMA (HC-UFPR), GUSTAVO AKIO BRAND TASHIMA (HC-UFPR), 
GILBERTO MELNICK (HC-UFPR), RODRIGO SFREDO KRUGER (HC-UFPR), 
PAULO ROBERTO CRUZ MARQUETTI (HC-UFPR), EDUARDO LEAL ADAM 
(HC-UFPR)

Introdução: A síndrome de Wellens representa, ao eletrocardiograma, alterações de 
onda T em derivações precordiais que estão relacionadas à lesão crítica proximal de 
artéria descendente anterior. Tem como uma de suas principais características ondas 
T bifásicas ou invertidas e simétricas em derivações precordiais. Esse padrão não é 
comumente descrito para infartos de parede inferior.
Relato de caso: Paciente de 56 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica, 
diabetes mellitus e obesidade. Apresentou dor torácica típica durante esforço físico. O 
eletrocardiograma na chegada ao pronto socorro revelou padrão plus-minus de onda 
T em parede inferior, sem supradesnível do segmento ST. No cateterismo observada 
oclusão proximal da coronária direita, com circulação colateral grau 3 proveniente da 
coronária esquerda.  Realizada a angioplastia primária com implante de stent com 
sucesso. Evoluiu com bloqueio atrioventricular total com necessidade de marcapasso 
transvenoso com reversão espontânea para ritmo sinusal. 
Conclusão: O paciente descrito apresentou oclusão proximal da coronária direita, sem 
supradesnível do segmento ST ao eletrocardiograma. O padrão eletrocardiográfico na 
parede inferior é similar ao descrito na síndrome de Wellens em casos de suboclusão da 
artéria descendente anterior. A possível explicação para a ausência do supradesnível 
do segmento ST no caso aqui descrito é a presença da exuberante circulação colateral 
para o território da coronária direita, evitando a isquemia transmural da parede inferior 
mesmo com a obstrução total do vaso. A semelhança com a síndrome de Wellens 
ocorre não apenas no padrão eletrocardiográfico da onda T, mas também na presença 
de isquemia extensa, embora não transmural, devido ao fluxo anterógrado existente 
da síndrome de Wellens e à circulação colateral proeminente no caso aqui relatado.

P 099
ORIGEM ANÔMALA DA CORONÁRIA DIREITA EM SEIO DE VALSALVA 
ESQUERDO COM TRAJETO MALIGNO: UM RELATO DE CASO

MARINA ROSSATO BIEZUS (), FILIPE TOMASI KEPPEN SEQUEIRA DE 
ALMEIDA (), MARCELO CANAME HIRATA TAKIZAWA (), LEANDRO  SHIGUERU 
IKUTA UEDA (), RUI MANUEL DE SOUSA SEQUEIRA ANTUNES DE ALMEIDA ()

RELATO DE CASO
Paciente masculino, 25 anos, futebolista, assintomático, em exame de rotina, 
apresentou teste ergométrico sem resposta isquêmica, entretanto, o ecocardiograma 
apontou hipocinesia difusa discreta e fração de ejeção de 48,5. Em investigação por 
angiotomografia, verificou-se artéria coronária direita (ACD) com origem anômala em 
seio de Valsalva esquerdo, óstio com angulação aguda em relação à aorta, formato 
elipsóide, e trajeto interarterial (entre aorta e tronco pulmonar) com redução luminal 
maior ou igual 70. Durante estresse farmacológico, a ressonância magnética não 
apresentou defeitos de perfusão ou áreas de realce tardio.
Foi encaminhado para cirurgia cardíaca, desistindo do tratamento. Em outros 
serviços, verificou-se FFR (reserva de fluxo fracionada) negativa para isquemia, e 
IVUS (ultrassom intracoronário) evidenciou ACD com discreta compressão do terço 
proximal/óstio e área luminal mínima de 17 mm², sendo orientada a restrição de 
esportes competitivos.
REVISÃO: A origem anômala de coronária no seio de Valsalva impróprio é responsável 
por 12 das mortes súbita em atletas. ACD originada no seio esquerdo é identificada em 
0,03 a 0,17 das angiografias. 
A angiotomografia é padrão-ouro para estudo anatômico das coronárias. Testes de 
estresse revelam comprometimento do fluxo coronariano, contribuindo na melhor 
decisão terapêutica, mesmo com elevada sensibilidade, podem não identificar 
isquemia nos pacientes afetados.
Quando o exame de imagem discorda da clínica, a FFR qualifica lesões coronarianas 
obstrutivas com risco de isquemia e o IVUS analisa mecanismos isquêmicos, 
principalmente em coronárias originadas no seio oposto.
A cirurgia é proposta para casos de anomalias da ACD com curso interarterial e isquemia 
cardíaca documentada, origem coronariana em seio impróprio, independentemente 
dos sintomas, e jovens, ainda que assintomáticos. Não se recomenda Stents em 
atletas, especialmente se a coronária apresentar curso interarterial. 
CONCLUSÃO: Salienta-se a importância do reconhecimento da origem anômala de 
coronárias, o desafio do diagnóstico e as adversidades do tratamento, especialmente 
nos pacientes assintomáticos.

P 098
ANEURISMA MODERADO EM TERÇO PROXIMAL DE ARTÉRIA 
DESCENDENTE ANTERIOR

BRUNO HIRT (UNIVERSIDADE POSITIVO - MEDICINA), FILIPE LENNERT SILVA 
(UNIVERSIDADE POSITIVO - MEDICINA), LISSANDRO DANNY SOUZA DOS 
SANTOS (UNIVERSIDADE POSITIVO - MEDICINA), JACQUES CASSIDORI 
COUTO (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - PARANÁ), ADRIELLY 
BATISTA DE JESUS BOLSI (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - 
PARANÁ), CLAUDIO MENDES VOICHCOSKI (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA 
BRASILEIRA - PARANÁ), MARCOS HERTZ (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA 
BRASILEIRA - PARANÁ), RUBENS ZENÓBIO DARWICH (HOSPITAL DA 
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - PARANÁ), ANDERSON HENRIQUE PERES 
DA COSTA (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - PARANÁ), LUIZ 
AUGUSTO LAVALLE (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - PARANÁ)

Um homem de 57 anos, hipertenso, tabagista, sedentário e obeso grau I, procurou 
atendimento médico após episódio de dor retroesternal continua com irradiação para 
MMSS e região occipital associada à PA de 210/100 mmHg e episódios de vômito. 
ECG da admissão sem supra desnivelamento de segmento ST. Após 6 horas, a 
cineangiocoronariografia (CACG) demonstrou lesão grave de Artéria Descendente 
Anterior com aneurisma em terço proximal moderado, lesão grave de Ramo Primeiro 
Diagonal, circulação coronariana com irregularidades leves, Ventrículo Esquerdo com 
hipocinesia anterior leve, lesão grave da Artéria Marginal de Circunflexa. Admitido na 
UTI após o procedimento.
Discussão: Aneurismas da artéria coronária são malformações raras, os originários da 
artéria coronária direita são frequentemente observados, ao passo que aneurismas 
originados da artéria coronária descendente anterior esquerda (DAE) e artéria 
circunflexa (Cx) são menos comuns.
Outras causas incluem a doença de Kawasaki, distúrbios congênitos, infecção 
bacteriana, doenças do tecido conjuntivo, artrite, trauma torácico, intervenção 
coronária percutânea ou dissecções iatrogênicas, espontâneas ou secundárias após 
cirurgia e embolia micótica. 
Conclusão: Aneurismas de artérias coronárias podem permanecer silenciosos 
por toda a vida e, caso contrário, podem causar embolização distal, necessidade 
de stent, trombo, dissecção ou ruptura, podendo ser uma importante causa de 
morbimortalidade. Geralmente são detectados incidentalmente durante a angiografia 
coronariana. Os pacientes sintomáticos, em sua maioria, apresentam isquemia 
ou achados de insuficiência cardíaca. No nosso caso, o diagnóstico foi feito com 
cineangiocoronariografia para investigação de dor torácica.

P 100
MIOCARDITE E AUMENTO DE TRABECULAÇÕES MIOCÁRDICAS COMO 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE MIOCÁRDIO NÃO COMPACTADO

MICHEL LIMA MORO ALVES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA), 
FABIO ROSTON (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E HOSPITAL 
DO CORAÇÃO DE LONDRINA), WILLYAN  ISSAMU NAZIMA (HOSPITAL DO 
CORAÇÃO DE LONDRINA), JOÃO  AUGUSTO BRUSTOLIN (HOSPITAL DO 
CORAÇÃO DE LONDRINA), FABIO  MONTAGNA SEKIYAMA (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE LONDRINA), VINICIUS AUGUSTUS BARUSSO BELEZE 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA)

Caso clínico: Paciente feminina, 26 anos, puérpera de quatro meses sem alterações 
na gestação. Consulta por taquicardia e dispneia às atividades físicas. Exame físico: 
pressão arterial de 110x70 mmHg em ambos membros superiores e ausência de 
sopros cardíacos. Eletrocardiograma: extrassístoles ventriculares polimórficas. 
Ecocardiograma: função do ventrículo esquerdo (VE) preservada e cavidades normais, 
porém, aumento da trabeculação em parede ântero-lateral e apical do VE. 
Solicitado Ressonância Nuclear Magnética cardíaca (RNMc) pela suspeita de miocárdio 
não compactado. Evidenciado processo inflamatório vigente e discreto aumento das 
cavidades esquerdas. O aumento de trabeculação foi atribuído à miocardite. 
Iniciado tratamento especifico com boa evolução. 
Revisão: Ventrículo Esquerdo não compactado (VENC) é descrito como 
um espessamento miocárdico com trabeculações proeminentes e recessos 
intertrabeculares profundos contínuos à cavidade do ventrículo esquerdo (VE) sem 
comunicação com as artérias coronárias epicárdicas.
Critérios de extensão têm sido desenvolvidos para distinguir as trabeculações do 
VENC daquelas presentes em outras doenças cardíacas.
Trabeculações proeminentes podem se desenvolver durante a vida adulta. 
Remodelamento por sobrecarga do VE explica o quadro em atletas, grávidas ou 
doenças hematológicas. Disfunções microcirculatórias durante processos inflamatórios 
podem estimular uma resposta trabecular. 
A RNMc é usada quando ecocardiograma é inconclusivo. Razão entre massa não 
compactada/compactada  2,3 no fim da diástole seria um critério diagnóstico para 
VENC. Uma proporção de massa trabeculada do VE  20 da massa total também.
No caso, a RNMc não determinou nenhum critério para VENC. O achado de processo 
inflamatório levou ao diagnóstico de miocardite.  
Conclusão: O VENC apresenta controvérsia em  etiologia e diagnóstico. O achado em 
populações de baixo risco sugere que possa surgir por um aumento crônico na pré-
carga. O aumento da pós-carga também pode ser responsável. Inflamações são causa 
de aumento das trabeculações. Os critérios diagnósticos tendem a sobrediagnosticá-
lo. Para reduzir tal problema devemos analisar aspectos clínicos, eletrocardiográficos, 
e de imagem.
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P 101
SÍNDROME DE EISENMEIGER EM LACTENTE DE 3 MESES COM 
COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR E COARCTAÇÃO DE AORTA: RELATO 
DE CASO.

KERLI  DREIER KUPAS (FPP), SABRINA JUSVIAK THEODOROVICZ (FPP), 
MARIA FERNANDA DE AGUIAR SOARES (FPP), DANIELE BRUCH (FPP), 
LETÍCIA  BEGNINI (FPP), MOZARTH MATHEUS SILVINO DO NASCIMENTO 
(FPP), RODRIGO KEN MATHUY HISSANO  (FPP), VITOR HUGO JACOB 
BARRETO (FPP), LEONARDO DE OLIVEIRA GUASSU (FPP), PEDRO 
CALEGARI (FPP)

Relato do caso: Feminina, 15 anos, admitida na Unidade Referenciada em consulta 
de rotina, sem queixas específicas. Exame físico: pressão arterial de 110/60 mmHg, 
ausculta cardíaca com bulhas rítmicas normofonéticas sem sopros. Ecocardiograma 
evidenciou Pós-operatório Tardio (POT) de Bandagem de Artéria Pulmonar (BAP) 
+ Coarctação da Aorta (CoA), POT de Comunicação Interventricular (CIV) + 
Debandagem de Artéria Pulmonar, câmaras cardíacas normais e função preservada. 
Aos 3 meses de idade, foi encaminhada ao serviço de referência por sopro. Na 
primeira consulta, apresentava como queixas cansaço às mamadas, taquipneia e 
cianose central ao choro. Ao exame físico: abaulamento precordial, sopro sistólico 
em bordo esternal esquerdo, B2 hiperfonética, diminuição da amplitude de pulso em 
membros inferiores e hipertensão em membros superiores. Foi internada de imediato 
para cirurgia corretiva de CoA + BAP, com cateterismo POT concluindo BAP efetiva + 
hipertensão pulmonar (HP) severa + CIV grande. Após 9 meses, em cirurgia corretiva, 
foi desfeita BAP, fechou-se CIV subpulmonar moderada com pericárdio bovino e CIA 
avalvulada.
Revisão de literatura: CIV acomete 5/1000 recém-nascidos vivos(1) - 80 pequenas 
e assintomáticas -, sendo 70 musculares, 20 perimembranosas e 1 sub-arteriais(2). 
Cursa com shunt esquerda-direita e, tardiamente, aumento da pressão pulmonar 
a nível sistêmico revertendo-se em shunt para direita-esquerda, caracterizando 
Síndrome de Eisenmenger, normalmente de evolução lenta(3). Realiza-se BAP 
paliativamente em paciente com HP sem indicações de reparo cirúrgico definitivo no 
momento, com alta morbimortalidade(4). Das cardiopatias congênitas acianóticas, a 
CIV e CoA são as mais associadas a outras lesões(5). Enquanto isso, CoA representa 
até 8 das cardiopatias congênitas, definindo-se como constrição no arco aórtico, 
comumente na região ístmica (6, 7).
Conclusão: A Síndrome de Eisenmenger é considerada doença rara, complexa e 
multifatorial, assim,   faz-se necessário o diagnóstico precoce para se instituir medidas 
terapêuticas em fase inicial da doença a fim de melhorar a qualidade de vida do 
paciente.

P 103
O USO DA ECOCARDIOGRAFIA COM STRAIN LONGITUDINAL GLOBAL 
PARA DIAGNÓSTICO DE AMILOIDOSE CARDÍACA

VINÍCIUS AUGUSTUS  BARUSSO BELEZE (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA), FÁBIO  ROSTON (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
E HOSPITAL DO CORAÇÃO DE LONDRINA), WILLYAN  ISSAMU NAZIMA 
(HOSPITAL DO CORAÇÃO DE LONDRINA), JAQUELINE MARIA  DE OLIVEIRA 
LIMA (HOSPITAL DO CORAÇÃO DE LONDRINA), ARNALDO AKIO OKINO 
(HOSPITAL DO CORAÇÃO DE LONDRINA), MICHEL LIMA MORO ALVES 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA), FÁBIO MONTAGNA SEKIYAMA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA)

Relato de caso:
MAKB, feminino, 62 anos, insuficiência cardíaca (IC) fração de ejeção (FE) preservada 
(FEP) e hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo (HCVE) sem etiologia,  procura 
clínica de ecocardiografia devido piora da classe funcional. Devido achados de HCVE 
e FEP, o ecocardiograma foi complementado com Strain longitudinal global (SLG)  
do ventrículo esquerdo (VE) evidenciando padrão em bull’s eye “Apical Sparing”. A 
hipótese de amiloidose cardíaca (AC) foi sugerida e confirmada após biópsia.
Discussão:
A AC é caracterizada pelo acúmulo de proteínas amilóides em diversos órgãos. O 
diagnóstico de AC frequentemente é um desafio. As alterações ecocardiográficas 
sugerem HCVE e FEP associadas a alterações inespecíficas e disfunção diastólica. 
O uso do strain no diagnóstico da AC vem se popularizando pela detecção de achados 
precoces e específicos. A AC cursa com alterações  inicialmente sutis do relaxamento 
ventricular gerando disfunção sistólica e diastólica mensuráveis à ecocardiografia com 
strain antes que outras alterações, como queda da FE, se façam presentes.
Entre as alterações precoces evidenciadas, destaca-se a desproporção da função 
sistólica entre o eixo curto e o eixo longo do coração. O grau de disfunção do eixo 
longo costuma ser maior do que o observado em outras condições que cursam com 
HCVE. Além disso, a AC apresenta-se com padrão específico ao strain caracterizado 
por disfunção severa basal longitudinal e basal radial e strain preservado em região 
apical, padrão conhecido como “Apical Sparing”.
Apresentamos um caso de uma paciente com exames anteriores evidenciando HCVE, 
com IC sintomática sem etiologia e que, após a realização do Strain, com achado de 
Apical Sparing, pode-se levantar a hipótese de AC e confirmá-la após biópsia, o que 
mudou o rumo terapêutico da equipe titular.
Conclusão:
O SGL do VE mostra-se ferramenta útil na elucidação de casos complexos e detecção 
precoce de miocardiopatias.  Os padrões Bull´s eye podem fornecer  pistas sobre 
diagnósticos etiológicos e mudar a terapêutica.

P 102
DISSECÇÃO ESPONTÂNEA DA ARTÉRIA DESCENDENTE ANTERIOR

ALCIRLEY DE ALMEIDA LUIZ (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OSTE DO 
PARANÁ), JOSE ANDRES HIDALGO ARANDA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DO OSTE DO PARANÁ), ALEX JÚNIOR  SHÄFER (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DO OSTE DO PARANÁ), PAULO HENRIQUE PESSALI DALMASO (HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO DO OSTE DO PARANÁ), FRANCISCO  SHOSSLER LOSS 
(HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OSTE DO PARANÁ), ÂNGELO ANTÔNIO 
GONÇALVES DE QUADROS (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OSTE DO 
PARANÁ), LEONARDO RIBEIRO (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OSTE DO 
PARANÁ)

Relato do caso: Feminino, 31 anos, apresentou quadro de angina típica após atividade 
física e foi admitida no setor de emergência com quadro de síndrome  coronária 
aguda (SCA) sem supra de ST.  Realizou cineangiocoronariografia que evidenciou 
dissecção espontânea em porção proximal da artéria descendente anterior (DA) com 
obstrução de 30 de sua luz, optado por tratamento clínico. Após dois anos, apresentou 
acidente vascular encefálico (AVE) isquêmico em território de artéria cerebral média. 
As possíveis etiologias eram a presença de forame oval patente (FOP) e a evidência 
de acinesia apical do VE. Foi tratado o FOP e iniciado anticoagulação oral. 

Revisão: A dissecção coronária espontânea (DCE) é um evento de baixa incidência. 
A artéria DA é a localização mais acometida, seguida da coronária direita e menos 
frequentemente em mais de um vaso. A etiopatogenia é pouco clara, mas que resulta 
da separação das camadas da parede arterial por causa primária ou secundária e está 
associada ao sexo feminino de média idade, periparto, exercício físico extremo, trauma 
torácico, doenças inflamatórias sistêmicas e uso de drogas ilícitas. Clinicamente pode 
gerar dor torácica, síncope, dispneia, arritmias ventriculares, choque cardiogênico 
e até morte súbita. Marcadores de necrose miocárdica geralmente estão elevados, 
mas o diagnóstico é confirmado pela angiografia convencional, angiotomografia ou 
por ultrassonografia intravascular. O tratamento, geralmente, é realizado com terapia 
farmacológica, no entanto, pode ser necessária intervenção percutânea ou cirúrgica . 

Conclusão: A DCE é um tipo raro de doença coronariana, porém faz parte do diagnóstico 
diferencial de SCA em pacientes jovens de sexo feminino. A coronariografia precoce 
é essencial para o diagnóstico. O manejo adequado ainda não está bem elucidado, 
apresenta bom prognóstico e neste caso a paciente apresentou uma evolução 
favorável com o tratamento clínico, porém evoluiu com uma complicação embólica 
potencialmente grave, o AVE isquêmico.

P 104
CONGESTÃO PULMONAR PÓS ABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL: UM 
RELATO DE CASO

LEONARDO  MARTELLO LOBO (), JOSÉ CARLOS MOURA JORGE (), EVELIN  
MELINE LUBRIGATI (), JOSÉ ANTONIO DA SILVA (), WILTON FRANCISO 
GOMES (), VINÍCIUS  LEME TREVIZAN (), LUCAS  PALMA NUNES (), PAULA 
FERNANDA GREGHI PASCUTTI (), EVELYN CAROLINA SUQUEBSKI DIB (), 
GERSON LEMKE ()

Relato: P.A.M.M., 70 anos, masculino. Hipertenso, diabético, dislipidêmico, portador 
de síndrome de apnéia obstrutiva do sono e fibrilação atrial (FA). Realizou ablação em 
2013, com retorno da arritmia. Deu entrada no pronto atendimento dia 28/03/18 para 
nova ablação de FA eletiva, com sucesso. Imediatamente após o procedimento, evoluiu 
com boas condições clinicas, porém, após seis horas, passou a apresentar dispneia 
e dessaturação. Ao exame clínico, estertores crepitantes bilaterais. Em radiografia 
pulmonar, evidência de congestão intersticial com suspeita de sobrecarga volêmica 
pós-procedimento, e iniciada diureticoterapia endovenosa. Realizou-se Ecografia 
transtorácica de emergência, sem alterações. Apresentava piora progressiva do quadro 
ventilatório, retorno da FA, mesmo após cardioversão. Iniciado então, Nitroglicerina 
endovenosa, além da manutenção da diureticoterapia. Devido à irresponsividade após 
12h, aventou-se possibilidade de diagnósticos diferenciais como: tromboembolismo 
pulmonar (TEP) e síndrome do desconforto respiratório do adulto (SDRA) secundário 
à sepse. Afastou-se TEP após angiotomografia de tórax negativa. 
Neste momento optou-se por instalação de Cateter de Swan-Ganz, tendo achados 
compatíveis com edema pulmonar e hipervolemia. Paciente fez tratamento com doses 
elevadas de diurético, apresentou diurese efetiva e melhora da congestão pulmonar. 
Revisão:  Edema agudo de pulmão (EAP) é uma patologia que cursa com infiltrado 
agudo intersticial no parênquima alveolar pulmonar, podendo ser cardiogênico ou 
não cardiogênico, o primeiro cursa com um extravasamento vascular por elevação 
de pressão hidrostática na microvasculatura, e o não cardiogênico, de aumento da 
permeabilidade vascular sem hiperfluxo, sendo relacionado à situações de inflamação 
sistêmica. A ablação da FA é um dos procedimentos possíveis para a reversão da 
arritmia e pode complicar com alteração humoral e desenvolvimento de congestão 
pulmonar. A maioria destes casos cursa com resolutividade conservadora.
Conclusão: A congestão pulmonar é cada vez mais observada no pós-operatório de 
ablação e seu mecanismo não é totalmente elucidado. Seu reconhecimento precoce é 
fundamental para a redução da morbimortalidade.
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P 105
ACOMETIMENTO CARDÍACO NA SÍNDROME CARCINOIDE

CAROLINA DA SILVA RAMPAZO (UNIPLAC), JULIA GABRIELA EFFTING DA 
SILVA (UNIPLAC), KELLY CRISTINE BEUREN (UNIPLAC), KAIUS MUNHOZ DE 
PAULA (INCORLAGES - INSTITUTO DO CORAÇÃO DE LAGES), ROBERTO 
WALTRICK (INCORLAGES - INSTITUTO DO CORAÇÃO DE LAGES)

INTRODUÇÃO: Tumores carcinoides são neuroendócrinos e acometem inicialmente 
intestinos e brônquios. O fígado é local passivo de metástases, originando sintomas 
que compõem a síndrome carcinóide, na qual há acometimento cardíaco em 50 dos 
casos.
METODOLOGIA E DESCRIÇÃO: Relato de caso de homem, 58 anos, apresenta-
se para avaliação devido mal-estar retroesternal há cerca de 15 anos, palpitações, 
diarreia, flush facial ao esforço e situações de estresse. Ecocardiografia com 
colordoppler mostra valva pulmonar com folhetos espessados, abertura e mobilidade 
reduzidas, ventrículo direito aumentado e dupla lesão pulmonar com insuficiência 
moderada importante e estenose leve. Diante dos resultados e suspeita do tumor, 
dosado ácido 5-hidroxi-indolacético (5HIAA) na urina: 191,5mg/24h, requisitado 
cintilografia com 99mTc que mostrou alterações no hipocôndrio direito, sugestivas de 
neoplasia neuroendócrina. Após diagnóstico, iniciado tratamento com octreotide, feita 
embolização e encaminhamento ao oncologista. 
DISCUSSÃO: Na síndrome carcinóide os tumores secretam substâncias 
vasoativas, inicialmente inativadas no fígado, que ao sofrer metástase, alcançam 
a circulação sistêmica determinando as manifestações clínicas, como flushing, 
diarreia, telangiectasias, dor abdominal, alterações cardíacas e broncoespasmo. 
As valvas cardíacas têm receptores de serotonina (5-HT), que estimula o depósito 
de placas de tecido fibroso, principalmente, nas valvas tricúspide e pulmonar e 
endocárdio, restringindo a abertura das cúspides e causando insuficiência cardíaca 
direita. O quadro clínico sugestivo somado aos achados laboratoriais e de imagem 
possibilitam o diagnóstico. O 5HIAA é o principal marcador, com sensibilidade de 88 
e baixa especificidade, necessitando de exames complementares para diagnóstico e 
estadiamento. Na ausência de tratamento, a sobrevida varia de 12 a 38 meses após 
início dos sintomas, caso haja acometimento cardíaco direito, esta diminui para 11 
meses, pacientes tratados com análogos da somatostatina possuem sobrevida média 
de 12 anos.
CONCLUSÃO: Evidencia-se a importância da identificação rápida dos achados, para 
diagnóstico e tratamento precoces, melhorando o prognóstico, devido a insuficiência 
cardíaca direita representar a principal causa de mortalidade.

P 107
FEOCROMOCITOMA: RELATO DE CASO DE HIPERTENSÃO PERSISTENTE 
NA ADOLESCÊNCIA

HERLON MITUZI MIYAZAWA (HONPAR), ALEXANDRE ABY AZAR RIBEIRO 
(HONPAR)

Paciente, sexo masculino, 12 anos de idade, procurou atendimento médico em hospital 
situado no Norte do Paraná, queixando-se de episódios de sudorese  intermitente com 
3 meses de evolução, associado a cefaleia, náusea e anorexia. 
Ao exame físico, pressão arterial 200x120 mmHg, frequência cardíaca 130 bpm, 
frequência repiratória: 24 irpm. No eletrocardiograma evidenciou taquicardia sinusal 
e sobrecarga de ventrículo esquerdo. O raio X de tórax em incidência póstero-
anterior mostra índice cardiotorácico normal, sem velamento dos seios costofrênicos.  
Realizado ecocardiograma apresentando hipertrofia concêntrica de ventrículo 
esquerdo de grau acentuado e função sistólica normal. 
Na ressonância magnética de abdome observa-se volumosa lesão volumosa 
expansiva em glândula supra renal à esquerda medindo cerca de 9x5x4cm. A 
dosagem de metanefrinas na urina de 24 horas, mostraram-se elevadas, metanefrinas 
totais: 3038 ug / 24h, metanefrinas: 18 ug / 24 h, normetanefrinas: 2764 ug / 24 h.
Para controle da pressão arterial foi iniciado inibidor alfa 1 bloqueador, doxazosina 
6mg diário, atenolol 100mg/dia, enalapril 20mg/dia, anlodipino 10mg/dia e clonidina 
0,800 mg/dia. 
O paciente foi submetido a adrenalectomia esquerda após 4 semanas de internação, 
realizada a ressecção da massa tumoral medindo 6,5x4,5cm, após a exérese, a  
pressão arterial decresceu  para 83 x 40 mmHg. 
O material ressecado foi encaminhado para análise anatomopatológica, que confirmou 
o diagnóstico de feocromocitoma.

P 106
SOBREVIVENTE DE DISSECÇÃO AÓRTICA  TIPO A: COMO TRATAR

THIAGO  CESCHIN MAESTRI (FACULDADE EVANGÉLICA MACKENZIE DO 
PARANÁ), ANTONIO MERHY SELEME NETO (FACULDADE EVANGÉLICA 
MACKENZIE DO PARANÁ), ANDREIA  AKINA AKAMINE (FACULDADE 
EVANGÉLICA MACKENZIE DO PARANÁ), RAMON EDUARDO SZYMCZAK 
CONDE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PRANÁ), LUIZ FERNANDO  KUBRUSLY 
(HOSPITAL INCOR DE CURITIBA), FERNANDO  BERMUDEZ KUBRUSLY 
(HOSPITAL INCOR DE CURITIBA)

Relato de Caso: E.P.C, 46 anos, tabagista crônico, foi encaminhado com urgência 
a serviço de cirurgia cardiovascular com quadro de dissecção de aorta (DA) tipo A 
com evolução de dez dias por falha diagnóstica, mas apresentando-se estável e sem 
queixas. Angiotomografia demonstrou acometimento desde valva aórtica até ilíacas 
comuns, com múltiplas reentradas. A abordagem escolhida foi cirurgia de substituição 
total da aorta ascendente com manutenção da valva aórtica por resuspensão das 
comissuras e Debranching dos vasos da base associada a implante de prótese 
hibrida com frozen elephant trunk endovascular – objetivando substituição de aorta 
ascendente, arco aórtico e aorta torácica.  Revisão: DA é condição decorrente da 
separação das camadas da parede arterial, na qual há propagação de sangue no 
interior da túnica média. Dependendo da região acometida, é classificada por Stanford 
em grupos A e B – no caso, como há envolvimento da aorta ascendente, trata-se de DA 
tipo A de Stanford. É condição rara: por ano, a incidência de DA é 6 casos por 100.00 
habitantes, dos quais 2.9 correspondem à tipo A. A mortalidade é alta, chegando a 
96 em apenas 48 horas, se tratada, atinge até 60 após 30 horas. Quanto à conduta, 
preconiza-se abordagem cirúrgica imediata, principalmente nos três primeiros 
dias. O caso em questão é evento raro, sobretudo por superar mortalidade inicial. 
Conclusão: A evolução evidencia a relevância do caso, com alto risco de mortalidade 
envolvido e sobrevida admirável. Ainda, a extensão da dissecção, envolvendo toda 
a aorta, chama a atenção devido à ausência de outras repercussões clínicas. A 
abordagem híbrida e moderna - além do preparo para eventuais futuros procedimentos 
endovasculares  - se faz importante, principalmente para pacientes jovens, reduzindo 
risco de reintervenções e outros procedimentos. A abordagem adequada da DA tipo A 
é fundamental para o bom desfecho a longo prazo desses indivíduos.

P 108
MIOCARDIOPATIA DILATADA: RARO CASO ASSOCIADO À DISTROFIA 
MUSCULAR DE BECKER

CAIO MAURICIO GUSSO (HOSPITAL CRUZ VERMELHA BRASILEIRA), LUANE 
ZONTTA (HOSPITAL CRUZ VERMELHA BRASILEIRA), CLAUDIO MENDES 
VOICHCOSKI (HOSPITAL CRUZ VERMELHA BRASILEIRA), ADRIELLY BATISTA 
DE JESUS BOLSI (HOSPITAL CRUZ VERMELHA BRASILEIRA), LETICIA 
CONCATO (HOSPITAL CRUZ VERMELHA BRASILEIRA), DIOGO CESAR 
FERREIRA (HOSPITAL CRUZ VERMELHA BRASILEIRA)

Introdução: a Distrofia Muscular de Becker (DMB) é muito semelhante à Distrofia 
Muscular de Duchenne (DMD), porém cerca de 10 vezes mais rara (1 a cada 18.500 
nascidos vivos) e fenotipicamente mais branda. Trata-se de uma mutação deletéria 
ligada ao cromossomo X, responsável pela codificação da proteína distrofina. A quase 
ausência dessa proteína promove fragilidade nas membranas das células musculares, 
promovendo necrose de miofibrilas e posterior substituição por tecido fibrótico. A 
extensa área de fibrose promove a miocardiopatia dilatada (MCD) que se caracteriza 
por uma dilatação ventricular progressiva associada à disfunção ventricular esquerda 
ou de ambos os ventrículos. Descrevemos o caso de um paciente com DMB, aumento 
importante de cavidade com hipocinesia difusa e disfunção sistólica importante.

Descrição do caso: H.C.P., masculino, 31 anos, portador de DMB (diagnosticada 
previamente). Há 2 anos, iniciou quadro sintomático de insuficiência cardíaca (IC) e 
inicialmente foi medicado em unidade básica de saúde com espironolactona, enalapril 
e atenolol. Ao exame físico destacavam-se a marcha anserina (do pato) e sinal de 
Gowers. Ecocardiograma: ventrículo esquerdo (VE) dilatado (76mm), com hipertrofia 
excêntrica, com função sistólica global diminuída em grau moderado às custas de 
acinesia ínfero-lateral basal e hipocinesia difusa dos demais segmentos. Disfunção 
diastólica grau III. Fração de ejeção 37(Simpson), átrio esquerdo aumentado, refluxo 
mitral importante. Cineangiocoronariografia: confirmou achados ecocardiográficos. 
Eletrocardiograma: ritmo sinusal.

Conclusão: DMB é doença progressiva com prognóstico reservado, a sobrevida 
encontra-se em torno de 40 anos após inicio das manifestações cardiológicas. 
O tratamento consiste em manter a força muscular e deambulação, preservar a 
estabilidade ventilatória e tratamento para cardiomiopatia dilatada. No entanto, em um 
futuro próximo diante da impossibilidade de se alterar o gene completo da distrofina, 
modificar apenas parte dele, transformando fenotipicamente a DMD em DMB, mostra-
se uma alternativa ao tratamento, devido a melhor prognóstico e expectativa de vida 
desses pacientes.
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P 109
SÍNDROME DE QT LONGA EM PACIENTE EM USO DE AMIODARONA: 
RELATO DE CASO 

VIVIAN GAMALHO PEREIRA (CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG), JULIA AMARO 
GALÃO (CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG), MARINA MORANDINI GASPAR 
DA SILVA (CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG), RENAN DE BARROS MOREIRA 
(CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG)

RELATO DO CASO: Paciente masculino, 65 anos, com história de acidente vascular 
encefálico isquêmico há 5 anos, fibrilação atrial (FA) intermitente de longa data, ex-
tabagista e portador de hipotireoidismo. Medicamentos em uso: Rivoroxabana 15mg, 
Metoprolol 50mg, Amiodarona 100mg e Levotiroxina 100mcg. Em consulta com o 
cardiologista, relata episódios consecutivos de sudorese seguidos de síncope. Ao 
exame físico, apresenta pressão arterial de 110/70mmHG, frequência cardíaca de 
55bpm, sem outras alterações. Ao eletrocardiograma (ECG), presença de QT longo e 
períodos de ST alternante. Como conduta, foi solicitado holter 24 horas, laboratório e 
realizada a suspensão de Amiodarona. 
Paciente retornou dias depois para a reconsulta. Laboratório sem particularidades. 
Holter: Ritmo sinusal, 27 extrassístoles ventriculares raras, 8359 extrassístoles 
atriais. Repetido o ECG durante a consulta, detectou-se a normalização de QT, sendo 
realizado o diagnóstico de Alargamento do QT por uso de Amiodarona. O manejo de 
escolha foi o aumento da dose de metoprolol e de rivoroxabana, levando a posterior 
normalização do quadro do paciente.

REVISÃO: Em condições normais, o intervalo QT varia de 0,34-0,44 segundos. Na 
síndrome do QT longo, há um aumento deste intervalo decorrente de alterações 
elétricas no coração. Clinicamente, essa síndrome caracteriza-se por bradicardia, 
palpitações e episódios de síncope. A sua etiologia pode ser medicamentosa, sendo 
um dos medicamentos causadores a amiodarona, a qual pode levar a um aumento da 
repolarização devido ao bloqueio dos canais de potássio e de cálcio. O risco por trás 
desta síndrome é a sua relação com taquicardia ventricular polimórfica, sobretudo a 
Torsades des Pointes.

CONCLUSÃO: Apesar de associada a condições de alta mortalidade, a Síndrome do 
QT longo causada por amiodarona pode ser revertida com a retirada do componente 
causador. Por conta disso, é imprescindível o seguimento cuidadoso de pacientes que 
fazem uso crônico de amiodarona e outras drogas com efeito cardiotóxico.

P 111
UM CASO ATÍPICO DE DERRAME PERICÁRDICO

VANESSA WANDEUR MIERZWA (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), 
PEDRO HENRIQUE BARBOSA DANIEL (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS), IVANA TABALIPA GIUBLIN (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS), BRUNO BALBOM (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), 
MARIANA  BARBOSA DANIEL (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), 
ROBERTA TURINI (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), ANDRÉ 
LUIS DAVID (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), REMULO JOSE 
RAUEN JUNIOR (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), ROBERTO 
DE CARVALHO (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), CHARLES 
CARDOSO DE PAULO (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS)

RELATO DE CASO
Masculino,65 anos, admitido em hospital privado de Curitiba - PR em maio de 2018, 
com história prévia de neoplasia de mama tratada com radioterapia, em remissão há 
03 anos. Há 05 meses apresentou prostração e febre por 2 semanas, motivo pelo qual 
procurou infectologista que diagnosticou infecção aguda por Citomegalovírus. Após 
recuperação do quadro, há 04 meses iniciou com dispneia ao moderados esforços e 
edema de membros inferiores. 
Durante internamento, realizou Ecocardiograma Transtorácico, que evidenciou 
volumoso derrame com 30 mm e pericárdio com 5,7 mm de espessura. Na 
Ressonância Cardíaca foi constatado derrame pericárdico severo com realce global 
no pericárdio nas sequências T1 pós- contraste e ausência de realce tardio. Devido à 
grande probabilidade de recidiva de derrame, optado pela pericardiectomia. Drenagem 
transoperatória de 1500 ml de líquido claro. A análise do líquido demonstrou baixa 
celularidade, com predomínio linfocitário, negativo para bactéria ou tuberculose em 
culturas. Pericárdio com 6 mm de espessura com aspecto patológico, todavia em 
biópsia descartado neoplasia. Mediante achado, foi confirmado o diagnóstico de 
pericardite pós-radioterapia por citomegalovírus. 
Revisão
Existe uma ampla gama de doenças do pericárdio, dentro delas, o derrame pericárdico 
é a manifestação clínica mais comum. O Pericárdio é acometido mais frequentemente 
por infecções virais, seguida de infecções bacterianas e fúngicas, pós-radioterapia 
e autoimunes. Sua sintomatologia pode variar desde uma forma assintomática até 
graves casos, como o tamponamento cardíaco
CONCLUSÃO
Em casos atípicos, mesmo derrame pericárdico severo, pode apresentar-se 
oligoassintomático. Portanto, o tratamento cirúrgico deve ser individualizado, visto que 
tanta a falta como o excesso de tratamento pode ser nocivo ao paciente. 

P 110
FISTULAS CORONARIANAS: RARÍSSIMA SÉRIE DE 2 CASOS DE 
ANOMALIAS CORONÁRIAS E REVISÃO DE LITERATURA

CAIO MAURICIO GUSSO (HOSPITAL CRUZ VERMELHA BRASILEIRA), LUANE 
ZONTTA (HOSPITAL CRUZ VERMELHA BRASILEIRA), CLAUDIO MENDES 
VOICHCOSKI  (HOSPITAL CRUZ VERMELHA BRASILEIRA), ADRIELLY 
BATISTA DE JESUS BOLSI (HOSPITAL CRUZ VERMELHA BRASILEIRA), 
LETICIA CONCATO (HOSPITAL CRUZ VERMELHA BRASILEIRA), DIOGO 
CESAR FERREIRA (HOSPITAL CRUZ VERMELHA BRASILEIRA)

Introdução: A fístula coronariana é a mais rara anomalia coronária, possui prevalência 
estimada de 0,002 na população geral. Conhecidas desde 1845, foram descritas 
primeiramente por Krause, podem ter origem congênita ou adquirida. A doença 
manifestada é inerente à origem e drenagem do ramo anômalo, fístulas coronário-
cavitárias estão associadas a endocardite infecciosa, enquanto fístulas coronário-
vasculares (CVF) estão associadas ao infarto agudo do miocárdio (IAM), o oposto não 
se verifica. Descrevemos dois casos portadores de uma CVF.
Caso 1: V.C., 64 anos, masculino. História prévia de hipertensão arterial sistêmica(HAS), 
diabetes Mellitus tipo II, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida classe 
funcional NYHA IV, em tratamento clínico otimizado. Paciente apresentou dor torácica 
tipo A. Ao exame físico: hipofonese de bulhas e o sopro holofocal. Angiotomografia-
coronária: dominância direita, a artéria decendente anterior apresenta vaso anômalo 
originado de seu segmento médio direcionado ao tronco da artéria pulmonar, onde 
adquire aspecto tortuoso e ectasiado. Cineangiocoronariografia (CATE) confirmou o 
achado. Ao ecocardiograma transtorácico (ECO TT) foi evidenciada uma fração de 
ejeção de 21(Simpson), Ventrículo esquerdo dilatado (81mm), hipocontratilidade 
difusa grave e disfunção diastólica grau III e hipertensão pulmonar (Pressão sistólica 
da artéria pulmonar PSAP: 56mmhg).
Caso 2: R.B., 63 anos, masculino. História prévia de enfisema pulmonar, HAS, 
tabagista. Paciente encaminhado com dor torácica tipo A. Evolui em choque 
cardiogênico revertido posteriormente. CATE: presença de fístula entre aorta e artéria 
pulmonar e fístula de coronária circunflexa para artéria pulmonar. Angiotomografia-
coronária: confirmou achados. Ecocardiograma Transtorácico: apresentou aumento 
discreto de PSAP.
Conclusão: As fístulas coronárias de alto débito podem ser corrigidas por via 
percutânea ou cirúrgica. Dessa forma, como a intervenção exige CATE diagnóstico 
cabe a tentativa de abordá-la de maneira percutânea durante o procedimento, 
caso anatomia favoreça tal técnica. Porém, na vigência de impossibilidade deste 
método sugerimos abordagem cirúrgica, descrita na literatura com resultados muito 
satisfatórios associados a baixa morbimortalidade.

P 112
SACUBITRIL-VALSARTANA COMO OPÇÃO TERAPÊUTICA NA 
CARDIOMIOPATIA RESTRITIVA POR AMILOIDOSE

ANA LUÍSA NESPOLI COUTINHO GONÇALVES FERREIRA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE DE UBERABA), LUÍSA DAMIÃO  ANJOS (UNIPAM), VIVIAN 
DAMIÃO SEABRA COELHO (UNIVERSIDADE DE UBERABA), MIRIAM  DAMIÃO 
GOMES SEABRA (COMPLEXO HOSPITALAR HOSPITAL SANTA GENOVEVA), 
LÍVILA MARA DA SILVA  (UNIVERSIDADE DE UBERABA), HEITOR PAULO 
BORGES (UNIVERSIDADE DE UBERABA), MARCOS GONÇALVES FERREIRA 
A SILVA (COMPLEXO HOSPITALAR HOSPITAL SANTA GENOVEVA), MARCO 
TÚLIO OLIVEIRA REZENDE (COMPLEXO HOSPITALAR HOSPITAL SANTA 
GENOVEVA)

Relato do Caso: C.B.V.D.A, 74 anos, entrou na emergência de hospital terciário, 
queixando-se de dispneia em repouso, dispneia paroxística noturna e hipotensão 
arterial. Ao exame físico evidenciou-se terceira bulha cardíaca e estertores crepitantes 
em bases pulmonares. Foi internado em Unidade Coronariana, onde recebeu terapia 
padrão para insuficiência cardíaca (ICC) descompensada, sem melhora. Sendo assim, 
suspeitou-se de cardiomiopatia restritiva e solicitados exames complementares. 
No ecocardiograma evidenciou-se aumento importante de átrios, função sistólica 
significativamente reduzida em ventrículos, hipertrofia de ventrículo esquerdo moderada 
e fração de ejeção de 33. A ressonância cardíaca mostrou infiltrados amilóides 
subendocárdicos. A cintilografia cardíaca pelo Tecnésio demonstrou  amiloidose 
TTR.  O sequenciamento de DNA evidenciou mutação patogênica Val122Iso no éxon 
4 do gene TTR, fechando o diagnóstico. Enquanto isso, o paciente permaneceu 
internado para compensação clínica, que se deu após uso de dobutamina e início de 
sacubitril-valsartana. Recebeu alta para seguimento  cardiológico ambulatorialmente. 
Atualmente, encontra-se em classe funcional II, usando amiodarona,  espironolactona, 
furosemida e sacubitril-valsartana. 
Revisão: A amiloidose tem acometimento multissistêmico, com sintomas inespecíficos, 
prejudicando o diagnóstico precoce. Há mais de 25 proteínas descritas como 
formadoras de amiloide, predominando a TTR e a AL no coração. A infiltração amiloide 
cardíaca ocorre no miocárdio, seguida da invasão no sistema de condução elétrica.
Técnicas de cardioimagem possibilitam diagnósticos precoces por meio da ressonância  
cardíaca com realce tardio subendocárdio e da cintilografia miocárdica pelo Tecnesio. 
Ainda é possível a realização de sequenciamento genético, que demonstra mutação 
característica. 
O sacubitril- valsartana atua como vasodilatador, aumentando a natriurese, reduzindo 
a atividade simpática, além de possuir efeitos anti-hipertróficos e antifibróticos.
Conclusões: O diagnóstico etiológico precoce da cardiomiopatia por amiloidose é 
essencial para a melhor condução dos tratamentos. Visto que o paciente do caso 
não respondeu à terapêutica padrão para ICC, o sacubitril-valsartana mostrou-se 
uma opção mais eficaz tanto na melhora de sintomas, quanto na redução de classe 
funcional.
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P 113
TEMPESTADE ELÉTRICA EM PACIENTE COM MIOCARDIOPATIA PORTADOR 
DE CDI: RELATO DE CASO

EVELYN CAROLINA SUQUEBSKI DIB (FPP), GERSON  LENKE (INC), EDUARDO 
MISSEL (INC), JOSÉ CARLOS DE MOURA JORGE (INC), WILTON FRANCISCO 
GOMES (INC), NICOLI DA MOTA MOSSINI (INC), MAURÍCIO GELATTI (INC), 
LEONARDO MARTELLO LOBO (FPP), LUCAS PALMA NUNES (FPP), LUIZ 
CARLOS CHAMMA SOBRINHO (INC)

RELATO DO CASO:
D.L.N., 65 anos, masculino, hipertenso, diabético tipo 2, dislipidêmico, insuficie770,ncia 
cardíaca (IC) com fração reduzida secundária a miocardiopatia isquêmica. Havia 
suspendido medicações de uso contínuo, sem orientação médica, por disfunção sexual. 
Deu entrada no Pronto Atendimento (PA) do Hospital INC, Curitiba/PR, dia 09/04/2019, 
com queixa de 4 choques dados pelo cardiodesfibrilador implantável (CDI) durante 
atividade física habitual. Na admissão apresentava taquicardia ventricular sustentada 
em ECG com FC entre 150 e 160bpm. Ainda no PA, iniciado ataque com 300mg de 
Amiodarona, seguida de impregnação em bomba infusora (1mg/min), com reversão 
momentânea da arritmia, seguido de episódios de TV não sustentada. A telemetria 
mostrou choques apropriados pelo CDI. Apesar do tratamento, evoluiu após 3h para 
nova TV sustentada, com supressão da arritmia após ataque e infusão continua de 
Lidocaína IV. Internado na Unidade Coronariana, realizado cineangiocoronariografia, 
sem evidência de novas lesões em relação ao exame anterior. Após desmame 
de Lidocaína, iniciado Amiodarona 300mg/dia e Metoprolol 200mg/dia VO, com 
manutenção do ritmo de marcapasso e alta após ajuste medicamentoso.
REVISÃO:
A tempestade elétrica é caracterizada por taquiarritmia ventricular recorrente e 
potencialmente maligna ocorrendo 3 ou mais vezes 24 horas. Em portadores de 
CDIs há ocorrência de 3 intervenções apropriadas, pela função antitaquicárdica ou 
choques. Há associação de tempestade elétrica com diversas etiologias, incluindo: 
descompensação de IC, insuficiência coronariana, distúrbios hidroeletrolíticos, 
hipertensão, alterações em doses medicamentosas e má adesão terapêutica. A 
abordagem terapêutica da tempestade elétrica é realizada por drogas antiarrítmicas, 
ressincronização cardíaca, cardioversão elétrica ou desfibrilação. A ablação por cateter 
é realizada em casos de TV refratária aos medicamentos sem causas secundárias. 
CONCLUSÃO:
Em pacientes portadores de cardiopatia estrutural conhecida com tempestade elétrica, 
causas secundárias como isquemia miorcárdica e descompensação de IC devem ser 
consideradas. A má adesão medicamentosa é uma importante etiologia e deve ser 
indagada.

P 115
ORIGEM ANÔMALA DA ARTÉRIA CIRCUNFLEXA ESQUERDA NO SEIO 
CORONÁRIO DIREITO DE VALSALVA POSSIVELMENTE RELACIONADA 
AO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO SEM SUPRADESNIVELAMENTO DO 
SEGMENTO ST E ANGINA ESTÁVEL

LISSANDRO SANTOS (UNIVERSIDADE POSITIVO), BRUNO ROSETTO 
(UNIVERSIDADE POSITIVO), LUIS LASKAWSKI (UNIVERSIDADE POSITIVO), 
ADRIELLY  BOLSI (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL 
PARANÁ), CLAUDIO VOICHCOSKI (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA 
BRASILEIRA - FILIAL PARANÁ), LUIS GUBERT (HOSPITAL DA CRUZ 
VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL PARANÁ), TAMMY OTA (HOSPITAL DA CRUZ 
VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL PARANÁ), ANDERSON COSTA (HOSPITAL 
DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL PARANÁ)

CASO CLÍNICO: Paciente feminino, 57 anos, com alto risco cardiovascular (RCV), 
foi admitida em nosso serviço, em 3 episódios, com dor retroesternal, sendo todos 
considerados angina estável e diagnosticada com infarto agudo do miocárdio 
sem supra desnivelamento do seguimento ST (IAMSSST). Quando submetida à 
cinecoronariografia, foi encontrada a artéria coronária circunflexa (CX) esquerda 
com origem anômala a partir do seio direito de Valsalva. REVISÃO: As anomalias 
congênitas das artérias coronárias têm prevalência de 0,3 e 0,6-1,5 dos pacientes 
submetidos, respectivamente, à necropsia e à cinecoronariografia e, embora algumas 
anomalias possam resultar em condições de risco de vida, a origem da artéria CX 
esquerda no seio direito de Valsalva, a anomalia mais comum e encontrada na 
paciente, é considerada uma condição benigna. Porém acreditamos que essa 
anomalia possa ser por vezes maligna, como já citado em casos descritos na literatura 
e pelos achados clínicos da paciente. Alguns sinais clínicos, dos pacientes com 
anomalia da artéria CX esquerda, podem ser devido ao trajeto retroaórtico da artéria 
CX anômala, na qual é comprimida pela dilatação da raiz da aorta, quando submetida 
ao esforço, ou à inclinação incomum da artéria CX, restringindo o fluxo sanguíneo 
adequado ao miocárido e causando os sintomas. Acreditamos que a dor retroesternal, 
sentida pela paciente, possa ser devido a esses mecanismos citados. CONCLUSÃO: 
Embora acredita-se que não tenha relevância clínica, ou seja, é considerada uma 
condição benigna, acreditamos que a origem anômala da artéria CX no seio direito 
de Valsalva possa ser por vezes maligna, desencadeando, como nessa paciente, 
alguns achados clínicos relevantes como a angina estável e IAMSSST, estando essa 
anomalia associada a maior RCV.

P 114
CORREÇÃO DE DISSECÇÃO AÓRTICA AGUDA COM PRÓTESE SINTÉTICA 
AÓRTICA E PRÓTESE DE CARÓTIDA ESQUERDA: UM RELATO DE CASO

JORIDES ZORATTO NETO (FAG), RENAN DE BARROS MOREIRA (FAG), 
GUILHERME  SILVEIRA (FAG), LUCIANO LEITÃO (FAG), ANA JULIA  SILVA 
RORIGUES (FAG), GUSTAVO  ZORATTO (UFSM), MARITHZA MAYUMI HATA 
(FAG), EDMUND  BERGSON SABKA (FAG), MARINA ROSATTO BIEZUS (FAG), 
VIVIAN GAMALHO (FAG)

Relato do caso:  Paciente do sexo masculino, 20 anos, iniciou com dor torácica 
intensa por 2 dias, que cessou espontaneamente. Após 3 meses, referiu edema de 
membros inferiores e dispneia, ambos com caráter progressivo, e que ao se tornarem 
insuportáveis, levaram o paciente a procurar atendimento médico. Angiotomografia 
torácica evidenciou dissecção aórtica aguda (DAA), tipo A de Stanford, associada a 
dissecção de carótida direita. Foi submetido a cirurgia convencional, com substituição 
de aorta ascendente por prótese sintética e de valva aórtica por prótese metálica 
(técnica de Bentall modificada). Evoluiu no pós-operatório sem intercorrências, porém 
com insuficiência cardiáca (IC) grave (fração de ejeção: 18). Atualmente encontra-se 
bem clinicamente, em tratamento otimizado para IC e anticoagulação com varfarina. 
Realiza ecocardiografias semestralmente, que vem mostrando melhora gradual da 
função cardíaca.

Revisão:
A DAA é definida como a ruptura da camada intima da artéria, criando um falso 
lúmen entre essa última e a camada média. A mortalidade dos pacientes com essa 
complicação aumenta em aproximadamente 1 a 2 por hora, nas primeiras 48 horas, 
demandando portanto, tratamento emergencial. 
Os principais fatores de risco para a DAA são hipertensão arterial e doenças do tecido 
conjuntivo, como a síndrome de Marfan (SM). Essa síndrome é ocasionada por um 
distúrbio genético e possui prevalência estimada de 1:5000 indivíduos. Clinicamente, 
possui predileção pelos sistemas musculoesquelético, visual e cardiovascular, sendo 
esse último causador das alterações de maior morbimortalidade. 

Conclusão: O controle e prevenção da DAA são  o principal fator de sobrevida dos 
pacientes com SM. Nesse caso em particular, foi mostrado que além do acometimento 
da aorta, outros vasos podem sofrer da doença dissecante. Se diagnosticados 
precocemente, os pacientes com SM podem realizar um acompanhamento periódico 
da evolução da doença, através de exames, que irão avaliar a necessidade de 
intervenção, clínica ou cirúrgica, e previnir assim desfechos desfavoráveis.

P 116
CORDOMA EM CAVUM DE MECKEL, REGIÃO PETROCLIVAL E SEIO 
CAVERNOSO: RELATO DE CASO

ELDISLEI  MIOTO (UFPR), PEDRO CONIÃ SZEWCZAK CAMELO (UFPR), BIN 
CHENG  TAN (UFPR), CLARA LEAL  VOLTARELLI (UFPR), GIOVANNA LEMES 
LEÃO (UFPR), SABRINA  ROQUETTE (UEM), MATEUS  BOTOGOSKE  (UFPR), 
DANIEL ARAÚJO  MACEDO (UFPR)

Relato do caso 
Paciente masculino, 45 anos, iniciou com quadro de dor em região retro ocular 
esquerda com piora progressiva desde fevereiro de 2016. Ao exame, apresentava 
anisocoria, sendo que o olho esquerdo apresentava-se com pupila miótica e não 
fotorreagente, associado à ptose palpebral deste mesmo lado.
Além disso, o olho esquerdo apresentava acuidade visual de 20/160 e paresia de 
III e VI pares oculares, apenas com a função do IV par preservada o que conferia 
uma diplopia importante. A motilidade da face, língua e palato não apresentavam 
alterações, entretanto era referido hipoestesia em região trigeminal esquerda.
O paciente realizou ressonância magnética que apresentava lesão expansiva sólida, 
com realce heterogêneo pelo contraste, centrada no cavum de Meckel à esquerda, 
região petroclival e no seio cavernoso, estendendo-se a porção lateral da cisterna pré 
pontina à esquerda, destruindo parcialmente o clivus e invadindo o seio esfenoidal. 
Esta lesão circundava a artéria carótida interna, que apresentava calibre aumentado. 
O paciente foi submetido à primeira cirurgia em março de 2017, mas só conseguiu 
o diagnóstico definitivo de cordoma em março de 2018, após diversas biópsias. O 
paciente foi encaminhado para a realização de sessões de radioterapia adjuvante, 
entretanto apresentou recidiva tumoral, a qual foi motivo de mais 2 cirurgias. Em 
nenhum momento foi possível descartar doença residual. 
Revisão
Cordomas são tumores raros de crescimento lento e destrutivos. São originários do 
remanescente embrionário da notocorda primitiva. Cerca de 25 dos cordomas têm 
origem no clivus e constituem aproximadamente 0,15 de todas as lesões primárias 
intracranianas. 
Conclusão
A clínica de tal tumor pode ser muito variada e a cirurgia, neste caso, caracterizou-se 
como um grande desafio, tanto pela proximidade de estruturas nobres, quanto pela alta 
taxa de recidiva. No caso em questão, uma das maiores dificuldades foi a realização 
do diagnóstico correto e a impossibilidade de eliminação total do tumor residual.
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P 117
TRATAMENTO SIMULTÂNEO DE DOENÇA VALVAR AÓRTICA E DOENÇA 
ARTERIAL CORONARIANA POR VIA TRANSCATETER

MURILO  SGARBOSSA TONIAL (PUCPR), LARISSA MARIA  VOSGERAU 
(FEMPAR), EDUARDO ALBANSKE RABONI (PUCPR), LUIZ FERNANDO 
KUBRUSLY (INCOR CURITIBA), FERNANDO  BERMUDEZ KUBRUSLY (INCOR 
CURITIBA)

Caso clínico: Paciente masculino, 69 anos, submetido a troca valvar aórtica com 
colocação de prótese biológica há 10 anos. Refere dor precordial, dispneia e síncope. 
O ecocardiograma evidencia dupla disfunção da prótese aórtica (estenose grave e 
insuficiência moderada), indicando a necessidade do implante de nova prótese. A 
cineangiocoronariografia demonstra lesão grave em artéria interventricular anterior, 
exigindo intervenção. Opta-se por realizar, em procedimento único, TAVI por via 
transapical e ATC com colocação de stent da artéria interventricular anterior, fato que 
extinguiu a necessidade de esternotomia, cardioplegia e circulação extracorpórea. 
Após o procedimento, o paciente evolui com melhora da sintomatologia e da qualidade 
de vida. 

Revisão: A estenose aórtica apresenta evolução rápida, podendo levar a óbito em 
poucos anos caso não seja corretamente abordada. O implante transcateter da valva 
aórtica (TAVI) foi descrito pela primeira vez em humanos em 2002. A técnica tem sido 
aprimorada e é, hoje, indicada aos pacientes inelegíveis para cirurgia convencional. 
Também, permite o implante em pacientes submetidos a troca valvar prévia por 
prótese biológica, evitando procedimentos cirúrgicos de grande porte. A doença 
arterial coronariana (DAC) é a principal causa de morte e incapacidade no mundo. A 
angioplastia transluminal coronária (ATC) com colocação de stent surge como técnica 
largamente utilizada na revascularização do miocárdio para pacientes com DAC. O 
desenvolvimento de técnicas transcateter modifica cada vez mais a história natural 
das doenças valvares e coronárias. As intervenções menos invasivas têm se mostrado 
como boas alternativas para pacientes de alto risco para cirurgia convencional. Com 
a técnica e materiais adequados, é possível, inclusive, a abordagem de múltiplas 
patologias em um único procedimento. 

Conclusão: Com novas técnicas, o tratamento da doença valvar aórtica e da DAC 
pode ser realizado em procedimento único, pouco invasivo e com boa recuperação 
pós-operatória, oferecendo possibilidade de sobrevida para pacientes de alto risco 
cirúrgico.

P 119
CASO DE INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO EM PACIENTE COM TRONCO 
ÚNICO DE CORONÁRIAS

ANDREA MOURA (UNIVERSIDADE POSITIVO), ADRIELLY  BATISTA DE JESUS 
BOLSI (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL PARANÁ), 
TAMMY  TIEMY OTA (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL 
PARANÁ), CLAUDIO  MENDES VOICHCOSKI (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA 
BRASILEIRA - FILIAL PARANÁ), ANDERSON  HENRIQUE PERES DA COSTA 
(HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL PARANÁ), LUIZ  
AUGUSTO LAVALLE (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL 
PARANÁ), LISSANDRO  DANNY SOUZA DOS SANTOS (UNIVERSIDADE 
POSITIVO)

Relato de caso: Paciente masculino, 41 anos, apresentou quadro clinico inespecífico 
associado a parestesia de membros superiores bilateralmente e dor torácica tipo B, 
de forte intensidade com 2 horas de duração, sem fatores de piora ou melhora, e 
história de quadro de infecção de vias aéreas superiores alguns dias antes. Sem 
histórico de tabagismo, hipertensão ou evento cardiovascular prévio. Ao exame físico, 
hemodinamicamente estável, sem particularidades. O ECG mostrou ritmo sinusal, 
com distúrbio de condução de ramo direito, sem sinais de isquemia aguda. Amostras 
de troponina já em descenso. Ao Ecocardiograma transtorácico não evidenciou 
quaisquer alterações segmentares e FE 74. Ao cateterismo cardíaco, coronárias com 
ateromatoses difusas leves e tronco único saindo do seio coronário direito. Apresentou-
se assintomático por 5 dias de internamento, foi liberado sem novos medicamentos, 
orientado apenas sobre sinais de alarme.
Discussão: O tronco coronariano único de origem no seio direito tem uma prevalência 
de cerca de 0,02-0,05 na população, inicialmente descrito por Hyrtl, em 1841, e até 
hoje sua patogênese e familiaridade não são esclarecidas, estando mais comumente 
associada a morte súbita, em comparação ao tronco único de origem esquerda. 
No entanto, os pacientes podem passar a maior parte da vida assintomáticos, 
sendo controversa a suposição de que isto poderia predispor aterosclerose. Os 
sintomas, quando presentes, aparecem de maneira concomitante a exercícios físicos 
extenuantes e incluem dor torácica, dispneia, sincope, IAM e morte súbita.
Conclusão: O tronco único do seio direito é, ainda, uma entidade mal conhecida. 
Suas implicações hemodinâmicas ainda não são bem esclarecidas, sendo de difícil 
associação sua presença e o evento cardiovascular, ainda que pacientes com essa 
anomalia pareçam estar mais predispostos a tais eventos.

P 118
IMPLANTE VALVULAR PERCUTÂNEO  PARA ESTENOSIS PULMONAR  POST 
RASTELLI

SERGIO TARBINE (HOSPITAL CARDIOLOGICO COSTANTINI), COSTANTINO 
R COSTANTINI (HOSPITAL CARDIOLOGICO COSTANTINI), COSTANTINO 
O COSTANTINI (HOSPITAL CARDIOLOGICO COSTANTINI), MARCELO 
FREITAS (HOSPITAL CARDIOLOGICO COSTANTINI), MARCOS DENK 
(HOSPITAL CARDIOLOGICO COSTANTINI), RAFAEL MACEDO (HOSPITAL 
CARDIOLOGICO COSTANTINI), MARCIO LUIZE (HOSPITAL CARDIOLOGICO 
COSTANTINI), JOAO FOLADOR (HOSPITAL CARDIOLOGICO COSTANTINI)

Introdução: defeitos cardíacos congénitos da válvula pulmonar e via de saida do 
ventriculo direito  requerem múltiplas intervenções cirúrgicas, com  morbimortalidade 
elevada. Alternativa menos invasiva é o implante percutâneo da válvula em posição 
pulmonar. 
Descrição : MMN, masc, 16 anos,  atresia pulmonar + CIV.  Cirúrgia no 1ero dia de 
vida (Blalock –Taussig  2002). Após 1 ano, correção total( Rastelli -conduto valvado 
com homoenxerto n 19). No último ano  piora  classe funcional (II). Ecocardiograma 
transesofágico monstrando queda da FEVE e estenose severa do conduto  valvado + 
regurgitação.  Sob anestesia geral e fluoroscopia, via veia femoral direita com introdutor 
12 fr . posicionado em artéria pulmonar esquerda  cateter multipourpose 5 Fr a traves 
do ducto pulmonar .  Implantado em artéria femoral direita introdutor 5 Fr. Posicionado 
em raiz aórtica  pig-tail 5 Fr . Enquanto  balão de medição 40mmx4 cm  insuflado 
no ducto pulmonar,  realizada aortografia com  pigtail, e realizada  coronariografia 
com cateter JL3,5 5 fr, não sendo observado sinais de compressão da coronária 
esquerda.  Via  veia femoral direita, cambiado  introdutor 12 Fr  por  14 Fr longo, ate   
veia cava inferior e implantado  stent recoberto CP 39 no ducto pulmonar com balão 
Bib 20x50.  Dilatação intra-stent  com balão 22x20. Usando a mesma guia, implantada 
válvula  Edwards-Sapien S3  n 23 o stent. Previamente, tentando  posicionar a válvula 
,  observado deformação do stent, sendo corrigido,  com balão, seguido do implante. 
Realizada arteriografia pulmonar com pigtail, mostrando bom resultado. Com boa 
evolução clínica, o paciente recebeu alta no 4to dia.  
Conclusão: A utilização de tecnologia  TAVI neste caso de estenose tardia de homo-
enxerto de ducto pulmonar  valvado pós Rastelli, permitiu  tratar  com baixo risco 
o paciente.  Avanços recentes tem ajudado na abordagem  pós cirúrgica tardia de 
doenças cardíacas congênitas

P 120
SÍNDROME DE PARSONAGE-TURNER: RELATO DE CASO

ELDISLEI  MIOTO (UFPR), PEDRO CONIÃ SZEWCZAK CAMELO (UFPR), 
GIOVANNA LEMES LEÃO (UFPR), SABRINA  ROQUETTE (UEM), BIN CHENG  
TAN (UFPR), CLARA LEAL VOLTARELLI  (UFPR), MATEUS  BOTOGOSKE  
(UFPR), DANIEL ARAÚJO  MACEDO (UFPR)

Relato do caso 
Paciente masculino, 22 anos, com quadro de faringite viral há 2 semanas, relata 
quadro súbito e único de artralgia e rigidez matinal em articulações de punho, cotovelo, 
tornozelos e interfalangianas proximais e distais  com duração de aproximadamente 
1 horas, seguida de dor referida e progressiva em ombro direito e em região de 
dermátomo C7 ao longo do braço e antebraço direito. 
Durante investigação, foi relatado quadro parecido há 2 anos com dor referida em 
região posterior do antebraço direito com posterior perda sensitiva de região distal do 
nervo cutâneo lateral do antebraço. Ao exame físico, é notado escápula alada à direita 
com o teste do serrátil anterior evidenciando insuficiência de tal músculo.
Foi prescrito codeína 30 mg, paracetamol 500 mg 6/6 horas  e fisioterapia para 
fortalecimento de músculo serrátil anterior. O quadro de dor persistiu por 2 semanas 
e, no período de 6 meses, houve uma melhora progressiva da escápula alada, mas 
sem resolução completa. 
Revisão 
A síndrome de Parsonage-Turner, também chamada de neurite braquial idiopática 
aguda, é um acometimento raro em que ocorre um quadro doloroso e súbito localizado 
principalmente em ombro, mais raramente em braço e antebraço, com duração de 
horas ou até 4 semanas, seguida de melhora espontânea. Após o início da dor, surge 
fraqueza e paralisia flácida da muscular ou até perda sensorial da região inervada 
pelo segmento acometido. A causa é desconhecida, mas parece estar relacionada a 
infecções virais e processos autoimunes.
Conclusão
A SPT é uma síndrome rara pouco lembrada nos diagnósticos devido a sua 
apresentação pouco específica na fase aguda. Neste caso em questão, a evolução 
natural da doença e a história de acometimento prévio podem ajudar. Apesar dos 
sintomas assustarem no início, a SPT possui bom prognóstico na maioria das vezes, 
por evoluir para uma recuperação funcional e possuir baixa recidiva. 
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P 121
ECOCARDIOGRAFIA INTRACARDIACA NO FECHAMENTO PERCUTÂNEO DE 
COMUNICAÇÃO INTERATRIAL

LUANA FRANCISCA GONCHOREK (UNICESUMAR), FABIO  PEIXOTO 
GANASSIN (), ANA LUÍZA  ASSEF KULIK (UNICESUMAR), ANA CAROLINA 
KUCHPIL DE SOUZA ALVES  (UNICESUMAR )

Relato do caso
Paciente masculino, 67 anos, com quadros repetidos de pneumonia e diagnóstico 
prévio de  Comunicação interatrial (CIA) ostium secundum, com dilatação de camaras 
direitas por ecocardiografia transesofágica (ETE), além de aneurisma do septo 
interatrial e shunt esquerdo/direito significativo. O aciente não deu continuidade às 
consultas e retornou após um ano, com queixa de dispneia aos pequenos esforços (CF 
III). Auscultou-se bulhas cardíacas rítmicas normofonéticas com sopro regurgitativo 
nos focos mitral, aórtico e tricúspide, com desdobramento fixo de B2. Em nova ETE, 
contastatou-se CIA OS com repercussão hemodinâmica, sendo indicado fechamento 
via percutânea. O procedimento foi programado com o uso de ecocardiografia intra-
cardíaca, que identificou CIA com multiplos orifícios, com impossibilidade fechamento 
percutâneo, sendo o paciente encaminhado para cirurgia aberta.
Revisão 
Os divergentes achados nos exames ETE e EIC sussitaram a discussão e a 
comparação acerca desses métodos. Verificou-se que o EIC, tecnologia relativamente 
nova, apresenta vantagens em relação ao tempo, à execução do procedimento, que 
dispensa anestesia geral e via aérea definitiva, à identificação de múltiplas estruturas 
anatômicas da câmara atrial, e à mensuração mais precisa da CIA em questão. Além 
disso, até certo ponto, não é operador dependente, como a ETE. Entretanto, não 
há evidências sobre a superioridade da EIC em relação ao ETE, que é considerado 
padrão ouro. 
Conclusão
Os defeitos na septação atrial são os mais comuns reconhecidamente em adultos, 
porém o ECO TE por ser operador dependente pode apresentar limitações. Com o 
relato apresentado, levanta-se a discussão sobre os benefícios e limites dos diferentes 
métodos diagnósticos, bem como coloco-se a necessidade de estudos comparativos 
entre eles, vista a escassez de análises sobre o tema. 

P 123
OCLUSÃO PERCUTÂNEA DO APÊNDICE ATRIAL ESQUERDO COM A 
UTILIZAÇÃO DA NOVA PRÓTESE LAMBRE

ÊNIO GUÉRIOS (HOSPITAL PILAR), FRANCISCO CHAMIÉ (HOSPITAL DOS 
SERVIDORES DO ESTADO), ADRIANO OLIVEIRA (HOSPITAL SANTA IZABEL), 
JOÃO TRESS (CENTRO HOSPITALAR DE NITEROI), MAXIMILIANO LACOSTE 
(REDE D´OR)

Fundamento: a oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo (OAAE) provou 
ser uma alternativa eficaz e custo-efetiva à anticoagulação oral para prevenção de 
AVC em pacientes com fibrilação atrial não-valvular (FANV) e alto risco de eventos 
tromboembólicos
Objetivo: Descrever a experiência inicial de OAAE com a utilização da nova prótese 
LAmbre
Delineamento: Estudo observacional descritivo: série de casos
Métodos: Estudaram-se os 15 primeiros pacientes consecutivos com FANV, alto 
risco de eventos tromboembólicos e contra-indicação à anticoagulação oral que 
foram submetidos à OAAE com o implante da prótese LAmbre em 3 centros do 
Brasil, entre maio/2018 e março/2019. Os pacientes foram selecionados com base 
na ecocardiografia transesofágica (ETE), tendo sido excluídos aqueles cuja anatomia 
do AAE não fosse compatível com o implante de uma única prótese. As intervenções 
foram realizadas sob anestesia geral e guiadas simultaneamente por fluoroscopia e 
ETE.
Resultados: Trataram-se 10 pacientes masculinos e 5 femininos, com idade média 
de 75,4+-4,7 anos, escore CHADS-VASC de 4,3+-1,1 e HAS-BLED=3,4+-0,4.  
Treze pacientes (86,7) tinham história de sangramento prévio importante, e 9 (60), 
episódio prévio de AVC. O diâmetro médio do óstio e da landing zone do AAE foram 
respectivamente 29,7+-2,3mm e 24,5+-2,0mm. Implantaram-se próteses stardard em 
14 casos, e a prótese com desenho especial em 1 caso, utilizando-se no total 16 
próteses (razão prótese/procedimento=1,07). Obteve-se sucesso em todos os casos, 
sem complicações maiores, observando-se fluxo residual periprótese (todos 5mm) em 
3 pacientes (18,7). Na evolução após 4,0+-1,2 meses, não houve casos de AVC nem 
sangramento maior, e houve 1 óbito domiciliar, provavelmente secundário a um IAM 
em uma paciente sabidamente coronariopata.
Conclusões: a OAAE com o implante da nova prótese LAmbre foi segura e eficaz 
nesta pequena série inicial. Necessita-se porém de um maior número de casos e um 
seguimento mais longo para se obterem conclusões mais definitivas.

P 122
A IMPORTÂNCIA CRESCENTE DO CÂNCER NO CONTEXTO DA 
CARDIOMIOPATIA DE TAKOTSUBO: RELATO DE CASO

MARCELO MOSER FIAMONCINI (HOSPITAL SANTA ISABEL), MARIA 
EDUARDA MINATTI (UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU), JÚLIA 
HOFFMANN (UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU), IARA ALVES 
COELHO (UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU), CAROLINE UBER 
GHISI (HOSPITAL SANTA ISABEL), JAMES ALBERTON (HOSPITAL SANTA 
ISABEL), MAURÍCIO MARCHI (HOSPITAL SANTA ISABEL)

Relato do Caso: Masculino, 64 anos, chega à emergência referindo dispneia em repouso 
há 3 dias e dor torácica. Ao longo de 4 meses, perda ponderal de 20kg e tosse seca. 
Tabagista ativo, 50 maços/ano. Ao exame, normotenso e normocárdico, sopro sistólico 
em foco aórtico, murmúrio vesicular diminuído à direita (D) e estertores expiratórios. 
Laboratoriais com alcalose respiratória, proteína C reativa (PCR) 16,77mg/L, troponina 
T 0,61ng/mL. Radiografia de tórax demonstrou opacidade difusa em hemitórax D. 
Eletrocardiograma com ritmo sinusal e supradesnivelamento de ST em derivações V5 
a V6, D1 e aVL, que persistiu após 1 hora. À cineangiocoronariografia, inexistência 
de lesões angiográficas obstrutivas significativas. Em ventriculografia esquerda (E), 
volume diastólico final aumentado, áreas de acinesia médio-anterior, ântero-apical, 
médio-inferior e ínfero-apical. Após 24 horas, insuficiência respiratória e instabilidade 
hemodinâmica, instituída ventilação invasiva. Laboratoriais com leucocitose (42.400), 
PCR 27,88mg/L. Tomografia de tórax evidenciou lesão expansiva peri-hilar D, 
10x9,5cm nos maiores eixos, amputando brônquio principal D, encarcerando artéria 
pulmonar D e invadindo segmento traqueal distal. Frente à deterioração clínica e 
impossibilidade de realização de biópsia, decisão por tratamento exclusivamente 
paliativo. Óbito ao terceiro dia de internação.
Revisão: Cardiomiopatia de Takotsubo (CT) caracteriza-se por disfunção regional 
sistólica do ventrículo E. Geralmente há um gatilho, podendo ser fator de estresse 
físico e/ou emocional. Neoplasias malignas associam-se com resposta inflamatória e 
adrenérgica exacerbadas, que podem contribuir para redução do limiar ao surgimento 
de CT. Conforme Sattler et al., 14 dos pacientes com CT possuíam malignidade 
conhecida na ocorrência do evento e 21,9 durante seguimento.
Conclusão: A relação entre CT e neoplasias malignas é objeto de interesse na 
cardiologia, devido à associação positiva demonstrada em estudos recentes. Cabe 
o questionamento: deve-se investigar câncer em pacientes que apresentam-se 
inicialmente com Takotsubo? Espera-se que ulteriores pesquisas fortaleçam essa 
relação, para que, se necessário, as condutas atuais sejam revisadas.

P 124
CARDIOTOXICIDADE ASSOCIADA À ANTRACICLINAS

ALCIRLEY DE ALMEIDA LUIZ (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OSTE DO 
PARANÁ), JOSE ANDRES HIDALGO ARANDA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DO OSTE DO PARANÁ), ALEX JÚNIOR  SHÄFER (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DO OSTE DO PARANÁ), PAULO HENRIQUE PESSALI DALMASO (HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO DO OSTE DO PARANÁ), FRANCISCO  SHOSSLER LOSS 
(HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OSTE DO PARANÁ), ÂNGELO ANTÔNIO 
GONÇALVES DE QUADROS (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OSTE DO 
PARANÁ), LEONARDO RIBEIRO (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OSTE DO 
PARANÁ)

Relado do caso: Feminino, 29 anos, história pregressa de tratamento de Linfoma 
Não-Hodgkin com antraciclinas e radioterapia cervical e mediastinal durante dois 
anos e meio. Procurou atendimento com quadro clínico sugestivo de insuficiência 
cardíaca iniciado há 2 meses. Na avaliação complementar, evidenciou-se fração de 
ejeção reduzida e etiologia de cardiotoxicidade por antraciclinas. Após resposta clínica 
favorável com tratamento farmacológico, encontrando-se assintomática, a paciente 
recebeu alta. No mesmo dia da alta apresentou rebaixamento do nível de consciência, 
amnésia retrógrada, parestesia e perda de força muscular em dimidio direito, como 
consequência de um acidente vascular encefálico isquêmico de artéria cerebral média 
esquerda, provável causa cardioembólica.
 Revisão: As antraciclinas são utilizadas para o tratamento de diversas formas de 
neoplasias, principalmente mama e neoplasias hematológicas. O uso está associado 
à cardiotoxicidade e mortalidade elevada. A perda da função ventricular causada 
secundária ao uso de antraciclinas é evidenciada pela fração de ejeção ventricular 
esquerda (FEVE) menor que 50 ou perda de 10 em relação a exame anterior, por 
isso recomenda-se investigação complementar precoce, preferencialmente com 
ecocardiograma transtorácico. Pesquisas com o uso de dexrazoxane para prevenção 
e enalapril associado a carvedilol para tratamento mostraram redução de mortalidade 
e recuperação parcial ou total da FEVE.
Conclusão: pacientes em uso de antraciclinas devem ter avaliação clínica e 
complementar frequentes para identificar cardiotoxicidade e início de tratamento.  No 
entanto, ainda são necessários estudos mais robustos e protocolos mais sólidos tanto 
para investigação e seguimento, quanto para prevenção e tratamento. 
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P 125
SÍNDROME DE TAKOTSUBO - IMPORTANTE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DA DOR TORÁCICA

PEDRO HENRIQUE BARBOSA DANIEL (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS), VANESSA WANDEUR MIERZWA (HOSPITAL NOSSA SENHORA 
DAS GRAÇAS), IVANA  TABALIPA GIUBLIN (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS), BRUNO BALBOM (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), 
MARIANA  BARBOSA DANIEL (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), 
ROBERTA TURINI (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), ANDRÉ LUIS 
DAVID (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), CHARLES CARDOSO 
DE PAULO (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), ANDRE OLESKO 
(HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), MILENA PEREIRA (HOSPITAL 
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS)

Relato de caso: Paciente feminina, de 81 anos, previamente hipertensa controlada com 
Losartana, deu entrada no pronto atendimento de um Hospital Privado de Curitiba/PR 
devido dor torácica típica, associada a náuseas e vômitos. Realizado eletrocardiograma 
que mostrou inversão de onda T em parede septal. Solicitada Troponina Ultrassensível, 
com valor de 2490 pg/mL (Valor de referência de normalidade: Abaixo de 10 pg/mL). 
Encaminhada para Unidade de Terapia Intensiva(UTI) por quadro de infarto agudo 
do miocárdio. Durante as primeiras horas na UTI, paciente apresentou instabilidade 
hemodinâmica, dispneia e dor refratária às medidas clínicas. Optado por cateterismo 
cardíaco de emergência. Cateterismo cardíaco mostrou coronárias sem lesões 
obstrutivas e acinesia antero-apical. Realizado ecocardiograma transtorácico que 
mostrou acinesia do ápice e dos segmentos médio-apicais das paredes anterior, 
inferior, lateral e septos anterior e inferior. Hipercinesia de todos os segmentos basais. 
Diagnosticada com Síndrome de Takotsubo. Iniciada medidas para Insuficiência 
cardíaca congestiva perfil B. Melhora progressiva do quadro em 4 dias. Recebeu alta 
hospitalar assintomática. 
Revisão: A Síndrome de Takotsubo ,também conhecida como Síndrome do Coração 
Partido, é  definida através de critérios ecocardiográficos e hemodinâmicos que 
demonstram o balonamento apical transitório do ventrículo esquerdo através do 
movimento discinético transitório da parede anterior e acentuação da cinética 
da base ventricular, sem obstrução coronariana. Exibe características clinicas, 
eletrocardiográficas e laboratoriais semelhantes ao infarto agudo do miocárdio. 
Conclusão: A Síndrome de Takotsubo é uma doença que mimetiza o quadro de infarto 
agudo do miocárdio. O diagnóstico diferencial sempre deve ser considerado em casos 
de dor torácica, principalmente em mulheres e após situações de estresse.

P 127
RELATO DE CASO: INSUFICIÊNCIA CARDÍACA APÓS ENDOCARDITE 
INFECCIOSA

GABRIELLE TREML (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARANÁ), CAMILA SERVIGNINI MENDES (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), DANIELA DE CASTRO CARMO 
(HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), 
THYAGO NASSER TUMMLER (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ), GUSTAVO LENCI MARQUES (HOSPITAL DE 
CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), CAROLINA  RUSCHEL 
SENGER (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), JOÃO VICTOR BRINCAS 
RAMOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), CESAR EDUARDO AGUIAR 
RIBEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), LEONARDO  DE OLIVEIRA 
GUASSU (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), THIAGO  PICUSSA DE 
CAMPOS MELLO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ)

Revisão:  a endocardite infecciosa (EI) é definida pela infecção do tecido endocárdico, 
de valva cardíaca nativa ou prostética ou de dispositivo cardíaco implantável sendo 
a insuficiência cardíaca congestiva sua principal causa de óbito. Possui diversos 
possíveis agentes com destaque para o Staphylococcus aureus. A EI comumente forma 
lesões vegetantes, caracterizada por uma massa de plaquetas, fibrinas, microcolônias 
de microorganismos e polimorfonucleares, ocorrendo principalmente sobre as valvas 
cardíacas além de hemocultura positiva. Sua incidência varia de 3-10/100.000 na 
América do Norte de acordo com a região, com faixa etária prevalente de 57 anos.
Relato do caso: mulher de 65 anos chegou ao pronto-atendimento com queixas 
de dispneia aos pequenos esforços e desconforto torácico compressivo em região 
retroesternal à esquerda sem irradiações, além de ortopneia e dispneia paroxística 
noturna. Esse quadro foi caracterizado como descompensação de uma insuficiência 
cardíaca causada pela sequela valvar da endocardite infecciosa quatro meses antes. 
Na ocasião, paciente havia procurado auxílio médico por tosse e dispneia de cinco 
dias de evolução, sibilos e febre não aferida. Na ocasião, evoluiu com choque séptico 
e insuficiência respiratória aguda, permanecendo intubada por 12 dias. Apresentou 
dois episódios de taquicardia com instabilidade hemodinâmica, revertidas com 
cardioversão. Após febre persistente de dois dias, foi evidenciada em ecografia 
transtorácica e ecografia transesofágica lesão ecomóvel em valva mitral, compatível 
com endocardite infecciosa. Na hemocultura, foi identificado estafilococo coagulase 
negativo resistente a oxacilina. A paciente permaneceu internada durante o uso de 
vancomicina por 28 dias, recebendo alta após a finalização do esquema terapêutico.
Conclusão: a endocardite infecciosa é uma doença que permanece associada a alta 
mortalidade e graves complicações. O correto diagnóstico e o adequado tratamento 
são fundamentais para um desfecho favorável.

P 126
FIBROSE PULMONAR SECUNDÁRIA AO USO DE AMIODARONA: RELATO DE 
UM CASO

BERNARDO  ANTONIO DREVECK PEREIRA (UNIVERSIDADE POSITIVO), 
GABRIELY AMARAL DE SOUZA (UNIVERSIDADE POSITIVO), LETÍCIA  
CONCATO (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - PARANÁ), 
ADRIELLY BATISTA DE JESUS BOLSI (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA 
BRASILEIRA - PARANÁ), CLAUDIO MENDES VOICHCOSKI (HOSPITAL DA 
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - PARANÁ), LUIZ FELIPE GUBERT (HOSPITAL 
DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - PARANÁ), THIERRY  BARBOSA LIMA 
(HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - PARANÁ), LISSANDRO 
DANNY SOUZA DOS SANTOS (UNIVERSIDADE POSITIVO)

Descrição do Caso: Paciente do sexo masculino, 37 anos, portador de miocardiopatia 
dilatada idiopática com fração de ejeção de 28, com síncopes e registro de taquicardias 
ventriculares não sustentadas ao holter, indicado tratamento com amiodarona 200mg/
dia e cardiodesfibrilador implantável. Após 2 anos de terapia com amiodarona, iniciou 
com sintomas de dispneia e tosse seca. A radiografia mostrou infiltrado pulmonar 
intersticial e opacidades alveolares esparsas bilateralmente e apresentou eosinofilia 
de 39 no leucograma. Paciente não apresentou melhora após uso de diuréticos e 
antiparasitário. Suspeitou-se do diagnóstico de FP, sendo a amiodarona substituída 
por sotalol 160mg/dia e iniciado tratamento com prednisona 40mg/dia. Após 2 meses 
de tratamento houve melhora clínica, laboratorial e radiológica, sendo a dose de 
prednisona reduzida. 
Revisão: Os efeitos adversos da amiodarona podem atingir até 75 dos pacientes que 
fazem seu uso contínuo. A fibrose pulmonar (FP) têm uma incidência de 5 a 7, com 
uma taxa de mortalidade de 22 a 33. Dosagem maior que 400mg/dia, duração da 
terapia maior que 2 meses e doença pulmonar preexistente aumentam as chances 
do aparecimento da doença. O início da FP é insidioso e muitas vezes o diagnóstico 
é de exclusão após descartado quadro de descompensação clínica da insuficiência 
cardíaca, embolia pulmonar ou infecção pulmonar. 
Conclusão: É recomendado que antes de iniciar o tratamento com amiodarona os 
pacientes  façam uma radiografia de tórax e no seguimento realizem testes anuais 
de função pulmonar ou se houver dispneia inexplicada. A identificação de fatores de 
risco para evolução de FP podem ajudar a direcionar a vigilância nestes pacientes. 
Mesmo com a elevada incidência de efeitos adversos, a amiodarona ainda é o fármaco 
antiarritmico indicado nas cardiopatias graves e a substituição com o sotalol deve ser 
realizada com cautela e avaliações frequentes são recomendadas.

P 128
ANEURISMA GIGANTE DE CORONÁRIA DIREITA

GABRIEL ANTONIO COLTRO (FACULDADE EVANGÉLICA MACKENZIE 
DO PARANÁ), LUCAS AUGUSTO PRESTES GONÇALVES (FACULDADE 
EVANGÉLICA MACKENZIE DO PARANÁ), PAULO ANDRÉ BISPO MACHADO 
JUNIOR (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA), LUIZ FERNANDO 
KUBRUSLY (INCOR CURITIBA), FERNANDO BERMUDEZ KUBRUSLY (INCOR 
CURITIBA), TAIANE BELINATI (INCOR CURITIBA), ANDRESSA  BERTOLDI 
(CEPETI)

CASO CLÍNICO: P.R., 68 anos, sexo masculino, assintomático, demonstrou alteração 
em ecocardiograma de rotina, sugestiva de cisto pericárdico na região do átrio direito. 
Foi solicitada ressonância magnética cardíaca evidenciando a presença de uma 
formação arredondada e isointensa, sem captação de contraste, medindo 56x55mm, 
comprimindo o átrio e o ventrículo direitos e com conteúdo sugerindo substância 
proteica. Realizado acompanhamento com ecocardiograma semestralmente até 
1 ano de seguimento, quando houve indicação de ressecção cirúrgica. Durante o 
procedimento cirúrgico foi visualizado um aneurisma gigante de coronária direita, 
sendo então fechado com patch de pericárdio bovino com posterior ponte de veia 
safena para segmento médio distal. No pós-operatório, evoluiu com BAVT intermitente 
sendo necessário o implante de marcapasso.  REVISÃO:  A incidência de aneurisma 
de artérias coronárias é baixa, variando entre 0,2 e 5, baseada em vários estudos 
angiográficos. Os aneurismas gigantes coronarianos têm uma prevalência ainda 
menor, de 0,02 a 0,2. Aterosclerose, causas congênitas e doença de Kawasaki são as 
principais causas. A maioria são assintomáticos, porém alguns pacientes apresentam 
angina, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva ou morte súbita. Os 
principais diagnósticos diferenciais são cistos e outras massas.  Ecocardiograma, 
tomografia computadorizada, ressonância magnética e angiografia coronária (padrão 
ouro) são de grande valia para o diagnóstico. Seu tratamento ainda não é bem definido 
na literatura, podendo ter uma abordagem farmacológica com anticoagulantes e anti-
agregantes plaquetários, manejo endovascular com stents ou ainda de forma cirúrgica. 
CONCLUSÃO: Aneurisma de coronária é uma condição rara e geralmente silenciosa 
sendo comum sua descoberta de forma acidental durante exames de imagem. A maior 
parte possui um bom prognóstico, porém, em alguns casos, podem cursar com uma 
variedade de apresentações clínicas e complicações podendo levar à morte. Devido 
a seu potencial de letalidade e apresentação atípica, essa patologia deve sempre ser 
levantada em diagnósticos diferenciais de cistos e outras massas.
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P 129
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS DA 
ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO E TRATAMENTO. RELATO DE DOIS CASOS.

JOSÉ ANTONIO DA SILVA (INC), RAFAEL LUIS MARCHETTI (INC), NICOLLI  DA 
MOTA MOSSINI (INC), JOSÉ  CARLOS MOURA JORGE (INC), LUIZ CARLOS 
CHAMMA SOBRINHO (INC), MARCO LOURENÇO (INC), WILTON  FRANCISCO 
GOMES (INC), JEAN BORGES CURIMBABA (FPP), PAULA  FERNANDA 
GREGHI PASCUTTI (FPP)

Revisão: O tromboembolismo pulmonar (TEP) representa uma causa importante de 
mobimortalidade e teve seu tratamento e prognóstico pouco alterados nas últimas 
décadas. A escolha terapêutica depende da estratificação de risco. Entretanto, existem 
poucos estudos avaliando tais estratégias.
Relato: Caso 1  A.D.S, masculino, 48 anos, com histórico familiar de TEP. Admitido 
em pronto atendimento por dor torácica em aperto com piora à inspiração profunda. 
Exame físico: taquicardia sinusal e insaturação arterial. Exames laboratoriais 
demonstravam aumento de marcadores inflamatórios, leucocitose e dímero-d elevado. 
Raio-X de tórax com infiltrado bilateral peri-hilar inespecífico. Em unidade de terapia 
intensiva, iniciou-se antibioticoterapia e anticoagulação sistêmica. Seguidamente, 
angiotomografia evidenciou TEP agudo difuso em ramos da artéria pulmonar esquerda. 
Não havia critérios imediatos para trombólise ou trombectomia. Após 48 horas, evoluiu 
com piora, optando-se por trombólise química, sem melhora. Posteriormente, decidiu-
se pela trombectomia mecânica com trombólise intra-arterial adjuvante. O paciente 
apresentou excelente resposta clínica, recebendo alta. 
Caso 2 - C.T.P.J, masculino, 76 anos. Há 7 dias submetido à implante de 
marcapasso definitivo. Referia dispneia associada à dor pleurítica. Ao exame 
físico: taquidispneia, taquicardia e insaturação arterial. Raio-X com infiltrado difuso 
inespecífico, eletrocardiograma com bloqueio divisional anterossuperior e padrão 
S1Q3T3. Iniciou-se anticoagulação sistêmica e diureticoterapia, tendo como principal 
hipótese diagnóstica TEP. Em unidade coronariana, confirmou-se trombose venosa 
profunda. Apesar de ausência de critérios para trombólise ou trombectomia, paciente 
apresentava piora. Após 48h, houve colapso hemodinâmico, evoluindo para parada 
cardiorrespiratória, retornou à circulação espontânea após reanimação. Indicou-se 
estudo invasivo para trombectomia, havendo melhora hemodinâmica imediata, porém 
piora clínica progressiva, evoluindo para óbito.
Conclusão: A estratificação de risco e escolha da modalidade de tratamento para TEP 
representam desafios para a melhora do prognóstico desta doença. Uma abordagem 
multidisciplinar, individualizada e, sobretudo, precoce deve ser sempre considerada 
nestes pacientes.

P 131
GESTAÇÃO EM PACIENTE COM MIOCÁRDIO NÃO COMPACTADO.

AYRTON LANGMAN BARUTH (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ ), 
GABRIELA SIMÔNI PERES ANDRADE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
), JEFERSON ZANOVELLI NALEVAIKO (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR), 
JULIANA MONTALVÃO MOTTA (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR), RAFAEL 
MASSAHARU MIYAZIMA (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR), RENATA DELLA 
GIUSTINA (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR), ISABELA CHAVES MONTEIRO 
SOARES (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR), GABRIELLE KISIELEWICZ 
(HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR), MIGUEL IBRAIM ABBOUD HANNA 
SOBRINHO (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR), PAULO ROBERTO CRUZ 
MARQUETTI (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR)

RELATO DO CASO: Paciente feminina, 21 anos, histórico de acidente vascular 
encefálico isquêmico. Na investigação o eletrocardiograma apresentou bloqueio da 
divisão ântero superior do ramo esquerdo e bloqueio do ramo direito. Holter de 24 
horas evidenciou extrassístoles ventriculares e taquicardia ventricular não sustentada. 
Ao ecocardiograma transtorácico ventrículo esquerdo apresentava disfunção sistólica 
moderada por hipocinesia difusa (fração de ejeção de 37 pelo método de Simpson), 
além de aumento das trabeculações de toda a região apical e dos segmentos médios 
das paredes inferior e lateral. Outros achados: aumento de átrios e ventrículo direito 
(com disfunção sistólica), e hipertensão arterial pulmonar (pressão sistólica da artéria 
pulmonar: 82mmHg). Iniciou acompanhamento na cardiologia por miocardiopatia não 
compactada (MNC). Retornou para consulta com diagnóstico de primeira gestação.
REVISÃO DE LITERATURA: A MNC é uma condição rara, familiar ou esporádica, 
ocasionada pela parada da compactação do miocárdio entre a quinta e oitava semana 
do desenvolvimento embrionário, gerando persistência de recessos intertrabeculares 
e espessamento do miocárdio, formando uma camada compactada e outra não. Sua 
prevalência é difícil de determinar pela falta de padronização nos critérios diagnósticos. 
O ecocardiograma é o método de escolha para diagnóstico e acompanhamento 
(ressonância magnética reservada para casos duvidosos). A apresentação clínica 
é variada, desde assintomática até insuficiência cardíaca (IC), arritmia e eventos 
embólicos. O tratamento engloba medidas para IC, anticoagulação, antiarrítmicos e 
cardiodesfibriladores implantáveis em casos selecionados. O prognóstico depende 
da instituição de terapias adequadas e do diagnóstico precoce. Entretanto, pouco é 
conhecido sobre a MNC na gravidez, devendo ser avaliado as manifestações clínicas 
da gestante ao eleger um tratamento.
CONCLUSÃO: Essa paciente recebeu prescrição de hidralazina, propatilnitrato, 
metoprolol e furosemida, além de anticoagulação com enoxaparina (acompanhamento 
com dosagem do fator Xa). Terapias específicas ainda devem ser estabelecidas para 
essa doença, reduzindo eventos cardíacos e prolongando a gestação para melhor 
prognóstico do recém-nascido.

P 130
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM PACIENTE COM ORIGEM ANÔMALA 
DE ARTÉRIA CIRCUNFLEXA: RELATO DE CASO

JULIA TIEMI YAMAMOTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), CAROLINA 
RUSCHEL SENGER (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), LISSANDRO 
DANNY SOUZA DOS SANTOS (UNIVERSIDADE POSITIVO), TAMMY TIEMI OTA 
(HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL PARANÁ), ADRIELLY 
BATISTA DE JESUS BOLSI (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - 
FILIAL PARANÁ), CLAUDIO MENDES VOICHCOSKI (HOSPITAL DA CRUZ 
VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL PARANÁ), LUIZ FELIPE RAMOS GUBERT 
(HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL PARANÁ), ANDERSON 
HENRIQUE PERES DA COSTA (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA 
- FILIAL PARANÁ), LUIZ AUGUSTO LAVALLE (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA 
BRASILEIRA - FILIAL PARANÁ), MARCOS HERTZ (HOSPITAL DA CRUZ 
VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL PARANÁ)

Relato do caso: Paciente masculino, 66 anos, apresentando quadro de Dor 
Torácica Tipo A, associada a dispneia, náuseas e sudorese, com início 10 horas 
antes do internamento. Ao exame físico mostrou-se hemodinamicamente estável. 
Eletrocardiograma sem alterações porém enzimas em ascensão, motivo pelo qual foi 
tratado com medidas para síndrome coronariana aguda e encaminhado ao serviço de 
hemodinâmica. O cateterismo cardíaco demonstrou lesão grave em ramo ventricular 
posterior, diagnosticando Infarto Agudo do Miocárdio Sem Supradesnivelamento de 
Segmento ST (IAMSSST), e origem anômala da Artéria Circunflexa (Cx) a partir do 
Seio Coronário Direito. Paciente foi internado em serviço de terapia intensiva para 
posterior intervenção com a colocação de stent em Ramo Ventricular Posterior e, 
em adição, um stent em Cx. No período pós-operatório, o paciente foi mantido em 
observação, mantendo-se assintomático até o momento da alta. Quando avaliado por 
cardiologista, o paciente não apresentou mais sintomas após o procedimento, sendo 
decidido por não realizar tratamento medicamentoso continuado para o paciente. 
DISCUSSÃO: A classificação das anomalias coronarianas é dividida em 3 categorias: 
1. De origem e curso, 2. Em anatomia coronariana intrínseca e, 3. No término. A origem 
coronariana no seio oposto pode correr de 4 formas, sendo a de pior prognóstico 
aquela que se localiza entre tronco pulmonar e aorta. A artéria circunflexa originada 
do seio coronariano direito é considerada a alteração mais comum. O diagnóstico das 
anomalias coronarianas costuma ser feito de forma acidental, através de cateterismo 
requerido devido a doença aterosclerótica coronariana.  
CONCLUSÃO: Na anatomia normal, as Artérias Descendente Anterior e Cx originam-
se do Seio Coronariano Esquerdo, enquanto a Artéria Coronária Direita origina-se 
do Seio Coronariano Direito. No caso apresentado, a Cx possui origem anômala a 
partir do Seio Coronariano Direito, fato descoberto durante coronariografia devido a 
IAMSSST com obstrução na Cx de 90, necessitando de aplicação de stent.

P 132
TAKOTSUBO EM HOMEM SEM FATOR DESENCADEANTE APARENTE

MANOELLA MACEDO E SILVA (HC-PR), BRUNA DORIS (HC-PR), JULIANA 
CRISTINA VIEIRA GMACK (HC-PR), ARTHUR NASCIMENTO DE MOURA (HC-
PR), ROBSON F. G. DE LIMA (HC-PR), MICHEL CÔAS HERNER (HC-PR), TIAGO 
AUGUSTO MAGALHÃES (HC-PR), PAULO ROBERTO CRUZ MARQUETTI (HC-
PR), EDUARDO LEAL ADAM (HC-PR)

RELATO DO CASO: Homem de 81 anos, hipertenso, fibrilação atrial paroxística. 
Admitido por dor torácica em aperto, irradiada para membro superior esquerdo e dorso. 
Eletrocardiograma de entrada com bloqueio de ramo esquerdo. Cinecoronariografia 
sem coronariopatia obstrutiva. A troponina encontrava-se elevada (4665pg/mL, 
referência 34). Ecocardiograma transtorácico evidenciou ventrículo esquerdo (VE) 
aumentado, com acinesia de segmentos médios e apicais. Ressonância magnética 
(RM) com fração de ejeção de 27, sem realce tardio, com padrão sugestivo de 
Takotsubo. Paciente negou estresse físico ou emocional recente e a cardiomiopatia 
adrenérgica não teve causa aparente. Recebeu alta hospitalar com plano de 
anticoagulação por 3 meses, enalapril e carvedilol.
REVISÃO: A Síndrome de Takotsubo é caracterizada pela disfunção aguda e 
transitória do VE. Manifesta-se clinicamente semelhante a uma síndrome coronariana 
aguda, com discreta elevação de troponina, porém sem doença arterial coronariana 
como causa do evento. Normalmente ocorre após estresse emocional ou físico 
agudo, sendo mais comum em mulheres na pós-menopausa. Ao exame de imagem 
é característico um balonamento apical, decorrente da hipercontratilidade basal 
com hipocinesia ou acinesia dos segmentos médios e apicais do VE. A RM é útil 
no diagnóstico e na diferenciação de causas isquêmicas ou inflamatórias, como a 
miocardite. Habitualmente, ocorre melhora espontânea da função ventricular em 
1 a 4 semanas.  O manejo hospitalar envolve medidas suportivas, e complicações 
podem ocorrer na fase aguda, como insuficiência cardíaca e choque cardiogênico. As 
recomendações para anticoagulação em pacientes com trombo em VE ou disfunção 
sistólica importante são similares aos casos após infarto agudo do miocárdio. 
CONCLUSÃO: A Síndrome de Takotsubo é uma cardiomiopatia geralmente 
desencadeada por um estresse emocional ou físico agudo em mulheres após a 
menopausa, porém estas não são condições obrigatórias, como demonstrado no caso 
aqui relatado. Destaca-se também a importância da RM para diagnóstico diferencial 
e  confirmação diagnóstica.
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P 133
DOR PRECORDIAL E DISPNEIA EM MULHER JOVEM: RELATO DE CASO    

GABRIELE SILVA (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ 
- PUCPR), GABRIELA REDIVO STRÖHER (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO PARANÁ - PUCPR), CAMILA HARTMANN (HOSPITAL 
MARCELINO CHAMPAGNAT)

Relato do caso:
Sexo feminino, 38 anos, foi internada com dor retroesternal, dispneia e prostração há 
uma semana. Diagnóstico prévio de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) e tratamento 
irregular com Azatioprina e Hidroxicloroquina. Ao exame físico, hipocorada +/4+, 
PA:160/100 mmHg, FC:100 bpm, estertores finos crepitantes em bases pulmonares. O 
eletrocardiograma era inocente, mas os marcadores de necrose miocárdica estavam 
elevados. 
A angiotomografia de tórax descartou tromboembolismo arterial pulmonar e constatou 
derrame pleural moderado bilateral. Os demais exames revelaram anemia moderada, 
uremia e proteinúria, Anti-DNA reagente e sistema complemento comprometido. 
Na ressonância magnética cardíaca, fibrose transmural em parede inferior e lateral 
do ventrículo esquerdo, FEVE 37 associada à dilatação da cavidade ventricular e 
disfunção sistólica segmentar e global. 
No internamento, paciente evoluiu com edema agudo pulmonar e insuficiência 
respiratória. Foi submetida a intubação orotraqueal, toracocentese à direita e 
pulsoterapia com Metilprednisolona 1mg/Kg/dia por 3 dias. A biópsia renal confirmou 
nefrite lúpica grau IV. Obteve alta após uma semana complementando tratamento com 
Prednisona e Micofenolato, além das medicações para disfunção ventricular.
Revisão: 
O LES é uma doença autoimune que acomete classicamente mulheres jovens. 
Embora os rins sejam os principais órgãos lesionados, o coração também pode ser 
gravemente acometido. A miocardite lúpica é a causa mais frequente e gera depósitos 
de imunocomplexos nos vasos, com papel indutor de lesão e fibrose tecidual.
Sintomas de insuficiência cardíaca são incomuns, estando presentes em apenas 5 a 
10 dos pacientes. Marcadores inflamatórios elevados e níveis de complemento sérico 
diminuídos refletem atividade da doença e indicam pior prognóstico. Nesse cenário, 
é recomendado pulsoterapia com corticoide associada à diuréticos, vasodilatadores 
e imunossupressores.
Conclusão:
Esse relato ressalta a importância do tratamento adequado do LES e do diagnóstico 
rápido de disfunção cardíaca. O emprego de pulsoterapia com corticoide endovenoso 
mostrou-se eficaz e e seguro para o tratamento dessa paciente.

P 135
A IMPORTÂNCIA DO USO DE ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS NA 
PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES ATEROTROBÓTICAS – UM RELATO DE 
CASO

MARITHZA MAYUMI HATA (CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG), RENATO  ENDLER 
IASCHINSKI (CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG), KARLA MULINARI VICINI 
(CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG), RENAN DE BARROS MOREIRA (CENTRO 
UNIVERSITÁRIO FAG), JORIDES  ZORATTO NETO (CENTRO UNIVERSITÁRIO 
FAG), ANA MARIA FAVARÃO (CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG), GABRIELA 
SMARCZEWSKI COSTANZO (CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG), LUANA 
TURMINA (CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG), FERNANDA BAZZANELLA 
(CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG), ANA JULIA SILVA RODRIGUES (CENTRO 
UNIVERSITÁRIO FAG)

RELATO DE CASO: JGMV, masculino, 69 anos, hipertenso e dislipidêmico. Em 2013 
iniciou com quadros de tontura, turvação visual e desequilíbrio associados à sintomas 
de náuseas e vômitos. Ao exame neuroclínico apresentou força muscular grau IV 
menos em dimidio esquerdo, eumímico, eudiadococinético e reflexos preservados 
2+/2+ global.  Foi iniciado tratamento com ácido acetilsalicílico (AAS) 100mg. Ao 
exame de Ressonância Magnética (RM) de crânio evidenciou-se área de isquemia em 
giro pós-central direito. Após 3 anos, desde a última consulta, o paciente retornou com 
queixa de tontura e desequilíbrio. Relatou ter suspendido o antiagregante antes de 
um procedimento dentário há 6 meses.  Desde então, não fez o uso do medicamento. 
Ao exame neuroclínico apresentou força de grau IV em dimidio esquerdo, dismetria e 
disdiadococinesia à direita. Realizado RM de crânio apresentando isquemia vascular 
isquêmica em cerebelo direito. 
REVISÃO: A aterotrombose e suas complicações, como, Doença Arterial Coronariana 
e Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI), são as principais causas de 
morbimortalidade no mundo. As plaquetas possuem grande relevância na patogênese 
dessas ocorrências, por isso, a utilização de antiagregantes plaquetários, como 
prevenção primária e secundária (principalmente), pode levar a uma importante 
redução dessas patologias, visto que essas drogas impedem a formação de trombos e 
agregação plaquetária. No entanto, quando suspenso a prevenção, exceto em casos 
de cirurgias ou sangramentos, evidencia-se a ocorrência de tromboembolismo rebote, 
logo, o risco de eventos cardiovasculares aumenta, podendo desencadear ataques 
isquêmicos transitórios, infarto agudo do miocárdio e AVCI em indivíduos suscetíveis. 
CONCLUSÃO: O uso de antiagregantes plaquetários é de extrema importância para a 
prevenção de eventos aterotrombóticos. O caso relatado deixa explícito a ocorrência 
de complicações, no caso, AVCI, após a suspensão do medicamento. Sendo assim, a 
relevância clínica desse efeito rebote é fundamental, dado a abrangência de usuários 
que fazem uso de antiagregantes e os altos índices de abandono dessas drogas.
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ANEURISMA DE ARTÉRIA DESCENDENTE ANTERIOR COM 
COMPROMETIMENTO DE RAMO PRIMEIRO DIAGONAL

BRUNO HIRT (UNIVERSIDADE POSITIVO - MEDICINA), FILIPE LENNERT SILVA 
(UNIVERSIDADE POSITIVO - MEDICINA), LISSANDRO DANNY SOUZA DOS 
SANTOS (UNIVERSIDADE POSITIVO - MEDICINA), JACQUES CASSIDORI 
COUTO (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - PARANÁ), ADRIELLY 
BATISTA DE JESUS BOLSI (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - 
PARANÁ), CLAUDIO MENDES VOICHCOSKI (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA 
BRASILEIRA - PARANÁ), MARCOS HERTZ (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA 
BRASILEIRA - PARANÁ), RUBENS ZENÓBIO DARWICH (HOSPITAL DA 
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - PARANÁ), ANDERSON HENRIQUE PERES 
DA COSTA (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - PARANÁ), LUIZ 
AUGUSTO LAVALLE (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - PARANÁ)

Relato de Caso: Um homem de 82 anos, hipertenso, foi admitido no hospital após 
episódio de dor retroesternal em aperto intensa, que começou com esforço e continuou 
em repouso. ECG com alteração dinâmica de segmento ST em DII, DIII e AVF. Amostra 
de troponina de 22.2 ng/ml. Angiotomografia computadorizada de Artéria Aorta torácica 
apresentando ectasia, medindo até 42mm de diâmetro no segmento ascendente, 
37mm no arco aórtico e 32mm na porção descendente, associado a dilatação de tronco 
da Artéria Pulmonar de 36mm. Internado na UTI, realizou Cineangiocoronariografia 
apresentando lesão crítica e imagem de dilatação aneurismática de Artéria 
Descendente Anterior com comprometimento de Ramo Primeiro Diagonal, associado 
a lesão crítica de Artéria Circunflexa com comprometimento de Ramo Marginal 
Esquerdo, lesão crítica de Artéria Coronária Direita, e Ventrículo Esquerdo com 
hipocinesia de fluxo moderada. Angioplastia transluminal coronariana sem sucesso 
por não progressão do guia de 0,014mm em lesão de Artéria Descendente Anterior, 
devido a intensa tortuosidade e aneurisma.
Revisão: Aneurismas da artéria coronária são malformações raras, os originários da 
artéria coronária direita são frequentemente observados, ao passo que aneurismas 
originados da artéria coronária descendente anterior esquerda (DAE) e artéria 
circunflexa (Cx) são menos comuns.
Outras causas incluem a doença de Kawasaki, distúrbios congênitos, infecção 
bacteriana, doenças do tecido conjuntivo, artrite, trauma torácico, intervenção 
coronária percutânea ou dissecções iatrogênicas, espontâneas ou secundárias após 
cirurgia e embolia micótica.
Conclusão: Aneurismas de artérias coronárias podem permanecer silenciosos 
por toda a vida e, caso contrário, podem causar embolização distal, necessidade 
de stent, trombo, dissecção ou ruptura, podendo ser uma importante causa de 
morbimortalidade. Geralmente são detectados incidentalmente durante a angiografia 
coronariana. Os pacientes sintomáticos, em sua maioria, apresentam isquemia 
ou achados de insuficiência cardíaca. No nosso caso, o diagnóstico foi feito com 
cineangiocoronariografia para investigação de dor torácica.
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RELATO DE CASO: EMBOLIZAÇÃO CORONÁRIA POR ANEURISMA DE 
ARTÉRIA CIRCUNFLEXA 

JEFERSON  ZANOVELLI NALEVAIKO (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), 
VIVIEN  RITCHIE BITTENCOURT (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), ÁLVARO  
AUGUSTO VEDANA FILHO (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), THYAGO 
NASSER TÜMMLER (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), MICHEL CÔAS 
HERNER (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), MANOELLA MACEDO E SILVA 
(HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), RENATA DELLA GIUSTINA (HOSPITAL DE 
CLÍNICAS - UFPR), GILBERTO MELNICK (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), 
PAULO  ROBERTO CRUZ MARQUETTI (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), 
EDUARDO  LEAL ADAM (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR)

RELATO DE CASO: Paciente masculino, 62 anos, tabagista ativo, com história familiar 
positiva para coronariopatia. Apresentou-se com dor torácica típica. Eletrocardiograma 
evidenciou supra-ST de parede ínfero-lateral. Após medidas iniciais para síndrome 
coronariana aguda, submetido à coronariografia invasiva que evidenciou um 1º ramo 
marginal longo de artéria circunflexa ocluído no terço distal e presença de aneurisma 
proximal na mesma artéria, sem outras lesões. Realizado angioplastia transluminal 
coronariana (ATC) com implante de um stent convencional na oclusão distal, com 
fluxo final TIMI III. Paciente recebeu alta no quarto dia pós infarto, assintomático. 
Ecocardiograma transtorácico evidenciou fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 
67 e hipocinesia em segmentos inferiores e ínfero laterais. 
REVISÃO DE LITERATURA: Os aneurismas de artérias coronárias são identificados 
em 0,3 a 5,3 dos pacientes submetidos à coronariografia. Em adultos tem como 
etiologia principal a aterosclerose, são geralmente múltiplos e acometem mais de 
um vaso. Outras causas: doença de Kawasaki, aneurismas congênitos, secundários 
a trauma ou angioplastia, doenças inflamatórias arteriais sistêmicas e doenças do 
tecido conjuntivo. Os aneurismas de artéria circunflexa são os mais raros ( 25 dos 
casos). São geralmente assintomáticos, porém o fluxo sanguíneo turbilhonar no 
interior do aneurisma predispõe à formação de trombos e consequente embolização 
distal, levando à angina, dispneia, infarto agudo do miocárdio ou morte súbita. Dois 
tratamentos são viáveis: ATC com stents totalmente revestidos ou tratamento cirúrgico 
(opção reservada para pacientes com outras obstruções críticas ou com alto risco de 
ruptura do aneurisma durante a ATC).
CONCLUSÃO: O tratamento do aneurisma de artérias coronárias ainda não está bem 
estabelecido, devendo-se considerar a etiologia, localização, tamanho e velocidade 
de expansão. Nesse caso a abordagem do aneurisma ocorreu em um segundo 
internamento eletivo. Realizado ATC com um stent totalmente revestido e com sucesso 
angiográfico.
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RESOLUÇÃO DE TROMBO DE VENTRÍCULO ESQUERDO COM USO DE 
APIXABANA

VINÍCIUS AUGUSTUS  BARUSSO BELEZE (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA), FÁBIO  ROSTON (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
E HOSPITAL DO CORAÇÃO DE LONDRINA), WILLYAN  ISSAMU NAZIMA 
(HOSPITAL DO CORAÇÃO DE LONDRINA), MICHEL LIMA MORO ALVES 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA), FÁBIO MONTAGNA SEKIYAMA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA)

Caso:Homem 53 anos. Veio a consulta por descontrole pressórico. Ao exame físico, 
pouco confuso e taquilalico. Segundo acompanhante, mantinha neurológico basal. 
Eletrocardiograma com área inativa anterior. Ecocardiograma evidenciou aneurisma 
apical com trombo em ápice do ventrículo esquerdo (VE). Optado anticoagulação com 
apixabana 5 mg 2x/dia. Em novo ecocardiograma após três semanas, ausência de 
trombo. Cateterismo com lesão triarterial, aneurisma apical e ausência de trombos. 
Optado por tratamento cirúrgico com revascularização e aneurismectomia com 
reconstrução do VE. Paciente segue assintomático em acompanhamento ambulatorial.
Discussão: A presença de trombo em VE após infarto agudo do miocárdio é pouco 
frequente, porém cursa com eventos embólicos potencialmente catastróficos como 
acidente vascular encefálico.
O tratamento consiste em anticoagulação com varfarina, primeira linha de acordo com 
os guidelines atuais. Contudo, em determinadas situações, o risco de sangramento 
com uso da varfarina pode ser elevado de modo que o risco de complicações 
hemorrágicas ultrapassa o risco de embolia. 
Os novos anticoagulantes orais (NOAC) mostram-se interessantes devido segurança 
superior a varfarina como mostram estudos em portadores de fibrilação atrial em uso 
dos NOAC versus varfarina. Porém,  a despeito de potencial efeito resolutivo em 
paciente com trombo de VE e maior segurança, os NOAC não foram validados nessa 
população.
Baseando-se no elevado risco de sangramento com uso da varfarina em relação 
aos NOAC e considerando o sucesso na dissolução do trombo em VE conforme 
evidenciado por Bennett S. e cols, Berry A e cols assim como Yan305,ko287,lu A. em 
relatos de caso anteriores, optamos por introdução da apixabana ao invés da varfarina 
devido razões sociais e cognitivas desfavoráveis do paciente.
Conclusão: A partir do exposto acima e considerando a superioridade dos NOAC em 
relação a desfechos de segurança, bem como a eficácia demonstrada nesse caso 
e em outros relatos anteriores, pode-se concluir que uso dos NOAC, ao invés da 
varfarina, é possível quando de maneira individualizada.
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OCLUSÃO AGUDA DE PRIMEIRO RAMO DIAGONAL: PADRÃO 
ELETROCARDIOGRÁFICO CARACTERÍSTICO, MAS POUCO RECONHECIDO.

ROBSON FERNANDO GARCIA DE LIMA (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), 
JEFERSON  ZANOVELLI NALEVAIKO (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), 
VIVIEN RITCHIE BITTENCOURT (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), ÁLVARO 
AUGUSTO VEDANA FILHO (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), RAFAEL   
MASSAHARU MIYAZIMA (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), RODRIGO 
SFREDO KRUGER (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), FREDERICO THOMAZ 
ULTRAMARI (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), PAULO ROBERTO CRUZ 
MARQUETTI (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), EDUARDO LEAL ADAM 
(HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR)

Introdução: As alterações eletrocardiográficas nas síndromes isquêmicas agudas 
apresentam boa correlação anatômica para identificação da artéria culpada. Neste 
relato de caso descrevemos uma alteração eletrocardiográfica característica da 
oclusão aguda de primeiro ramo diagonal, caracterizada por supradesnivelamento 
do segmento ST em derivações não contíguas, especialmente aVL e V2, com 
infradesnivelamento recíproco do segmento ST e inversão de onda T em DIII e aVF. 

Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 75 anos, com diagnósticos prévios 
de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e dislipidemia. Admitida por 
dor precordial típica com eletrocardiograma demonstrando supradesnivelamento 
do segmento ST de 1,5 mm nas derivações aVL e V2, e de 1,0 mm em DI, com 
infradesnivelamento em DIII e aVF. A coronariografia demonstrou artéria coronária 
direita ocluída em terço proximal, ramo descendente anterior com lesão segmentar 
de 70 em terço médio, primeiro ramo diagonal de fino calibre com lesão segmentar de 
99 proximal, e artéria circunflexa com lesão de 70 em terço distal. Apesar da doença 
arterial coronária multiarterial identificada, o padrão eletrocardiográfico característico 
permitiu identificar corretamente a artéria diagonal como o vaso culpado pelo infarto 
agudo do miocárdio.

Conclusão: O eletrocardiograma é ferramenta essencial na identificação da artéria 
culpada nos casos de síndrome coronária aguda. Até 50 dos casos de infarto agudo 
do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST apresentam doença arterial 
coronária multiarterial, e a coronariografia invasiva pode deixar dúvidas quanto ao 
caráter agudo ou crônico das obstruções, não permitindo a identificação da lesão 
culpada. No caso relatado, o eletrocardiograma com achados característicos de 
oclusão de primeiro ramo diagonal foi fundamental para o manejo adequado da 
paciente.
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TELEMEDICINA FACILITANDO O DIAGNÓSTICO DE IAM POR LESÃO DE 
TRONCO

ANDREA MOURA (UNIVERSIDADE POSITIVO), VINICIUS MIGUEL TAVARES 
(UNIVERSIDADE POSITIVO), ALVARO VIEIRA MOURA (HOSPITAL DO ROCIO), 
CESAR LOPES DUSILEK (HOSPITAL DO ROCIO), LUÍS  CESAR RIBAS 
(HOSPITAL DO ROCIO)

RELATO
Paciente MCV, 45 anos, compareceu ao Centro Medico Hospitalar de Campo Largo 
no dia 24/07/2018 as 8:45 horas com sintomas de dor torácica tipo A, com inicio há 
uma hora, associada a síncope. Ao exame físico, apresentava palidez, sudorese, PA 
de 70/30, FC de 99, FR de 21, saturando 94 em ar ambiente. O exame cardiovascular 
revelou bulhas hipofonéticas. Tabagismo 20 maços por ano sem outras comorbidades. 
Através do ECG enviado via telemedicina pelo protocolo LATIN (Latin America 
Telemedicine Infarct Network), foi diagnosticada com IAMCST de parede lateral, 
sugerindo o encaminhamento ao Serviço de Emergência e transferência imediata para 
o Serviço de Hemodinâmica. Foi encaminhada pelo SAMU e internada na Unidade 
de Emergência Cardiovascular as 9:16 horas do dia mesmo dia. Posteriormente, 
foi realizada coronariografia que demonstrou lesão obstrutiva de 40 no terço médio 
da coronária direita e oclusão de tronco da coronária esquerda. Foi então realizada 
angioplastia transluminal coronária com dilatação da lesão e implantação de dois 
stents. A paciente foi leva a UTI para receber cuidados clínicos pós angioplastia. 

DISCUSSÃO
O diagnóstico preciso leva a menor mortalidade nos casos de IAMCST. A telemedicina  
pode contribuir para a agilidade no diagnóstico dos casos de IAMCST. O protocolo 
LATIN de envio de ECG via web para obtenção de laudos de maneira mais rápida vem 
sido utilizado no Hospital do Rocio desde 2015, resultando numa significativa redução 
do tempo porta-balão, atingindo de maneira favorável a meta de tempo preconizada 
pela SBC, que é de ate 90 minutos. 

CONCLUSÃO
O emprego da telemedicina favorece o diagnóstico ágil e preciso dos casos de 
IAMCST e contribui para diminuição da mortalidade como demonstrado neste caso. 
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CARDIOMIOPATIA DIABÉTICA - UM RELATO DE CASO EM PACIENTE JOVEM

ANTONIO DEJAIR ACOSTA PAZZINI (HOSPITAL ANGELINA CARON ), DALTON 
BERTOLIN PRECOMA (HOSPITAL ANGELINA CARON), GERMAN ARCOS 
GONZALES (HOSPITAL ANGELINA CARON), FLORA ELI MELEK (HOSPITAL 
ANGELINA CARON), JANAINA BERNARDI BAREA (HOSPITAL ANGELINA 
CARON), FABIO OLAER OKIPNEY (HOSPITAL ANGELINA CARON), CASSIO  
PERFETE (HOSPITAL ANGELINA CARON), RICARDO PHELIPE ZAGO 
(HOSPITAL ANGELINA CARON), VANESSA DELMIRO SANTOS (HOSPITAL 
ANGELINA CARON), CAMILA RICHTER (HOSPITAL ANGELINA CARON)

Sabidamente, a Insuficiência Cardíaca (IC) está entre as síndromes mais estudadas 
nos últimos anos. Pacientes com diabetes mellitus (DM) tem um risco maior de 
desenvolver IC implicando em pior prognóstico geral. Estudos sugerem um efeito direto 
do DM sobre o miocárdio, uma entidade conhecida como cardiomiopatia diabética.
D.I.M, masculino, 28 anos. Consulta em ambulatório de cardiologia para avaliação 
pré-operatória de transplante renal. Relata dispnéia aos moderados esforços. 
Hipertenso há 7 meses, DM tipo 1 desde os 13 anos, ex-tabagista, ex-etilista, 
retinopatia diabética, doença renal crônica terminal em hemodiálise há 7 meses. Em 
uso continuo de Losartana 50mg 12/12, Metildopa 500mg 8/8, Nifedipina 20mg 8/8, 
AAS 100mg/dia, Complexo B, Sinvastatina 40mg/dia, Ácido fólico, Renagel, Insulina 
NPH. Ao exame físico bom estado geral, lúcido, orientado, corado e hidratado. 
Exame cardiorrespiratório sem alterações. Fístula arteriovenosa em membro superior 
esquerdo. Anúrico. 
Eletrocardiograma com ritmo sinusal, alteração da repolarização ventricular em 
parede anterior 83. Ecocardiograma transtorácico evidenciou fração de ejeção 55, 
átrio esquerdo 41mm, septo 12mm, alteração da contratilidade segmentar em parede 
anterior. Cintilografia de perfusão miocárdica com hipoperfusão transitória sugestiva de 
isquemia estresse induzida moderada no segmento ântero-septal basal. Hipoperfusão 
permanente associada a componente transitório no segmento inferior basal. Função 
sistólica global deprimida em grau acentuado, hipocinesia difusa, discinesia septal 
e redução do espessamento sistólico nos segmentos hipoperfundidos. Em seguida 
realizado Cateterismo cardíaco com coronárias sem lesões e ventrículo esquerdo com 
hipocinesia difusa importante.  Sabe-se que o DM afeta o coração a partir de diversos 
mecanismos. Na ausência de lesões coronarianas causadas por macroangiopatia, 
temos a doença de microcirculação cardíaca do diabetes como principal causa de 
ICEFEp (insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada). 
Nestes casos predomina o acometimento endotelial levando a disfunção microvascular 
do miocárdio, desencadeada por processo inflamatório relacionado a hiperglicemia. 
Portanto, um controle glicêmico adequado reduz os danos microvasculares 
importantes.
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ASSOCIAÇÃO DE RENDA E ESCOLARIDADE SOBRE DESFECHOS 
CARDIOVASCULARES APÓS INFARTO DO MIOCÁRDIO COM 
SUPRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST

JOAQUIM BARRETO  (LABORATÓRIO DE BIOLOGIA VASCULAR E 
ATEROSCLEROSE (ATEROLAB), FCM/UNICAMP), LUIZ SERGIO CARVALHO 
(LABORATÓRIO DE BIOLOGIA VASCULAR E ATEROSCLEROSE (ATEROLAB), 
FCM/UNICAMP)

Relato de caso: L.C.G.M, 72 anos, hipertenso, diabético e com hiperplasia prostática 
benigna. Vai à consulta para pré-operatório de prostatectomia. Não apresentava 
dispneia, dor torácica ou síncope. Exames complementares: teste ergométrico com 
extrassístoles ventriculares frequentes, Ecocardiograma transtorácico: fração de 
ejeção preservada, discreta hipertrofia ventricular esquerda e refluxo mitral discreto, 
Angiotomografia das artérias coronárias: tronco de coronária esquerda de origem 
anômala angulada no seio coronariano direito e trajeto anterior, escore de cálcio 
estimado em 03 Agatston e discreta aterosclerose na artéria descendente anterior. 
Paciente apresentava-se assintomático e sem alterações no exame físico. Otimizada 
medicação para hipertensão e feita estratificação do risco cardiovascular relacionada 
à cirurgia.  

Revisão:  A origem anômala da artéria coronária esquerda (OACE) no seio coronário 
direito, com incidência de 0,15, é uma situação congênita rara associada a morte 
súbita mesmo na ausência de outras anomalias cardíacas. A possibilidade diagnóstica 
requer alto índice de suspeição visto que sua apresentação é inespecífica e variável, 
com exame físico e eletrocardiograma quase sempre normais. O paciente portador 
OACE pode se manter assintomático por muitos anos ou apresentar leves sintomas, 
como dispneia e síncopes, ou então manifestar desfechos dramáticos como a morte 
súbita, provavelmente pela isquemia. Exames como a angiotomografia coronariana 
melhoram a caracterização dos vasos, facilitando o diagnóstico. Atualmente, há um 
debate sobre classificação, estratificação de risco e manejo desses pacientes, contudo 
os benefícios da revascularização tendem a superar os riscos cirúrgicos. 

Conclusão: A OACE constitui um desafio clínico pela variabilidade anatômica, 
repercussões funcionais, mecanismos fisiopatológicos e escassez de literatura que 
forneçam evidência científica para orientação clínica e terapêutica. Posto que a 
apresentação clínica dos pacientes é variável, exames de imagem são necessários 
para elucidar o diagnóstico. Apesar da incapacidade de estratificar adequadamente 
esses doentes e da abordagem ideal permanecer incerta o tratamento deve persistir 
individualizado.
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ATEROSCLEROSE EM PACIENTE COM COLANGITE BILIAR PRIMÁRIA E 
SÍNDROME DO ANTICORPO ANTIFOSFOLÍPIDE

NIKOLAI JOSÉ EUSTÁTIOS KOTSIFAS (HC-UFPR), GUILHERME BESSA MORENO 
(HC-UFPR), THYAGO  NASSER TÜMMLER (HC-UFPR), RENATA DELLA GIUSTINA 
(HC-UFPR), RODRIGO  SFREDO KRÜGER (HC-UFPR), GUSTAVO LENCI 
MARQUES (HC-UFPR)

Relato do caso
Mulher, 40 anos, portadora de colangite biliar primária (CBP) e síndrome do anticorpo 
antifosfolípide (SAAF) secundária a tal doença hepática, desenvolveu doença arterial 
coronariana (DAC) e estenose de artéria renal. Realizou troca valvar aórtica em 2010 e 
angioplastia da artéria circunflexa em 2014. Internada por angina refratária em agosto 
de 2018. Cateterismo evidenciou oclusão de coronária direita, de descendente anterior 
e do primeiro ramo diagonal - os dois últimos revascularizados em bom funcionamento 
- e oclusão da ponte de safena para o ramo marginal esquerdo. Diante do quadro de 
aterosclerose precoce associado a angina refratária, sem possibilidade de cirurgia, 
optou-se por tratamento clínico com Trimetazidina 35 mg 12/12h, Propatilnitrato 
10 mg 12/12h, Rosuvastatina 20 mg/dia, Carvedilol 12,5 mg 12/12h. Após alta, 
retornou ao ambulatório em Outubro de 2018 com PA 120x70 mmH e sem sinais de 
insuficiência cardíaca (IC), porém com angina CCS III e taquicardia aos esforços. 
Inicia-se otimização clínica com anlodipino 2,5 mg/dia. Retornou em Dezembro sem 
dispneia e com melhora funcional (CCS I). Em Janeiro realizou colecistectomia sem 
intercorrências. Retornou em Fevereiro de 2019 e Maio de 2019 sem sintomas e 
estável.
Discussão
A CBP é uma doença autoimune que em 70 dos casos cursa com outras doenças 
autoimunes, como a SAAF¹. O estado pró-inflamatório e pró-trombótico relaciona-se 
com a aterosclerose precoce². Este caso é um exemplo desta formação de placas 
ateroscleróticas disseminadas determinando uma DAC em uma paciente jovem e com 
bons hábitos de vida, porém com doenças autoimunes que marcadamente aumentam 
o risco cardiovascular. Apesar deste quadro, a otimização clínica de trimetazidina com 
anlodipino culminou em melhora clínica de CCS III para CCS I. 
Conclusão
Pacientes com doenças autoimunes têm tendência à formação de placas 
ateroscleróticas, portanto devem ter um bom acompanhamento de sua saúde 
cardiovascular. 
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MIOCARDIOPATIA NÃO COMPACTADA: RELATO DE CASO

JÉSICA ELIZA FERREIRA (DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA DA 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA), 
CAMILA FERNANDES PALMA LEITE (DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA DA 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, 
), LÍVIA CRISTINA ROCHA JARDIM (DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA DA 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, 
), PEDRO HENRIQUE BOTELHO FLORIDO FERNANDES (DEPARTAMENTO DE 
CARDIOLOGIA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE JUIZ DE FORA, ), HÉLIO  LIMA DE BRITO JÚNIOR (DEPARTAMENTO 
DE CARDIOLOGIA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE JUIZ DE FORA, ), JOSÉ DONDICI FILHO (DEPARTAMENTO DE 
CARDIOLOGIA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE JUIZ DE FORA, ), ARISE GARCIA DE SIQUEIRA GALIL (DEPARTAMENTO 
DE CARDIOLOGIA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE JUIZ DE FORA,)

RELATO DE CASO: A miocardiopatia não compactada (MNC) é uma doença rara 
causada por um distúrbio no desenvolvimento embrionário. O objetivo deste trabalho 
foi descrever o primodiagnóstico de MNC em uma paciente do sexo feminino de meia 
idade. Paciente, 54 anos, do lar, negra, iniciou (03/2019) quadro de dispnéia e dor 
epigástrica de caráter progressivo, com diagnóstico de pneumonia nosocomial em 
tratamento domiciliar. Em 04/2019, procurou novamente auxílio médico por manter 
dor epigástrica e por surgimento de edema de membros inferiores. Foi então internada 
em hospital universitário,  realizado eletrocardiograma (ritmo sinusal e bloqueio de 
ramo esquerdo completo), ecocardiograma (disfunção sistólica global do ventrículo 
esquerdo com fração de ejeção de 25, disfunção sistólica global do ventrículo direito, 
movimento assincrônico septal, hipocinesia difusa das paredes do ventrículo esquerdo 
e trabeculações miocárdicas grosseiras sugerindo não compactação biventricular). 
Foi possível observar ainda presença de imagem móvel no ápice do ventrículo 
esquerdo de 1,3 x 1,5cm sugerindo trombo. Foi iniciada terapia para insuficiência 
cardíaca, além de anticoagulação. Após otimização clínica, indicado acompanhamento 
ambulatorial e rastreio familiar.  REVISÃO: A MNC é caracterizada pela presença 
de trabeculações miocárdicas e recessos intratrabeculares profundos, sendo o 
ecocardiograma seu principal método diagnóstico. As manifestações clínicas da MNC 
podem ser relacionadas à três grandes grupos: arritmias, insuficiência cardíaca e 
evento tromboembólico. Entretanto, alguns pacientes podem ser assintomáticos. Em 
geral, o prognóstico da doença é reservado, com uma mortalidade em 42-72 meses 
após o diagnóstico de até 35-47. CONCLUSÃO: Apesar de ser uma cardiopatia rara, 
atualmente está sendo mais reconhecida devido aos avanços na ecografia. O manejo 
do MNC precisa ser individualizado, tendo em vista a vasta abrangência de formas 
clínicas e complicações cardiovasculares.
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ACHADO ACIDENTAL DE ANOMALIA CORONARIANA: RELATO DE CASO E 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

VINÍCIUS  BOCCHINO SELEME (HOSPITAL ANGELINA CARON (HAC)), 
CASSIO  PERFETE (HOSPITAL ANGELINA CARON (HAC)), NORIAKI  
TAKESHITA (HOSPITAL ANGELINA CARON (HAC)), RICARDO  LOURENÇO  
(HOSPITAL ANGELINA CARON (HAC)), ERASMO  SIQUEIRA (HOSPITAL 
ANGELINA CARON (HAC)), LUIZ  PAULETTI  (HOSPITAL ANGELINA CARON 
(HAC)), ANTONIO  DEJAIR ACOSTA PAZZINI (HOSPITAL ANGELINA CARON 
(HAC)), RAISSA  DE OLIVEIRA NEVES SIMONATO (HOSPITAL ANGELINA 
CARON (HAC)), RICARDO  PHILIPE ZAGO (HOSPITAL ANGELINA CARON 
(HAC)), DALTON  BERTOLIM PRECOMA (HOSPITAL ANGELINA CARON (HAC))

Relato do caso: MSM, 53 anos, feminina, previamente com hipertensão arterial 
sistêmica e dislipidemia, encaminhada para realização de cinecoronariografia devido 
a presença de dor torácica típica e teste ergométrico (TE) positivo para isquemia 
cardíaca (infradesnivelamento do segmento ST retilíneo de 2,0 mm no pico do 
esforço). Ao ecocardiograma transtorácico, apresentou fração de ejeção de 72 e 
sobrecarga ventricular esquerda. Realizado cateterismo cardíaco esquerdo que 
evidenciou origem anômala de artéria coronária circunflexa (ACX) de porção distal da 
artéria ventricular posterior direita. Demais exame sem outras anomalias, ausência de 
lesões coronarianas obstrutivas e ventriculografia com fração de ejeção preservada. 
Revisão: As anomalias coronarianas são geralmente benignas e diagnosticadas 
incidentalmente em exames de imagem (como a cinecoronariografia) ou autópsia. 
Elas têm prevalência aproximada de 0,6 a 1,3, com uma variedade de achados já  
descritos. Entretanto, podem apresentar trajetos anômalos com risco de morte súbita. 
Dessa maneira, o diagnóstico ajuda a identificar essas situações de maior risco. 
As anomalias coronarianas de ACX são as mais comuns, em comparação a outras 
artérias coronárias, tendo origem mais comum do seio coronariano direito. 
Conclusão: As anomalias de origem de ACX são anomalias coronarianas comuns. 
Dentre as anomalias de origem dessa artéria coronária, a saída encontrada de 
ramo distal da artéria coronária direita é infrequente. Apesar do diagnóstico ser 
geralmente acidental, com a realização de exames de imagem, ele é importante para 
definir trajetos coronarianos malignos e planejar seus tratamentos e facilitar futuras 
abordagens terapêuticas, quando precisamente indicadas.
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ORIGEM ANÔMALA DA ARTÉRIA CORONÁRIA DIREITA E REPERCUSSÕES 
CLÍNICAS DE VARIAÇÕES ANATÔMICAS CORONARIANAS

EDUARDO MASSARO YAMASHITA (UNIVERSIDADE POSITIVO (UP)), 
RODOLFO BELZ  ANTONIAZZI (UNIVERSIDADE POSITIVO (UP)), LISSANDRO 
DANNY  SOUZA DOS SANTOS (UNIVERSIDADE POSITIVO (UP)), LUIZ 
AUGUSTO   LAVALLE (UNIVERSIDADE POSITIVO (UP))

Caso clínico: Paciente masculino, 67 anos, durante procedimento de colelitíase, o 
paciente apresentou Fibrilação Ventricular (FV) e devido sua repercussões clínicas 
graves foi realizado o cateterismo cardíaco (CAT), onde percebeu-se um caso 
de raro de ACD originada da artéria descendente anterior esquerda. Ele possuía 
história de insuficiência cardíaca (IC) grau ll com fração de ejeção (FE) de 31 e 
confirmação epidemiológica de miocardiopatia chagásica. O Eletrocardiograma (ECG) 
evidenciou uma FC de 55 bpm e um bloqueio do ramo esquerdo em ritmo sinusal. 
O ecocardiograma (ECoG) apresentou como conclusão um ventrículo esquerdo (VE) 
dilatado, com hipocinesia difusa, função sistólica global diminuída em grau leve e 
função diastólica com padrão de relaxamento diminuído. Além disso, mostrou um átrio 
esquerdo (AE) aumentado, refluxo mitral leve e aórtico mínimo. 
Revisão: As artérias coronárias direita e esquerda originam-se da região proximal da 
porção ascendente da aorta, imediatamente superior à valva da aorta e seguem por 
lados opostos do tronco pulmonar. No entanto, variações anatômicas da vascularização 
coronariana são presentes e devem ser consideradas em qualquer cenário clínico ou 
cirúrgico, uma vez que essas anomalias podem causar sintomas muito semelhantes 
da doença arterial cardíaca.  A origem anômala da artéria coronária direita (ACD) na 
artéria coronariana descendente anterior esquerda possui incidência extremamente 
rara na literatura (0,024). 
Conclusão: Variações anatômicas coronarianas com origem em sinus oposto não são 
comuns, 1 a cada 100 pacientes costumam apresentar, entretanto, quando presentes 
elas podem mimetizar os sinais da doença arterial coronariana. Sendo necessário para 
avaliação, o entendimento dessa possibilidade pelo clínico e cirurgião, havendo para 
estratificação de risco a consideração que quando a anomalia anatômica percorre entre 
a aorta e artérias pulmonares há 43 de chance de dor típica no peito, com maiores 
taxas de complicações, como morte súbita cardíaca e necessidade de cirurgia.
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TETRALOGIA DE FALLOT EM DOIS IRMÃOS: UM RELATO DE CASO

LETÍCIA BEGNINI (FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE - FPP), PEDRO 
CALEGARI (FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE - FPP), RODRIGO KEN 
MATHUY HISSANO (FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE - FPP), VITOR HUGO  
JACOB BARRETO (FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE - FPP), MOZARTH 
MATHEUS SILVINO DO NASCIMENTO (FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE 
- FPP), LEONARDO  DE OLIVEIRA GUASSU (FACULDADES PEQUENO 
PRÍNCIPE - FPP), KERLI DREIER KUPAS (FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE 
- FPP), SABRINA JUSVIAK THEODOROVICZ (FACULDADES PEQUENO 
PRÍNCIPE - FPP), MARIA FERNANDA DE AGUIAR SOARES (FACULDADES 
PEQUENO PRÍNCIPE - FPP), IZABEL CRISTINA  MEISTER COELHO 
(FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE - FPP)

Descrição do caso: Dois irmãos do sexo masculino, de 17 e 9 anos do sexo, 
procedentes de Curitiba – PR, foram diagnosticados aos 3 anos com Tetralogia de 
Fallot (T4F) na sua variável mais branda, Pink Fallot. Nesta situação, há a presença 
de comunicação interventricular subaórtica, dextroposição aórtica (aorta cavalgante), 
hipertrofia ventricular direita e obstrução do efluxo sanguíneo do ventrículo direito por 
meio de uma estenose do infundíbulo da valva pulmonar - que nestes dois irmãos 
era mínima, mascarando os sintomas cianóticos e crises hipoxêmicas. Por serem 
“fallots rosados”, o diagnóstico foi mais tardio. A cirurgia de correção para os dois 
foi bem-sucedida, e os pais foram aconselhados a buscar aconselhamento genético 
para investigar possível correlação com a Síndrome de DiGeorge, associada a 
deleções no braço longo do cromossomo 22 (22q11). Os dois irmãos permanecem em 
acompanhamento ambulatorial anualmente. Na última consulta, a eletrocardiografia 
(ECG) do irmão mais velho apresentava distúrbios de condução discreto por bloqueio 
parcial em ramo direito e exame físico com sopro sistólico discreto, enquanto que o 
irmão mais novo apresentou ECG com bloqueio de ramo direito sem sobrecarga, sopro 
sistólico 3+/6+, hipofonese discreta de B1, provavelmente pela estenose residual da 
valva pulmonar,  e hiperfonese intensa de B2.
Revisão de Literatura: Considerando todas as cardiopatias congênitas, a T4F possui 
uma incidência de 9,7 no Brasil - a mais frequente cardiopatia cianótica - com fácil 
diagnóstico por ecocardiografia após sintomas típicos no primeiro ano de vida. É uma 
cardiopatia complexa que ocorre por anormalidades no desenvolvimento cardíaco fetal 
nas oito primeiras semanas de gestação e pode ser classificado em Pink Fallot, Fallot 
Clássico e Fallot Extremo.
Conclusão: Conclui-se a necessidade de reconhecer todas as variantes da T4F e 
seus sinais clínicos para realizar diagnóstico precoce, além de correlacionar casos 
familiares com outras possíveis etiologias sindrômicas e estabelecer medidas 
terapêuticas abrangentes.
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MIOCARDIOPATIA SECUNDARIA AO USO DE ANABOLIZANTES - RELATO 
DE CASO COM DESFECHO TRÁGICO

ANTONIO DEJAIR ACOSTA PAZZINI (HOSPITAL ANGELINA CARON ), JANAINA 
BERNARDI BAREA (HOSPITAL ANGELINA CARON), DALTON BERTOLIN 
PRECOMA (HOSPITAL ANGELINA CARON), CAMILA  RICHTER (HOSPITAL 
ANGELINA CARON), GERMAN ARCOS GONZALES (HOSPITAL ANGELINA 
CARON), FLORA ELI MELEK (HOSPITAL ANGELINA CARON), FABIO OLAER 
OKIPNEY (HOSPITAL ANGELINA CARON), CASSIO PERFETE (HOSPITAL 
ANGELINA CARON), RICARDO PHELIPE ZAGO (HOSPITAL ANGELINA 
CARON), VANESSA DELMIRO SANTOS (HOSPITAL ANGELINA CARON)

O uso inadvertido de substancias anabolizantes tem crescido entre jovens e atletas 
na busca por performance ou simplesmente para fins estéticos. Suas ações deletérias 
no organismo são amplamente conhecidas, dentre elas destacamos a cardiomiopatia 
induzida por anabolizantes. 

Relato de caso: C.A.B.J, 30 anos, masculino, praticante de musculação, natural e 
procedente de Curitiba/PR. Vem a consulta ambulatorial com queixa de dispneia aos 
mínimos esforços, ortopnéia e dispneia paroxística noturna. Sintomas com inicio ha 30 
dias e importante piora na ultima semana. Negava comorbidades previas. Ao exame 
físico apresentava-se em bom estado geral, PA 106/57, FC 78, bulhas cardíacas 
rítmicas, normofonéticas, sopro sistólico em área mitral 3+/6+. Ausculta pulmonar sem 
ruídos adventícios, abdome plano, flácido, sem peritonismo. Membros inferiores sem 
edema ou sinais de empastamento e ausência de turgência jugular.
O eletrocardiograma era de ritmo sinusal, bloqueio de ramo direito e bloqueio divisional 
anterossuperior. Ao ecocardiograma hipocinesia difusa importante de ventrículo 
esquerdo, trombo móvel pequeno em átrio direito, trombo aderido ao segmento distal 
de veia cava inferior e uma fração de ejeção de 20 por teichozl.
O principal mecanismo de ação dos esteroides anabolizantes é a estimulação 
nuclear da transcrição de DNA. A testosterona causa aumento na largura das fibras 
musculares devido a elevação no numero de miofilamentos e miofibrilas. É um agente 
pro-inflamatório que age por indução de resposta celular, ativa genes que induzem 
apoptose e aumenta a expressão de citocinas pro inflamatórias no coração como o 
TNF-alfa. Além dos efeitos diretos sobre o miocárdio também podemos citar efeitos 
secundários por alteração do perfil lipídico e coagulação. 
O paciente em questão evoluiu com disfunção renal aguda e necessidade de 
terapia de substituição, tromboembolismo pulmonar, disfunção hepática grave, 
a descompensaç257,o cardíaca teve necessidade de drogas vasoativas em sua 
intervenção, levando o paciente a falência múltipla de órgãos e óbito.
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FOI  SOMENTE UMA ARRITMIA?

SERGIO  TARBINE (HOSPITAL CARDIOLOGICO COSTANTINI), COSTANTINO 
COSTANTINI (HOSPITAL CARDIOLOGICO COSTANTINI), MARCELO 
FREITAS (HOSPITAL CARDIOLOGICO COSTANTINI), COSTANTINO O 
COSTANTINI (HOSPITAL CARDIOLOGICO COSTANTINI), MARCOS DENK 
(HOSPITAL CARDIOLOGICO COSTANTINI), RAFAEL MACEDO (HOSPITAL 
CARDIOLOGICO COSTANTINI), MARCIO LUIZE (HOSPITAL CARDIOLOGICO 
COSTANTINI), JOAO FOLADOR (HOSPITAL CARDIOLOGICO COSTANTINI)

Introdução: Apresentamos o caso de um paciente com queixa de arritmia e dispnea. 
Relatamos a sequencia de abordagem deste caso complexo, com fibrilação atrial, ICC, 
AVC prévio e doença coronaria desconhecida 
Descrição : G.S.T., masc, 69 anos, HAS, dislipidemia, diabetes, ex- tabagista, e 
fibrilação atrial de início desconhecido, queda da capacidade para classe III nos 10 
dias prévios. Neurologicamente queixa de mudança de comportamento e perda de 
memória. Ecocardiografia sem trombo em átrio esquerdo,  e apêndice atrial esquerdo 
com anatomia favorável  para fechamento. Realizada cardioversão elétrica seguida de 
tomografia que confirmou presença de doença coronária e RMN encefálica mostrando 
imagem de evento  isquémico recente. A seguir o paciente fio submetido a cateterismo 
cardíaco com avaliação funcional invasiva. Realizada discussão do heart team com 
neurologia. Com CHADS 2=5, CHAD2DS2-VASC=6 e HAS BLED=3, o fechamento 
percutâneo do apêndice atrial esquerdo foi colocado entre as opções de tratamento, 
junto com intervenção coronária percutânea.  Fechamento do apêndice atrial esquerdo 
foi realizado sob fluoroscopia e ecocardiografia trans esofágica  (ETE). Após punção 
septal, o cateter delivery foi posicionado em átrio esquerdo. Atriografia esquerda 
foi realizada usando um cateter de pig-tail, através do delivery. Após medições por 
fluoroscopia e ETE, um oclusor de apêndice atrial n:22 foi usado. No 4to dia, o paciente 
foi submetido à angioplastia+ stent da coronária direita, usando imagem intravascular 
(IVUS-OCT). A coronária esquerda também foi submetida a análise. O paciente foi 
liberado após 2 dias fazendo uso de anticoagulação oral e antiadesão plaquetaria.   
Conclusão: O que parecia ser somente um caso de arritmia foi, em realidade, uma 
situação complexa, incluindo insuficiência cardíaca, doença coronária e neurovascular. 
A discussão clínica entre cardiologia, neurologia e intervenção percutânea, levou 
a uma decisão terapêutica na medida do paciente, incluindo farmacologia pós 
intervenção (Amiodarona, Clopidogrel, Apixaban 45 dias, Olmesartan, atorvastatina, 
Sitagliptina + metformina.
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MIOCARDIOPATIA NÃO COMPACTADA: UM RELATO DE CASO EM ATLETA 
DE ALTO RENDIMENTO

JÉSSICA BERTELONI GERMANOVIX (UNICESUMAR)

Relato de Caso: M.L.S, sexo feminino, atleta de natação, provas de 100 e 200m 
crawl e costas, em 2010, aos 16 anos de idade, buscou atendimento ambulatorial por 
suspeitar de um cisto em seu punho direito, contudo ao exame físico foi suspeitado 
de uma possível arritmia.  O eletrocardiograma (ECG) solicitado veio dentro da 
normalidade, descartando arritmia, contudo, na ressonância magnética (RM) foram 
identificadas acentuadas trabeculações na porção média e apical da parede lateral 
do ventrículo esquerdo (VE) e apical circunferencial biventricular, no VE a relação 
entre o miocárdio não compactado sobre o miocárdio compactado foi de 2,7, sendo 
diagnosticada com Miocardiopatia não compactada (MNC). Mesmo assintomática, 
foi preconizado uso continuo de ácido acetilsalicílico (AAS) e interrupção das 
competições esportivas por haver altas descargas de adrenalina durante as provas, 
somado ao fato de ter pai falecido de morte súbita aos 42 anos e seu avô paterno 
falecido por complicações de infarto. Revisão: A MNC é considerada uma cardiopatia 
rara e congênita, decorrente da não compactação do miocárdio, possivelmente 
entre a quinta e oitava semana embrionária. Encontra-se uma camada compactada 
externa, e a não compactada, interna, sendo mais comuns nas paredes apical, 
médiolateral e médio-inferior do VE, além da razão superior de 2:1 entre o miocárdio 
não compactado e o miocárdio compactado. As causas de MNC não estão totalmente 
esclarecidas, porém associam-se mutações em diversos genes, além da sobrecarga 
de pressão ou isquemia miocárdica gerando regressão dos sinusoides embrionários 
e consequente persistência dos espaços intertrabeculares. A MNC apresenta-se com 
um quadro clinico amplo, desde assintomáticos até morte súbita. O tratamento varia 
desde o uso de AAS até transplantes cardíacos, em casos extremos.  Conclusão: É 
necessário maior respaldo científico sobre a MNC em pacientes assintomáticos como 
forma de contribuir para o melhor entendimento da possível evolução para um quadro 
sintomático com possíveis complicações.
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MIOCARDIOPATIA NÃO COMPACTADA: RELATO DE CASO ASSINTOMÁTICO

ANA JULIA GUZZO LEMKE (UNIVERSIDADE POSITIVO), ANGELA GUZZO 
LEMKE (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA), VIVIANA GUZZO LEMKE 
(CLÍNICA CARDIOCARE), WALMOR LEMKE (CLÍNICA CARDIOCARE), DAISY 
MARIA SILVA CHIARELI VALLIM (CLÍNICA CARDIOCARE), JIRIS REZENDE 
ABOU REJAILE (CLÍNICA CARDIOCARE)

Relato de caso: Paciente de 20 anos, com insuficiência cardíaca, eletrocardiograma 
com sobrecarga ventricular, ecocardiograma com disfunção sistólica global leve, 
fração de ejeção de 52. Feito ressonância magnética que evidenciou trabeculações na 
região latero-apical do ventrículo esquerdo, levando ao diagnóstico de miocardiopatia 
não compactada. Conduta médica anticoagulação plena e orientações médicas. 
Entre os anos de 2013 a 2019, realizou 15 consultas. Apresentou um episodio de 
cansaço durante o dia, sem causa definida, permanecendo assintomático no restante 
do tempo. Em ecocardiograma realizado em 2017, apresentou função sistólica e 
diastólica normal, com imagem compatível com miocárdio não compactado em região 
lateral apical, e o  eletrocardiograma realizado em 2018, não apresentou qualquer 
irregularidade ou sobrecarga ventricular, segundo os critérios de Sokolow. Revisão: 
A miocardiopatia não compactada é uma doença congênita rara, que resulta na não 
compactação do miocárdio entre a quinta e oitava semana de vida embrionária¹ sendo 
que a falha se dá na não aproximação do endocárdio ao epicárdio². A sua prevalência 
é desconhecida¹ e sua incidência é estimada em 0,014 a 1,3 na população². Diferentes 
genes têm sido relacionados ao caráter genético ou familiar, como mutações no gene 
G4.5, mutações P121L, CYPHER/ZASP, E101K e no cromossomo 11p15³. Critérios de 
diagnósticos de Stollberger e Cols definem a presença da doença se há mais de três 
trabeculações em um único plano de imagem nas paredes ventriculares4 acima dos 
músculos papilares e doppler colorido5, e por ressonância magnética, se 20 da massa 
total do vetrículo for trabeculada. infere-se miocardiopatia não compactada como 
diagnóstico6. Conclusão: Este caso de miocardiopatia não compactada não apresenta 
sintomas ou alterações ao exame físico, embora nos exames complementares do 
paciente pode-se observar alterações compatíveis com o diagnóstico firmado pela 
ressonância magnética em 2013.

P 150
DISFUNÇÃO VENTRICULAR APICAL TRANSITÓRIA (CARDIOMIOPATIA DE 
TAKOTSUBO): RELATO DE CASO

KENJI  ROCHA NAKAHARA (CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO ASSIS 
GURGACZ), JOÃO  VYTOR PAGNUSSAT (CENTRO UNIVERSITÁRIO 
FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ), KARLA MULINARI VICINI (CENTRO 
UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ), RAFAEL HILLEBRAND 
FRANZON (CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ), 
LEANDRO SHIGERU IKUTA UEDA (CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO 
ASSIS GURGACZ)

RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 70 anos, previamente hipertensa 
iniciou pela manhã, após realização de atividades físicas e situação estressante, com 
sensação de mal-estar e tontura associada a desconforto em região cervical e membro 
superior esquerdo. Ao exame físico, apresentava-se em estado regular, com palidez 
importante, associada a sopro holossistólico (2+/6+) em foco mitral e pressão arterial 
de 110 X 70 mmHg. Eletrocardiograma sem alterações, ecocardiografia com fração de 
ejeção (FE) de 35 e hipocinesia antero-septo-apical. Exames laboratoriais mostraram 
aumento de enzimas cardíacas. Paciente realizou angiocoronariografia, sem obstruções 
significativas. Para elucidação do caso solicitou-se ressonância magnética cardíaca, 
a qual constatou disfunção ventricular esquerda global discreta com hipercinesia da 
porção basal circunferencial e discinesia das porções médio apical circunferencial e 
ápice (balonização médio apical do ventrículo esquerdo), revelando assim, diagnóstico 
de cardiomiopatia de Takotsubo. A paciente recebeu tratamento suportivo e teve 
seu quadro normalizado com recuperação da FE (72). REVISÃO: A dor torácica e 
outros sintomas sugestivos de Síndrome Coronariana Aguda (SCA) representam de 
5-10 dos atendimentos emergenciais nos EUA. Apesar de tão recorrente, continua 
sendo um grande desafio em razão de suas múltiplas possibilidades diagnósticas, 
dentro das quais está a cardiomiopatia de Takotsubo. Essa condição se trata de 
uma doença rara e de descoberta recente, com relação epidemiológica relevante em 
mulheres na pós-menopausa (88,8). A apresentação clínica é usualmente precedida 
por uma condição física ou emocionalmente estressante e inclui angina típica 
de SAC, dispneia, alterações em exames laboratoriais e de imagem. O quadro é 
autolimitado sendo necessário suporte durante o tratamento. CONCLUSÃO: Apesar 
de rara, a cardiomiopatia de Takotsubo manifesta-se como um importante diagnóstico 
diferencial para SCA e os exames de imagem, com achados característicos, atingem o 
diagnóstico. Nota-se que o caso está em conformidade com a literatura demostrando a 
necessidade de estar atento aos pacientes com essa sintomatologia.

P 152
CASO RARO DE ENDOCARDITE DE VALVA TRICÚSPIDE ASSOCIADA A 
MIXOMA ATRIAL DIREITO

MARIANA YURI  NAKAMURA (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PR), 
ANA KARYN EHRENFRIED DE FREITAS (HOSPITAL SANTA CASA DE 
CURITIBA - PR), CAROLINA STOLL (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - 
PR), CLAUDINEI  COLATUSSO (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PR), 
RODRIGO RODRIGUES DA SILVA (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA 
- PR), DANIELLY MARISA  WAGNER (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA 
- PR), PEDRO GOULART BERRO (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - 
PR), RODRIGO LEITE ALBANEZ (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PR), 
TAIANA E.  CHECCHIA (HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PR)

Introdução: Endocardites do lado direito do coração são bem mais raras que do lado 
esquerdo, compreendendo cerca de 5 a 10 de todos os casos de endocardite infecciosa 
(EI). Desses, cerca de apenas 9 se referem a endocardite de valva tricúspide. O 
principal fator de risco é uso de drogas injetáveis, sendo ainda mais raros em pacientes 
sem esse histórico. Apresentamos um caso raro de endocardite de valva tricúspide 
associada a mixoma atrial direito. Caso clínico: Homem, 55 anos, encaminhado 
ao serviço de cirurgia cardíaca por presença de massa arredondada e pediculada, 
aderida em face superior do átrio direito, ocasionando restrição de abertura da via de 
entrada do ventrículo direito. Realizada exérese da lesão, sendo confirmado mixoma 
atrial na evolução. Cerca de 15 dias após a alta, paciente deu entrada novamente por 
quadro sugestivo de sepse de foco a esclarecer. Durante a investigação, realizado 
ecocardiograma transesofágico, que mostrou imagem hiperecogênica móvel aderida 
o folheto septal da valva tricúspide em sua face ventricular de cerca 10x17mm e 
hemocultura positiva para Streptococcus aureus, fechando diagnóstico de EI. Paciente 
evoluiu com disfunção renal grave, com instabilidade do quadro, não apresentando 
condições clínicas para realização de cirurgia, sendo mantido em tratamento clínico. 
Conclusão: Endocardite de valva tricúspide em paciente sem histórico de uso de 
drogas injetáveis nem sempre é a primeira opção diagnóstica, especialmente em 
paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca, em que mediastinite ou infecção de 
ferida operatória é uma possibilidade mais comum em paciente com sinais infecciosos. 
Casos como esse são importantes para alertar sobre a necessidade de realização de 
hemoculturas e ecocardiograma como complementação diagnóstica desses pacientes.
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P 153
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE SÍNDROME DO CORAÇÃO PARTIDO - 
RELATO DE CASO

EDUARDO MASSARO  YAMASHITA (UNIVERSIDADE POSITIVO (UP)), 
RODOLFO BELZ  ANTONIAZZI, (UNIVERSIDADE POSITIVO (UP)), RAFAEL 
BANDEIRA   CHRUSCINSKI (), JACQUES CASSIDORI   COUTO (), ADRIELLY 
BATISTA DE JESUS  BOLSI ()

Relato de caso: Paciente feminina 85 anos, apresentou dor torácica e dispneia por 
volta das 8h (09/05/19), foi atendida em domicílio, evoluiu com PCR por 3 min durante 
o trajeto e nova PCR por 3 min na unidade de pronto atendimento. Após admissão 
hospitalar, o eletrocardiograma mostrou infarto agudo do miocárdio com supra 
desnivelamento de ST. Após o cateterismo evoluiu para choque cardiogênico com PCR 
por 15 min. Ao cateterismo apresentou ventrículo esquerdo com acinesia de parede 
anterior, apical e diafragmática, regurgitação mitral, sem processos de obstrução 
significativos em ambas as coronárias. Em laudo de ecocardiograma mostra acinesia 
de todos os segmentos médios e apicais com função sistólica global gravemente 
diminuída (FE 15). Os achados nos exames de imagem mais história clínica apontam 
para o diagnóstico da síndrome do coração partido ou Takotsubo. Na sequência feito 
protocolo medicamentoso para o caso e internada em UTI veio a óbito no dia seguinte. 
Revisão: A Síndrome do coração partido (SCP), também conhecida como doença de 
Takotsubo é uma desordem transitória e segmentar do ventrículo esquerdo (VE) na 
ausência de coronariopatia obstrutiva. O sintoma mais comum é a dor retroesternal, 
entretanto, alguns pacientes apresentam dispnéia, choque, anormalidades 
eletrocardiográficas e discreto aumento de enzimas cardíacas. Sendo a apresentação 
de ausência de doença obstrutiva e reversibilidade da disfunção ventricular essenciais 
para um diagnóstico seguro. 

Conclusão: É de fundamental importância no conhecimento médico, na avaliação 
e admissão desse paciente, a apresentação de condição física ou emocionalmente 
estressante como, a morte de um ente querido, acidentes, cirurgias e substâncias 
estimulantes. Artigos ainda apontam para consideração de fatores de risco na 
epidemiologia como, mulheres pós-menopausa que representam 9 a cada 10 
pacientes e hipertensão arterial sistêmica, sendo uma comorbidade muito prevalente 
na história clínica, podendo colaborar com a ideia de uma apresentação crônica de 
estresse da paciente.

P 155
AORTOPATIA EM PACIENTE COM SÍNDROME DE MARFAN: RELATO DE 
CASO DE DISSECÇÃO AÓRTICA TIPO B.

MARIA EDUARDA MINATTI (UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - 
FURB), MARCELO MOSER FIAMONCINI (HOSPITAL SANTA ISABEL), LUIZA 
FERNANDES MOTTA (UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB), 
VITORIA RAISSA PRADA FRONZA (UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
- FURB), CAMILA PURNHAGEN BROERING (UNIVERSIDADE REGIONAL DE 
BLUMENAU - FURB)

Relato: Feminina, 45 anos, hipertensa, diagnóstico de síndrome de Marfan (SM) 
e histórico familiar de dissecção aórtica (DA) prévios, chega à emergência com 
epigastralgia súbita em pontada, irradiada para dorso. Durante avaliação, alívio parcial 
da dor com morfina, diferença pressórica inferior a 20mmHg entre membros superiores, 
pulsos distais palpáveis e simétricos, sem sopros cardíaco ou abdominal. Realizada 
angiotomografia de aorta total, que demonstrou DA iniciando-se após origem da artéria 
subclávia esquerda, estendendo-se até segmento proximal da artéria ilíaca externa 
direita, caracterizando dissecção tipo B de Stanford (Figura 1 e 2). Após avaliação da 
equipe de cirurgia vascular, optou-se por tratamento conservador. Durante internação, 
apresentou melhora parcial do quadro álgico e sinais vitais estáveis. Admitida aos 
cuidados da unidade de terapia intensiva para controle pressórico e da frequência 
cardíaca. Permaneceu sem picos hipertensivos ou sinais de falência orgânica. 
Evolução com parada cardiorrespiratória após 4 dias, por provável DA aguda rota. 
Revisão: SM é uma condição autossômica dominante e distúrbio comum do tecido 
conectivo. Doença aórtica, levando à dilatação aneurismática, regurgitação e 
dissecção, é a principal causa de morbimortalidade. Quando não diagnosticada ou 
tratada, frequentemente está associada à DA, geralmente iniciada acima dos óstios 
das coronárias, podendo estender-se por todo comprimento do vaso (tipo A de 
Stanford) ou de início distal à subclávia esquerda (tipo B), 10 dos casos. O tratamento 
primário da DA tipo B não complicada é clínico. Na presença de complicações, 
recomenda-se intervenção cirúrgica ou endovascular. Nesse subtipo, prevalecem 
desfechos relacionados à má perfusão, sendo ruptura incomum (5). 
Conclusão: A principal causa de óbito na SM são eventos cardiovasculares. Correção 
endovascular de DA tipo B pode ocasionar adicional dilatação ou dissecção em 
segmento justaprótese. Terapia medicamentosa demonstra bons resultados, 
diminuindo o índice de ruptura. A importância do diagnóstico precoce está em 
estabelecer terapia medicamentosa protetiva, evitando ou retardando agravos.

P 154
FIBRILAÇÃO ATRIAL E ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL APÓS 
TRATAMENTO DE FLUTTER ATRIAL: RELATO DE CASO

MARJORIE BERTOLINO MEZZAROBA (FPP), JULIA TIEMI YAMAMOTO (UFPR), 
KERLI DREIER KUPAS (FPP), AUDREY CAETANO DA SILVA (UFPR), HELOÍSA 
TRIERWEILER (UFPR), LETÍCIA GRANISKA SALANTI (UFPR), LUIZA CRIBARI 
GABARDO (UFPR), NATHALIA ZORZE ROSSETTO (UFPR), RODOLFF NUNES 
DA SILVA (UFPR), SARAH ALÍCIA GARCIA STIER (UFPR)

Descrição do caso: Paciente masculino, 79 anos, foi admitido devido a desvio de 
rima labial à direita, ptose palpebral e lentificações à esquerda. Ao exame físico, 
manifestou pressão arterial de 140/90 mmHg, ausculta cardíaca com bulhas 
arrítmicas normofonéticas sem sopros, caracterizada como fibrilação atrial (FA) em 
eletrocardiograma (ECG), e paresia em hemicorpo esquerdo. Exame laboratorial 
evidenciou tempo de protrombina baixo, enquanto tomografia computadorizada exibiu 
microangiopatia sem sinais de isquemia. Paciente apresenta histórico de internamento, 
há 5 anos, por tontura e mal estar geral associados à taquiarritmia polimórfica com 
QRS alargado em teste de esforço. Nesse episódio recebeu diagnóstico de flutter 
atrial (FL) e foi submetido à ablação. ECG pós-tratamento resultou em ritmo sinusal 
e bloqueio atrioventricular (BAV) de primeiro grau, permitindo alta com prescrição de 
anticoagulante.
Revisão de Literatura: Em pacientes diagnosticados com FL, ablação por cateter é 
recomendada quando os episódios são recorrentes, graves ou quando resultam do 
tratamento antiarrítmico da FA. Esse procedimento objetiva a redução, porém, não 
elimina a incidência de FL, FA, eventos tromboembólicos e acidente vascular cerebral 
(AVC). Diante disso, após a ablação, institui-se que paciente realize anticoagulação 
oral por um mês e, mesmo diante da não ocorrência de arritmias atriais, deve-se 
realizar estratificação dos pacientes utilizando a escala CHA2DS2-VASc para avaliar 
retirada ou não do fármaco. Ademais, a ablação pode provocar edema no tecido ao 
redor do nodo atrioventricular, resultando em bloqueio atrioventricular temporário.
Conclusão: Paciente do caso, inicialmente diagnosticado com FL, foi submetido ao 
tratamento padrão - ablação por cateter seguido de uso de anticoagulantes. Contudo, 
evoluiu com episódio de FA assintomática e sinais indicativos de AVC, indicando que 
a FA pós-ablação pode manifestar sinais apenas quando suas complicações forem 
estabelecidas.

P 156
SINAL DE FRANK EM UM PACIENTE INTERNADO POR ACIDENTE VASCULAR 
ENCEFÁLICO

MARCELO MANUKIAN PATTI (UNIVILLE), ANDRE  DA SILVA SEZERINO 
(UNIVILLE), PIETRO FIGUEIREDO MYLLA (UNIVILLE), GIBRAN  DA COSTA 
REIS (UNIVILLE), FABIANO  LUIS SCHWINGEL (UNIVILLE)

RELATO DE CASO
Paciente masculino, 45 anos, admitido no Hospital Municipal São José (Joinville-SC) 
no dia 12/03/2019, após início súbito de afasia e hemiparesia à direita. A Tomografia 
Computadorizada de Crânio evidenciou lesão lacunar gigante em centro semioval à 
esquerda, confirmando a suspeita de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico. Foi 
realizado tratamento protocolado pelo serviço, sem outras intercorrências.
À inspeção, nota-se Prega Lobular Diagonal (PLD) e xantelasmas bilateralmente. 
Exames laboratoriais mostraram Colesterol Total 322 mg/dl e LDL 245 mg/dl. O 
Ultrassom de Artérias Carótidas Internas apontou 60 de estenose luminal à direita e 
85 à esquerda. No 7º dia de internação, o paciente recebeu alta hospitalar, ainda com 
sequelas motoras.

REVISÃO
O Sinal de Frank corresponde a uma linha ocupando pelo menos 1/3 do comprimento 
entre o tragus e a borda lobular posterior de uma orelha. Em 1973, Sanders T. Frank 
observou que dentre 20 pacientes que apresentavam PLD, 19 tinham pelo menos um 
fator de risco para coronariopatias. Estudos posteriores comprovaram que, apesar da 
composição corporal e padrão alimentar idênticos, o risco de síndrome metabólica e 
aterosclerose coronariana foi maior em pacientes com PLD.
A fisiopatogenia da alteração não foi totalmente elucidada, mas a principal hipótese 
está baseada na alteração do lóbulo da orelha, na qual é composto de tecido elástico 
e vasos sanguíneos. Acredita-se que existe uma ruptura ou diminuição do fluxo nos 
vasos sanguíneos, justificado por alterações predispostas por fatores hemodinâmicos 
alterados na doença coronariana. Este sinal é mais específico em paciente jovens, 
devido ao envelhecimento do tecido conjuntival e consequente surgimento de pregas 
dermatológicas em idosos. 

CONCLUSÃO
A identificação do sinal de Frank, por mais que não exija semiologia avançada, pode 
ajudar no rastreamento de pacientes com risco cardiovascular, indicando investigação 
e conduta mais precocemente, com o objetivo de diminuir a mortalidade por doença 
cardiovascular.
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P 157
IMPLANTE PERCUTÂNEO DE VÁLVULA AÓRTICA EM PACIENTE COM 
ESTENOSE SEVERA: UM RELATO DE CASO.

LUCAS PAGANELLI GRECA DE MACEDO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARANÁ), MARIA FERNANDA  DE AGUIAR SOARES (FACULDADES PEQUENO 
PRÍNCIPE), CARLA  MASUKAWA LAVALLE (FACULDADES PEQUENO 
PRÍNCIPE), RAFAEL   DE SOUZA RODRIGUES ALVES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ), FLÁVIA   ELISA GUERIOS (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARANÁ), MARIANA BARBOSA DANIEL (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO PARANÁ)

CASO: P. D, masculino, 76 anos, admitido na Unidade Referenciada com queixas  de 
dispneia (NYHA III/ VI), dor torácica típica (Tipo A), ortopneia, dispneia paroxística 
noturna e síncope. Possui HAS, IC com fração de ejeção preservada, DM, dislipidemia 
e FA paroxística. Realizou-se ecocardiograma transtorácico (ETT) evidenciando dupla 
lesão aórtica com estenose severa da valva (área indexada: 0,3 cm2/m2, gradiente 
médio: 54 mmHg, gradiente máximo: 89 mmHg) refluxo mínimo,ventrículo esquerdo 
(VE) com hipertrofia excêntrica. Eletrocardiograma evidenciou sobrecarga ventricular 
esquerda e extrasístoles ventriculares. 
 Como conduta, colocou-se implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI), com boa 
evolução. O novo ETT mostrou prótese com abertura adequada, refluxo paravalvar 
mínimo (g. médio 12 mmHg, g. máximo 22 mmHg).
REVISÃO:Estenose aórtica (EAo) caracteriza-se como obstrução à ejeção de sangue 
pelo VE . Sua degeneração é patológica, sendo a calcificação a etiologia mais 
prevalente na população mundial .EAo associa-se a dispneia, dor torácica, síncope 
, risco aumentado de fibrilação atrial e ,consequentemente, acidentes vasculares 
embólicos . O acompanhamento através de ecocardiografia, assim como avaliação de 
risco cirúrgico, são fundamental na decisão da conduta terapêutica.
O TAVI surgiu como alternativa terapêutica direcionada a pacientes com alto risco 
para cirurgia de troca valvar convencional (CxA). Nos Estados Unidos, atribui-se ao 
TAVI recomendação Classe I para tratamento de EAo com sintomatologia severa em 
pacientes com elevado risco cirúrgico. Válvulas implantadas por TAVI apresentam 
hemodinâmica e durabilidade similar às implantadas por CxA. Além disso, o TAVI gera 
menor número geral de complicações e menor tempo médio de internação. Assim, 
percebe-se um aumento de procedimentos realizados por ano mundialmente, bem 
como do número de centros médicos aptos a realizá-lo.
CONCLUSÃO: Sendo assim, torna-se imprescindível o reconhecimento do risco 
cirúrgico de cada paciente a fim de indicar uma alternativa terapêutica de menor 
risco e menos invasiva, como a TAVI, consequentemente melhorando a qualidade e 
expectativa de vida do paciente.

P 159
ORIGEM ANÔMALA DA ARTÉRIA CORONÁRIA DIREITA NO SEIO DE 
VALSALVA ESQUERDO

JULIANA  DE ANDRADE FRONCHETTI  (FACULDADE EVANGÉLICA MACKENZIE 
DO PARANÁ), PAOLA  CARDOSO PRETO (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO PARANÁ), RODRIGO  CARDOSO PEREIRA (PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ), LUIZ FERNANDO  KUBRUSLY 
(FACULDADE EVANGÉLICA MACKENZIE DO PARANÁ), FERNANDO  
BERMUDEZ KUBRUSLY (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), TAIANE  
BELINATI LOUREIRO KUBRUSLY (UNIVERSIDADE POSITIVO), ANDRESSA  
BERTOLDI (FACULDADE EVANGÉLICA MACKENZIE DO PARANÁ)

CASO CLÍNICO: Paciente jovem, masculino, sem comorbidades prévias, foi 
admitido em serviço especializado de cardiologia em Curitiba por quatro episódios 
de Parada Cardiopulmonar em Taquicardia Ventricular - todas revertidas após ciclos 
de Reanimação Cardiopulmonar. Ao longo da investigação, descobriu-se, por meio 
de cateterismo cardíaco, a origem anômala da coronária direita, que se encontrava 
no seio de Valsalva esquerdo, justificando o quadro do paciente. Foi indicado um 
cardioversor desfibrilador implantável (CDI), e o procedimento e o pós operatório 
foram realizados sem intercorrências. Atualmente, está estável e faz uso regular de 
amiodarona, AAS, clopidogrel e carvedilol em doses baixas. REVISÃO: Anomalias 
das artérias coronárias podem ser observadas de 0,6 a 1,3 dos pacientes submetidos 
à cineangiocoronáriografia, e em 0,3 das autópsias. (1) A maioria dos acometidos 
são assintomáticos, e apenas 20 dos pacientes apresentam eventos de síncope, 
arritmias, infarto agudo do miocárdio ou morte súbita. (1) É mais prevalente, a 
ocorrência de eventos cardiovasculares nas anomalias coronárias relacionadas à 
origem no seio de Valsalva contralateral.  Sendo cerca de 0,019 a 0,92 dos achados 
na cineangiotomagrafias, e  representando a segunda causa mais comum de morte 
súbita em atletas jovens. (3) Representa um quadro clínico de difícil diagnóstico por 
uma anomalia coronária rara, com grave sintomatologia em paciente jovem sem 
comorbidades. CONCLUSÃO: As anomalias de origem contralateral da coronária têm 
grande relevância no processo de investigação clínica de eventos cardiovasculares, 
pela importante sintomatologia e a grande relação com morte súbita.

P 158
ENDOCARDIOMIOFIBROSE DE VENTRICULO DIREITO - RELATO DE CASO

LISSANDRO DANNY SOUZA DOS SANTOS (UNIVERSIDADE POSITIVO), 
MICHELLE RIE OKADA (FEMPAR), MILENA KIMIE TESSARI SUMIDA (FEMPAR), 
TAMMY TIEMI  OTA (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA - FILIAL PARANÁ), 
ADRIELLY  BATISTA DE JESUS BOLSI (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA - 
FILIAL PARANÁ), CLAUDIO  MENDES VOICHCOSKI (HOSPITAL DA CRUZ 
VERMELHA - FILIAL PARANÁ), LUIZ FELIPE RAMOS GUBERT (HOSPITAL 
DA CRUZ VERMELHA - FILIAL PARANÁ), JACQUES CASSIDORI COUTO 
(HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA - FILIAL PARANÁ)

RELATO DE CASO: Feminino, 66 anos, com queixa de dispneia. Hipertensa estágio 
III, dislipidêmica e ex-tabagista. Ao exame encontrava-se estável hemodinamicamente, 
porém em ritmo de fibrilação atrial. Murmúrios vesiculares reduzidos e pressão 
arterial 110/50mmHg. Apresentou Dímero-D elevado, sendo iniciada anticoagulação 
plena com heparina de baixo molecular. À angiotomografia  foi descartado 
tromboembolismo pulmonar. Já ao Ecocardiograma transtorácico demonstrou sinais 
de endocardiomiofibrose de ventrículo direito (VD). Concomitantemente ao quadro 
cardiovascular apresentando doença renal crônica em estágio 4. Optado por terapia 
conservadora e início anticoagulação oral com Rivaroxabana 15mg/dia, visto CHADS 
VASC 3 pontos.
REVISÃO: A endocardiomiofibrose afeta principalmente jovens, sendo restrito à 
regiões tropicais e subtropicais como África, América Latina e Ásia, com acometimento 
biventricular. Resultando em sintomatologia de insuficiência cardíaca. No caso 
relatado, a paciente é idosa, reside no Brasil e, pelo ecocardiograma transtorácico 
apresentou acometimento apenas de VD, com fibrose que reduzia a complacência da 
parede ventricular, tendo como único sintoma a dispnéia. A etiologia da doença ainda é 
desconhecida. Os principais fatores descritos na etiopatogenia da doença são a etnia, 
baixo nível socioeconômico, serotonina, má nutrição, reação autoimune, eosinofilia, 
infeções, agentes tóxicos, hereditariedade, deficiência de magnésio e intoxicação 
por vitamina D e cério. Apresenta alta morbidade e mortalidade, não tendo nenhuma 
terapia efetiva disponível atualmente.
CONCLUSÃO: A endocardiomiofibrose é a cardiomiopatia restritiva mais comum 
no mundo, conhecido na literatura por afetar principalmente jovens e acometer os 
dois ventrículos. Entretanto, a paciente apresentada é uma paciente idosa e com 
acometimento apenas do ventrículo direito, caso ainda não descrito na literatura.

P 160
- TRATAMENTO DE ANGINA ESTÁVEL EM PACIENTE PREVIAMENTE 
ABORDADO COM 19 STENTS

NATÁLIA DE OLIVEIRA HEINZEN (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), 
CAROLINE AHRENS ORTOLAN (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), 
MICHEL CÔAS HERNER (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), GILBERTO 
MELNICK (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), EDUARDO LEAL ADAM 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), GUSTAVO LENCI MARQUES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ)

Paciente MHD, sexo masculino, 66 anos, apresenta histórico de Doença Arterial 
Coronariana (DAC) multiarterial em seguimento ambulatorial por angina estável. Além 
do tratamento medicamentoso, tem histórico de diversas Angioplastias Transluminais 
Coronarianas (ATC) com implante de stents em hospitais no Brasil e Alemanha, 
somando um total de 19 stents. Como fatores de risco apresenta diabetes mellitus 
tipo 2, Hipertensão Arterial Sistêmica, dislipidemia, obesidade, Síndrome da Apneia 
Obstrutiva do Sono e tabagismo cessado há 10 anos (80 anos-maço). Procurou 
atendimento em nosso hospital em abril de 2019 com angina típica aos mínimos 
esforços (CCS 4). O exame físico demonstrou paciente em bom estado geral, eupneico 
em repouso, com pressão arterial de 130/80 mmHg, sem edema de membros inferiores 
ou outras particularidades. A coronariografia revelou: (1) coronária direita (CD) em “full 
metal jacket” cronicamente ocluída em terço distal, com reestenose proliferativa de 
80 em stents previamente implantados em seu terço médio, (2) reestenose de borda 
distal de 95 em stent no terço médio do ramo descendente anterior (rDA) seguida 
de lesão aterosclerótica crítica de 70 em terço médio para distal do ramo. (3) Stents 
implatados em rDA proximal e ramo marginal da artéria circunflexa sem evidência 
de reestenose angiográfica. Ventrículo esquerdo hipertrófico, com função segmentar 
e global preservadas. Como conduta terapêutica foi optado por nova ATC em terço 
médio do rDA, com implante de um stent farmacológico cobrindo a reestenose de 
terço médio do vaso seguida de lesão aterosclerótica crítica. Há cerca de 40 anos a 
ATC passou a ser aplicada como uma alternativa ao procedimento de revascularização 
do miocárdio, com objetivo de tratar estenose das artérias coronárias restaurando 
seu fluxo sanguíneo. Na era dos stents convencionais, estudos demonstraram que 
o comprimento do stent é um fator preditivo importante para reestenose intra-stent. 
Além disso, múltiplos stents aumentam consideravelmente a chance de reestenose 
intra-stent.
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ORIGEM ANÔMALA DA ARTÉRIA CIRCUNFLEXA A PARTIR DO SEIO 
CORONÁRIO DIREITO – RELAÇÃO ENTRE A ANOMALIA E INFARTO AGUDO 
DO MIOCÁRDIO.

MARIANA MIYAZAKI SOLANO VALE (UNIVERSIDADE POSITIVO), FERNANDA 
AKEMI NAGAZAVA (UNIVERSIDADE POSITIVO), LISSANDRO DANNY SOUZA 
DOS SANTOS (UNIVERSIDADE POSITIVO), JACQUES CASSIDORI COUTO 
(), ADRIELLY BATISTA DE JESUS BOLSI (), CLAUDIO MENDES VOICHCOSKI 
(), ANDERSON HENRIQUE  PERES DA COSTA (), MARCOS  HERTZ (), LUIZ 
AUGUSTO LAVALLE LAVALLE (), RUBENS  ZENÓBIO DARWICH ()

Relato do caso:  Paciente masculino, 49 anos, tabagista, hipertenso, em uso de 
Losartana 50 mg 2x/dia e Atenolol 25mg 2x/dia. Apresentou quadro de dor torácica 
Tipo A associada a episódio de síncope, com história de episódio similar 6 dias 
antes. Eletrocardiograma sem alterações. Ao exame físico o paciente demonstrou-
se hemodinamicamente estável. Pelo HEART SCORE de 5 pontos, foi mantido em 
internamento em unidade de terapia intensiva. A cineangiocoronariografia evidenciou 
lesão grave sub-oclusiva de 99 em segmento distal da Artéria Coronária Direita (CD), 
Artéria Descendente Anterior (DA) com 70 de obstrução em segmento proximal e 
Artéria Circunflexa (Cx) com origem anômala a partir do Seio Coronariano Direito 
(ACOASCD), com 70 de obstrução em segmento médio. Submetido a implante de 
stent em terço distal da Artéria Coronária Direita e então encaminhado para cuidados 
de UTI, sendo liberado com tratamento medicamentoso otimizado. Discussão: 
Segundo um estudo com jovens atletas, pode-se constatar que a segunda maior 
causa de morte desse grupo em questão é decorrente de anomalias coronarianas. 
Dentre essas anomalias, a ACOASCD possui predominância. Estudos semelhantes 
indicam que a anomalia de Cx parece não favorecer o processo de aterosclerose, 
ainda que o calibre dos vasos tenha uma tendência a ser menor que o habitual. 
Conclusão: Embora tenham sido relatados casos de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) 
concomitante à anomalia da artéria circunflexa, não pode-se afirmar a relação direta 
entre ambos, visto que o IAM é uma enfermidade decorrente de múltiplos fatores, 
sendo no caso em questão, a presença de hipertensão, o histórico de tabagismo (25 
maços/ano) e o histórico familiar positivo para doença cardiovascular parecerem ter 
um maior impacto na ocorrência do evento cardiovascular.

P 162
RELATO DE CASO: MANEJO DO PACIENTE EM CASO DE RECUSA AO 
TRATAMENTO

GABRIEL BATISTA PINTO (UFPR), GUILHERME  BESSA MORENO (UFPR), 
GABRIELA  BIANCA MANFREDINI (UP), ADRIANA  APARECIDA DA SILVA 
(UFPR), JULIA SMÂNIA CARVALHO RAMOS (PUC-PR), JOSÉ HENRIQUE 
CARVALHO (UFPR)

Relato do caso
Homem, 69 anos, foi internado com dispneia súbita, sudorese e palidez. Evoluiu 
com tosse, expectoração rósea e insuficiência respiratória que culminaram em 
parada cardiorrespiratória (PCR) e atividade elétrica sem pulso (AESP) revertidas 
com sucesso. Paciente relatou suspensão de tratamento por conta própria durante 
6 meses. O eletrocardiograma de admissão demonstrou isquemia de parede lateral 
alta, bloqueio de ramo esquerdo e bradicardia sinusal. Apresentava diagnóstico prévio 
de hipertensão arterial, dislipidemia e hipotireoidismo. O ecocardiograma apresentou 
septo interventricular hipocinético com movimentos assincrônicos, ventrículo esquerdo 
dilatado, disfunção sistólica global grave (fração de ejeção 31) por acinesia de paredes 
inferior e ínfero-lateral e hipocinesia das demais paredes. Exames laboratoriais indicam 
baixos níveis de troponina, apesar de quadro de PCR precedido de palpitações, 
sugestivo de arritmia ventricular. Apesar da necessidade de coronariografia, o paciente 
recusou o exame. Holter realizado para complemento de investigação. Evoluído com 
alta, a pedido do paciente, e acompanhamento laboratorial.
Revisão
Oriunda da dificuldade de enchimento ou ejeção do ventrículo, a Insuficiência cardíaca 
congestiva (ICC), quando avançada, pode cursar com edema agudo de pulmão e 
arritmias ventriculares, levando à morte súbita. A PCR por arritmias ventriculares é a 
causa de óbito em quase metade dos pacientes com ICC, e pacientes que sobrevivem 
uma PCR são candidatos a receberem um cardioversor-desfibrilador implantável 
(CDI). No caso aqui apresentado, a coronariografia seria fundamental para definição 
da conduta, como a indicação de intervenção coronariana, cirurgia de revascularização 
do miocárdio ou implante de CDI. Entretanto, o princípio da autonomia do paciente foi 
respeitado com aceitação da escolha do paciente.
Conclusão
O paciente em questão poderia ter indicação cirúrgica ou de implante de CDI. 
Entretanto, pela recusa da angiografia coronária, não se pode ter certeza da 
necessidade. Deve-se então, respeitar o princípio da autonomia e não maleficência. 
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GABRIEL BATISTA PINTO - P162 
GABRIELE SILVA - P133 
GABRIEL FILIPPI - P058 
GABRIELLA D´AVILA LOPES - P029 
GABRIELLA FRANÇA POGORZELSKI - P067 
GABRIEL LEITE CITRÂNGULO - P028 P037 
GABRIELLE KISIELEWICZ - P131 
GABRIELLE TREML - P127 
GABRIEL PALHARI COMAR - P067 P071 
GABRIELY AMARAL DE SOUZA - P090 P126 
GABRIELY - P072 
GEIZIANE GRAZIELLY SILVA CORDEIRO - P011 
GEORGE SONCINI - P065 
GEORGIA BALDO KLAUS - P003 
GEOVANI ALLAN BRODAY - TL08 
GERMAN ARCOS GONZALES - P073 P140 P146 
GERSON LEMKE - P104 
GERSON LENKE - P113 
GIBRAN DA COSTA REIS - P156 
GILBERTO MELNICK - P097 P136 P160 
GIOVANA PALUDO BERTINATO - P081 
GIOVANNA LEMES LEÃO - P066 P116 P120 
GIOVANNA MARIA MONTICO BORGES - P035 
GIOVANNA VOIGT PISCONTI MACHADO - P027 P031 TL05 
GISELI CASARINI - P004 
GISLAINE CRISTINA MARÇÃO - P046 
GIULLIANO GARDENGHI - P032 
GUACIRA GRECCA - P021 
GUILHERME BAIL FERREIRA - P016 
GUILHERME BESSA MORENO - P143 P162 
GUILHERME GAESKI PASSUELO - P009 
GUILHERME LUIZ DA ROCHA - P060 
GUILHERME SILVEIRA - P114 
GUSTAVO AKIO BRAND TASHIMA - P079 P097 
GUSTAVO CARVALHO - P079 
GUSTAVO GAVAZZONI BLUME - P081 
GUSTAVO HENRIQUE MARTINS - P070 
GUSTAVO LENCI MARQUES - P054 P082 P127 P143 P160 
GUSTAVO ZORATTO - P114 

H 
HEITOR PAULO BORGES - P112 
HELEN CRISTINY TEODORO COUTO RIBEIRO - P053 
HÉLIO LIMA DE BRITO JÚNIOR - P142 
HÉLIO PENNA GUIMARÃES - P018 P023 
HELOÍSA TRIERWEILER - P154 
HENRIQUE MOSTIACK GUIMARAES - P018 P023 
HERLON MITUZI MIYAZAWA - P107 
HIAGO BARBOSA MEIRA - P071 
HUNGTA CHEN - P025 

I 
IAGO BERNARDES ALVES LEAL BARBOSA - P035 
IARA ALVES COELHO - P122 

IBRAIM M. PINTO - P075 
IEDA BISCEGLI JATENE - P077 
IGOR ALESSI - P078 
ISABELA CHAVES MONTEIRO SOARES - P131 
ISABELA DE CARLOS BACK - TL06 
ISABELA DOMBECK FLORIANI - P051 
ISABELE BENITES CAETANO - P055 P063 
ISABELLA G. S. ARAUJO - P024 
ISABELLE TERUMI TANIOKA CORREA - P017 
ISANA REGINA BUENO CANTO - P046 P048 
ISMAEL JÚNIOR VALÉRIO DE LIMA - P079 
IVANA PONCE PEREIRA - P041 
IVANA TABALIPA GIUBLIN - P057 P080 P111 P125 
IVONETE HELENA ROCHA - P035 
IZABEL CRISTINA MEISTER COELHO - P147 

J 
JACQUES CASSIDORI COUTO - P061 P098 P134  P153 P158 P161 
JAIME LUIS LOPES ROCHA - TL01 
JAMES ALBERTON - P074 P122 
JANAINA BERNARDI BAREA - P073 P140 P146 
JAQUELINE MARIA DE OLIVEIRA LIMA - P103 
JEAN BORGES CURIMBABA - P076 P129 
JEFERSON ZANOVELLI NALEVAIKO - P060 P064 P079 P086 P097  
             P131 P136 P139 
JEFFERSON PETTO - P032 
JENIFER CARVALHO CHAVES - P035 
JÉSICA ELIZA FERREIRA - P142 
JÉSSICA BERTELONI GERMANOVIX - P149 
JESSICA DE ANDRADE - P078 
JESSICA MALANOWSKI - TL03 
JIRIS REZENDE ABOU REJAILE - P151 
JITEN VORA - P025 
JOÃO CLÁUDIO CAMPOS PEREIRA - P051 
JOAO FOLADOR - P096 P118 P148 
JOÃO TRESS - P123 
JOÃO VICENTE VITOLA - P022 
JOÃO VICTOR BRINCAS RAMOS - P127 
JOÃO VITOLA - P001 
JOÃO VYTOR PAGNUSSAT - P007 P087 P150 
JOLLINE LIND - TL01 
JORDANA SMANIOTTO ROSSI - P084 
JORGE FELIPE DO LAGO PEREIRA DOS SANTOS - TL08 
JORIDES ZORATTO NETO - P114 P135 
JOSE ANDRES HIDALGO ARANDA - P088 P102 P124 
JOSÉ ANTONIO DA SILVA - P104 P129 
JOSÉ CARLOS DE MOURA JORGE - P113 
JOSÉ CARLOS MOURA JORGE - P104 P129 
JOSÉ DONDICI FILHO - P142 
JOSÉ HENRIQUE CARVALHO - P162 
JOSÉ KNOPFHOLZ - P009 
JULIA AMARO GALÃO - P109 
JULIA GABRIELA EFFTING DA SILVA - P105 
JÚLIA HOFFMANN - P122 
JULIANA CAROLINA SAVA DONADELLO - P016 
JULIANA CRISTINA VIEIRA GMACK - P008 P132 
JULIANA DE ANDRADE FRONCHETTI - P085 P159 
JULIANA MONTALVÃO MOTTA - P086 P131 
JULIANA NICOLODI SOUZA - TL06 
JULIANA REIS MACHADO - P039 
JULIANA ULSENHEIMER KNORST - P015 
JULIANA VELOSO - P052 
JULIA PAULA DE SANT ANNA FABRIS - P081 
JULIA SMÂNIA CARVALHO RAMOS - P162 
JULIA TIEMI YAMAMOTO - P130 P154 
JULIE SEGAWA - P025 
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LUIZA DALL´ASTA - TL02 
LUIZA FERNANDES MOTTA - P155 
LUIZA GUERRA ALVES - P012 
LUIZA NICOMEDES MACHADO DA SILVA - P079 
LUIZ ANTONIO F BETTINI - P001 
LUIZ AUGUSTO LAVALLE - P061 P098 P119 P130 P134 P161   
             P145 
LUIZ CARLOS CHAMMA SOBRINHO - P076 P113 P129 
LUIZ FELIPE GUBERT - P072 P090 P126 
LUIZ FELIPE RAMOS GUBERT - P130 P158 
LUIZ FERNANDO KUBRUSLY - P030 P036 P056 P085 P106 P117  
                  P128 P159 TL07 
LUIZ GUBERT - P005 
LUIZ HENRIQUE P FURLAN FURLAN - TL01 
LUIZ LAVALLE - P005 
LUIZ PAULETTI - P094 P144 
LUIZ RODRIGO AUGUSTEMAK DE LIMA - TL06 
LUKA DAVID LECHINEWSKI - P018 P023 
LURIANA DALLA VECCHIA - P052 

M 
MAIRA DE MAYO OLIVEIRA NOGUEIRA LOESCH - P012 
MANOELLA MACEDO E SILVA - P082 P132 P136 
MARA REGINA CILIÃO - P050 
MARCELA ACCARI DE ALMEIDA - P006 
MARCELLA MARIA VILLELA - P004 
MARCELO BERNARDES DA ROCHA REIS - P039 
MARCELO CANAME HIRATA TAKIZAWA - P099 
MARCELO FREITAS - P096 P118 P148 
MARCELO LEMOS INEU - P084 
MARCELO MANUKIAN PATTI - P156 
MARCELO MOSER FIAMONCINI - P074 P122 P155 
MARCELO ROSANO DALLAGASSA - TL01 
MARCELO ZAPPAROLI - P001 
MARCELY G. BONATTO - TL02 
MARCELY GIMENES BONATTO - P027 P031 TL05 
MÁRCIA OLANDOSKI - TL08 
MARCIO LUIZE - P096 P118 P148 
MARCO ANTÔNIO MACHADO SCHLINDWEIN - P084 
MARCO LOURENÇO - P129 
MARCOS DENK - P096 P118 P148 
MARCOS GONÇALVES FERREIRA A SILVA - P112 
MARCOS HERTZ - P098 P130 P134 P161 
MARCO STEPHAN LOFRANO ALVES - P064 
MARCOS VINÍCIUS DA SILVA - P035 P039 
MARCO TÚLIO OLIVEIRA REZENDE - P112 
MARIA AUGUSTA M. LIMA - P024 
MARIA DO CARMO LISBOA - P045 P049 
MARIA EDUARDA MINATTI - P002 P010 P074 P122 P155 
MARIA FERNANDA DE AGUIAR SOARES - P069 P089 P101 P147  
      P157 
MARIA HELOISA MADRUGA CHAVES - P045 P049 
MARIANA BARBOSA DANIEL - P057 P080 P111 P125 P157 
MARIANA CUNHA LOPES DE LIMA - P070 
MARIANA MIYAZAKI SOLANO VALE - P161 
MARIANA YURI NAKAMURA - P062 P078 P152 
MARIA RUBIA NUNES CELES - P039 
MARILIN HOHL - P045 P049 
MARINA AQUINO MARGE - P024 
MARINA MORANDINI GASPAR DA SILVA - P109 
MARINA ROSATTO BIEZUS - P114 
MARINA ROSSATO BIEZUS - P099 
MARINES BERTOLO PERES - P003 P029 
MARIO AUGUSTO MARIANO - P072 
MARIO CLAUDIO SOARES STURZENEKER - TL08 
MARITHZA MAYUMI HATA - P007 P114 P135 

JÜRGEN BEUTHER - P013 P060 P066 P068 P082 P091 

K 
KAIUS MUNHOZ DE PAULA - P105 
KARLA MULINARI VICINI - P007 P087 P135 P150 
KELLY CRISTINE BEUREN - P105 
KELRE WANNLEN CAMPOS SILVA ARAUJO - P017 
KENJI ROCHA NAKAHARA - P007 P087 P150 
KERLI DREIER KUPAS - P069 P089 P101 P147 P154 

L 
LAERCIO RAFAEL PALTANIN - P055 P063 
LAIS SMANIOTTO COMPAGNONI - P072 
LARISSA ELISA MARIN - P008 
LARISSA MARIA VOSGERAU - P030 P036 P117 TL07 
LARISSA PARTEKA - P065 P141 
LEANDRO BISPO DE OLIVEIRA - P042 
LEANDRO SHIGERU IKUTA UEDA - P150 P087 P099 
LEILA CAROLINE SOUZA REIS - P008 
LEONARDO AKIRA GONDO - P027 P031 TL05 
LEONARDO ANDRADE MULINARI - P016 
LEONARDO C. DE MARCHI - TL02 
LEONARDO DE OLIVEIRA GUASSU - P089 P101 P127 P147 
LEONARDO GUASSU - P069 
LEONARDO MARTELLO LOBO - P083 P104 P113 
LEONARDO RIBEIRO - P088 P102 P124 
LETÍCIA BEGNINI - P069  P089 P101 P147 
LETÍCIA CAROLINNA GONÇALVES DATORE - P033 
LETÍCIA CONCATO - P072  P090 P108 P110  P126 
LETÍCIA GRANISKA SALANTI - P154 
LETÍCIA HELENA JANUÁRIO - P053 
LETÍCIA TOMBINI STEIN - P007 
LIANARA KETLIN TAUCHERT - P067 
LIDIA ANA ZYTYNSKI MOURA - P018 P023 P027 P031 TL05 
LIDIA A. Z. MOURA - TL02 
LIDIA MARIA RIBEIRO - P046 
LILIANE GATTI - P009 
LISSANDRO DANNY SOUZA DOS SANTOS - P061 P090 P098  
      P119 P126 P130 P134 P145 P158 P161 
LISSANDRO SANTOS - P005 P115 
LÍVIA CRISTINA ROCHA JARDIM - P142 
LÍVILA MARA DA SILVA - P112 
LORENA CHRISTINE ARAUJO ALBUQUERQUE - P075 
LUANA CRISTINA FETT PUGSLEY - P051 
LUANA FRANCISCA GONCHOREK - P121 
LUANA TURMINA - P007 P135 
LUANE ZONTTA - P108 P110 
LUCAS AUGUSTO PRESTES GONÇALVES - P128 
LUCAS EMANUEL CARVALHO CAVALCANTE - P011 
LUCAS PAGANELLI GRECA DE MACEDO - P157 
LUCAS PALMA NUNES - P083 P104 P113 
LUCAS SANCHES - P019 
LUCAS SPIAZZI - P005 
LÚCIA DE NORONHA - TL08 
LUCIANA RISKALLA - P080 
LUCIANO LEITÃO - P114 
LUDMILA DARU REY - P080 
LUÍSA DAMIÃO ANJOS - P112 
LUISA SUPERTI DAL MAGRO - P009 
LUÍS CESAR RIBAS - P138 
LUIS FERNANDO KUBRUSLY - P017 
LUIS GUBERT - P115 
LUIS LASKAWSKI - P115 
LUIS OTAVIO ZATORRE FILENO - P008 
LUIZA CRIBARI GABARDO - P154 
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MARJORIE BERTOLINO MEZZAROBA - P154 
MARLENE ANTÔNIA DOS REIS - P039 
MARLON HENRIQUE TEIXEIRA - P053 
MARLON WYCLIFF CAEIRA - P068 
MARLUS VOLNEY DE MORAIS - TL01 
MATEUS BOTOGOSKE - P115 P120 
MATEUS FOGAÇA - P063 
MATHEUS ALVES SILVA - P028 P037 
MATHEUS FOGAÇA BRUSTOLIN - P055 
MATHEUS SIQUEIRA - P067 P071 
MAURÍCIO ALBERTO STREMEL ANDRADE - P068  P082 
MAURÍCIO ANTONIO DALLAGRANA - P091 
MAURÍCIO GELATTI - P113 
MAURÍCIO MARCHI - P122 
MAURICIO TAMURA SARAIVA DO BRASIL - P022 TL04 
MAXIMILIANO LACOSTE - P123 
MELISSA RABAIOLI SOUSA - P084 
MICHEL CÔAS HERNER - P068 P091 P132 P136 P160 
MICHELE HONICKY - TL06 
MICHELLE RIE OKADA - P158 
MICHEL LIMA MORO ALVES - P093 P103 P137 
MICHEL MORO - P092 
MIGUEL IBRAIM ABBOUD HANNA SOBRINHO - P004 P131 
MIGUEL M. FERNANDES - TL02 
MIGUEL MORITA FERNANDES DA SILVA - P022 
MIKHAIL KOSIBOROD - P025 
MILENA KIMIE TESSARI SUMIDA - P158 
MILENA PEREIRA - P125 
MIRIAM DAMIÃO GOMES SEABRA - P112 
MOACIR PIRES RAMOS RAMOS - TL01 
MOZARTH MATHEUS SILVINO DO NASCIMENTO - P069 P089  
      P101 P147 
MURILLO ANTUNES - P019 
MURILO SGARBOSSA TONIAL - P117 

N 
NABIL GHORAYEB - P075 
NADINE BEATRIZ KRZYZANOWSKI - P050 
NATÁLIA DE OLIVEIRA HEINZEN - P068 P160 
NATHALIA ZORZE ROSSETTO - P154 
NICOLI DA MOTA MOSSINI - P113  P129 
NIKOLAI JOSÉ EUSTÁTIOS KOTSIFAS - P143 
NORIAKI TAKESHITA - P094 P144 

O 
ODILSON M SILVESTRE - P001 
OTÁVIO BERWANGER - P018 P023 
OTAVIO RIZZI COELHO FILHO - P070 

P
PÂMELA LONARDONI MICHELETTI - TL03 
PAÔLA CARDOSO PRETO - P085 P159 
PAOLA EMANUELA P. SMANIO - P075 
PAOLA GONÇALVES MOREIRA DE OLIVEIRA - TL08 
PATRICIA FERREIRA BATISTA RIBEIRO - P050 
PATRICIA FIGUEIREDO ELIAS - P077 
PATRICIA M. COSTA - P024 
PAULA FERNANDA GREGHI PASCUTTI - P076 P104 P129 
PAULA GREGHI PASCUTTI - P083 
PAULA MENDES TEIXEIRA - P077 
PAULO ANDRÉ BISPO MACHADO JUNIOR - P085 P128 
PAULO CHACCUR - P075 
PAULO CRISTIANO LOFFY - P065 
PAULO HENRIQUE PESSALI DALMASO - P088 P102 P124 

PAULO RICARDO FRANCIOZI GOIS - P062 
PAULO ROBERTO BARBOSA ÉVORA - P006 
PAULO ROBERTO CRUZ MARQUETTI - P064 P068 P079 P086  
        P097 P131 P132 P136 P139 
PAULO ROBERTO SOLTOSKI - P064 
PEDRO CALEGARI - P069 P089 P101 P147 
PEDRO CONIÃ SZEWCZAK CAMELO - P116 P120 
PEDRO GOULART BERRO - P062 P095 P152 
PEDRO HENRIQUE BARBOSA DANIEL - P057 P080 P111 P125 
PEDRO HENRIQUE BOTELHO FLORIDO FERNANDES - P142 
PEDRO HENRIQUE DE ABREU DA SILVA - P008 
PEDRO HENRIQUE PEDRUZZI SEGATO - P066 P082 
PEDRO H RAMOS PRADO - P001 
PHILLIP HUNT - P025 
PIETRO FIGUEIREDO MYLLA - P156 
PRISCILA PEREIRA PASSOS - P011 

Q 
QÜINTO HENRIQUE LABRE SALVADORI - P033 

R 
RAFAELA GALLI - P091 
RAFAEL BANDEIRA CHRUSCINSKI - P153 
RAFAEL BORSOI - P022 P066 TL04 
RAFAEL CAETANO PAIVA - P053 
RAFAEL DE SOUZA RODRIGUES ALVES - P157 
RAFAEL HILLEBRAND FRANZON - P087 P150 
RAFAEL LUÍS MARCHETTI - P076 P083 
RAFAEL LUIS MARCHETTI - P129 
RAFAEL MACEDO - P096 P118 P148 
RAFAEL MASSAHARU MIYAZIMA - P059 P060 P064 P097 P131 P139 
RAISSA DE OLIVEIRA NEVES SIMONATO - P073 P094 P144 
RAMON EDUARDO SZYMCZAK CONDE - P106 
RAMON JOSÉ MOREIRA SILVA - P028 P037 
RAPHAEL HENRIQUE DÉA CIRINO - P059 
REMULO JOSE RAUEN JUNIOR - P057 P111 
RENAN DE BARROS MOREIRA - P109 P114 P135 
RENATA DELLA GIUSTINA - P060 P066 P074 P082 P091 P131  
              P136 P143 
RENATO ENDLER IASCHINSKI - P135 
RICA DODO BUCHLER - P021 
RICARDO CONTESINI FRANCISCO - P075 
RICARDO LOURENÇO - P094 P144 
RICARDO MOURILHE ROCHA - P018 P023 
RICARDO PHELIPE ZAGO - P140 P146 P144 
RICARDO RABELLO - P017 
RICARDO RASMUSSEN PETTERLE - P008 
RITA DE CÁSSIA VASCONCELOS DOS SANTOS - P007 
ROBERTA TURINI - P057 P080 P111 P125 
ROBERTO DE CARVALHO - P057 P111 
ROBERTO WALTRICK - P105 
ROBSON FERNANDO GARCIA DE LIMA - P064 P068 P097 P139 
ROBSON F. G. DE LIMA - P132 
ROBSON GARCIA DE LIMA - P079 
RODOLFF NUNES DA SILVA - P154 
RODOLFO BELZ ANTONIAZZI - P145 P153 
RODRIGO CARDOSO PEREIRA - P159 
RODRIGO J CERCI - P001 
RODRIGO KEN MATHUY HISSANO - P069 P089 P101 P147 
RODRIGO LEITE ALBANEZ - P062 P095 P152 
RODRIGO MUSSI MILANI - P064 
RODRIGO RODRIGUES DA SILVA - P062 P095 P152 
RODRIGO SFREDO KRÜGER - P064 P066 P086 P091 P097 P139   
   P143 
RONALDO DA ROCHA LOURES BUENO - P008 
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ROSANA AMORA ASCARI - P052 
ROSANGELA ROGINSKI REA - P004 
RUBENS DARWICH - P005 
RUBENS ZENÓBIO DARWICH - P098 P134 P161 
RUI MANUEL DE SOUSA SEQUEIRA ANTUNES DE ALMEIDA -  
          P026 P034 P099 
RUI MANUEL SEQUEIRA DE ALMEIDA - P033 

S 
SABRINA JUSVIAK THEODOROVICZ - P069 P089 P101 P147 
SABRINA ROQUETTE - P116 P120 
SADI FORMIGA DE SOUZA NAVARRO - P141 
SAMARA EZZAT KHALIL - P009 
SAMUEL NOBRE DE MIRANDA - P011 
SARAH ALÍCIA GARCIA STIER - P154 
SERGIO TARBINE - P096 P118 P148 
SHARON MACLACHLAN - P025 
SIEGMAR STARKE - P002 P010 
SILVIA MEYER CARDOSO - TL06 
SILVIO HENRIQUE BARBERATO - P022 TL04 
STEFAN TOTH - P020 
STEFSON DE SOUZA OLIVEIRA - P011 
STÉPHANIE DE ARAÚJO - P055 P063 
SUYANE DE SOUZA LEMOS - P040 P047 
SUZANNE ARNOLD - P025 

T 
TAIANA E.  CHECCHIA - P078 P095 P152 
TAIANE BELINATI KUBRUSLY - P056 
TAIANE BELINATI LOUREIRO KUBRUSLY - P030 P159 
TAIANE BELINATI - P085 P128 
TAMMY OTA - P115 
TAMMY TIEMI OTA - P060 P130 P158 
TAMMY TIEMY OTA - P072 P119 
TATIANE VITOLA ROHN KINTZEL - P022 TL04 
THAISA VIEIRA SONNBERGER - P054 
THAIS CAROLINA KLEPA - TL08 
THAIS FERNANDA BORGES HSU - P015 
THAÍS NAUFEL DEFILIPPI - P006 
THAYLINE LIMA PRATAS DA COSTA - P019 
THIAGO CESCHIN MAESTRI - P106 
THIAGO FERREIRA DE SOUZA - P070 
THIAGO GHORAYEB GARCIA - P075 
THIAGO L. P. JACYNTHO - TL02 
THIAGO PICUSSA DE CAMPOS MELLO - P127 
THIAGO SANTOS ROSA - P091 
THIERRY BARBOSA LIMA - P090 P126 
THIERRY LIMA - P072 
THYAGO NASSER TÜMMLER - P059 P060 P082 P127 P136 P143 
TIAGO AUGUSTO MAGALHÃES - P059 P079 P091 P132 
TIAGO CALVIS SIEBERT - P043 
TULIO SPERB - P024 

V 
VALÉRIA MATA DE DUARTE FERREIRA RIBEIRO - P028 P037 
VANESSA DELMIRO DOS SANTOS - P094 
VANESSA DELMIRO SANTOS - P140 P146 
VANESSA MIERZWA - P057 
VANESSA WANDEUR MIERZWA - P080 P111 P125 
VICTORIA MARZAGÃO RIBEIRO PAGLIOSA - P027 P031 TL05 
VICTOR T. TAMINATO - TL02 
VINÍCIUS AUGUSTUS BARUSSO BELEZE - P103 P137 
VINICIUS BARUSSO BELEZE - P092 
VINÍCIUS BARUSSO BELEZE - P093 
VINICIUS BELAS DO VALE - P041 

VINÍCIUS BOCCHINO SELEME - P094 P144 
VINICIUS DIAS ALVES - TL03 
VINICIUS LEME TREVIZAM - P083 
VINÍCIUS LEME TREVIZAN - P104 
VINICIUS MIGUEL TAVARES - P138 
VIRMONDES RODRIGUES JUNIOR - P035 
VITOR HUGO DE LARA MACHADO - P060 
VITOR HUGO JACOB BARRETO - P089 P147 
VITOR HUGO JACOB - P069 
VITORIA A. DE A. KOGA - TL02 
VITÓRIA BISHOP SCHERNER - P066 
VITORIA RAISSA PRADA FRONZA - P155 
VIVIANA GUZZO LEMKE - P151 
VIVIANA LEMKE - P044 
VIVIAN DAMIÃO SEABRA COELHO - P112 
VIVIAN DE BIASE - P077 
VIVIAN FREITAS REZENDE BENTO - P050 
VIVIAN GAMALHO - P114 
VIVIAN GAMALHO PEREIRA - P109 
VIVIEN RITCHIE BITTENCOURT - P059 P064 P068    
                                                      P086 P136 P139 

W 
WAGNER SANTOS ARAÚJO - P032 
WALMOR LEMKE - P044 P151 
WELLINGTON RODRIGUES DA CRUZ - P050 
WILBERTO ANTÔNIO DE ARAÚJO NETO - P011 
WILLYAN ISSAMU NAZIMA - P092 P093 P103 P137 
WILTON FRANCISCO GOMES - P076 P083 P113 P129  P104 
WORYK DE SOUZA SCHRÖDER NOWAK - P084 

Y 
YARA MARIA FRANCO MORENO - TL06 
YONÁ KARINE KRAMER - P055 
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