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AP 1
Impacto do Scaffold Biodegradável Eluídor de
Everolimus na Aterosclerose Coronária
CARLOS M CAMPOS; Hector M.Garcia-Garcia; PEDRO ALVES LEMOS NETO; Yoshinobu
Onuma; Dariusz Dudek; Leif Thuesen; Mark WI Webster; John A. Ormiston; Patrick
W. Serruys
Departamento de Cardiologia Intervencionista do Instituto do
Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (InCor - HC FMUSP)
Objetivos: Absorb BVS tem demonstrado diminuir as áreas totais de placa aterosclerótica no segmento tratado.
No entanto, não é sabido se o efeito de modificação no volume de placa ocorre apenas em segmentos tratados
ou pode ser estender a outros segmentos coronários. O presente estudo representa uma comparação seriada por
tomografia computadorizada multislice (MSCT) de volumes do vaso, luz e =placa nos segmentos tratados com
scaffold biodegradável versus segmentos não-tratados no estudo ABSORB Cohort A.
Métodos: AbsorvB Cohort A é um estudo prospectivo, de braço único que avaliou desfechos de segurança e de imagem,
em que 30 pacientes foram submetidos a intervenção coronária percutânea com Absorb BVS. MSCT foi realizada em
dezoito pacientes aos 18 meses e 5 anos de seguimento. Foi realizada uma comparação intra-paciente de segmentos
pareados (normalizado pelo comprimento) da região tratada com segmentos não tratados para: volume do lúmen,
volume do vaso, o volume da placa, carga da placa e Variação percentual do volume de ateroma.
Resultados: Todos os 18 segmentos tratados foram analisáveis. Entre as regiões não tratadas, dos 72 segmentos 1
teve artefato de movimento e foi excluído desta análise. A comparação seriada mostrou que os segmentos que
receberam scaffold não têm uma mudança significativa na carga de placa, do volume total de ateroma, =volume
total do lúmen e vaso entre 18 meses e 5 anos. Por outro lado, os segmentos não-tratadas apresentaram um
aumento significativo da carga da placa (2,7 ± 6,5%; P <0,01) e volumes de placa (8,0 ± 22.8mm3, P <0,01). Isto
resultou em uma diferença significativa favorecendo os seguimentos que receberam scaffold para menor carga
aterosclerótica ao fim de 5 anos de seguimento (p = 0,03).
Conclusão: Nesta pequena série, o Absorb BVS mostrou potencial para promover uma mudança local na história
natural da aterosclerose, superando o tratamento farmacológico. Estudos maiores são necessários para confirmar
estes resultados.
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AP 2
Comparação dos Acessos Transapical e Transaórtico com
Respeito à Incidência e Impacto Clínico da Injúria Miocárdica após
o Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI).
Abdellaziz Dahou; Marina Urena; Ricardo Allende; Robert DeLarochellière;
Daniel Doyle; Philippe Pibarot; Éric Dumont Josep Rodés-Cabau;
Henrique Barbosa Ribeiro
Quebec Heart & Lung Institute, Laval University, Quebec City,
Quebec, Canada.
Introdução: Os objetivos deste estudo foram avaliar a incidência e significado prognóstico do aumento de
biomarcadores cardíacos em pacientes consecutivos não candidatos ao implante transcatéter de válvula aórtica
(TAVI) transfemoral, comparando as vias de acesso transaórtica (TAO) vs. transapical (TA).
Métodos: 251 pacientes consecutivos (TAO: n=45; TA: n=206) foram avaliados prospectivamente. Os níveis de
creatina quinase-MB (CK-MB) e de troponina T (TnT) foram medidos antes do procedimento, e 6-12, 24, 48 e 72
horas após o TAVI. Além disso, a função ventricular foi avaliada por Simpson e strain ventricular (ecocardiograma
transtorácico) antes do procedimento e 6-12 meses após.
Resultados: após o TAVI, todos os pacientes demonstraram um aumento dos níveis de TnT (valor de pico: 0,64
μg/l[0,39-1,03μg / l]), enquanto que 88% dos pacientes (TAO:51%, TA:96%, p<0,001) como demonstrado pela
CK-MB (valor de pico: 20.1μg/l[14.3-31.6μg/l]). Comparado com a via de acesso TAO, a via de acesso TA foi
associada com um aumento significativamente maior em ambos os biomarcadores cardíacos (2-3 vezes maior;
p<0,001 para ambos), e a uma menor fração de ejecção do ventrículo esquerdo (p=0,058) e strain ventricular
(p=0,039) aos 6-12 meses de seguimento. Maiores aumentos dos níveis de cTnT foram associados no modelo
multivariado com aumento da mortalidade aos 30-dias e aos 12 meses, tanto global quanto cardíaca (p<0,001
para ambas). Um aumento aproximado de 15 vezes nos níveis de cTnT foi o limite ideal para a determinação de
evento clínico adverso (p<0,001).
Conclusões: Algum grau de lesão miocárdica demonstrado pelo aumento de enzimas cardíacas após o TAVI
ocorre em todos pacientes não candidatos ao TAVI pelo acesso transfemoral, entretanto esse aumento foi mais
proeminente naqueles submetidos ao TAVI pelo acesso TA em relação ao TAO. Maior grau de injúria miocárdica
foi traduzido em função ventricular esquerda reduzida e menor sobrevida a curto e médio prazos.
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AP 3
PREDITORES PROGNÓSTICOS EM PACIENTES COM DISFUNÇÃO
VENTRICULAR ESQUERDA SUBMETIDOS AO IMPLANTE TRANSCATETER
DE BIOPRÓTESE VALVAR AÓRTICA
Paulo Henrique Verri; Rafael Alexandre Meneguz-Moreno; Felipe Rodrigues da
Costa Teixeira; Juliana Paixao Etto; Marilia Cristina Cunha Gomes; Andreia Dias
Jeronimo; Auristela Isabel de Oliveira Ramos; Alexandre Antonio Cunha Abizaid;
Amanda Guerra de Moraes Rego Sousa; Jose Eduardo Moraes Rego Sousa
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP - Brasil
Fundamentos: Classicamente a disfunção ventricular esquerda (DVE) é um fator de risco importante para
complicações perioperatórias, entretanto esta afirmativa permanece controversa nos pacientes com Estenose
Aórtica (EA) importante submetidos ao Implante Transcateter de bioprótese Valvar Aórtica (TAVI).
Objetivos: Esse estudo tem como objetivo avaliar os desfechos dos pacientes com DVE moderada a importante,
definida como fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) menor ou igual a 40%, submetidos ao TAVI.
Métodos: Nesse estudo observacional longitudinal foram incluídos todos os pacientes com EA importante,
sintomáticos, submetidos ao TAVI entre 2009 e 2014 no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e no Hospital do
Coração, São Paulo. Foram avaliados os desfechos clínicos e dados ecocardiográficos com objetivo de identificar
fatores prognósticos conforme a FEVE incial.
Resultados: Dentre os 172 pacientes, 20 (11,60%) apresentavam DVE. Esses pacientes eram mais jovens,
predominantemente mulheres, tabagistas, classe funcional NYHA mais elevada, maior prevalência de doença
arterial coronária, hipertensão arterial pulmonar, revascularização miocárdica cirúrgica e dispositivos implantáveis.
O Grupo DVE apresentou menor gradiente valvar aórtico médio para área valvar equivalente. Não se observou
diferenças na mortalidade em um ano, na incidência de eventos coronarianos, cerebrovasculares, sangramentos,
complicações vasculares e disfunção renal aguda. As taxas de sucesso do procedimento não diferiram. No grupo
DVE, a média da FEVE elevou-se de 31,45% para 45,08% após 1 ano do procedimento (p = 0,002).
Conclusão: Esse estudo sugere que, o TAVI em pacientes com EA grave associada à DVE, não aumenta o risco de
complicações imediatas e promove melhora na FEVE.
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AP 4
Denervação Simpática Renal em Pacientes com
Cardiodesfibrilador Implantável e Tempestade Elétrica
Rodolfo Staico; Luciana Armaganijan; Dalmo Moreira; Paulo Medeiros; Jônatas
Melo Neto; Dikran Armaganijan; Amanda Sousa; Alexandre Abizaid
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia
Introdução: Cardiodesfibriladores implantáveis (CDI) são indicados para pacientes com arritmias malignas
considerados de alto risco. A hiperatividade simpática desempenha um papel crítico no desenvolvimento de
arritmias ventriculares (AV). Novas opções de tratamento nesta população representam uma necessidade clínica.
Nosso objetivo foi relatar os resultados de pacientes com CDI e tempestade elétrica submetidos à denervação
simpática renal (DSR).
Métodos: 13 pacientes internados com AV, refratários ao tratamento médico otimizado, foram elegíveis para
o estudo. A confirmação diagnóstica de tempestade elétrica foi feita por meio da análise dos eletrogramas
intracavitários armazenados. As informações sobre o número de taquicardias ventriculares/fibrilações ventriculares
e episódios de terapias antitaquicardia foram obtidas por meio de interrogação dos CDI. Variáveis categóricas
foram apresentadas como frequência absoluta e relativa; variáveis contínuas foram apresentadas como média ±
desvio padrão ou mediana (amplitude) e comparadas pelo teste t de Student ou teste de Mann-Whitney; valores de
p < 0,05 foram considerados estatisticamente significativos.
Resultados: 8 pacientes foram submetidos à DSR. A mediana dos episódios de taquicardias ventriculares/fibrilações
ventriculares, sobre-estimulações e choques na semana que antecedeu a DSR foi de 29 (9-106), 23 (2-94) e 7,5
(1-88), e foi significativamente reduzida para 0 (0-12), 0 (0-30) e 0 (0-1) um mês após o procedimento (p=0,002,
p=0,01, p=0,003, respectivamente). Nenhum paciente morreu durante o acompanhamento.
Conclusões: Em pacientes com CDI e tempestade elétrica refratária ao tratamento médico otimizado, a DSR
reduziu significativamente a carga de arritmia e, consequentemente, as sobre-estimulações e choques. Essa é a
maior evidência de DSR no contexto de AV. Ensaios clínicos randomizados envolvendo DSR para controle de
arritmias cardíacas refratárias são necessários para robustecer nossos achados.
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AP 5
Aplicação e resultados da estratégia de “oversizing” de
prótese para TAVI conforme medidas tomográficas
tridimensionais do anel aórtico
Dimytri Siqueira, Alexandre Abizaid, Tiago Senra, Rodrigo Barreto, David Le
Bihan, Auristela Ramos, Ibraim M. Pinto, Magaly Arrais, Amanda G. M.R. Sousa e J.
Eduardo M. R. Sousa
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e Hospital do
Coração/ASS - São Paulo
A escolha do tamanho da prótese para o TAVI requer medidas acuradas do anel valvar aórtico (AVA). Evidências
sugerem que a angiotomografia (aTC) fornece informações valiosas para a decisão, e que a diferença proporcional
entre a área nominal da prótese balão-expansível (PBE) e a área do AVA pode predizer a ocorrência de complicações.
Objetivo: Investigar a estratégia sistemática de escolha da PBE com “oversizing” de 5-15% em relação ao AVA e
seus resultados clínicos e hemodinâmicos.
Métodos: Estudo observacional prospectivo com pts submetidos ao TAVI com a prótese Sapien-XT® (Edwards).
Todos realizaram aTC, e a relação área PBE/área AVA foi baseada em medidas “in vitro” das próteses 23, 26 e 29
mm (respectivamente 415, 531 e 661 mm2). Em casos de “oversizing”>15%, 1-3 ml eram retirados do volume
preconizado do insuflador. Os desfechos clínicos foram analisados conforme VARC-2.
Resultados: Entre set/2011 e dez/2015, selecionamos 86 pts consecutivos com idade de 82,2±10,6 anos, 57%
mulheres, 76,7% em classe III/IV NYHA e STS escore de 6,9±3,8%. O TAVI foi realizado por via femoral em
80,2% dos pts. Trinta e nove pts (45,3%) receberam a prótese 23mm, 41 (47,7%) a prótese 26mm e 6 (7%) a
prótese 29mm, sendo que 43% necessitaram de ajuste no volume de insuflação. Houve queda no gradiente
transvalvar médio (de 53,5±2 para 10,3±4,6 mmHg, p<0,001) e aumento na área valvar aórtica (de 0,7±0,4
para 1,9±0,3 cm2, p<0,001). A ocorrência de refluxo paraprotético moderado foi de 4,6%, não ocorrendo casos
de refluxo severo, rotura de anel ou obstrução coronária. Houve necessidade de MP definitivo em 5,3% dos
pts. O sucesso do procedimento foi de 95,3% e a taxa de eventos combinados aos 30 dias (óbito, AVC, IAM,
complicações vasculares maiores) foi de 9,3%.
Conclusão: Nesta casuística, a estratégia de ‘’oversizing” da PBE em relação as medidas do AVA pela aTC mostrouse segura, associando-se a bons resultados hemodinâmicos e baixa ocorrência de refluxo paraprotético significativo.
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AP 6
Fechamentotranscateter de leaks
paravalvarescomdiferentesabordagenstécnicas e
métodoscomplementares de imagem
Alexandre Spósito; Henrique Barbosa Ribeiro; Raul Arrieta; Marcos Valerio
Resende; Andre Gasparini Spadaro; Sandro Marcondes Malavasi Faig; Roger
Renault Godinho; Fabio Conejo; Carlos Vinicius A. do Espirito Santo;
Expedito Eustaquio Ribeiro
Hospital Totalcor São Paulo
A terapia transcateter é uma alternativa para o tratamento da regurgitação paravalvar (leak valvar), mas com taxas
de sucesso variáveis, devido a complexidade técnica e ausência de materiais específicos. Mét: Relatamos três
casos realizados com técnicas diferentes e auxílio de tecnologias avançadas de imagem.
Resultados: Caso 1: Paciente feminina, 46 anos, com trocas valvares mitrais prévias, com leak valvar mitral importante,
com sintomas limitantes de insuficiência cardíaca, realizado punção da veia femoral direita e punção transeptal,
ultrapassado o leak com o auxílio do ecocardiogramatransesofágico tridimensional (ECO 3D), implantadas três
próteses Amplatzer, com resolução do leak valvar e melhora dos sintomas. Caso 2: Paciente masculino, 56 anos,
com troca valvar mitral prévia por prótese biológica devido a endocardite, evoluindo com anemia hemolítica
(AH) pelo leak valvar paraseptal, sendo optado por seu fechamento por via transpical. Realizado minetoracotomia
e punção transapical. Com a avaliação conjunta da fluoroscopia associada ao ecocardigrama 3D localizado e
ultrapassado o leakparavalvar aórtico e liberado duas próteses Amplatzer, com melhora da insuficiência paravalvar
e da anemia. Caso 3: Paciente masculino, 28 anos, com endocardite no pós-operatório de retroca de valvas mitral
e aórtica por prótese mecânica, desenvolvendo AH, secundário a leak valvar aórtico importante. Submetido a
oclusão percutânea do leak, guiado por ECO 3D e ecocardiografiaintra-cardíaca (ICE). Posicionada sonda de ICE
em via de saída do ventrículo direito. Posicionado material de fechamento do leak pela artéria braquial direita.
Ultrapassado o leakparavalvar em direção ao ventrículo esquerdo. Realizado a oclusão do leak com implante de
um plug Vascular com sucesso e resolução da AH.
Conclusão: O sucessodesseprocedimentoestárelacionadocom a abordagemmultidisciplinar, experiência do
operador,individualizacão da técnicaparacadacaso e auxilio de métodos de imagemcomplementares.
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AP 7
SÍNDROME CORONÁRIA AGUDA SEM SUPRA DE ST: INTERVENÇÃO
PERCUTÂNEA MUITO PRECOCE (<6H) VERSUS PRECOCE
(<24H) VERSUS TARDIA (>24H)
Wilson Albino Pimentel Filho; Wellington Custódio; Milton Macedo Soares
Neto; Jorge Roberto Büchler; Stoessel Figueredo de Assis; Sadi Formiga Navarro; Gustavo Olivotti; Jonas Alves Garcia; Danilo Murad Fadul
beneficência Portuguesa de SP
Introdução: É notório que paciente (P) com portador de síndrome coronária aguda sem supra do segmento ST
(SCASST), a abordagem invasiva seleciona o tratamento mais apropriado. Quando da indicação da intervenção
coronária percutânea (ICP), é lícito saber qual o momento ideal para sua feitura.
Métodos: Foram estudados 333P com SCASST, 203P com angina instável (AI) e 130P com infarto agudo do
miocárdio sem ST (IAMSST). Destes, 207 (62%) foram para a ICP: 66P (31%) dentro das 6hs (m = 3,6hs), grupo
(G)-1, 125P (60%) entre 6h e 24hs (m = 14hs), G-2 e 142P após as 24hs (m = 38hs), G-3. Os dados demográficos
clínicos e anatômicos foram similares entre os G. Todos os P se enquadravam em valores intermediário-elevados
do escore de estratificação de risco TIMI (≥ 3-7).
Resultados: ECAM: eventos cardiovasculares adversos maiores. Na analise de sobrevivência livre de ECAM (KaplanMeier) em 2-anos, evidenciamos: G-1 vs G-3 = 0,06, G-1 vs G-2 = <0,05, G-3 vs G-2 = <0,01.
Conclusões: Em nossa avaliação o período intermediário (G-2) apresentou melhores resultados na evolução clinica
de 2-anos. Por outro lado, o tempo insuficiente de ação dos cuidados gerais e a medicação específica, como os
antiagregantes plaquetários nas SCASST, parece ter interferido nos resultados do G-1 como também, a demora no
tempo da reperfusão foi deletério nos resultados do G-3.
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AP 8
Validação Ex Vivo de Histologia Virtual por Ultrassom
Intravascular (VH IVUS) Utilizando Cateter de 45 MHz
CARLOS M CAMPOS; Russell J.Fedewa; Hector M.Garcia-Garcia; D. Geoffrey
Vince; M. Pauliina Margolis; PEDRO ALVES LEMOS NETO; Gregg W. Stone; Patrick W.
Serruys; Anuja Nair
Departamento de Cardiologia Intervencionista do Instituto do Coração da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor - HCFMUSP)
Objetivos: Os objetivos do presente estudo são descrever o algoritmo para VH IVUS usando o cateter de ultra-som
intravascular de 45 MHz bem como sua validação ex vivo em comparação com histologia.
Métodos e resultados: A primeira fase do presente estudo foi o de construir um algoritmo para VH IVUS de
45MHz usando um total de 55 amostras de artéria coronária humana [111 lesões coronárias independentes e 510
regiões homogêneas de interesse (ROI) obtido em necrópsia.As regiões foram selecionados a partir de histologia e
combinados com os dados ultra-sonográficos correspondentes para construir o sistema de classificação de placas
utilizando análise espectral. Na segunda fase, a validação ex vivo do algoritmo d a VH IVUS avaliou um total de
1060 ROI (120 lesões a partir de 60 artérias coronárias) em comparação com a histologia. De forma independente,
dois cardiologistas intervencionistas também classificaram um subconjunto selecionado aleatoriamente de o ROIs
para a avaliação da reprodutibilidade inter e intra-observador da interpretação das imagens. Quando incluindo
todos os ROIs, a acurácia foi 90,8% para tecido fibroso, 85,8% para o tecido fibrogorduroso, 88,3% para necrose,
e 88,0% para o cálcio. A exclusão de ROIs nas áreas acusticamente atenuadas melhorou a acurácia preditiva, que
variou de 91,9-96,8%. A análise independente de 253 ROIs selecionados aleatoriamente mostrou concordância
substancial para reprodutibilidade inter-observador (k=0,66) e intra-observador (k=0,88).
Conclusão: A classificação dos tecidos por VH IVUS de 45 MHz gerou uma acurácia superior a 88% para identificar
tipos de tecidos em comparação com a avaliação padrão-ouro (lâminas histológicas) com alta reprodutibilidade
inter e intra-observador.
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AP 9
Fatores preditivos de angioplastia de resgate após estratégia
fármaco-invasiva em mulheres
Bruno Robalinho C. Barbosa; Fabio Kanamaru; Diego C M Albuquerque; Iran
Gonçalves Junior; Jose M A Sousa; Adriano H P Barbosa; Adriano M Caixeta; Antonio C C Carvalho; Claudia M R Alves; Raphael Rossi Ferreira
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP/EPM

Introdução: A estratégia fármaco invasiva (EFI) é viável em pacientes com infarto agudo do miocárdio com supra do
segmento ST (IAMCSST) quando angioplastia primária em tempo hábil não é possível. Neste estudo, comparamos
mulheres submetidas à EFI com sucesso na reperfusão com aquelas que necessitaram angioplastia de resgate
(ATCR) tentando identificar possíveis preditores de insucesso do trombolítico.
Métodos: De janeiro/2010 a novembro/2014, 327 mulheres com IAMCSST e EFI foram encaminhadas ao hospital
terciário, sendo 206 pacientes com trombólise com sucesso e 121 pacientes que necessitaram ATCR. Os grupos
foram comparados quanto às variáveis demográficas, desfechos clínicos/angiográficos, escores de risco clínico
e de sangramento. Um modelo de regressão logística multivariada foi utilizado para identificar preditores de
insucesso do trombolítico.
Resultados: Não houve diferença significativa nas características demográficas ou antecedentes entre grupos.
O grupo ATCR apresentou valores significantemente maiores dos escores avaliados (TIMI, GRACE, ZWOLLE,
CADILLAC, CRUSADE). Complicações clinicas intra-hospitalares e mortalidade (2,5% vs 22,0%; p<0,0001) foram
mais frequentes no grupo ATCR. As variáveis independentes associadas à ATCR foram: tempo dor agulha maior que
3 horas (OR 3,07 - IC95%, 1,64-5,75; p < 0,0001), escore ZWOLLE (OR 1,25 - IC95% 1,14-1,37; p = 0,0001) e
clearance de creatinina (OR 1,009 - IC95% 1,0-1,02; p = 0,041).
Conclusões: Mulheres com IAMCSST submetidas à EFI e que necessitaram ATCR tiveram mortalidade
significativamente maior quando comparadas às que obtiveram sucesso inicial da EFI com ATC eletiva. Tempo
dor agulha maior que 3 horas, escore de ZWOLLE e o clearance de creatinina foram preditores independentes da
necessidade de ATCR.
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AP 10
Oclusão percutânea dos defeitos interatriais ( FOP e CIA) guiada
pelo ECO intracardíaco
EDMUNDO CLARINDO OLIVEIRA; Marco Antonio Moura; Jose Augusto
Almeida Barbosa
Hospital Felicio Rocho e Hospital Vila da Serra
Introdução: O tratamento percutâneo de CIA OS e FOP tem sido o método de escolha, pela baixa morbimortalidade
e alto índice de sucesso. Os procedimentos tem sido guiados pelo ECO TE na maioria das vezes. A necessidade
de outro profissional, nem sempre disponível, a intolerância em procedimentos demorados e a necessidade
de sedação ou anestesia geral constitui os inconvenientes do seu emprego. O ECO IC, por poder ser realizado
pelo mesmo operador e necessitar apenas de anestesia local, com ou sem leve sedação apresenta-se como boa
alternativa ao ETE.
Objetivo: Mostrar a experiência com a oclusão das comunicações interatriais usando o EIC.
Método: Entre 30/04/2011 a 24/01/2015 201 procedimentos foram realizados com essa técnica. A veia femoral
direita foi puncionada em dois pontos em 195( 97%) pacientes e punção bilateral em 6 (3%) pts. A sonda do EIC
era introduzida sob fluoroscopia e posicionada em AD. O estudo da anatomia, posicionamento e liberação da
prótese seguiram os passo utilizados com ETE. Terminado o procedimento, os introdutores eram retirados e feito
compressão manual por 5a20 min. Caminhada após 4 horas, alta hospitalar em 24hs. Controle com 1 sem,1,6 e12
meses. Realizado ausculta da região puncionadae em caso de sopro realizava-se US vascular.
Resultado: Procedimentos realizados em 100% dos pts com sucesso com as seguintes características: 129 (64%)
masculino; idade 7a78 anos (m=36,6±19,3); peso 28 a 92 kg (m= 62,5±13); fluoroscopia(m=5,7±2,4 mi ), tempo
de procedimento (m= 21,5±6,4m); 4/201(2,0 %) arritmia transitória e 20/201(9,9%) apresentaram cefaleia com
duração de 1a3 sem. Duas pts apresentaram pequena fistula arteriovenosa com resolução espontânea dentro do
primeiro mês. Não houve complicações maiores.
Conclusões: O EIC é de fácil realização, bem tolerado pelos pacientes, com a vantagem de poder ser realizado pelo
mesmo operador e apresentar imagens semelhantes ao ETE, podendo ser uma alternativa para esses procedimentos.
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AP 11

AP 12

Angiografia rotacional com reconstrução 3D (3D-RA)
para avaliação da aorta e artérias pulmonares: experiência inicial em um serviço de referência.

Cateterismo anterógrado e retrógrado utilizando o sistema manométrico miniaturizado Pressure-Wire: Uma real
alternativa no estudo das cardiopatias congênitas.

Rodrigo Nieckel da Costa; Marcelo Silva Ribeiro; Luis Otávio Sant'Anna;
Valmir Fernandes Fontes; Carlos Augusto Cardoso Pedra

Victor Hugo de Oliveira; Renata Mattos Silva; Fabio Bergman; Paulo
Martins Soares; Luiz Carlos Simões

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Instituto Nacional de Cardiologia

Introdução: A avaliação de lesões complexas na aorta (Ao) e artérias
pulmonares (APs) necessita de múltiplas angiografias. A angiografia
rotacional com reconstrução 3D (3D-RA) permite avaliação de todo o vaso
com uma única injeção de contraste e vem se tornando uma importante
ferramenta neste grupo selecionado de pacientes. Objetivos: Demonstrar
a experiência inicial com a 3D-RA para avaliação de lesões complexas.
Métodos: Análise das imagens, laudos e prontuários de pacientes que
realizaram 3D-RA. Foram coletados dados demográficos e dados técnicos
referentes ao exame. Todos os pacientes estavam em ventilação mecânica
e em apnéia durante a aquisição. Os exames foram realizados em uma
sala de hemodinâmica com recursos de reconstrução 3D. Resultados: De
ago/12-dez/14 108 pacientes (58% do sexo masculino) realizaram 110
procedimentos com 3D-RA. A idade e o peso médio foram de 222±142
meses e 50,2±23,7 kgs. Sessenta e seis (62%) 3D-RA foram realizadas para
avaliação da Ao. Os demais foram para avaliação das APs ou a via de saída
do ventrículo direito (VSVD) exceto em um caso em que foi avaliado um
conduto extra-cardíaco pós-cirurgia de Fontan. Foram realizadas 79 (72%)
intervenções com implante de stents ou dilatação com balão (60% na
aorta, 32,5% nas APs/VSVD e 7,5% foram casos diversos). A mediana de
angiografias convencionais foi 11(1-48) e 3D-RA foi 2(1-3). Foi utilizada
uma mediana de 3,5(0,5-16,5) ml/kg de contraste por exame. A radiação
total, radiação na 3D-RA e o tempo de fluoroscopia tiveram mediana de
14.784 μGy/m2 (85-74.685), 2.284,1 μGy/m2 (55-9.675) e 19 minutos
(3,4-60,1), respectivamente. “Overdriving” foi utilizado em todos os
exames para avaliar a Ao e em 4 pacientes de implante de valva Melody
para a análise da VSVD. Conclusão: A 3D-RA mostrou-se um excelente
método para a avaliação de lesões complexas da Ao e APs. As quantidades
de radiação não são desprezíveis porém com novos protocolos estes
valores podem ser reduzidos significativamente.

Introdução: O registro de pressões intravasculares é parte fundamental
no estudo hemodinâmico das cardiopatias congênitas. No entanto
esses pacientes apresentam uma série de características que dificultam
a obtenção de curvas pressóricas adequadas como: tamanho e peso do
paciente, tortuosidade e calibre dos vasos e presença de shunts. Relatamos
nossa experiência com o sistema manométrico PressureWire™ Certus™
(St. Jude Medical Inc.) no estudo de pressões pulmonares em cardiopatias
congênitas. Métodos: Utilizamos o sistema manométrico miniaturizado
Pressure- Wire em oito pacientes portadores de cardiopatias congênitas
cianóticas (mediana de idade: 1,5 anos e mediana de peso: 13 Kg). Todos os
procedimentos foram realizados sob anestesia geral e suporte ventilatório.
Os pacientes apresentavam cardiopatias complexas com fisiologia
univentricular e uma variedade de lesões associadas. Quatro pacientes
haviam sido submetidos à cirurgia de Blalock – Taussig. A indicação do
cateterismo foi avaliação de anatomia e pressões pulmonares pré cirurgia
de Glenn. Os pacientes foram selecionados visando à decisão terapêutica
e nos quais não foi possível obter curvas pressóricas pelos métodos
convencionais. Resultados: Em todos os casos foi possível a obtenção de
curvas pressóricas pulmonares adequadas através do sistema manométrico
Pressure- Wire. O menor perfil do sistema permitiu a passagem nas áreas
de estenose com facilidade e nos shunts aortopulmonares sem que
houvesse queda de saturação de oxigênio. Não houve complicações
relacionadas ao procedimento. Conclusões: O sistema manométrico
miniaturizado Pressure-Wire mostrou-se uma importante alternativa no
estudo de pressões pulmonares em pacientes portadores de cardiopatias
congênitas complexas nos quais apresentam dificuldades de obtenção de
curvas pressóricas pelos métodos convencionais.

AP 13

AP 14

Fechamento Percutâneo de CIA ostio secundum ( CIA OS)
com prótese Amplatzer em crianças menor que 20 kg.

Fechamento percutâneo de comunicação interventricular perimembranosa: resultados imediatos e tardios

EDMUNDO CLARINDO OLIVEIRA; Marco Antonio Moura; Jose Augusto
Almeida Barbosa

Juliana R Neves; Cesar Esteves; Renata Cassar; Cleusa Lapa; cristina
ventura; Lucia Salerno; Santiago Raul Arrieta; fabricio leite pereira

HOSPITAL VILA DA SERRA E HOSPITAL FELICIO ROCHO

IMIP, Recife / PE; IDPC, São Paulo / SP; INCOR, São Paulo / SP

Introdução: O tratamento da CIA OS tem sido realizado por via percutâneo
como método de escolha pelo alto índice de sucesso, associado à baixa
morbi-mortalidade. Entretanto, em crianças, principalmente aqueles com
menos que 20 kg, cuidados especiais devem ser tomados pelo maior risco
de complicações. Objetivo: Mostrar a experiência com o fechamento
percutâneo de CIA<20kgs. Método: 36 crianças foram referidas para
fechamento percutâneo de CIA entre março de 2010 e outubro e 2013.
Os procedimentos foram realizados sob anestesia geral, acompanhado por
ECO TE com sonda infantil. AAS na dose de 3a 5mg/kg/dia foi iniciado 1
semana antes e mantido por 6 meses. Os tamanhos das próteses foram
escolhidos de 1a 2mm maior que o diâmetro do orifício com balão
até parada do fluxo. O disco do AE foi aberto usando o imagem em 4
câmaras para avaliar a relação da prótese com as valvas átrioventriculares,
aproximação do septo, abertura do colo e o disco direito no corte
transversal da aorta. Liberação após confirmação de boa posição. Alta
hospitalar após 24 horas. Reavaliação com 1,6,12 m.Resultado: houve
sucesso em 100% dos casos. A menor e a maior prótese implantada foi
14 e 28mm, respectivamente(m=18). A relação prótese/peso foi < que 1
em 15 pts.(13,6%) e > que 1 em 31(86,1%). TPSV em 2 pacientes com
conversão química, cefaleia em 4(11%) com duração de 7 a 25 dias. Shunt
residual trivial em 2 pacientes e ausência de SHUNT em 34( 94,4%) na
avaliação de 6 e 12 meses. As câmaras cardíacas se normalizaram e não
foi encontrado complicações nesse período de seguimento. Discussão e
conclusões: O fechamento do CIA em crianças< 20 kg deve ser indicada
na presença repercussão hemodinamica importante, aumento progressivo
do tamanho ou complicação secundárias ao hiperfluxo. Nos casos bem
selecionados, o fechamento percutâneo de CIA OS pode ser feito com
segurança e baixa incidência complicações, constituindo, em nossa no
opinião, o método de escolha para tratamento desses pacientes.

Introdução: O fechamento percutâneo da comunicação interventricular
perimembranosa (CIVpm) é uma alternativa ao tratamento deste defeito.
Vários relatos têm surgido na literatura, porém há poucos dados nacionais
sobre o tema. Objetivos: Analisar a segurança e eficácia da oclusão
percutânea da CIVpm e o seguimento a médio prazo dos pacientes (pct)
submetidos ao procedimento. Métodos: Estudo descritivo, observacional
de corte transversal, realizado através de busca ativa em banco de dados
e análise de prontuários. Entre março de 2010 e maio de 2014 foram
identificados 51 pct submetidos à oclusão percutânea de CIVpm na
nossa instituição. Resultados: As idade média foi de 9,51 anos (DP 5,42,
variação 3-32 anos) com mediana de 9 anos e a média de peso foi 30,5
Kg (12-75kg). A tentativa de implante com adequado posicionamento do
dispositivo ocorreu em todos os pct. O tamanho médio dos defeitos foi
6,2mm (DP 2,3 entre 2,2-14mm) e 54,9% deles tinham múltiplos orifícios
de saída. Foram utilizados os seguintes dispositivos para oclusão: CERA
Lyfetech, 43 (84,3%); Shsma Lepu, 6 (11,7%); e dispositivos tipo “mola”,
3 (5,8%). Dois pct receberam dois tipos de dispositivos. A mediana de
tamanho do dispositivo foi 8mm (6-16mm). Não ocorreram óbitos. A taxa
de oclusão imediata foi 80,4%, aumentando para 90,2% na alta hospitalar
e para 96% no seguimento. Ocorreram 3 complicações imediatas graves,
que necessitaram intervenção percutânea ou cirúrgica: 1 perfuração de
folheto aórtico, 1 embolização do dispositivo e 1 BAVT permanente. O
tempo médio de seguimento foi de 1,7 anos (variação 0,75-3,75 anos).
Não ocorreram complicações significativas no seguimento, 3 (6%) pct
apresentam episódios de ritmo juncional alternando com sinusal e são
seguidos com Holter periódico. Conclusão: O fechamento percutâneo
de CIVpm com estes dispositivos pode ser realizado de forma segura e
eficaz. Não ocorreram complicações tardias significativas no seguimento
em curto prazo.
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A via de acesso transradial influencia no tempo porta-balão dos pacientes submetidos a angioplastia primária?

Ablação alcoólica septal percutânea na Cardiomiopatia Hipertófica Obstrutiva: a difícil decisão de abortar o procedimento.

Roger Renault Godinho; Mariana Y. Okada; Henrique B. Ribeiro;
FÁBIO CONEJO; Sandro Faig; Camila Gabrilaitis Cardoso; Valter Furlan; José Carlos Teixeira; Alexandre Spósito; Expedito Ribeiro
Hospital TotalCor-SP

Introdução: A utilização da via de acesso radial é cada vez mais comum em
nosso meio. Diferentes estudos tem demonstrado benefícios da utilização
desta técnica em pacientes com maior risco de sangramento, notadamente
os portadores de infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento
do Segmento ST (IAMCSST). Entretanto, há dúvidas com relação a um
possível incremento do tempo porta-balão, por dificuldades técnicas
relacionadas à via transradial. Métodos: Foram incluídos 111 pacientes
consecutivos portadores de IAMCSST, submetidos a angioplastia primária,
de único centro de alto volume em acesso radial. Foram identificados os
fatores associados ao tempo porta-balão. Resultados: a via de acesso radial
foi utilizada em 66 pacientes (59,4%), enquanto que em 45 pacientes
(40,6%) foi utilizada a via femoral. A idade média global dos pacientes
foi de 58±12 anos, sendo de 57±12 no grupo radial e de 59±12 anos
no grupo femoral (p=0.449). No grupo radial em relação ao femoral
houve uma tendência à maior prevalência de diabetes (31,8% vs. 17,7%;
p=0,098) e menor proporção de revascularização cirúrgica do miocárdio
prévia (1,8% vs. 6,3%, respectivamente; p=0,018). O tempo porta-ECG
foi semelhante entre ambos os grupos 5±3 vs. 5±3 minutos (p=0,826),
porém o tempo porta-balão foi significativamente menor no grupo radial
vs femoral (71±30 vs. 90±39 minutos, respectivamente; p=0,007). Após
análise multivariada, o acesso radial foi um preditor independente
de tempo porta-balão < 90 minutos (OR 4,31 IC de 95%[1,61-11,55];
p=0,004). O sucesso do procedimento foi alcançado em todos os casos
nos dois grupos, sendo a mediana de internação hospitalar também similar
entre ambos os grupos (4 [4-6] vs. 4 [3-6] dias; p=0,966). Conclusões: A
realização de angioplastia primária através do acesso radial é factível, e
foi realizada na maioria dos pacientes. O tempo porta-balão foi menor
no grupo radial, e esta via demonstrou ser um preditor independente de
tempo porta-balão < 90 minutos.

HENRIQUE B. RIBEIRO; ANDRÉ G. SPADARO; SANDRO M. FAIG; ROGER R. GODINHO; FABIO CONEJO; ALEXANDRE R. SPOSITO; MARCOS VALÉRIO RESENDE; EXPEDITO E. RIBEIRO SILVA;
HOSPITAL TOTALCOR - SÃO PAULO

Introdução: A alcoolização septal percutânea (ASP) é uma alternativa
na redução do gradiente e sintomas da cardiomiopatia hipertrófica
obstrutiva (CMO), porém suas taxas de sucesso e de complicações variam
significativamente conforme a técnica e materiais utilizados no procedimento.
A ecocardiografia contrastada intraprocedimento (ECI) pode melhorar os
resultados clínicos e hemodinâmicos, porém a experiência em nosso meio
é restrita. Métodos: Relatamos o primeiro caso realizado em nosso meio
com o auxílio da ECI utilizando o contrate específico SonoVue, no qual a
mesma foi fundamental na tomada de decisão. Resultados: Paciente feminina,
56 anos, hipertensa, com dispnéia há 2 anos, intensificada nos últimos 2
meses, quando foi feito o diagnóstico de CMO. Gradiente intraventricular
de 110mmHg em repouso e 135mmHg com manobra de Valsava ao
ecocardiograma, sem coronariopatia obstrutiva associada. Realizada
punção venosa jugular direita (implante de marcapasso provisório), arterial
radial esquerda (medida de pressão intraventricular) e arterial radial direita
(intervenção). Insuflado balão “over-the-wire” em grande ramo septal com
importante queda do gradiente intraventricular (110mmHg para 40mmHg). À
ECI com injeção do contraste no ramo septal correspondente, foi evidenciada
hiperrefringência não habitual, em região septal média e áreas do ventrículo
direito, como a banda moderadora. Diante deste achado (incidência estimada
em 2%) e da ausência de outro ramo septal que pudesse ser responsabilizado
pelo gradiente intraventricular foi optado pela interrupção do procedimento,
devido à elevada probabilidade de complicações reportada na literatura.
Conclusão: ASP é uma estratégia não-cirúrgica efetiva no tratamento da
CMO, porém os seus resultados estão relacionados à seleção adequada de
pacientes para a realização desta técnica. A utilização rotineira de ferramentas
como a ECI representa grande evolução em termos de segurança e eficácia da
intervenção, otimizando seus resultados.
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Acesso Radial Versus Femoral no tratamento percutâneo
de bifurcações coronárias

Acesso Radial versus Femoral: Análise Clínica e Angiográfica de 7516 Pacientes Submetidos à Intervenção Coronária Percutânea na Prática Diária.

Mario Barbosa Guedes Nunes; Edgar Stroppa Lamas; Antonio
de Castro Filho; Rafael Alexandre Meneguz Moreno; Vitor Alves Loures; Ricardo Costa; Dimytri Siqueira; J. Ribamar Costa Jr.;
Alexandre Abizaid

DANIEL DIEHL; J. Ribamar Costa Jr; Bruno Gallindo de Mello; Tannas
Jatene; Ricardo A. Costa; Eduardo Ribeiro; Rodolfo Staico; Daniel
Chamié; Andrea Abizaid; Alexandre Abizaid

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP

Fundamento: A via transradial (TR) vem progressivamente ganhando
popularidade tanto entre pacientes como em cardiologistas
intervencionistas, não só em procedimentos diagnósticos como
terapêuticos. No entanto, a literatura médica é escassa no que se refere
a desfechos de eficácia e segurança da intervenção coronária percutânea
(ICP) em bifurcações, quando utilizada a via radial em detrimento à via
Transfemoral (TF). Nesta pesquisa, avaliamos os desfechos em uma série
extensa de ICP em bifurcações, conforme a via de acesso empregada.
Métodos: Com base em banco de dados eletrônico, avaliamos
retrospectivamente uma série de 1285 intervenções consecutivas em
bifurcações coronárias, não envolvendo tronco de coronária esquerda, no
período de janeiro de 2008 a abril de 2014, em serviço de grande hospital
terciário do setor público de saúde, cujo maior volume de intervenções
coronárias é praticado via transradial. O desfecho primário definido como
eventos cardiovasculares adversos maiores (ECAM), foi composto por morte
de causa cardiovascular, infarto do miocárdio (IAM) ou revascularização
da lesão alvo (RLA). Resultados: Do total de procedimentos, 497 (38,7%)
foram realizados pela via radial e 788 (61,3%) por via femoral. Não houve
diferença significativa na taxa de sucesso no vaso principal (92,8% para
TR contra 92,1% para TF, p = 0,21) ou no ramo lateral (61,9% para TR
contra 62,4% para TF, p = 0,17). Após seguimento médio de 9,5 ± meses,
a incidência de morte cardiovascular, IAM, RLA ou ECAM não diferiu com
a via de acesso empregada (10,4% para TR contra 8,8% para TF, p = 0,06),
com tendência a pior evolução no grupo Transradial, às custas de nova
RLA. Conclusão: Em centro com grande volume de procedimentos por
acesso tranradial, essa via se mostrou uma alternativa segura à consagrada
via transfemoral, na abordagem percutânea de bifurcações coronárias.

Introdução: O acesso radial(AR) surgiu como opção ao femoral(AF) na
intervenção coronária percutânea (ICP), em função da menor ocorrência
de complicações vasculares e sangramento. O objetivo deste trabalho foi
comparar o AR vs. AF, analisando características clínicas e angiográficas
de pacientes submetidos à ICP na prática diária em um centro terciário.
Métodos: Entre Jan/2010 e Dez/2014, 7.516 pacientes foram submetidos à
ICP (AR=4.005vs.AF=3.511). Foram excluídos pacientes submetidos à ICP
primária e de resgate.Analisamos características clínicas e angiográficas a
partir de dados coletados prospectivamente em um banco de dados eletrônico,
seguindo protocolo pré-especificado. O objetivo primário foi comparar
as taxas de sucesso entre os dois grupos e a incidência de complicações
vasculares na fase intra-hospitalar. Resultados: Pacientes submetidos à
ICP com AR eram mais jovens (60±11 vs.62±12 anos, p<0,001) e do sexo
masculino (74% vs. 60%, p<0,001); aqueles tratados com AF tinham mais
revascularização cirúrgica prévia (15% vs. 5,7%, p<0,001) e disfunção
renal[ClCr <60 ml/min] (22%vs.30%, p<0,001). SCA sem supradesnível do
ST foi mais frequente no grupo AR (21%vs.17%,p<0,001). Houve menor uso
de contraste(78ml±38vs.84ml±47, p<0.001) e maior taxa de revascularização
completa no grupo AR(67%vs.64%,p<0,005), porém, às custas de um
perfil de complexidade angiográfico menor,com menos lesões calcificadas
(17%vs.22%, p=0,02) e ICP em bifurcações (19%vs.23,9%,p<0,001).Ao
final da ICP,tanto o sucesso angiográfico(99,4% vs.98,9%, p=0,01) quanto
o clínico foram superiores no grupo AR (92,5%vs.90,4%, p< 0,001), com
menor ocorrência de complicações vasculares (1,0% vs.2,6%,p<0,001)e
óbito cardíaco(0,12%vs.0,79%,p<0,001). Modelo para análise multivariada
será apresentado posteriormente. Conclusões: Na prática diária,em centro de
alto volume e complexidade,o uso do AR mostrou-se factível e seguro, com
elevadas taxas de sucesso e baixa ocorrência de complicações.
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Acesso transjugular como via de acesso alternativo para
valvoplastia mitral percutânea

Adesão e o Uso da Técnica Tansradial em um Centro de
Treinamento em Cardiologia Intervencionista de Grande Volume.

Diogo Antônio Gomes Tiago, Lucas Lodi Junqueira, Guilherme Rafael Santana Athayde, Bruno Ramos Nascimento, André Assis Lopes
do Carmo, Maria do Carmo P. Nunes

Vitor Pazolini; Luiz Dallan; Camila Matsuda; Guilherme Cintra;
Carlos Opazo; Bruno Janella; Jamil Cade; Marco Perin

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Hospital Santa Marcelina – SP

Introdução: Valvoplastia mitral percutânea por balão (VMP) é uma
terapêutica para a estenose mitral (EM) grave. Punção venosa femoral é a
via de escolha, porém anomalias congênitas ou adquiridas podem dificultar
ou impedir o procedimento. Objetivo: relatar uma paciente portadora de
EM com ausência de veia cava inferior (VCI) submetida à VMP por punção
transjugular. Relato do caso: Paciente com 49 anos, fibrilação atrial
permanente, EM reumática com comissurotomia mitral cirúrgica aberta há
24 anos que reiniciou os sintomas em classe funcional III. Ecocardiograma
ratificava área valvar mitral (AVM) de 0,7 cm², Wilkins de 9 e ausência de
regurgitação mitral. Não observada continuidade da VCI após as punções
das veias femorais. Angiotomografia evidenciou agenesia da VCI e retorno
venoso pelas veias ázigos e paravertebrais. Posteriormente, a VMP foi
realizada pela técnica de Inoue através de punção da veia jugular interna
direita com anestesia geral e ecocardiografia transesofágica. O septo
interatrial foi puncionado com agulha de punção transeptal, avançado
o introdutor vascular 8F e substituído pelo introdutorvascular 16F.
Introduzidos no átrio esquerdo o guia e o balão de Inoue e avançados até
o ventrículo esquerdo. Após três dilatações com controle ecocardiográfico
seriado foi observada a AVM de 1,70 cm², a ausência de regurgitação
mitral e a queda do gradiente transvalvar. Discussão: Anomalia da VCI
encontra-se em 0,3 a 8,7% da população, assintomática ou associada à
trombose venosa profunda ou hematúria. Vias de acesso alternativo para
VMP devem ser ponderadas, tais como as veias jugular e hepática e o
uso da técnica do duplo balão. Na via transjugular a agulha para punção
transeptal pediátrica facilita a punção. Esta deve ser direcionada entre 7
e 8 horas, e não 5 horas como na via femoral; a rotação do estilete para
alcançar o ventrículo esquerdo é horária, e não anti-horária. Conclusão:
Via transjugular demonstrou ser segura e eficaz para a realização da VMP.

Embora as vantagens da via de acesso radial para diagnóstico e
intervenção coronária percutânea (ICP) sejam amplamente aceitas, a
curva de aprendizagem representa ainda um obstáculo. Nos últimos
anos, o acesso radial tem se difundido cada vez mais e vem ganhando
muitos adeptos notadamente entre os cardiologistas intervencionistas mais
jovens. Obj: Demonstrar a incorporação e adesão dos procedimentos
por via radial (vs. a via femoral) sobre o volume de procedimentos
diagnósticos e terapêuticos em um serviço de treinamento em cardiologia
intervencionista ao longo do primeiro ano. Metodo: Foram analisados,
de forma retrospectiva, pacientes consecutivos do nosso serviço no
período de Mar/14 a Fev/15. A escolha da via em foi feita pelo médico
em treinamento do primeiro ano juntamente com o médico preceptor.
Excluídos paciente que apresentassem com má perfusão do arco palmar,
revascularização miocárdica cirúrgica e insuficiência renal crônica onde
a via de punção foi femoral. Result: Foram incluídos 3214 pacientes, em
procedimentos realizados por 3 cardiologistas intervencionista em seu
primeiro ano de treinamento, todos eles supervisionados por operadores
experientes (>500 procedimentos via radial).Observou-se um aumento
progressivo na adesão a técnica transradial ao longo de 12 meses, com
ponto de inflexão na curva radial vs. femoral após 7 meses do início; após
a realização de aproximadamente 560 procedimentos/operador. O ponto
de inflexão nas ICP na curva radial vs. femoral se deu após 9 meses; com
a realização de aproximadamente 240 ICP/operador. Ao final do primeiro
ano mais de 50% dos procedimentos e 80% da ICP foram realizadas
pela via transradial. Conc: Durante o primeiro ano de treinamento de
cardiologistas intervencionistas houve uma adesão gradual e constante na
técnica radial. Os pontos de inflexão, com predomínio da técnica radial
sobre a femoral, ocorreu apenas no segundo semestre de treinamento,
após a realização de 500 procedimentos/operador.
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Análise Dos Potenciais De Alta Frequência Do QRS Como
Método Diagnóstico e Prognóstico Na Suspeita Clínica De
Reestenose Intrastent - Desenho de estudo inédito e resultados esperados

Angioplastia com stent de enxerto aorto-coronariano
de veia safena utilizando a técnica “Distal Anchor Balloon” – recurso extremo para entrega de stent em angioplastias complexas

Mario Barbosa Guedes Nunes; Dalmo Antonio Ribeiro Moreira;
Alexandre Abizaid
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Wilton Francisco gomes; Luiz Augusto Lavalle; Anderson Henrique Peres da Costa; Danillo Taiguara Ramos Gomes da Silva ; Daniela Ribeiro Marques Nejm; Rubens Zenobio Darwich

Introdução: A reestenose intrastent (RIS) ainda é complicação importante
na intervenção coronária percutânea. Os potenciais de alta frequência
do complexo QRS (AF-QRS) costumam estar modificados na presença
de isquemia, como resultado de despolarização ventricular alterada. Até
o nosso conhecimento, não há publicação a cerca da associação entre
alterações desses potenciais e isquemia causada por RIS. Metodologia:
Pesquisa longitudinal e prospectiva, onde 98 pacientes (níveis de α de
0,05 e β de 0,80, considerando a incidência de RIS de 7,5% com stents
eluídos em zotarolimus) sob suspeita clínica de RIS serão submetidos
à análise de AF-QRS. Após reestudo angiográfico, os pacientes serão
classificados quanto a presença de reestenose binária. Entre os indivíduos
com RIS, aqueles com indicação de revascularização da lesão alvo
(RLA) serão submetidos a nova análise de AF-QRS, imediatamente após
a intervenção e no momento da alta. Esses pacientes terão seguimento
clínico por 12 meses, com avaliação da incidência do desfecho
combinado morte cardiovascular, infarto do miocárdio e RLA. Para
aquisição do sinal eletrocardiográfico utilizaremos o sistema CARDIOVIT
CS-200 Touch® (Tel Aviv, Israel), equipado com o software HyperQ®
(Tel Aviv, Israel), para avaliação quantitativa (VQM-AFQRS) e qualitativa
(ZAR e IMAF) dos componentes de alta frequência dos complexos QRS.
Resultados esperados: Com base nas evidências atuais associando
alterações nos potenciais de AF-QRS a isquemia miocárdica e obstruções
em coronárias epicárdicas, esperamos – de modo inédito na literatura –
encontrar redução destes potenciais nos indivíduos em que for confirmada
reestenose após coronariografia. Também acreditamos que será possível
associar essas alterações do sinal eletrocardiográfico, com achados
patológicos nos exames angiográfico. Mais que isso, naqueles casos em
que for identificada reestenose e indicada nova ICP, é possível que haja
recuperação desses potenciais em até 24h após a intervenção.

INTRODUÇÃO: A falha na entrega de stent em angioplastias é incomum,
porém relacionada a alta morbidade. Este problema está relacionado
a características da lesão (calcificação, comprimento e tortuosidade) e
dificuldades técnicas do procedimento, como suporte do catéter guia.
OBJETIVO: Relatar um caso desafiador onde a ténica DAB foi a única
alternativa possível para entrega de stent. RELATO DE CASO: Paciente do sexo
feminino, de 81 anos, com história de revascularização cirúrgica há 10 anos,
admitida com síndrome coronariana aguda sem elevação do segmento ST. O
Eletrocardiograma mostrava corrente de lesão sub-endocárdica e isquemica
sub-epicárdica Anterior extensa. A cineangiocoroariografia demonstrou lesão
crítica de 95% em 1/3 médio enxerto Sf-DA. Optado por angioplastia de
urgência. Múltiplos catéteres guia foram utilizados para tentativa de canular
o óstio do enxerto com suporte adequado, porém sem sucesso. Apesar do
sucesso em ultrapassar a lesão com corda guia, houve extrema dificuldade em
cruzar a lesão com balões para pré-dilatação e insucesso em cruzar a lesão
com stent. Recursos como “buddy wire” e “Buddy balloon” foram utilizados,
sem sucesso. A técnica tradicional de “Anchor balloon”, na qual insufla-se
um balão em um ramo lateral para auxiliar no suporte para cruzar a lesão
não era possível por se tratar de um enxerto. Neste momento, optou-se pela
modificação desta técnica, chamada “Distal Anchor Balloon”, na qual um
balão semi-complacente de baixo perfil cruza a lesão e é insuflado distalmente
para “ancorar” todo o sistema e permitir o cruzamento da lesão pelo stent, que
foi liberado com sucesso. CONCLUSÕES: A utilização da técnica DAB pode
ser considerada em um cenário extremo na qual todas as técnicas tradicionais
para entrega de stent em angioplastias complexas falharam, especialmente
em situações de gravidade clínica onde a angioplastia apenas com balão ou
tratamento conservador não são aceitáveis.

Hospital São Vicente, Curitiba, PR, BRASIL - Hospital Cruz Vermelha do
Paraná, Curitiba, PR, BRASIL - Hospital Santa Cruz, Curitiba, PR, BRASIL
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Angioplastia Coronariana primária em pacientes acima de
80 anos: comparação com demais pacientes do Registro de
Infarto Agudo do miocárdio

Angioplastia de óstio de artéria torácica interna esquerda após cirurgia de revascularização do miocárdio: raridade diagnóstica.

Renato Roese Filho; Alan de Castro D’Avila; Marcia Moura Schmidt; Carlos Antonio Mascia Gottschall; Alexandre Schaan de
Quadros; Éder Quevedo

MARCOS DANILLO PEIXOTO OLIVEIRA; FERNANDO ROBERTO DE FAZZIO;
Bruno Luigi Rocha Faillace; Fernando Matheus; Welingson Vanucci Negreiros Guimarães; Alexandre Hideo Kajita; Adriano Augusto Meirelles Truffa; Luiz J Kajita; PEDRO ALVES LEMOS NETO

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul

Instituto do coração (InCor) – HC-FMUSP

Introdução: Os pacientes (pts) idosos tem uma expressiva prevalência
no grupo de pctes com infarto agudo do miocárdio (IAM) com supra
do segmento ST. Apresentam alta morbi-mortalidade e geralmente
são excluídos dos principais ensaios clínicos. Em nosso meio há
poucos estudos com esses pts. Objetivo: Comparar as características
clínicas, angiográficas e desfechos clínicos em idosos com os demais
pts com IAM. Métodos: Estudo de coorte prospectivo com todos os
pacientes com IAM submetidos à intervenção coronariana percutânea
primária (ICPp) em nossa instituição no período de dezembro de 2009
a dezembro de 2013. Os dados foram coletados no Microsoft Access
e a análise estatística foi realizada utilizando o SPSS para Windows
17.0. Resultados: No período do estudo foram incluídos 1970 pts
consecutivos, sendo 122 com idade superior a 80 anos. Bloqueio de
ramo esquerdo, insuficiência cardíaca e tratamento crônico com AAS
foram mais prevalentes nos pacientes acima de 80 anos. O tempo porta
balão foi maior nos pts com mais de 80 anos. O Perfil angiográfico
dos pts foi bastante semelhante entre os grupos, porém com maior
frequencia de lesões calcificadas nos octogenários. O diâmetro final
do vaso foi maior no grupo abaixo de 80 anos. O acesso femoral e
a pré-dilatação foram mais usadas nos pacientes idosos. As taxas de
eventos cardiovasculares maiores combinados e óbito em 30 dias
foram estatisticamente mais frequentes nos octogenários (32% VS
11%, p<0,001 e 30% VS 7%, p<0,001, respectivamente). Por outro
lado, reinfarto, trombose do stent, AVC e sangramentos menores não
ocorreram com mais frequência nesse grupo. Conclusão: Nesse estudo
cerca de 6% dos casos de IAM foram de pts com mais de 80 anos, que
apresentaram maior gravidade, maior mortalidade em 30 dias e eventos
cardiovasculares maiores.

A absoluta maioria das cirurgias de revascularização miocárdica (CRM)
envolve um enxerto de artéria torácica interna esquerda (ATIE), em geral
para a artéria descendente anterior (ADA), devido à sua elevada patência a
longo prazo e resistência à aterosclerose. Relato do caso: homem, pardo,
66 anos, diabético, hipertenso e dislipidêmico, submetido a CRM no nosso
serviço, com enxertos venosos para ramos primeiro marginal esquerdo
(MGE1) e descendente posterior direito (DPD), além do enxerto ATIEADA. Quatro meses após, cursou com infarto agudo do miocárdio sem
supradesnivelamento de seguimento ST. Coronariografia com estudo de
pontes evidenciou oclusão do enxerto venoso-DPD, enxerto-MGE1 sem
lesão e redução luminal importante em óstio da ATIE (figura). Optou-se,
então, por angioplastia (ATC) desta lesão. Procedimento: acesso via artéria
femoral comum direita, cateter-guia mamária 6F, fio-guia BMW 190cm;
pré-dilatação com balão semi-complacente 2/20mm (12 atm); implante de
bare metal stent 2.5/12mm (16 atm); pós-dilatação de sua borda proximal
com balão não-complacente 2.5/8mm (22 atm). Resultado angiográfico
ótimo, fluxo distal TIMI 3. Alta hospitalar sem intercorrências após dois
dias. Discussão: por sua excelente perviedade a longo prazo, a ATIE é
o vaso de escolha para enxertos em CRM. A aterosclerose na ATIE é um
evento raro, com prevalência inferior a 5% em estudos de autópsia, sendo
mais comum na anastomose distal, em geral por consequência da técnica
cirúrgica. Descrevemos aqui um raro caso de doença aterosclerótica
significativa em local bastante incomum, óstio de ATIE (não relacionado
a causas mecânicas, pois foi a primeira cateterização seletiva após CRM),
corrigida por ATC com stent, de acordo com as evidências de segurança e
eficácia, evitando-se nova abordagem cirúrgica.
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Angioplastia de TCE em Paciente de Risco Operatório
Elevado
Guilherme Costa; Antônio Farias; Constantino Gonzalez; Bruno
Wajsbrot; Raphael Fiúza; Bruno Esteves; Esmeralci Ferreira; Daniel
Peralta e Silva
Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) - Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Homem de 63 anos, hipertenso, transplantado renal (IRC por doença
renal policística), deu entrada em outra instituição no dia 01/10/2014 por
quadro de angina instável, evoluindo durante internação para IAMSSST.
Sabidamente portador de DAC trivascular, em tratamento conservador
até então, fora transferido ao HUPE para avaliação anatômica. Mantinha
dor precordial recorrente, em uso de nitroglicerina durante a internação.
HPP: Falência crônica do enxerto renal, terapia de substituição renal logo
após admissão. Doença renal policística - policitemia associada. TVP de
MIE, no sítio de acesso para hemodiálise. HAS. DAC - 4 stents em DA
em 2006 Ao exame mostrava-se descorado, sem maiores alterações. ECO:
Acinesia dos segmentos anterior (médio e apical), septo-anterior (médio),
septo-apical e apical. Hipocinesia látero-apical. Disfunção sistólica global
leve a moderada. Disfunção diastólica grau I. CAT: TCE: lesão de 60%
em terço distal; DA: lesão suboclusiva justa-ostial com stents pérvios e
livres de obstruções residuais. Stents recobrem desde terço proximal até
médio-distal de artéria descendente anterior; Cx: lesão grave (70%) em
terço proximal; CD: não dominante, pouca importância anatômica, com
lesão 90% em terço médio. Optado por implante de stent convencional
(Vision) 2,75 x 12mm em artéria circunflexa, sem lesão residual, fluxo
TIMI III e stent farmacológico (Nobori) 3,0 x 24mm no TCE para artéria
descendente anterior, sem lesões residuais, fluxo TIMI III. Existe um
potencial risco de pacientes serem erroneamente classificados se forem
utilizados apenas critérios anatômicos (Syntax score). Uma abordagem
individualizada utilizando critérios clínicos e anatômicos pode auxiliar na
tomada de decisão (Heart Team, Syntax II). O paradigma atual que indica
melhor tratamento cirúrgico (CABG) em pacientes com lesão de tronco
deve ser entendido em um contexto clínico, viabilidade anatômica e
outros critérios não completamente abordados em estudos.
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Angioplastia de TCE em paciente Octagenário
Marcos Hertz; João Otavio de Queiroz Fernandes Araujo; Andre
Pereira Duque Estrada; Felipe Villa Silva, Antônio Tercio Oliveira
de Almeida
Hospital São Francico de Assis

Introdução: Esse trabalho tem como objetivo apresentar uma angioplastia
realizada em um paciente octagenário com lesão de 70% de obstrução
com severa calcificação através de cutting ballon e implante de stent
convencional direcionado para Descendente Anterior (D.A.) com sucesso
Discussão: G.M.S,masculino, 85a,portador de H.A.S., Dislipidemia e
angina aos pequenos esforços, Classe funcional III pela Classificação
Canadian, sem condições cirúgicas.Paciente foi submetido a angioplastia
de alto risco sendo ultrapassado a lesào com uma corda guia 0,014`` para
D.A. e outra para Circunflexa para proteção do vaso.Foi realizado prédilatação com balão 2,5 x16 mm a 18 atm e após esse procedimento
foi colocado um cutting baloon 3,0 x 12 mm a 18 atm para diminuir
a calcificão e diminuindo com isso o risco de rompimento do balão e
fratura do stent em seguida foi implantado um stent 3,5 x 20 mm a `16
atm em T.C.E. cobrindo o terço médio do T.C.E. até segmento proximal
da D.A. com bom resultado. Conclusão: O cutting baloon mostrou ser
uma técnica segura e eficaz para T.C.E. calcificado para pacientes idosos
sem condições cirúrgicas sintomáticos e bem estadiados em nosso serviço
dando segurança e diminuindo riscos durante o procedimento terapêutico.

Rev Bras Cardiol Invasiva.
2015; 23 (supl.1)

Intervenção em doenças cardiovasculares adquiridas
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Angioplastia e embolização de aneurisma sacular em
tronco de coronária esquerda desprotegido

Angioplastia Primária nos Finais de Semana: Resultados
no Mundo Real.

MATHEUS SIGILIANO CARNEIRO; JULIO TINOCO NUNES; LENANDER FERNANDES DE TOLEDO; RAPHAEL LYRA QUINTAES SOARES; SERGIO RODRIGUES MARANHA; CELME DA SILVA CAETANO JÚNIOR; LUIS ROBERTO VELLOSO; DÁRIO
ANTUNES SANTUCHI FILHO; MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA; ANTÔNIO CARLOS

Ana Maria Krepsky; Sandro Cadaval Gonçalves; Luiz Carlos Bergoli;
Rodrigo Wainstein; Bruno da Silva Matte; Márcio Mossmann; Mariana Vargas Furtado; Bruno Fuhr; Rafaela Wolff; Marco Wainstein

HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ

Introdução: Aneurismas de artéria coronária são entidades incomuns,
com potenciais complicações, incluindo ruptura e isquemia por eventos
tromboembólicos. Tratamentos percutâneos utilizando stents revestidos
ou embolização por coil tem sido apresentados. No entanto, apenas
alguns relatos de embolização de aneurismas de artérias coronárias com
coil “stent-assitida” já foram descritos. Caso clínico: Homem, 85 anos,
hipertenso e dislipidêmico, cintilografia miocárdica de junho de 2012
com isquemia discreta ínfero-apical, em tratamento clínico otimizado,
assintomático. Em abril de 2014 apresentou quadro de angina típica de
caráter progressivo (alto risco), motivando propedêutica invasiva. CATE
revelou doença aterosclerótica multiarterial e lesão grave no corpo
do tronco de coronária esquerda (TCE). Função ventricular esquerda
preservada. Por tratar-se de paciente de baixo peso e alto risco cirúrgico
cardiovascular, optado por tratamento percutâneo. Realizada ATC com
implante de stents farmacológicos no corpo do TCE (desprotegido) e
em ACDA (1/3 médio) com alta hospitalar assintomático. Em setembro
de 2014 é readmitido com SCASSST e CATE mostra TCE com lesão de
60% ostial, stent no corpo com perda luminal leve e aneurisma sacular
junto à borda proximal do stent. Realizada nova ATC com implante de
segundo stent farmacológico envolvendo o óstio do TCE. A persistência
de fluxo no interior do aneurisma e risco de formação de microêmbolos,
motivou sua exclusão. Embolização com coil pela técnica balão-assitida.
Ultrassom intravascular de controle mostrou boa aposição das hastes
do stent e ótima liberação do coil, sem sua exposição na luz do TCE.
Paciente recebeu alta assintomático, com tratamento clínico otimizado.
Conclusão: Nenhum consenso foi estabelecido sobre o tratamento ideal
para aneurismas de artéria coronária, porém a embolização com coil
“stent-assitida” apresentada revelou ser uma alternativa eficaz para esse
tipo de acometimento coronariano.

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Introdução: Estudos sugerem que pacientes (pcts) com infarto agudo
do miocárdio submetidos a angioplastia primária (ACTPp) fora do
expediente (noite e finais de semana) têm maior tempo porta-balão e
maior mortalidade. Nosso objetivo é comparar os resultados da ACTPp
realizada nos finais de semana (FS) com a realizada nos dias de semana(S).
Métodos: Foram incluídos pcts encaminhados para ACTPp em um hospital
terciário, com funcionamento da hemodinâmica nos FS em regime de
sobreaviso telefônico para equipe médica, de enfermagem e de radiologia.
Foram avaliados tempo porta-balão, volume de contraste, tempo de
escopia, fluxo final na artéria culpada conforme escore de TIMI e eventos
cardiovasculares em 30 dias. Também foram analisadas as características
demográficas da coorte. Resultados: De janeiro de 2011 até dezembro
de 2014 foram incluídos 274 pcts (35% FS e 65% S), com idade média
em anos de 58,7 FS X 61,2 S (p=NS). As diferenças encontradas entre
os grupos com relação a sexo masculino, hipertensão arterial, diabetes,
uso prévio de AAS , Killip 3 ou 4, via de acesso arterial e nefropatia
pelo contraste não foram estatisticamente significativas. O tempo portabalão em minutos (min) foi 82±31 FS X 64±25 S (p=0,001). O tempo de
escopia em min foi de 14,7±9,7 FS X 18,8±12,1 S (p=0,002) e o volume
de contraste em ml foi de 184,3 ±64,5 FS X 222,1 ±110 S (p =0,003). A
média do fluxo final conforme escore de TIMI foi 2,86±0,5 FS X 2,68 ±0,8
S (p=0,04). O número de eventos cardiovasculares foi de 19(30,2%) FS
X 44(69,8%) S (p=NS). Conclusão: As ACTPp nos FS tiveram um tempo
de escopia menor, utilizaram menos volume de contraste e obtiveram um
escore de fluxo mais elevado. Houve um aumento no tempo porta-balão
nos FS, mas ainda abaixo dos 90 min preconizados, provavelmente devido
ao deslocamento da equipe. Não observamos diferenças significativas
entre o número de eventos, mas, sabendo do grande impacto desse
marcador, devemos buscar sempre mais agilidade.
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Aterectomia rotacional em artérias com calcificação extrema ou falha em dilatação prévia: aspectos técnicos e evolução tardia após intervenção coronária percutânea.

Avaliação diagnóstica invasiva de lesões sequenciais moderadas e ponte miocárdica

Pedro H M Craveiro Melo; Cristiano Guedes Bezerra; Breno A. A.
Falcão; Welingson V. N. Guimarães; Fábio Augusto Pinton; José Mariani Júnior; Marco Antônio Perin; Expedito Eustáquio Ribeiro da
Silva; Pedro Alves Lemos
Instituto do Coração - Incor- HC-FMUSP

Introdução: A aterectomia rotacional (AR), com incorporação de
novas estratégias ablativas, tem sido proposta para o preparo de lesões
calcificadas antes do implante de stents. Entretanto, pouco se conhece
sobre a adoção dessas novas estratégias na prática contemporânea e sobre
a evolução tardia dos pacientes submetidos a esse tratamento. Métodos:
Realizou-se estudo retrospectivo e unicêntrico, incluindo todos os
pacientes submetidos a AR como parte do tratamento de lesões coronárias
de novo, no período de julho de 2012 a novembro de 2014. Avaliouse aspectos técnicos da aterectomia e a evolução tardia dos pacientes
quanto a ocorrência de eventos cardiovasculares maiores, definidos como
óbito, infarto do miocárdio com onda q, acidente vascular cerebral e
nova revascularização do vaso-alvo. Resultados: 29 pacientes, com idade
média de 69,5±7,6, foram submetidos a aterectomia. A média da relação
oliva/vaso foi de 0,54±,0,07, a velocidade de rotação inicial adotada foi de
161.000±13.928 e a taxa de utilização de cutting balloon pós aterectomia
foi de 45,1%. Sucesso angiográfico foi obtido em todos os procedimentos.
Não ocorreram óbitos intra-hospitalares. Na evolução tardia, com
mediana do tempo de seguimento de 13,2 meses (IQ: 4,0-17,4), ocorreram
3 eventos: 1 óbito de causa não cardíaca e 2 novas revascularizações
do vaso-alvo. Conclusão: A aterectomia rotacional contemporânea préangioplastia de lesões coronárias de novo incorpora estratégias menos
agressivas de ablação, com elevada taxa de sucesso imediato e baixa
ocorrência de eventos cardiovasculares maiores na evolução tardia.

CRISTIANO GUEDES BEZERRA, RAFAEL CAVALCANTE E SILVA, Ricardo Cavalcante e Silva; Ryan de A. A. Falcão; Humberto F.G. Freitas; Luiz G.
C. Velloso; Fábio Sândoli de Brito Jr
Hospital São Camilo - São Paulo - SP – Brasil

Homem de 51 anos, diabético, apresentando desconforto precordial
relacionada aos esforços há 1 ano, com piora há 4 meses com terapia
anti-anginosa otimizada. A coronariografia revelou lesões intermediárias
na artéria descendente anterior (DA): 60% terço proximal (lesão 1) e 60%
terço médio (lesão 2), além de ponte miocárdica no terço médio-distal.
Optado por avaliar as lesões em DA com reserva de fluxo fracionada
(FFR) e ultrassom intracoronário (USIC). Avaliação diagnóstica invasiva:
Posicionada corda de FFR no terço distal da artéria DA e após indução de
hiperemia máxima com adenosina sistêmica (dose de 140mcg/kg/min),
inciado o recuo da corda: a) FFR na DA distal = 0,69; b) FFR lesão 2
(após as duas lesões e proximal à ponte miocárdica) = 0,73; c) FFR lesão1
(entre as lesões) = 0,80; d) FFR Tronco da Coronária Esquerda (TCE) =
0,95. Portanto, o Delta-FFR pela lesão 2 = 0,07 e o Delta-FFR pela lesão
1 = 0,15. Complementada avaliação através do USIC: DA terço médio –
lesão 2: área luminal mínima (ALM) = 3,16, Carga de placa (CP) = 42%
(remodelamento negativo); DA proximal–lesão 1: ALM 2,88 CP 75%; TCE
com ALM 7,37, CP 68%. Intervenção: Optado por angioplastia da lesão
proximal de DA englobando o TCE e óstio de DA devido a excessiva carga
de placa nesses segmentos e risco de dissecção de borda proximal do stent.
A lesão 2 no terço médio de DA não foi abordada por ser funcionalmente
não significativa (Delta-FFR 0,07), sendo a imagem angiográfica atribuída
à remodelamento negativo ao USIC. Realizado implante direto de
stent farmacológico 3,5 x 34mm no TCE-DA, pós-dilatação com balão
4,0x20mm e kissing balloon final entre DA e circunflexa. FFR da artéria DA
após angioplastia com corda posicionada distalmente à ponte miocárdica
foi 0,81 que confirmou a não significância da lesão 2, sendo, portanto,
encerrado o procedimento. Evolução: O Paciente apresentou melhora dos
sintomas e sente-se bem após seguimento de 09 meses.
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AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO PARA INFECÇÕES EM FERIDAS
OPERATÓRIAS EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO

BIOPSIA ENDOMIOCARDICA PELA VIA FEMORAL: AUMENTANDO A SEGURANÇA E EFICIENCIA DO PROCEDIMENTO - ANALISE DE 523 CASOS

Elisa Resende Borges; Thaís de Sousa Ribeiro Costa; Denis Fabiano
de Souza; Maria Angélica Oliveira Mendonça; Giovanna Rúbia
Coimbra Teixeira
1- Instituto do Coração do Triângulo Mineiro 2- Faculdade Politécnica 3- Universidade Federal de Uberlândia

Introdução: As Doenças Cardiovasculares são responsáveis por 30% do
total de mortes no mundo, e a Doença Arterial Coronariana se mostra
como principal fator dessa taxa de mortalidade na população geral. Dentre
as terapias propostas, a cirurgia de revascularização miocárdica apresenta
nível de evidência A. Contudo, a Ferida Operatória (FO) constitui um
local comum de infecção, que envolve fatores relacionados ao paciente,
ambiente e à equipe de saúde. Portanto, identificar os fatores de risco que
associam a uma maior ocorrência de infecção da FO, pode melhorar a
prática clínica e reduzir tempo de internação na UTI e custos hospitalares.
Objetivo: Identificar quais fatores de risco pré e pós cirurgia cardíaca
se associam a infecção da FO. Metodologia: Estudo observacional,
prospectivo, de abordagem quantitativa, aprovado pelo Comitê de Ética
da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Onde foram incluídos 15
pacientes, ambos os sexos, maiores de 18 anos, no período de Agosto a
Novembro de 2013 no Hospital de Clínicas da UFU. Utilizados o teste de
Mann Whitney e a correlação de Sperman para testar diferença e correlação
entre os grupos com e sem a infecção da FO, considerado estatisticamente
significantes dados com valor de P<0,005. Coletada história pregressa
e dados clínicos referentes ao pré-operatório e até o décimo dia após a
cirurgia. Resultados: Observamos cinco (33%) pacientes com infecção da
FO e neste grupo houve tendência de maior tempo de internação na UTI
p=0.09. Dentre os fatores de risco identificados encontramos Hipertensão,
Diabetes Mellitus, Insuficiência Renal Crônica e Tabagismo semelhantes
em ambos os grupos. Conclusão: Em nossos resultados evidenciamos que
houve tendência do maior tempo de internação na UTI levar a ocorrência
de infecção de Ferida Operatória. Por outro lado, os demais fatores de
risco não se associaram à infecção. Todavia, estudos com maior número
amostral precisam ser realizados para confirmar nossos achados.

MAURICIO JARAMILLO HINCAPIE; LEONARDO COGO BECK; LUCIANO DE
MOURA SANTOS; JEFFERSON VOLNEI DE MATTOS JUNIOR; FELIPE EDUARDO
HATSUMURA; GUSTAVO SADDI DE ALMEIDA
INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA FUC

A biopsia endomiocárdica permanece como o exame padrão para
detecção precoce de rejeição após transplante cardíaco; porém, não é
isento de complicações, especialmente quando realizado pela via jugular.
Nosso objetivo é descrever a experiência com o procedimento realizado
pela via femoral com auxilio de introdutor vascular longo (65cm). Entre
janeiro do 2013 e dezembro de 2014 foram realizados 523 procedimentos
em 67 pacientes, média 7,8 biopsias por paciente (1 – 21), 31 femininos
e 36 masculinos, idade 12 meses a 67 anos. Todos realizados por punção
da veia femoral, utilizando a técnica de Seldinger, sendo introduzida
bainha Terumo ou St Jude (transeptal) 7F 65 cm em adultos e 6F 45 cm
em crianças. A bainha é avançada até o ventrículo direito (VD) com ajuda
de fio guia 0,035” ou 0,032”,dependendo do introdutor, e direcionada
para o septo interventricular . As pinças de biópsias Cordis 104 cm 7F
em adultos e 5.5F em crianças eram, por meio das bainhas e com auxilio
da radioscopia, introduzidas diretamente no VD , em posição obliqua
anterior esquerda, com mínima necessidade manipulação, sendo retirados
4 fragmentos do endocárdio de VD. Tempo de procedimento médio 10,7
min (8 – 15 min) e tempo de radioscopia médio 1,2 min (1 – 4 min),
sendo que os procedimentos de maior duração correspondem às crianças.
Observamos complicações maiores em 2 procedimentos – derrame
pericárdico novo com necessidade de drenagem (0,38%)e nenhum óbito.
Complicações menores como hematoma e punção acidental de artéria
femoral foram observados em 2% dos pacientes, geralmente em aquele
com múltiplos procedimentos. Concluímos que a biopsia endomiocárdica
realizada por acesso femoral com auxilio de bainha introdutora longa
demonstrou ser uma alternativa segura e muito eficaz, encurtando o tempo
de procedimento e reduzindo a incidência de complicações com relação
a literatura e séries históricas da nossa instituição.

PO 19

PO 20

Características Anatômicas e Implicações Clínicas de Lesões
Coronárias com Trombo: Resultados de uma análise agrupada de 4450 pacientes dos estudos SYNTAX, RESOLUTE e LEADERS

Características clínicas e angiográficas de pacientes
oncológicos submetidos à coronariografia

CARLOS M CAMPOS; PEDRO ALVES LEMOS NETO; Francesco Costa; HectorM.Garcia-Garcia; Christos Bourantas; Pannipa Suwannasom;
Marco Valgimigli; Stephan Windecker; Patrick W. Serruys
Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (InCor - HC FMUSP)

Fundamentos: A distribuição e implicações prognósticas de lesões contendo
trombo (TCL) em uma população do tipo all-comers com uma apresentação
clínica heterogênea (angina estável e síndrome coronária agudas) tratados
com intervenção coronária percutânea não é conhecida. Este estudo
procurou avaliar os caracteres anatômicos e as implicações pronósticas de
TCL, determinadas pela coronariografia, em uma população de pacientes
all-comers recrutados em grandes estudos randomizados de intervenção
coronária percutânea. Métodos e Resultados: os dados individuais dos
pacientes de 3 estudos de stents coronários contemporâneos foram reunidas
por uma organização de pesquisa acadêmica independente (Cardialysis,
Roterdam, Países Baixos). Os resultados clínicos em termos de eventos
cardíacos maiores (ECAM; composto por morte, infarto do miocárdio, e nova
revascularização), morte, infarto do miocárdio (IAM) e nova revascularização
foram comparadas entre pacientes com e sem TCL. TCL pré-procedimento
estava presente em 257 pacientes (5,8%) e ausente em 4193 (94,2%). Aos
3 anos de seguimento, não houve diferença para ECAM (25,3 vs. 25,4%; P
= 0,683); morte por todas as causas (7,4 vs. 6,8%; P = 0,683); IAM (5,8 vs.
6,0%; P = 0,962), e novas revascularizações (17,5 vs. 17,7%; P = 0,822),
respectivamente entre pacientes com e sem TCL. A comparação dos resultados
em grupos levando-se em conta o miocárdio em risco pela TCL também não
apresentou uma diferença significativa. TCL foram vistos com mais freqüência
nos dois primeiros segmentos da coronária direita (43,6%) e descendente
anterior (36,8%). A associação das lesões de bifurcação e TCL estava presente
em 40,1% dos segmentos pré-especificados. Conclusões: TCL envolveu
principalmente os segmentos coronarianos proximais e não teve qualquer
impacto sobre desfechos clínicos. A quantificação mais detalhada da carga
trombótica é necessária para investigar suas implicações prognósticas.
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Micheli Zanotti Galon; Fernanda Mangione; Carolina C Silva; Marília H H Santos; Roberto Kalil Filho; Ludhmila A Hajjar; Pedro A Lemos
Instituto do Coração (InCor), Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP

Introdução: A coexistência de doença arterial coronariana e neoplasias
malignas cresceu com o aumento da expectativa de vida da população.
O objetivo deste registro é avaliar o perfil clínico e angiográfico dos
pacientes oncológicos encaminhados para a coronariografia. Métodos:
Foram incluídos os pacientes em seguimento oncológico submetidos
a coronariografia de janeiro de 2013 a março de 2014. Avaliou-se
o quadro clínico que motivou a coronariografia, os fatores de risco
cardiovasculares, o padrão de acometimento coronariano e a presença
de disfunção ventricular esquerda definida como fração de ejeção do
ventrículo esquerdo < 55%. Em relação a neoplasia, caracterizou-se a
sua natureza bem como o tipo de tratamento empregado e a realização
ou não de quimioterapia ou de radioterapia torácica. Resultados: Foram
incluídos 34 pacientes com idade média de 67±9 anos, 53% do sexo
masculino. O quadro clínico que motivou a coronariografia foi síndrome
coronariana aguda em 38% dos casos e quadros estáveis nos demais.
Em relação aos fatores de risco coronariano, 50% eram diabéticos, 53%
tinham história de tabagismo e 70% eram dislipidêmicos. O diagnóstico
de doença arterial coronária já era estabelecido em 29% dos pacientes
(23% com história de infarto de miocárdio, 11% com angioplastia prévia
e 20% com revascularização miocárdica cirúrgica). Quanto ao padrão
de acometimento coronário, 27% apresentava coronárias sem lesões
obstrutivas, 32% padrão uniarterial, 11% biarterial e 30% triarterial.
Disfunção ventricular esquerda estava presente em 26% dos pacientes. As
neoplasias eram predominantemente sólidas (88%), sendo que 59% dos
pacientes haviam sido submetidos a quimioterapia e 14% a radioterapia
torácica. Conclusões: Os pacientes com diagnóstico de neoplasia maligna
submetidos a coronariografia tem um perfil de risco cardiovascular
elevado, sendo muito freqüente o cenário de doença aterosclerótica
coronária previamente diagnosticada.

Rev Bras Cardiol Invasiva.
2015; 23 (supl.1)

Intervenção em doenças cardiovasculares adquiridas
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Clinical Impact of Myocardial Ischemia and Viability after
Treatment of Proximal Left Anterior Descending Artery
Chronic Total Occlusions

Comparação da Eficiência Antiproliferativa Entre Suportes Vasculares Biorreabsorvíveis Liberadores de Novolimus e Stents Farmacológicos de Segunda Geração. Um
Estudo com Tomografia de Coerência Óptica

Milton Macedo Soares Neto; Wellington Custódio; Jonas Alves
Garcia; Sadi Formiga Navarro; Danilo Murad Fadul; Stoessel Figueredo de Assis; Jorge Roberto Büchler; Gustavo Olivotti; Edson
Bocchi; wilson albino pimentel filho
Beneficência Portuguesa de SP

Background: Evaluation of myocardial ischemia and viability is
recommended prior to percutaneous coronary intervention (PCI) for
chronic total occlusions. We evaluated late adverse cardiovascular
events of patients with PCI for proximal left anterior descending artery
occlusions, comparing patients with or without myocardial ischemia or
viability. Methods: Patients were allocated to groups with myocardial
ischemia/viability (G1, n = 91) and without myocardial ischemia/viability
(G2, n = 65) and adverse cardiovascular events (death, myocardial
infarction, target-vessel revascularization and congestive heart failure)
were compared. Results: Most patients were male (68.1% vs 69.2%; P
= 0.56), with a mean age of 65.4 + 10 years vs 63.5 + 8.7 years (P =
0.61) and almost one third were diabetics (33% vs 29.2%; P = 0.76). No
differences regarding the clinical and angiographic profile were observed,
except for the left ventricular ejection fraction (48.6 + 13.7% vs 39.5 +
11.8%; P = 0.04) and the degree of angiographic collateral flow grade
to the left anterior descending artery, which was more evident in G1 (P =
0.03). The 3-year follow-up incidence of composite adverse cardiovascular
events was lower in patients with myocardial ischemia/viability (12.5% vs
31.1%; P < 0.01). The factors that contributed the most for this difference
were the incidence of congestive heart failure (3.3% vs 15.3%; P = 0.02)
and death (2.2% vs 7.7%; P = 0.13).

Daniel Chamié, J. Ribamar Costa Jr., Ricardo Costa, Rodolfo Staico,
Fausto Feres, Dimytri Siqueira, Andrea Abizaid, Luiz Fernando Tanajura, Amanda G.M.R. Sousa, Alexandre Abizaid
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia; Cardiovascular Research Center

Introdução: Os potenciais benefícios dos suportes vasculares biorreabsorvíveis
(SVB) sobre stents metálicos observam-se no longo prazo, quando o vaso
“desaprisionado” após biorreabsorção do dispositivo torna-se responsivo
aos diferentes estímulos fisiológicos. Contudo, para os benefícios tardios
serem experimentados, os SVB devem ser eficazes em prevenir a reestenose
no primeiro ano. Neste estudo, investigamos com tomografia de coerência
óptica (OCT) a resposta vascular após implante do SVB DESolve (liberador de
novolimus, com biorreabsorção completa do PLLA entre 18 e 24 meses) e dos
stents farmacológicos (SF) de segunda geração Xience V e Biomatrix. Métodos:
Incluímos pacientes com lesões coronárias únicas, de novo, tratados com
apenas um SVB/stent, e avaliados com OCT aos 6 meses. A resposta vascular
foi avaliada pelos seguintes parâmetros: área e espessura da hiperplasia
neointimal, percentual de obstrução do SVB/stent, percentual de hastes não
cobertas e mal apostas. Resultados: Foram incluídos 38 pacientes tratados com
o SVB DESolve e 31 tratados com SF (Xience V: 11; Biomatrix: 20), nos quais
analisamos 2.137 frames e 23.768 hastes de SVB/stents. Aos 6 meses, a área
dos SVB foi semelhante à dos SF (8,17 ± 1,33 mm2 vs. 7,57 ± 2,40 mm2,
p=0,097). A área (0,69 ± 0,25 mm2 vs. 0,66 ± 0,38 mm2, p=0,158) e espessura
(100,5 ± 30,60 μm vs. 97,0 ± 37,90 μm, p=0,521) neointimal, e o percentual de
obstrução (11,26 ± 4,18% vs. 9,35 ± 6,00, p=0,125) foram semelhantes entre
os SVB e SF. O percentual de hastes não cobertas por paciente foi semelhante
entre os SVB e SF (1,21 ± 1,68% vs. 2,25 ± 2,90%, p=0,289), porém com
maior frequência de hastes mal apostas nos SF (0,07 ± 0,26% vs. 0,49 ± 1,22,
p=0,034). Conclusões: O SVB DESolve demonstrou eficácia antiproliferativa
semelhante à dos SF de segunda geração Xience V e Biomatrix, com excelente
perfil de segurança demonstrado pelo elevado percentual de cobertura de
hastes, e menor número de hastes mal apostas aos 6 meses.
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Comparação de stents farmacológicos versus stents convencionais para tratamento “ad hoc” de pacientes diabéticos em síndromes coronárias agudas sem supradesnivelamento do segmento ST em um serviço público de saúde

Comparação dos desfechos clínicos tardios de pacientes
não-selecionados tratados com stents farmacológicos de
1a versus 2a geração: uma análise com escore de propensão

Camila Naomi Matsuda; Guilherme Fernandes Cintra; Vitor Arantes Pazolini; Carlos Opazo; Bruno Laurenti Janella; Jamil RIbeiro
Cade; Marco Antonio Perin; Luis Augusto Palma Dallan
Hospital Santa Marcelina - SP

Introdução: A utilização de stents farmacológicos em serviços públicos de
saúde é restrita devido ao seu alto custo e ausência de financiamento por
parte do Estado. Pacientes diabéticos apresentam maiores taxas de eventos
clínicos quando comparados aos não diabéticos. A análise comparativa
dedicada entre stents farmacológicos ou convencionais por meio de estudos
controlados em pacientes diabéticos submetidos a ICP “ad hoc” na vigência
de síndromes coronárias agudas sem supradesnivelamento do segmento
ST(SCASSST) ainda apresenta resultados conflitantes. Objetivo: Comparar
as taxas de eventos cardíacos adversos maiores combinados (MACE) em
pacientes diabéticos tratados com stents convencionais ou farmacológicos
em procedimentos“ad hoc”nas SCASSST e alocados de forma não-randômica
em um serviço público de saúde. Metodologia: Selecionados entre julho de
2011 e julho de 2013, 114 pacientes diabéticos consecutivos com SCASSST
submetidos a ICP com implante de stent convencional (n=38) ou farmacológico
Endeavor Sprinter (n=76) em um serviço público de saúde. Investigada a
incidência de MACE(óbito, infarto do miocárdio e revascularização vasoalvo) 12 meses. Resultados: No total, a média das idades foi de 67 ± 12
anos, sendo 56% dos pacientes do sexo masculino. No seguimento mediano
de 12 meses, a incidência de MACE foi maior nos pacientes diabéticos
tratados com stents convencionais, em comparação com os tratados com
stents farmacológicos (14,8%vs.9,6%; p<0,01), fundamentalmente pelas
maiores taxas de revascularização de vaso alvo no (9,7% vs. 4,5%; p<0,01).
Não houve diferença nas taxas de mortalidade e infarto entre os pacientes
diabéticos, independentemente do tipo de stent utilizado. Conclusões: Nessa
série observacional, o uso dos stents farmacológicos em pacientes diabéticos
com SCASSST apresentou menores taxas de MACE em comparação aos stents
convencionais no seguimento clínico médio, fundamentalmente devido à
menor necessidade de revascularização do vaso alvo.

J. Ribamar Costa Jr.; Amanda Sousa; Adriana Moreira; Ricardo Costa; Galo Maldonado; Manuel Cano; Cantídio Campos Neto; Lucas
Damiani; Maurício Nakashima; J Eduardo Sousa
Hospital do Coração - Associação do Sanatório Sírio

Introdução: Ainda que em ensaios clínicos controlados os stents
farmacológicos (SF) de 2a geração (Xience/Promus/ Rezolute/Biomatrix)
tenham demonstrado desempenho superior aos de 1a geração (Cypher e
Taxus) com redução de eventos cardíacos adversos maiores (ECAM), não
está clara a extensão deste benefício aos pacientes não-selecionados da
prática diária. Métodos: Estudo prospectivo, comparando de forma nãorandomizada, os pacientes tratados com SF de 1a ou 2a geração entre
Maio de 2002 e Outubro de 2014. A fim de minimizar os possíveis vieses
de seleção, utilizou-se escore de propensão. O desfecho primário desta
análise foi comparação na ocorrência de ECAM (óbito cardíaco, IAM e
nova revascularização da lesão-alvo) e trombose entre os dois grupos.
Limitou-se o seguimento clínico até dois anos uma vez que a grande
maioria dos pacientes tratados com SF de 2a geração tinham tempo de
seguimento mais curto. Resultados: Um total de 5.614 pacientes foram
incluídos neste registro. Após aplicação do escore de propensão,
identificou-se 1.135 pares de pacientes tratados com SF de 1a ou 2a
geração. No geral, observou-se elevada presença de DM (33%) e pacientes
com quadro clínico inicial de IAM com supra de ST (17%) em ambas
as coortes, sem diferença estatística entre elas. Entretanto, pacientes da
2a geração apresentaram mais lesões em TCE (2,3% vs. 1,1%, p=0,005),
em localização ostial (6,5% vs. 3,8%, p<0,001) e em bifurcações (10,3%
vs. 7,2%, p<0,001). A despeito da maior complexidade angiográfica,
não se observou significativa diferença na taxa de ECAM entre as duas
coortes (25% na 1a geração vs. 23.5% na 2a, p=0,6). Entretanto, o uso
da 2a geração associou-se a significativa redução na taxa de IAM (0,4%
vs. 1,3%, p=0,02) e tendência à redução de trombose de stent (1,1% vs.
0,5%, p=0,2). Conclusões: Nesta experiência unicêntrica, o uso de SF
de 2a geração mostrou similar eficácia aos de 1a geração, porém com
significativa melhora no perfil de segurança.
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Comparação entre Curativo Compressivo e Pulseira Hemostática em pacientes submetidos a procedimento cardiológico por via radial

Comparação entre Punção Femoral Guiada por Fluoroscopia e Punção Guiada por Parâmetros Anatômicos: um
Estudo Randomizado

Julio Roberto Barbiero; Rogério Tadeu Tumelero; Norberto Toazza Duda; Alexandre Pereira Tognon; Fábio Trentin; Denis Cadore

Ingrid Loureiro de Queiroz Lima, Fabio Augusto Pinton; Ricardo
Zauith Silva; BRENO DE ALENCAR ARARIPE FALCAO; Jose Mariani Junior

Hospital São Vicente de Paulo; Universidade de Passo Fundo

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Introdução: A abordagem transradial para angiografia e angioplastia (ICP)
tem se consolidado como via de escolha em cardiologia intervencionista.
A incidência de oclusão da radial varia de 3,2% para compressão
controlada e 9% para curativo elástico. Essa variabilidade justifica a busca
por métodos de hemostasia do acesso radial que otimizem a sua patência.
Método: Ensaio clínico randomizado avaliando patência da artéria radial
por palpação e doppler na alta após a angiografia e/ou ICP por via radial e
comparando hemostasia por curativo elástico (CE) e pulseira compressiva
(PC). Resultados: Dos 190 indivíduos incluídos, 66,8% eram homens,
idade média 64,1 ± 10,3 anos, 82,6% hipertensos, 25,8% tabagistas,
53,2% dislipidêmicos, 30,0% diabéticos e 4,7% com doença renal
crônica. Angina estável em 65,8%, AI/IAMSSST em 25,8%, IAMCSST em
3,2% e 5,3% com teste isquêmico positivo. Sem diferença significativa
quanto às características dos grupos. Hemostasia com CE em 93 (48,9%)
e com PC em 97 (51,1%). Mediana de punções para cateterizar a artéria
radial, 1,0 (1–2), a dose mediana de heparina, 2500 (2500–10000)U, o
tempo mediano do procedimento, 15,0 (10–20) min, o tempo mediano
de compressão, 167,5 (120– 210) min também foram semelhantes entre
os grupos. Ainda, 130 procedimentos foram diagnósticos e 60 foi ICP. Sem
sangramentos maiores. A dor, medida por escala visual analógica, não foi
diferente entre os grupos, 0 (0–3) para CE vs 0 (0–2,5) para aqueles com
PC. A incidência de oclusão radial na alta hospitalar tanto à palpação
quanto ao Doppler não foi estatisticamente diferente entre os grupos,
9,7% vs 12,4% e 6,5% vs 10,3% nos grupos que receberam CE e PC,
respectivamente. Hematoma foi significativamente mais incidente para
PC, 8,2% vs 1,1%, p= 0,047, NNH=14. Conclusão: A patência da artéria
radial na alta hospitalar foi semelhante entre os grupos, apesar da maior
incidência de hematoma sem necessidade de intervenção cirúrgica ou
transfusão sanguínea no grupo PC.

Introdução: A via femoral é a via mais utilizada na realização de
procedimentos diagnósticos e terapêuticos na cardiologia intervencionista
e sua correta punção minimiza os riscos de complicações vasculares.
Habitualmente, a punção da artéria femoral comum (AFC) é realizada
baseada em parâmetros anatômicos. No entanto, em algumas situações,
estes parâmetros podem não representar o local adequado da punção.
Devido a correlação sugerida entre a AFC e a cabeça do fêmur, a
fluoroscopia poderia melhorar a acurácia da punção. O objetivo deste
estudo foi avaliar se a punção guiada por fluoroscopia é superior à punção
guiada pela anatomia. Métodos: Estudo unicêntrico, prospectivo, que
randomizou 111 pacientes para punção femoral guiada por parâmetros
anatômicos vs. punção guiada por fluoroscopia no período de agosto de
2014 a janeiro de 2015. A punção da AFC foi considerada adequada se
estivesse localizada na altura do ligamento inguinal, acima da bifurcação
da artéria femoral e abaixo da saída da artéria epigástrica inferior.
Resultados: Dos 111 pacientes analisados, 46,8% foram submetidos a
punção guiada por anatomia e 53,2% guiada por fluoroscopia. A idade
média foi de 61,8 ± 11,7 anos, o IMC médio de 28,2 ± 4,7 Kg/m2 e a
circunferência abdominal média de 92,1 ± 14,1 cm. Em 83,8% dos
pacientes a punção foi considerada adequada independentemente do
método e houve uma correlação significativa entre a localização da artéria
femoral comum e a cabeça do femur (r = 0,63, p<0,01). A fluoroscopia
proporcionou uma melhora significativa da acurácia da punção da artéria
femoral quando comparada a punção guiada pela anatomia (93,2% x
73,1%; p<0,01). Conclusão: A punção guiada por fluoroscopia garante
o acesso adequado à artéria femoral comum e deve ser priorizada em
pacientes de alto risco de complicações vasculares.
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Complication during renal angioplasty. An unusual
form of treatment.

Composição da placa aterosclerótica e ocorrência do
prolapso tecidual intra-stent: estudo de tomografia de
coerência óptica com pressões de liberação e pós-dilatação controladas

Bernardo Kremer Diniz Gonçalves; Angelo Leoni Tedeschi; Marcello Augustus de Sena; Rodrigo Trajano Sandoval Peixoto; Igor
Martins Monaco; Bruno Tedeschi; Fabiano de Oliveira Cega
Hospital Icaraí e Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
- UFRJ

Case report: The patient is a 81-year-old female with a past medical
history of coronary artery disease, hypertension, diabetes mellitus type II
and chronic renal insufficiency. The patient had also shown right renal
artery stenosis (documented by angiography), which was managed
medically. Over the past year, the patient’s hypertension has increasingly
become resistant to medications. The decision was made to perform a
percutaneous right renal artery intervention.The angiography showed a
severe ostial, calcified lesion at the right renal artery and aortic and iliacs
arteries with diffuse disease. The use of hydrophilic wire was necessary
to perform a renal catheterization. The use of hydrophilic wire resulted
in distal renal artery perforation. Our strategy: We promptly reversed
heparin with protamine sulfate. Performed angioplasty and stent as fast
as we could. Kept the balloon insufflated for a few minutes.After the
stent was implanted, flow and pressure increased worsening the bleeding
and the patient reported ipsilateral flank pain and became hypotensive.
A variety of embolic materials – metal coils, sclerosants (glue, Onyx,
absolute ethanol, lipiodol), particulate embolic agents (polyvinyl alcohol
particles and embospheres) – were not available at the moment of the
intervention. Thus, we decided to perform embolization with clot and fat.
We made a little incision at the groin and removed some subdermal fat
and we used microcatheter for superselective embolization. Results and
conclusions: At the end of the procedure there was no residual bleeding
and blood pressure was normal. Clot and fat can be used strategically
as an alternative embolic material in an emergency situation. This
case demonstrates the possible role of fat and clot embolization in the
management of this potentially catastrophic complication. There was no
impairment at the renal function. Post discharge follow-up was performed
and the patient was asymptomatic.
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Micheli Zanotti Galon; Guy F A Prado; Breno A A Falcão; José Mariani Filho; Antonio Esteves Filho; Celso Takimura; Expedito E Ribeiro; Roberto Kalil Filho; Pedro A Lemos
Instituto do Coração (InCor), Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: O mecanismo do prolapso tecidual intra-stent durante a
intervenção coronária percutânea (ICP) é pouco conhecido. É possível que a
composição da placa aterosclerótica influencie nesse processo. Objetivamos
avaliar pela tomografia de coerência óptica (OCT) o impacto da composição
da placa e da pós-dilatação do stent sobre a ocorrência do prolapso. Métodos:
Foram incluídos pacientes tratados com implante de único tipo de stent
farmacológico (cromo-cobalto, polímero bioabsorvível eluidor de sirolimus),
guiado por OCT seguindo protocolo de liberação com pressão nominal (10atm)
e pós-dilatação com balão não-complacente do mesmo diâmetro do stent (1416atm). As imagens de OCT pré-implante, após liberação e após pós-dilatação
do stent, foram co-registradas no ponto de área luminal mínima (ALM). Nesse
ponto, a seção transversa foi dividida em 4 quadrantes e a placa aterosclerótica
classificada em fibrótica, lipídica ou calcificada. Foi feito seguimento clínico
intra-hospitalar e após 6 meses. Resultados: Foram incluídas 25 lesões (1stent/
lesão) de 25 pacientes. Os componentes das placas analisadas por quadrantes
foram 53,7%fibróticos, 38%lipídicos, 4,6%calcificados e 3,7% normais.
Dentre as placas ricas em lipídeo (48,1%), 22% apresentavam fibroateroma de
capa fina. Após a liberação nominal do stent ocorreu prolapso tecidual intrastent em 21 lesões (77,8%). A pós-dilatação promoveu aumento da ALM intrastent (liberação nominal:4,78 mm2, pós-dilatação:5,50 mm2; p<0,001), sem
diminuir a área de prolapso de placa no ponto da ALM(p=0,067). Não ocorreu
infarto peri-procedimento. No seguimento clínico 6 meses não houve eventos
adversos. Conclusão: O prolapso de placa ocorre frequentemente no pósimplante imediato de stent na região da ALM tanto nas placas ricas em lipídeo
como nas fibróticas. A pós-dilatação aumenta a área luminal mínima intrastent porém não diminui a área do prolapso. Não há relação entre o prolapso
de placa e eventos clínicos adversos aos 6 meses.

Rev Bras Cardiol Invasiva.
2015; 23 (supl.1)

Intervenção em doenças cardiovasculares adquiridas

PO 29

PO 30

Denervação simpática renal com cateter irrigado em hipertensos resistentes

Desfechos clínicos tardios de pacientes diabéticos tratados com stents farmacológicos eluidores de sirolimus
ou everolimus: uma análise do Registro DESIRE

Luciana Armaganijan; Rodolfo Staico; Flavio Borelli; Celso Amodeo; Marcio Sousa; Dikran Armaganijan; Amanda Sousa; Alexandre Abizaid	
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Introdução: A denervação simpática renal (DSR) surgiu como perspectiva
no tratamento da hipertensão arterial resistente (HAR). As vantagens
do cateter irrigado fomentaram a hipótese de que poderia ser benéfico
no contexto da DSR. O objetivo primário foi a análise de segurança
do procedimento. O objetivo secundário foi avaliar o efeito da DSR na
pressão arterial (PA) e no número de anti-hipertensivos, seis meses após a
intervenção em pacientes com HAR. Métodos: A DSR foi realizada com
cateter Therapy Cool Path® ou Thermocool®. Pelo menos 4 lesões por
radiofrequência foram efetivadas nas artérias renais. Ao final, arteriografia
renal avaliou a integridade vascular. Análise estatística: As variáveis
contínuas foram comparadas utilizando-se os testes t de Student pareado
ou Wilcoxon e apresentadas como media ± desvio padrão. Valores de p
< 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. Resultados: 20
foram submetidos à DSR. As pressões arteriais sistólica (PAS) e diastólica
(PAD) aferidas no consultório foram de 194,8 ± 36,5mmHg e 112 ±
16,8mmHg, respectivamente. As PAS e PAD aferidas na MAPA foram de
168,4 ± 22,2mmHg e 101,3 ± 19,1mmHg, respectivamente. O número
de anti-hipertensivos foi de 7,1 ± 1,5. O procedimento foi realizado sem
complicações em 95% dos casos. Não foram observadas complicações
relacionadas à punção femoral ou elevação dos níveis séricos de creatinina
no seguimento. Houve um caso de estenose significativa em artéria renal
esquerda, sem repercussão clínica. Ao final de seis meses, observou-se
redução de 29,7 ± 33,1mmHg na PAS (p = 0,001) e 14,6 ± 18,9mmHg
na PAD (p = 0,003) aferida em consultório, respectivamente. A redução
na PAS e PAD, aferida na MAPA, foi de 17,4 ± 33,4mmHg (p = 0,03) e
10,0 ± 21,3mmHg (p = 0,05), respectivamente. Houve redução de 2,6 ±
2,0 anti-hipertensivos (p < 0,01). Conclusões: A DSR com cateter irrigado
é factível e segura. Os resultados sugerem que esse procedimento reduz a
PA, na maioria dos pacientes.

J. Ribamar Costa Jr.; Amanda Sousa; Adriana Moreira; Manuel
Cano; Galo Maldonado; Lucas Damiani ; Ricardo Costa; Cantídio
Campos Neto; Maurício Nakashima; J Eduardo Sousa
Hospital do Coração - Associação do Sanatório Sírio

Introdução: Embora em ensaios controlados os stents farmacológicos (SF)
de 2a geração tenham demonstrado melhor desempenho clínico que os SF
de 1a geração, sobretudo pela redução nas taxas de trombose, ainda não
está claro se este benefício se estende a pacientes diabéticos da prática
diária. No presente estudo visamos comparar o desempenho clínico de
pacientes diabéticos não-selecionados, tratados com SF eluidores de
sirolimus - SES (1a geração) vs. everolimus - SEE (2a geração). Métodos:
Entre Janeiro de 2007 e Outubro de 2014, 798 pacientes diabéticos foram
tratados com SES (n=414) ou SEE (n=384) e incluídos nesta análise. O
seguimento clínico tardio foi obtido em 99,4% da população e os grupos
foram comparados quanto a ocorrência de eventos cardíacos adversos
maiores (ECAM = óbito cardíaco, IAM e revascularização da lesão-alvo)
e trombose. Resultados: A média de idade da população incluída foi de
62 anos, sendo os pacientes predominantemente do sexo masculino. Em
ambos os grupos a apresentação clínica inicial mais frequente foi de DAC
estável. Foram tratadas 1,5 artérias por paciente, com média de 37mm de
SF implantado. Os pacientes tratados com SEE apresentaram menor taxa de
ECAM (6,8% vs. 15%, p<0,001) sobretudo às custas de menor mortalidade
cardíaca (1,3%% vs. 5,3%, p<0,001). Observou-se também significativa
redução na ocorrência de trombose definitiva/provável entre os pacientes
tratados com SF de 2a geração (0,5% vs. 3,4%, p=0,004). Conclusão: Nesta
experiência unicêntrica, o uso de SEE em pacientes diabéticos mostrou-se
superior em reduzir mortalidade cardíaca e trombose da endoprotése. Este
benefício se fez mais evidente no seguimento mais tardio.
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Differences between systolic and diastolic dimensions of
aortic annulus on computed tomography imaging in patients undergoing transcatheter aortic valve implantation

DRUG-ELUTING STENT FOR UNPROTECTED LEFT MAIN WITH LESION LOCALIZED ON DISTAL PART IN VERY-ELDERLY PATIENTS

RAFAEL CAVALCANTE E SILVA; BRENO DE ALENCAR ARARIPE FALCAO; Jose
Mariani Júnior; Antonio Esteves Filho; Cesar H. Nomura; Luiz Francisco Ávila; José R. Parga; PEDRO ALVES LEMOS NETO
Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP (InCor - HC - FMUSP)

Background: Accurate measurement of the aortic annulus is of paramount
importance for transcatheter aortic valve implantation (TAVI) planning
in patients with severe aortic stenosis. Although it is recommended to
measure aortic annulus in systole, little is known about the importance of
differences on its systolic and diastolic dimensions. Methods: Consecutive
patients referred for TAVI were evaluated with computed tomography (CT)
imaging for aortic annulus measurements on systole and diastole. Aortic
annulus area, circumference, maximum and minimum diameters and their
derived average diameters were obtained in both phases of the cardiac
cycle. Bland-Altman plots were constructed to assess the differences in
the two measurements. Results: 41 patients with severe aortic stenosis
were included in the analysis. In average, area, circumference and mean
diameters were slightly larger in systole. Nevertheless, in 35% of patients,
diastolic dimensions were larger. These differences, although statistically
significant, were small (largest difference of 0.6 mm in mean diameter).
Bland-Altman plots revealed good levels of agreement between systolic
and diastolic measurements of all parameters. Conclusion: There are small
differences in systolic and diastolic dimensions of the aortic annulus as
assessed by CT imaging. These differences, albeit statistically significant,
are unlikely to have any impact on prosthesis selection as well as on
procedural results.

Milton Macedo Soares Neto; Wellington Custódio; Jorge Roberto
Büchler; Gustavo Olivotti; Sadi Formiga Navarro; Stoessel Figueredo de Assis; Danilo Murad Fadul; Jonas Alves Garcia; Wilson Albino Pimentel Filho
Beneficência Portuguesa e Hospital do Rim (SP)

Aims: We studied the clinical outcomes of very-elderly patients (aged
90 years or older) with unprotected left main coronary artery (ULMCA)
stenosis localized on distal part of this trunk compromising the bifurcation
and treated with drug-eluting stent (DES). Methods and results: We
evaluated 26 nonagenarian-patients who underwent percutaneous
coronary intervention (PCI) with drug-eluting stent implantation for the
treatment of distal bifurcation of ULMCA between January 2000 and
December 2012. We studied major adverse cardiovascular events (MACE)
outcomes. Most (96%) had acute coronary syndrome at presentation such:
instable angina, enzymatic myocardial infarction and acute pulmonary
edema. Clinical and angiographically successful results were achieved in
24 patients (92%), and double coronary DES was implanted in 100%. Tree
patients (11.5%) died during the PCI and for the period of hospitalization.
In-hospital mortality was considerably superior in patients with Killip
class IV at presentation and in the presence of angiographic failure of
the PCI (100% vs 3.8%, p = 0.022). In-hospital death was 0% taking into
account excluding of the 3-patients in pulmonary edema (Killip class IV).
At a median follow-up of 5-years, MACE occurred in ten patients (43.4%)
with cardiac death in 4-patients (17.3%). Target vessel revascularization
(TVR) was not possible to consideration for logistic reason (age of the
patients). Conclusions: Accordingly, the majorities of the nonagenarians
who undergo PCI for treat the ULMCA with lesion on its distal part,
compromising both vessels (true-bifurcation), have a high-risk clinical
profile. However, PCI achieves a successful angiographic result in most
patients. During the long follow-up MACE was high but concentrated
especially in patients with numerous comorbidities.
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É seguro realizar dose de ataque de clopidogrel em pacientes acima de 75 anos?

Efeitos Agudos e de Médio Prazo Após Utilização do Balão
Angiosculpt para Tratamento de Reestenose de Stents Não
Farmacológicos. Análise Seriada de Tomografia de Coerência Óptica do Estudo Randomizado PATENT-C

Marina Hoff de Lima Tonin; Maria Antonieta Albanez A de Medeiros Lopes; Pei Yeu So ; Fernando Roberto De Fazzio; ; Alexandre de
Matos Soeiro; Múcio Tavares Oliveira; Alexandre Ciappina Hueb; Pedro Alves Lemos Neto; Micheli Zanotti Galon
Instituto do Coração- InCor - FMUSP

Introdução: Existem poucas evidências na literatura em relação à
administração de dose de ataque do clopidogrel em síndrome coronária
aguda (SCA) em pacientes acima dos 75 anos. A maioria dos estudos excluiu
essa faixa etária. Métodos: Trata-se de estudo retrospectivo observacional
com objetivo de avaliar se ataque de clopidogrel aumenta as taxas de
sangramento em pacientes acima de 75 anos. Para tal os pacientes foram
divididos em dois grupos: grupo I: 75 mg de clopidogrel; grupo II:300 a 600
mg de ataque. Foram incluídos 166 pacientes (96 no grupo I e 70 no grupo
II) entre maio de 2010 e de 2014. Dados obtidos: idade, sexo, presença de
diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, dislipidemia,
história familiar para doença coronária precoce, doença arterial coronária
prévia (angioplastia ou cirurgia de revascularização miocárdica anterior),
hemoglobina, creatinina, pico de troponina, fração de ejeção do ventrículo
esquerdo e medicações utilizadas. Análise estatística: O desfecho primário
foi presença de sangramento (maior e/ou menor). O desfecho secundário
foi mortalidade por todas as causas e eventos combinados (choque
cardiogênico, reinfarto, morte, acidente vascular cerebral e sangramento).
A comparação entre grupos foi realizada através de Q-quadrado e ANOVA.
A análise multivariada foi realizada por regressão logística. Resultados: Na
comparação entre os grupos I e II, observaram-se diferenças em relação à
fração de ejeção de ventrículo esquerdo (43,57% x 45,27%, p=0,05) e pico
de troponina sérica (9,87 ng/dL x 14,30 ng/dL, p=0,04), respectivamente.
Na análise multivariada, não se observaram diferenças significativas entre
os grupos I e II em relação à ocorrência de sangramento (6,89% x 8,33%,
OR=2,25, p=0,60) e/ou eventos combinados. Conclusão: Dose de ataque
de clopidogrel na população acima de 75 anos não apresentou diferença
em relação a sangramentos. Apesar disso, estudos prospectivos devem ser
realizados para avaliação da segurança.

Daniel Chamie; Ricardo Costa; J. Ribamar Costa Jr.; Rodolfo Staico; Dimytri Siqueira; Fausto Feres; Andrea Abizaid; Bruno Scheller;
Amanda G.M.R. Sousa; Alexandre Abizaid;
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia; Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg/Saar, Germany

Introdução: O manejo ideal da reestenose intra-stent (RIS) permanece
indefinido. Balões farmacológicos são atrativos por promoverem entrega direta
e uniforme do fármaco antiproliferativo à parede vascular, evitando múltiplas
camadas de metal e polímero. O balão Angiosculpt (ACPT) possui lâminas de
nitinol helicoidais ao longo do balão, oferecendo dilatação mais controlada
e estável da RIS, prevenindo “escorregamento” do balão durante insuflação,
e maior ganho luminal. Investigamos, com tomografia de coerência óptica
(OCT), os efeitos agudos e no médio prazo do balão ACPT no tratamento da
RIS. Métodos: O estudo prospectivo, multicêntrico e randomizado PATENT-C
incluiu 61 pacientes com RIS de stent não farmacológicos (SNF) para
tratamento com o ACPT ou ACPT com paclitaxel. Visando compreender os
efeitos mecânicos do ACPT no tratamento da RIS, um grupo pré-especificado
de 10 pacientes foi avaliado com OCT nos períodos: (1) pré-intervenção;
(2) pós ACPT; (3) 15 min. pós-ACPT, e (4) aos 6 meses. Resultados: Préintervenção, a área luminal mínima (ALM) mediu 1,3 ± 0,5 mm2 e a área
dos stents 6,5 ± 1,3 mm2, com percentual de obstrução de 71,9 ± 3,7%.
Pós-ACPT a área dos stents aumentou significativamente para 8,3 ± 1,4 mm2
(p=0,043), mantendo-se inalterada 15 min. após (8,4 ± 1,3 mm2, p=0,500) e
aos 6 meses (8,3 ± 1,6 mm2, p=0,893). Houve aumento significativo da ALM
para 4,5 ± 0,7 mm2 (p=0,043), sem recolhimento nos primeiros 15 min. (4,2
± 1,2 mm2, p=0,588), com discreta redução aos 6 meses (3,1 ± 1,4 mm2,
p=0,138). A redução inicial de 41,9% no percentual de obstrução para 29,1
± 22,5% (p=0,014), manteve-se estável após 15 min. (23,3 ± 23,7%) e aos
6 meses (30,4 ± 24,2%, p=0,549). Conclusões: O balão ACPT foi eficaz no
tratamento da RIS de SNF. Os principais mecanismos foram, melhor expansão
do stent, compressão e redistribuição do tecido neointimal, sem recolhimento
agudo nos primeiros 15 min., com os resultados mantendo-se até 6 meses.
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EFICÁCIA E SEGURANÇA DO USO DO CATETER GUIDELINER EM ANGIOPLASTIAS COMPLEXAS

Estratificação de Risco de Pacientes com Doença Arterial
Coronária Triarterial: Aplicando o SYNTAX score II na Discussão do Heart-Team do estudo SYNTAX II

Ingrid Loureiro de Queiroz Lima; Fabio Augusto Pinton; Ricardo
Zauith Silva; BRENO DE ALENCAR ARARIPE FALCAO; Carlos Augusto H.
M. Campos; Jose Mariani Júnior
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Introdução: Angioplastia complexa constitui um cenário desafiador, com
dificuldades como anatomia, tortuosidade e calcificação, tornando a
entrega do stent uma difícil tarefa. Várias técnicas foram desenvolvidas
e utilizadas para melhorar ou mesmo solucionar este dilema, visando
principalmente a coaxialidade do cateter guia. Guideliner® é um
cateter extensor de técnica “Mother-and-child” que permite profunda
intubação do vaso. O objetivo desse trabalho foi avaliar a segurança e
eficácia do cateter Guideliner® como suporte para a realização de
angioplastia coronária percutânea complexa. Métodos: Foram analisados
prospectivamente as características clínicas e do procedimento, o sucesso
do dispositivo, bem como a evolução intra-hospitalar e tardia de 13
pacientes consecutivos, submetidos à intervenção coronária percutânea
com uso do cateter Guideliner® entre agosto de 2012 e outubro de 2014
em um hospital terciário. Resultados: Foram tratadas 13 lesões, sendo
100% do tipo C (AHA/ACC). Angulação, tortuosidade e calcificação
moderada a importante estiveram presentes em 15,4%, 38,5% e 92,3% dos
casos respectivamente, e a indicação do Guideliner® foi exclusivamente
para aumento do suporte. O sucesso do Guideliner® foi de 100% e não
foram observadas complicações relacionadas ao uso do dispositivo. Um
paciente foi a óbito por choque cardiogênico no período intra-hospitalar
e na mediana de seguimento de 358 dias houve um caso de SCA sem
supra por trombose tardia de stent convencional. Conclusão: O cateter
Guideliner® é uma ferramenta útil no cenário de angioplastias complexas,
permitindo a melhora do suporte e facilitando a entrega de dispositivos
com altas taxas de sucesso e baixo índice de complicações.
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FUNDAMENTOS: O Heart-Team (HT) e o SYNTAX score II (SSII) foram
implementados nas mais recentes diretrizes de revascularização
miocárdica com o objetivo de otimizar a segurança da decisão que entre
a cirurgia de revascularização miocárdica (CRM) e intervenção coronária
percutânea (ICP) para pacientes com doença arterial coronária complexa.
OBJETIVOS: Determinar prospectivamente a concordância entre a
decisão do (HT) e a recomendação de tratamento pelo SSII nos pacientes
com doença arterial coronária triarterial incluídos no estudo SYNTAX II.
MÉTODOS: o SSII estima individualmente a mortalidade em 4 anos caso
o paciente seja submetido a CRM ou ICP. Os pacientes foram tratados
por ICP quando a mortalidade estimada favorecer ICP ou for equivalente
entre ICP e CRM. No entanto, o HT pode se sobrepor à recomendação
do SSII e recomendar ICP ou CRM. RESULTADOS: 202 pacientes foram
estratificados e 24 não preencheram os critérios de inclusão. A mediana
da idade foi 67.0 (Intervalo interquartil 59.0-73.3) e 82.7% eram do sexo
masculino. O HT endossou a recomendação de tratamento do SSII, para
CRM ou ICP, em 152 pacientes (85.4%). Três pacientes preferiram ICP à
despeito da decisão do HT. O principal motivo para que o HT discordasse
do SSII foi revascularização incompleta (21 dos 25 pacientes). Pacientes
recomendados para CRM tiveram maior SYNTAX score anatomico (P=0.03)
e maior mortalidade predita para ICP (P=0.04) quando comparados com
os pacientes tratados por ICP. CONCLUSÃO: O SSII demonstrou ser
uma ferramenta útil para guiar decisões de tratamento de pacientes com
doença arterial coronária triarterial, sendo endorsado pelo Heart Team na
vasta maioria dos pacientes incluídos no SYNTAX II trial.
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Estratificação de risco para eventos cardíacos maiores
nos candidatos à intervenção coronária percutânea
com stents farmacológicos

Estudo prospectivo comparativo de 3 diferentes próteses
para o tratamento percutâneo de pacientes com estenose
aórtica grave

Adriana Costa Moreira; Amanda Sousa; J. Ribamar Costa Jr; Ricardo Costa; manuel Cano; Galo Maldonado; Mauricio Nakashima;
Cantidio Campos; Lucas Petri; J.Eduardo Sousa
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A. RAMOS; MAGALY ARRAIS; DAVID LEBIHAN; RODRIGO BARRETO; ADRIANA
C. MOREIRA; AMANDA G.M.R. SOUSA; J. EDUARDO SOUSA

Hospital do Coração - ASS

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia / Hospital do Coração – ASS – São Paulo - SP

Introdução: Visamos elaborar um escore de risco clínico capaz de
identificar indivíduos mais propensos a uma evolução negativa quando
tratados com stents farmacológicos (SF)num cenário de média/alta
complexidade. Metodologia /Resultados: Desde Maio/2002, incluímos
5.969P Registro DESIRE. No Escore DESIRE, utilizamos os 2.845P tratados
após jan/2007(início do uso da segunda geração de SF) . Seguimento
clínico foi realizado em 98% dos casos(mediana de 2,9anos). As taxas
de óbito cardíaco, infarto do miocárdio e RLA foram 2,5%, 0,9% e
2,4%, respectivamente. Testamos as associações das variáveis com os
eventos com chi-quadrado e t de student. Devido às diferenças entre
as duas fases analisadas, propôs-se dois modelos de predição de risco:
hospitalar(Regressão logística) e Tardio(Cox) estimando o tempo até o
primeiro evento. A tabela contêm os intervalos de risco do Escore bem
como seu impacto nos desfechos negativos tardios.
Eventos tardios,%/Pontuação

0-9

10-14

15-21

p

Óbito cardíaco

1,4

4,5

4,5

<0,001

IAM

1,1

3,7

3,4

<0,001

RLA

1,7

4,1

8

0,001

4

11,6

15,9

<0,001

Eventos combinados

Conclusão: Com base no Escore DESIRE, hoje podemos melhor discernir,
entre a nossa população de pacientes aqueles que mais se beneficiam da
ICP com SF como estratégia de revascularização miocárdica.

INTRODUÇÃO: Apesar do crescente uso clínico do implante por cateter
de prótese valvar aórtica (TAVR), poucos são os estudos comparativos entre
diferentes próteses. MÉTODOS: Foram avaliados prospectivamente 149
pacientes consecutivos com estenose aórtica e alto risco cirúrgico submetidos
a TAVR por uma mesma equipe. Neste período, 3 sistemas encontravam-se
disponíveis: Acurate® (Symetis), CoreValve® (Medtronic Inc.) e Sapien-XT®
(Edwards Lifesciences). RESULTADOS: Os pacientes foram alocados em 3
grupos: 1) Acurate, n=50; 2) CoreValve, n=29; e 3) Sapien-XT, n=70. Quanto
às características basais, os grupos foram semelhantes exceto por maior IMC
médio (28,3 x 25,2 x 26,1 respectivamente p=0,025), maior prevalência
de diabetes insulino-dependente (18% x 3,4% x 5,7%, p=0,006) e de ICC
III/IV NYHA (90% x 65,5% x 60% p=0,001) no grupo 1. Os escores de
risco, achados ao ecocardiograma e tomografia não revelaram diferenças
significativas entre os grupos. Durante o procedimento, menor volume de
contraste foi utilizado no grupo 1 (98,7 x 149,2 x 141,2 p=0,011). Não
observou-se diferença significativa quanto ao sucesso do dispositivo (98%
x 86,2% x 94,3% p=0,258). Refluxo aórtico ≥ moderado ocorreu em 4%,
10,3% e 4,3%, (p=0,45) e o gradiente médio pós-implante foi de 10,6
mmHg, 8,6 mmHg e 10,5 mmHg (p=0,12), respectivamente. A ocorrência
de desfechos clínicos duros intra-hospitalares e aos 30 dias (óbito, AVC, IAM,
sangramentos com risco de vida e complicações vasculares) foi semelhante
entre os grupos, bem como a necessidade de marcapasso definitivo (6%,
24,1% e 7,1% p=0,16). Complicação hemorrágica menor (32% x 3,4% x
12,9% - p=0,003) e insuficiência renal aguda estágio 1 (22% x 3,4% x 8,6% p=0,009) foram maiores no grupo 1. Complicação hemorrágica maior (10%
x 37,9% x 14,3% - p=0,003), foi mais prevalente no grupo2. CONCLUSÃO:
Elevados e comparáveis índices de sucesso do dispositivo foram obtidos com
as 3 próteses, que apresentaram performance hemodinâmica similar.
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Evolucão clínica tardia de diabéticos portadores de coronariopatia multiarterial tratados por revascularizacão percutânea ou cirúrgica.

Evolução de 25 anos da valvuloplastia mitral com balão
único Balt. Resultados, eventos maiores e sobrevida

José Eduardo Moraes Rego Sousa; Paulo Paredes Paulista; Fausto
Feres; Rodolfo Staico; Daniel Chamie; Leandro Rubio Faria; Henrique Seiichi Hirata; Amanda Sousa; Alexandre Abizaid; Marinella
Patrizia Centemero
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Introducão: Diabéticos (D) com doença coronária (DAC) multiarterial
representam 30% dos pacientes (P) tratados por cirurgia (CIR) ou intervencão
coronária percutânea (ICP). A CIR reduz eventos cardíacos maiores (ECM)
em longo prazo,entretanto,ICP com stents farmacológicos (SF) permite o
tratamento de quadros anatômicos complexos e pode ser alternativa segura
e eficaz nestes casos. Objetivos: Comparar a evolução precoce (30 dias)
e tardia (5 anos) de D com DAC complexa tratados por Cir x ICP+SF.
Métodos:101 D com DAC multiarterial foram randomizados para CIR ou
ICP+SF,com seguimento médio de 5 anos. Estatística: Variáveis contínuas
foram expressas como média e desvio-padrão e comparadas pelo teste T
Student; teste exato de Fischer foi utilizado para variáveis categóricas. Curvas
de sobrevivência livres de eventos (SLE) foram determinadas pelo método
de Kaplan Meier. Resultados: de 06/2006 a 03/2010,327 D foram triados
para o estudo de acordo com os critérios de inclusão/exclusão,sendo 101
selecionados:52 randomizados e tratados com ICP+SF e 49 para CIR (44
efetivamente tratados).Os 2 grupos (G),respectivamente ICP+SF e CIR não
diferiram em relação à média de idade (62 a),sexo feminino (35% x 52%),
infarto (IAM) prévio (27% x 25%),uso de insulina (38.5% x 32%),euroscore
> 5 (25%x 34%),DAC triarterial (68%x71%) e disfunção ventricular
(17%x23%).A média de SF/P foi 3.86.Na CIR,91% receberam torácica interna
esquerda para descendente anterior.Os ECM aos 30 dias,respectivamente
para ICP+SF e CIR foram:morte global- 0% x 4.5%,p=ns; IAM não fatal-0% x
2.2%,p=ns;AVC-0% x 2.2%p=ns, ECM totais- 0% x 9%,p=0.04. As curvas de
SLE aos 5 anos mostradas abaixo não revelam diferenças significativas entre
os 2 G. Conclusões: D com DAC complexa tratados por CIR apresentaram
maior incidência de ECM totais aos 30 dias, entretanto, a evolução clínica
tardia (5 a) foi semelhante nos 2 grupos,sugerindo que a ICP+SF também
representa alternativa eficaz e segura em longo prazo.

Edison Carvalho Sandoval.Peixoto; RODRIGO TRAJANO SANDOVAL
PEIXOTO; RICARDO TRAJANO SANDOVAL PEIXOTO; IVANA PICONE BORGES
Universidade Federal Fluminense, Niteroi, RJ, BRASIL - Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, BRASIL.

Introdução: O balão único Balt (BUB) para valvoplastia mitral (VM) é o de
menor custo. Analisou-se evolução, variáveis para sobrevida e sobrevida
livre de eventos maiores (EM) na evolução em longo prazo (ELP). Métodos:
De 07/1987 a 12/2014, realizamos 526 procedimentos, 404 (76,8%) com
BUB, 256 com ELP, o diâmetro foi de 25 mm em 5 e de 30 mm em
251 e a área de dilatação de 7,02±0,30 cm². A ELP foi de 55±33 (1 a
198) meses. EM foram óbito, nova VMB ou cirurgia valvar mitral (CVM).
Utilizou-se os testes: Qui quadrado, t de Student, curvas de Kaplan-Meier
e análise multivariada de Cox. Resultados: Idade 38,0±12,6 anos, sexo
feminino 222 (86,7%), ritmo sinusal 215 (84,0%), eco escore (EE) 7,2±1,5
(4 a 14) pontos, área valvar mitral (AVM) pré-VMB 0,93±0,21 cm². A
AVM pré e pós-VMB (Gorlin) foi 0,90±0,20 e 2,02±0,37 cm² (p<0,001)
e sucesso AVM ≥1,5 cm² em 241 (94,1%) procedimentos. Três (1,2%)
pacientes (pac) começaram a evolução com insuficiência mitral grave e
no final 118 (46,1%) estavam em classe funcional (CF) I, 71 (27,7%) em
CF II, 53 (20,7%) em CF III, 3 (1,2%) em CF IV e 11 óbitos (4,3%), dos
quais 9 (3,5%) cardíacos, sendo que em 5 ocorreram na CVM e 17 (8,2%)
pac com insuficiência mitral grave. Doze (4,7%) pac foram submetidos à
nova VMB e 27 (10,5%) à CVM. Previram sobrevida com 7 variáveis: EE≤8
(p<0,002, HR=0,143), idade ≤50 anos (p=0,014, HR=0,202) e ausência
de CVM na evolução (p=0,004, HR=0,170), quando entrou CVM na
evolução, que é variável de evolução e EM. Com 6 variáveis sem CVM na
evolução previram sobrevida EE≤8 (p<0,001, HR=0,116) e idade ≤50 anos
(p=0,011, HR=0,203). No modelo de 6 variáveis (CVM é EM) previram
sobrevida livre de EM: ausência de comissurotomia prévia (p<0,002,
HR=0,318), sexo feminino (p=0,036, HR=0,466) e AVM pós VMB ≥1,50
cm² (p<0,001, HR=0,466). Conclusões: A técnica do BUB e similares
apresentaram resultados e evolução semelhantes ao de Inoue, mostrado
em publicações nossas e de outros.
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Evolução hospitalar após tratamento percutâneo ou cirúrgico da estenose valvar aórtica em Hospital Universitário.

Evolução temporal da aterosclerose coronária: diferenças na carga de placa basal influenciam nesse processo?

Rogério Tadeu Tumelero, Alexandre Pereira Tognon, Norberto Toazza Duda, Luis Sérgio de Moura Fragomeni, Júlio César Calfield
Teixeira, Júlio Roberto Barbiero, Denis Cadore, Edvane Sartori, e
Neri Edu Urnau Neto

BRENO DE ALENCAR ARARIPE FALCAO; João Luiz de Alencar Araripe
Falcão; Gustavo Rique Morais; RAFAEL CAVALCANTE E SILVA; CRISTIANO GUEDES BEZERRA; Paulo Rogério Soares; ANTONIO ESTEVES FILHO;
PEDRO ALVES LEMOS NETO

Centro de Doenças Estruturais e Valvares do Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo

Instituto do Coração (InCor) - HCFMUSP

Introdução: Nos ensaios clínicos os tratamentos cirúrgico e percutâneo
da estenose valvar aórtica têm demonstrado mortalidade semelhante
e relativamente baixa. No entanto, os resultados na prática assistencial
podem ser diferentes devido à estrutura local, experiência da equipe e
perfil dos pacientes. Objetivo: Avaliar a efetividade do tratamento invasivo
(cirúrgico ou percutâneo transfemoral) da estenose valvar aórtica medida
pela mortalidade intra-hospitalar em uma coorte retrospectiva de 4
anos. Método: Estudo de efetividade comparada avaliando a incidência
de mortalidade hospitalar de pacientes com estenose valvar aórtica
submetidos a tratamento percutâneo (TAVI) ou cirúrgico entre janeiro
de 2010 e março de 2014. Resultados: Dos 422 pacientes incluídos 402
(95,3%) foram tratados com substituição valvar aórtica convencional e 20
(4,7%) com TAVI transfemoral. Nos cirúrgicos, 252 (62,7%) eram do sexo
masculino e a idade média era 64,4 ±12 anos, 235 (58,5%) <70 anos,
132 (32,8%) de 70 a 79 anos e 35 (8,7%) ≥ 80 anos. A mortalidade foi
maior nos grupos de idade mais avançada (p=0,018). Entre os TAVI, 13
(65%) eram do sexo masculino e a idade média era 78,5 ±7,0 anos, 1
(5,0%) < 70 anos, 11 (55,0%) de 70 a 79 anos e 8 (40,0%) ≥ 80 anos. A
mortalidade intra-hospitalar foi de 8,7% entre os cirúrgicos e 5,0% entre
os TAVI. No grupo cirúrgico o óbito ocorreu em 13 (5,5%) dos com idade
< 70 anos, 16 (12,1%) dos com idade de 70 a 79 anos e em 6 (17,1%)
dos com idade ≥ 80 anos. No grupo percutâneo o óbito ocorreu em um
paciente do com idade entre 70 e 79 anos. Conclusão: Observamos que os
pacientes submetidos a TAVI eram mais idosos e a mortalidade relativa foi
menor quando comparados àqueles cirúrgicos com a mesma faixa etária,
diferindo dos resultados dos estudos atuais. O tratamento percutâneo
transfemoral confirmou-se como uma opção efetiva e segura para o
tratamento de pacientes idosos com alto risco cirúrgico.

Introdução: Segmentos coronarianos, mesmo adjacentes, não raramente
apresentam comportamento distinto quanto a evolução das placas
ateroscleróticas. Fatores locais, como o estágio evolutivo basal da placa,
podem estar implicados. Objetivo: Avaliar a influência local da carga de
placa basal sobre a evolução temporal dos parâmetros geométricos e da
composição da placa aterosclerótica coronária. Métodos: Realizou-se
ultrassom intracoronário seriado com histologia virtual nos três vasos.
As coronárias foram divididas em segmentos de 10mm, cuidadosamente
pareados. Esses segmentos foram agrupados em tercis, conforme a carga
de placa basal, e comparados quanto a variações no volume indexado dos
parâmetros geométricos do vaso (lâmina elástica externa, luz e placa+média)
e da composição da placa (fibrótico, fibrolipídico, cálcio denso e núcleo
necrótico). Resultados: Foram incluídos 52 pacientes, representados
por 648 segmentos coronários (184 artérias). A mediana de tempo até o
reestudo foi de 20,4 (9,1 – 23,8) meses. Os limites de carga de placa basal
dos tercis foram T1 (9,7 - 31,8%), T2 (31,9 - 47,0%) e T3 (47,1 - 73,1%).
Os tercis diferiram significativamente quanto a variação de placa+média
e de luz. Enquanto T1 apresentou incremento de placa+média e perda
luminal, T3 apresentou comportamento oposto e T2 comportamento
intermediário com redução de placa+média e perda luminal. Todos
exibiram redução da lâmina elástica externa (remodelamento negativo).
Os três grupos apresentaram incremento dos componentes cálcio denso
e núcleo necrótico, com redução do componente fibrolipídico, sendo
a magnitude dessas variações concordante com a carga de placa basal.
O comportamento do componente fibrótico, também diferiu entre os
grupos, com incremento em T1 e redução em T2 e T3. Conclusão: A
evolução dos parâmetros geométricos do vaso e dos componentes da placa
aterosclerótica foi influenciada pelo estágio evolutivo basal da placa.
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Experiência de 5 anos no Implante de Válvula Aórtica por
Cateter

Fechamento Percutâneo de Urgência de grande Pseudoaneurisma roto tamponado de Arco Aórtico com compressão de esôfago e brônquio direito.

Constantino Salgado; Nelson Mattos; Francisco Fagundes; Luciana Lima; Evandro Tino Mesquita; Alexandre Siciliano; Andre
Feijo; Luiz Antonio Carvalho; Andre Luiz Silveira Sousa
Hospital Procardiaco, Hospital Universitário Antonio Pedro

Fundamentos: Desde a introdução do implante de válvula aórtica por
cateter (IVAC) houve rápido avanço em indicações, técnicas e resultados.
Descrevemos experiência de 5 anos com análise da fase intra-hospitalar.
Métodos: Estudo de coorte prospectiva de IVAP entre julho/2009 e
fevereiro/2015. Foram avaliados dados demográficos, do procedimento
e pós implante. Os resultados de sucesso foram comparados entre
diferentes critérios, incluindo VARC 1 e 2. Resultados: Os 136 pts
tinham 82,9 ± 6,4 anos, com 49% mulheres. As indicações foram EAo
131 (96,3%),insuficiência aórtica (IAo) 1 (0,7%) e disfunção de prótese
aórtica biológica 4 (2,9%). Insuficiência cardíaca em classe funcional
NYHA III ou IV ocorreu em 71 (52,2%) e 58 (42,6%), respectivamente.
A risco de mortalidade cirúrgica pelo STS score foi 15,2 ± 13,5%. Ao
Eco observou-se AVA= 0,67 ± 0,17 cm2 e Gradiente VE-Ao médio 47,3
± 18,2 mmHg com FE < 50% em 36 (26,5%) casos. Angiotomografia
pre-IVAC foi realizada em 24 casos (17,6%). Foi realizada anestesia
geral acompanhada de Eco transesofágico em 107 (78,7%) e sedação em
29 (21,3%) casos. O acesso vascular foi transfemoral cirúrgico em 129
(94,9%), transubclávia em 6 (4,4%) e transaórtico em 1 (0,8%) casos. Foi
utilizada válvula autoexpansível em 132 (97%) e balão expansível em 4
(3%). Em 81 casos (59,6%) não foi realizada intervenção adicional para
correção de IAo: pos-dilatação 48 (35,3%), Corevalve adicional 6 (4,4%)
e Snare 1 (0,7%). Novo marcapasso definitivo foi implantado em 29/118
(24,5%) dos casos. Houve 2 óbitos no procedimento 2 (1,5%) e 8 (5,9%)
óbitos em 30 dias. Houve sucesso no implante da prótese latu sensu em
98,5%, sucesso VARC1 em 85,3% e VARC2 em 83,1%. O sucesso VARC2
modificado (implante de 2 próteses, sem Iao moderada) foi de 90,4%.
Conclusão: O IVAC em pacientes com doença valvar aórtica grave e risco
cirúrgico alto foi realizado com variações técnicas, com baixa mortalidade
e alta taxa de sucesso.
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Hospital Biocor Instituto

INTRODUÇÃO: Paciente LFG 54 anos, com história prévia de trauma
torácico com correção cirúrgica de aorta através de implate prótese
aórtica há 20 anos, cursando com dor torácica de forte intensidade. Foi
atendido no pronto socorro com diagnóstico tomográfico de volumoso
pseudoaneurisma originário do coto da croça da aorta, sendo submetido
a oclusão percutânea do pseudoaneurisma. MÉTODO: Puncionamos a
artéria braquial direita (introdutor bainha 6F), com a qual posicionamos
um cateter Beacon 5F e um cateter angiográfico 6F tipo JR, que foi
posicionado com um fio hidrofílico 0,035 polegadas /260cm no interior
do pseudoaneirisma. A seguir, utilizamos um cateter guia Launcher 6F,
no interior do qual fizemos uso de um cateter hidrofílico. Slip Cath
4F e introduzimos 20 micromolas que foram liberadas no interior do
pseudoaneurisma. Posteriormente, utilizamos um sistema de liberação
e uma prótese Lifetech de duplo disco 6mm, que foi liberado com
sucesso no orifício aórtico para fechamento do pseudoaneurisma.
Finalizamos com angiografia de controle que evidenciou oclusão
completa do pseudoaneurisma. RESULTADO: O paciente evoluiu bem
no pós operatório e recebeu alta hospitalar após 14 dias de internação.
CONCLUSÃO: O fechamento percutâneo de pseudoaneurisma de aorta,
em vigência de urgência clínica, é eficaz e seguro, devendo ser uma
opção considerada.

Rev Bras Cardiol Invasiva.
2015; 23 (supl.1)

Intervenção em doenças cardiovasculares adquiridas
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Hemostasia com Manutenção de Fluxo Anterógrado na
Prevenção de Oclusão da Artéria Radial Após Procedimentos Percutâneos: Resultados em 30 dias.

IMPACTO DA CIRURGIA PRÉVIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCARDICA NOS DESFECHOS CLÍNICOS EM PACIENTES SUBMETIDOS À ANGIOPLASTIA CORONARIANA PRIMÁRIA
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Hospital São Lucas PUCRS

INTRODUÇÃO O acesso radial possui impacto na morbimortalidade,
quando comparado ao femoral, reduzindo sangramento e complicações
vasculares. Contudo, oclusão da radial ocorre em 5-30% dos casos, o que
além de impossibilitar a reutilização do acesso, diminui a segurança do
procedimento. Avaliamos a patência da artéria radial, utilizando técnica
de hemostasia com manutenção do fluxo anterógrado com a TR Band®
e desfechos de segurança e eficácia 30 dias após o procedimento.
MÉTODOS Estudo observacional, com 89 pacientes submetidos à
coronariografia e/ou intervenção coronária percutânea (ICP) via radial.
Os pacientes foram tratados com antiagregação plaquetária e heparina,
se ICP. Após o término do procedimento a TR Band® é posicionado no
local da punção e o balão insuflado com 15ml de ar. Após a chegada do
paciente a sala de recuperação, a manutenção de fluxo radial anterógrado
é verificado pela presença de curva oximétrica no polegar ipsilateral à
punção, durante compressão da artéria ulnar. Na ausência de fluxo, o
balão é desinsuflado até que haja fluxo radial anterógrado garantindo-se
que não haja sangramento. Após 2h, esvazia-se 5ml/h, na presença de
hemostasia, até o esvaziamento completo. Após 30 dias, os pacientes
foram reavaliados quanto a patência da artéria radial, através do teste de
Barbeau, e ocorrência de desfechos clínicos. RESULTADOS. A média de
idade foi 61,1 anos e 44,8% eram homens. As características clínicas
estão na tabela 1. Em 50,4% dos procedimentos foi utilizado introdutor
5F, nos demais 6F. Em 30 dias 95,2% mantiveram a hemostasia radial
preservada; apenas 1 paciente teve o teste de Barbeau alterado, sem o
aparecimento da onda de fluxo. Foram observados 2 desfechos clínicos
secundários: sangramento menor no sitio de punção. CONCLUSÕES. A
hemostasia com manutenção de fluxo anterógrado, através da utilização
da pulseira TR Band se mostrou segura e eficaz na prevenção de oclusão
da artéria radial após 30 dias dias do procedimento.

Introdução. Historicamente, pacientes com cirurgia prévia de
revascularização do miocárdio (CRM) têm pior prognóstico quando
submetidos a angioplastia coronariana primária em comparação a
pacientes sem história de cirurgia prévia. No entanto, análises mais
contemporâneas demonstram que os desfechos clínicos são semelhantes
entre estes 2 grupos. Nosso objetivo é avaliar a evolução e os desfechos
clínicos dos pacientes com história de CRM prévia submetidos a
angioplastia coronariana primária. Métodos. Estudo de coorte prospectivo
extraído do banco de dados do Instituto de Cardiologia do Rio Grande
do Sul contendo 1854 pacientes com quadro de IAM e submetidos
a angioplastia coronariana primária. Resultados. Presença de CRM
prévia ocorreu em 71 pacientes (3,8%). Aqueles com CRM prévia eram
mais velhos (p<0,001), com maior prevalência de IAM (p<0,001) e ICP
prévios (p<0,001), diabetes Melito (p=0,02), dislipidemia (p<0,001) e
hipertensão (p<0,001). Apesar de maior incidência de comorbidades,
os pacientes com CRM prévia apresentaram as mesmas taxas de ECAM
(14% VS 10%, p=0,284) e a mortalidade em 30 dias, embora mais alta,
não foi estatisticamente significativa ( 13% VS 7%, p=0,67) em relação
aos pacientes sem CRM prévia. Entre os pacientes com CRM prévia, o
vaso nativo foi mais comumente o culpado pelo quadro de IAM (56,5%).
Conclusão. Nessa análise contemporânea, pacientes com CRM prévia
submetidos a angioplastia percutânea primária apresentam maior
comorbidades quando comparados a pacientes sem cirurgia prévia, porém
sem diferença na mortalidade geral e nas taxas de ECAM a curto prazo.
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Impacto do desenvolvimento e implementação de um protocolo de telemedicina na redução do Tempo Porta-Balão em
pacientes com IAM com supradesnivelamento do segmento
ST (STEMIs) em áreas remotas em um país em desenvolvimento.

Impacto do horário de acionamento na agilidade do tratamento do infarto agudo do miocárdio em protocolo
de acionamento remoto de equipe de hemodinâmica através de telemedicina (Projeto LATIN)
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Introdução: Nas áreas remotas de regiões metropolitanas,existe um grave
problema de tratamento ineficaz de STEMIs,por dificuldade na detecção e na
transferência para cateterismo em tempo hábil.Pode sem implementado um
protocolo de telemedicina em que pacientes com dor torácica em regiões
remotas sejam submetidos a ECGs enviados por telemedicina e,em casos de
STEMI, transferência para ICP primária. Objetivos: O objetivo do estudo foi a
avaliação do impacto do protocolo LATIN(Latin America Telemedicine Infarct
Network) na redução do Tempo Porta-Balão em ICPs primárias na comparação
com o tempo do protocolo habitual do hospital.Métodos:Foram avaliados 50
pacientes consecutivos com STEMIs tratados por ICP primária em períodos
fora da rotina habitual de trabalho.No total,foram incluídos 25 pacientes
consecutivos do protocolo habitual de tratamento de STEMIs da instituição,no
período Nov/13-Ago/14,que foram comparados a 25 pacientes do Programa
LATIN no período Set-Nov/14.Foi aplicado o teste de chi-quadrado e t-student,
com poder estatístico 90%. Resultados: O número de STEMIs elevou-se
significativamente após o início do LATIN,uma vez que em apenas 3 meses
após a instituição desse novo protocolo foram tratados 25 pacientes,o mesmo
equivalente aos últimos 9 meses do protocolo habitual.A média de tempo do
ECG inicial no hospital de origem(HO)até a realização da ICP no hospital de
referência(HR)foi de 132(92-300)min nos pacientes do novo LATIN.A média
de tempo de transferência do HO para o HR foi de 98,5(49-260)min.A média
do tempo porta-balão(entrada no HR à ICP)foi de 32(26-46)min nos pacientes
do novo LATIN,em comparação com 85(40-100)min do protocolo padrão da
instituição(p<0,05). Conclusão: Programa LATIN aumentou significativamente
o volume de STEMIs tratados na instituição,com o triplo do número de pacientes
tratados em relação ao protocolo habitual.O tempo porta-balão foi reduzido de
forma significativa após a implantação do protocolo de telemedicina LATIN.

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul- Fundação Universitária de Cardiologia

Hospital Santa Marcelina / Hospital Israelita Albert Einstein / Lumen
Global / ITMS - Telemedicina do Brasil / LATIN - Latin America Telemedicina Infarction Network

O projeto LATIN (Latin America Telemedicine Infarct Network), foi implantado
na rede de saúde da zona leste de São Paulo – SP, criando um protocolo
de atendimento ao IAM em diversas unidades de saúde como hospitais
sem hemodinâmica, PAs e PSs (SPOKES) com suporte para o diagnóstico
eletrocardiográfico via telemedicina (ITMS - International Telemedical Systems
– Brasil), garantindo acesso dos atendidos ao tratamento invasivo do IAM em
hospital (HUB) capacitado para tal. O estudo avalia o impacto do horário de
acionamento nos tempos até o efetivo tratamento, com a intenção de avaliar
se há diferença na agilidade do atendimento em horário comercial e fora dele.
Metodologia: Coletados na LATIN dados dos pacientes atendidos nos primeiros
6 meses do projeto, de julho e dezembro de 2014, e analisados os tempos desde
a admissão do paciente paciente nos SPOKES até a realização da angioplastia
primária (PCI) no HUB. O acionamento do HUB é feito remotamente através
do ITMS assim que o ECG é enviado pelo SPOKE e o paciente é encaminhado
diretamente para a sala de hemodinâmica do HUB quando há recomendação
paraPCI Foram analisados os 45 pacientes atendidos no período citado, sendo
dividos em 2 grupos: atendidos entre as 07 e 19h (n=27) e entre as 19 e 07h
(n=18). Resultados: Analisados os tempos SPOKE-HUB, HUB-Balão e SPOKEBALÃO não observou-se diferença de tempo significativa atendimentos em
horário comercial ou não. Conclusão: A disponibilidade do suporte do ITMS
e HUB aos SPOKES trouxe melhora no atendimento do IAM com o suporte
de telemedicina e possibilidade de tratamento emergencial dos pacientes em
serviço especializado com perspectiva de redução no retardo do diagnóstico
e do tratamento do IAM. A ausência de diferença estatisticamente significativa
nos tempos de atendimento independente do horário se deve, provavelmente,
ao acionamento remoto do HUB, simultâneo à transferência do paciente do
SPOKE, evitando sua passagem pela sala de emergência.
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Impacto do tempo de oclusão na performance do escore
J-CTO em predizer falha da angioplastia em lesões com obstrução total crônica.

Implante percutâneo de dispositivo para terapia de restauração ventricular-Parachute

Antonio de Castro Filho; Edgar Stroppa Lamas; Mário Barbosa
Guedes Nunes; Pedro Buerger Coimbra ; Vítor Alves Loures ; Dimytri Siqueira; Rodolfo Staico; José de Ribamar Costa Jr.; Daniel Chamié ; Alexandre Abizaid	
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Introdução: O escore J-CTO (Multicenter CTO Registry in Japan) é uma
ferramenta simples que permite classificar a complexidade da lesão com
obstrução total crônica (OTC) e é capaz de predizer a taxa de sucesso
em se cruzar o fio-guia dentro de 30 minutos do procedimento. Estudos
prévios têm associado longo tempo de oclusão com menores taxa de
sucesso no procedimento e tal relação não foi considerada na análise de
elaboração do escore J-CTO. Portanto, nosso objetivo foi avaliar a acurácia
do escore J-CTO em predizer falha da intervenção coronária percutânea
(ICP) em OTC de acordo com o tempo de oclusão das lesões. Métodos e
resultados: Um total de 116 pacientes consecutivos foram avaliados entre
junho de 2008 a outubro de 2013. O grau de complexidade das lesões
avaliada pelo escore J-CTO foi considerado como fácil (escore=0) em
50,0% dos casos e em 13,8% foram considerados como difícil ou muito
difícil (escores 2 e ≥3). O valor do escore J-CTO não teve relação com
o tempo de oclusão, sem diferença significativa na mediana do tempo
de oclusão entre as categorias do escore (p=0,30). Houve uma forte
associação entre o grau de complexidade anatômica da lesão oclusiva
avaliado pelo escore e taxa de falha angiográfica no procedimento (p
< 0,001) de forma independente do tempo estimado de oclusão, sendo
observado que a probabilidade de falha no procedimento aumenta de
forma exponencial com valores de escore maiores do que 1. Conclusão:
Tempo de oclusão não teve impacto na performance do escore J-CTO em
predizer taxa de sucesso da angioplastia em lesões com OTC.

Fabricio Caied; Sergio Martins Leandro; Marco A. Costa; Luiz
Kohn; Marcelo Lemos; Leandro Cortes; Pericles Pretto; Mauricio
Assed Estefan Gomes; Vinicius Barbosa de Souza; Mateus Alexandre L. BRUM; João Otavio Silva Morheb
Instituto Nacional de Cardiologia

Como destino final da grande maioria das patologias que acometem o
coração,a Insuficiência cardíaca(IC) drena grandes esforços para o manejo
desta condição clínica,já que internações cardiovasculares representam
a terceira causa de internação no SUS e sendo a IC a principal causa
dessas internações.Dentre os métodos para manejo desta condição
clinica que possui alta mortalidade e morbidade estão: o tratamento
clinico, dispositivos implantáveis como ressincronizadores, reconstrução
ventricular, podendo chegar ao transplante. Uma das principais
causadoras de IC é a doença aterosclerótica obstrutiva e sua possível
consequência o infarto do miocárdio, podendo acometer a parede anterior
do VE,sendo assim, uma nova e bastante promissora técnica de terapia
implantável surge como proposta: o Implante percutâneo de dispositivo
para terapia de restauração ventricular Parachute, apresenta-se como uma
possibilidade promissora do manejo da IC, tendo como proposta a redução
do volume e da pressão diastólica final do VE, restaurando sua forma
cônica, em um procedimento rápido e seguro.Relatamos aqui o implante
percutâneo,por punção pela via femoral do dispositivo PARACHUTE,
em portador Cardiomiopatia isquêmica dilatada em classe funcional
NYHA III/IV.Caso Clinico:OGC, 65 anos, masculino, branco,hipertenso,
DM tipo 2, dislipidêmico , ex-tabagista, três episódios de infarto do
miocárdio prévios. Apresentava disfunção sistólica biventricular,classe
funcional NYHA III/IV,ortopneia e relato de varias internações com uso
de inotrópicos endovenosos.Recente internação por descompensação da
IC,com uma tentativa sem sucesso de Ressincronização.Ecocardiograma
com aumento das quatro cavidades, disfunção sistólica biventricular,FE
Simpson=29%, com discinesia apical, acinesia anterior e hipocinesia dos
demais segmentos; insuficiência mitral e tricúspide moderadas e presença
de HAP.Submetido à terapia de restauração ventricular-Parachute, em 30
de junho de 2014 no Serviço de Hemodinâmica do INC.
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Implante percutâneo de prótese áortica em pacientes com
valva bicúspide: prevalência, exequibilidade e resultados

Implante Percutâneo de Válvula Aórtica via femoral utilizando introdutor balão-expansível - Avanço das fronteiras em pacientes com acesso vascular complexo

Dimytri Siqueira; Alexandre Abizaid ; Andreia D. Jeronimo; Auristela Ramos ; David LeBihan ; Rodrigo Barreto ; Tiago Senra ; Adriana
C. Moreira ; Amanda Sousa ; José Eduardo Moraes Rego Sousa
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e Hospital do Coração/ASS - São Paulo - SP

Introdução: A presença de valva bicúspide (VB) em pacientes (pts) com
estenose aórtica (EAo) é relativamente frequente, e tem sido considerada
contra-indicação relativa ao implante por cateter de prótese aórtica (TAVI).
Objetivo: Analisar a prevalência, a segurança e os resultados clínicos e
hemodinâmicos do TAVI em pts com VAB. Métodos: Estudo observacional
prospectivo com portadores de EAo e alto risco cirúrgico, submetidos a
angiotomografia (TC) pré-procedimento. Os desfechos clínicos foram
definidos conforme VARC-2. Resultados: Entre dez/2009 e dez/2014, 230
pts consecutivos foram selecionados: a média de idade foi de 82,4±6,6
anos, sendo 56,5% mulheres. Do total de pts, 11(4,8%) apresentavam VAB
conforme a TC. Pts com VB possuíam características basais similares aos
pts com valva tricúspide (VT), exceto por menor STS escore (6,0±3,3 vs
8,9±6,6%, respectivamente p=0,018). Não foram notadas diferenças na
morfologia e medidas do anel valvar à TC (diâmetro médio de 23,1±2,6
vs 22,5±1,9 mm, respectivamente, p=0,35). No grupo VB, 4 pts receberam
a prótese CoreValve (Medtronic Inc.), 3 pts foram tratados com a prótese
Acurate (Symetis), e a prótese Sapien-XT (Edwards Lifesciences) foi utilizada
em 4 pss. Em um dos procedimentos, houve necessidade de implante de
2a prótese para a correção de refluxo paraprótético moderado. Observouse significativa melhora na performance hemodinâmica no grupo VB
(aumento na área valvar de 0,7±0,3 para 1,9 ± 0,4 cm2, p<0,001 e
queda do gradiente médio de 59,4±14,3 para 12,9±7,1 mmHg, p<0,001).
O sucesso do procedimento foi similar em pts com e sem VB (91% vs
88,6% respectivamente, p=1.0), bem como os desfechos compostos aos
30 dias (óbito, AVC, IAM e complicações vasculares em 18,2% vs 16,9%,
p=1.0). Conclusões: Nesta série, o TAVI em pts selecionados com EAo e
VB mostrou-se exequível, com bons resultados hemodinâmicos e taxa de
eventos adversos similar aos portadores de VT.
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Hospital Vitória, Curitiba, PR, BRASIL - Hospital Cruz Vermelha
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INTRODUÇÃO Uma preocupação frequente relacionada aos pacientes
candidato ao implante percutânea de válvula aórtico (IPVA) se refere à via
de acesso, uma vez que muitos deles apresentam artérias acometidas por
aterosclerose e com calibre reduzido. OBJETIVO Relatar um caso desafiador de
IPVA, no qual o calibre femoral era considerado complexo por calibre reduzido
(menor que 6mm) e acometido por aterosclerose, no qual um introdutor balãoexpansível foi utilizado para permitir o acesso e minimizar risco de complicações.
RELATO DE CASO Um paciente do sexo feminino, de 88 anos, com Estenose
aórtica grave em classe funcional 3-4 pela NYHA foi encaminhada para IPVA
após avaliação pelo “Heart Team”. Angiotomografia demonstrou ateromatose de
aorta e artérias dos MMII, com artérias ilíaca e femoral medindo 5,5 e 5,3mm
à esquerda e 5,0 e 5,7mm à direita, respectivamente. As evidências atuais
recomendam diâmetros superiores a 6mm. O acesso trans-aórtico e transapical
foi considerado desafiador por anatomia ostil do tórax. Optado então por utilizar
um introdutor balão-expansível (SoloPath®), que apresenta um baixo perfil na
sua inserção (15F) e após seu posicionamento completo é expandido através
da insuflação de um balão, atingindo diâmetro interno de 18F e permitindo a
entrega da prótese. Este baixo perfil durante a instalação minimiza a chance
de trauma vascular, e sua dilatação posterior permite que alguma dilatação da
artéria comporte seu calibre. O procedimento ocorreu sem intercorrências e
injeções de controle durante a retirada do introdutor mostraram integridade do
vaso. O paciente não apresentou desfechos maiores no período intra-hospitalar,
nem nos follow-up de 30 dias e 3 meses. CONCLUSÃO A utilização de
introdutor balão expansível para IPVA representa uma alternativa factível em
pacientes com acesso vascular complexo, cruzando as fronteiras em casos cujo
procedimento com introdutores tradicionais seriam considerados inaceitáveis.
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Implementação do sistema de telemedicina no atendimento inicial dos pacientes com infarto agudo do miocárdio
com supradesnivelamento do segmento ST na zona leste
da cidade de São Paulo

IMPORTÂNCIA DO HEART TEAM NA DECISÃO SOBRE UM IAM COMPLICADO (TROMBOSE DE ANEURISMA EM ARTÉRIA DESCENDENTE
ANTERIOR REFRATÁRIA A TROMBOLÍTICO) - RELATO DE CASO

Camila Naomi Matsuda, Jamil Ribeiro Cade ; Bruno Laurenti Janella;
Vitor Arantes Pazolini; Guilherme Fernandes Cintra; Luis Augusto
Dallan ; Carlos Eduardo Opazo ; Roberto Botelho ; Sameer Mehta
; Marco Antonio Perin
Casa de Saúde Santa Marcelina, São Paulo - BR / Lumen Foundation, Uberlândia, Brasil / Lumen Foundation, Miami, Florida

Introdução: No infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do
segmento ST (IAMCSST), existe urgência na abertura da artéria culpada, pois
a mortalidade aumenta com o atraso na angioplastia primária (ATC 1ª) ou
terapia trombolítica. Baseado nas dificuldades de acesso a população a um
serviço com ATC 1ª e o acesso aos serviços aptos a diagnosticar o IAMCSST, o
racional de implementar o projeto piloto LATIN (Latin America Telemedicine
Infarct Network) numa área que abrange mais de três milhões de pessoas, foi
proposto e aceito o desenvolvimento do serviço de telemedicina associado
a um serviço de cardiologia intervencionista de referência. Objetivo:
Descrever a implementação do projeto pioneiro na zona leste de São Paulo,
e a análise descritiva dos primeiros 72 pacientes. Metodologia: Os pacientes
foram avaliados nos 6 centros que participam do projeto, estes equipados
com eletrocardiograma (ECG) conectados a telemedicina. Constatado
diagnóstico de IAMCSST, o ECG é encaminhado por mensagem para os
celulares dos cardiologistas intervencionistas do hospital de referência, para
poder acionar toda a equipe e o paciente ser encaminhado diretamente ao
setor de hemodinâmica para realização de cineangiocoronariografia e em
seguida ATC 1ª com tempo porta-balão reduzido. Resultados: No período de
junho a dezembro de 2014, foram incluídos 72 pacientes com diagnóstico de
IAMCSST, sendo a média de idade 58,4 (± 10.7) anos e sexo masculino em 53
(73,6%) dos casos. Com relação às características da população: hipertensão
arterial 56,9%, diabetes 30,5%, tabagismo 33,3%. Foram realizadas 45 ATC
1ª. Observou-se tempo porta-balão de 45,3min (± 16.53min). Realizada
estratégia fármaco-invasiva em 18 pacientes. Conclusão: Este sistema de
telemedicina pode representar um novo aliado ao sistema de saúde, com
diagnóstico e tratamento precoce no caso de IAMCSST permitindo o
atendimento em áreas economicamente desfavoráveis, com possível impacto
na redução da mortalidade e custos.

RAPHAEL DE ALVARENGA FREIRE ; JAMIL ELIAS DIB FILHO; JAMERSON SPINDOLA ; AGNALDO R DA SILVA JUNIOR; LAURA MÁRCIA DA SILVA ; ROBERTO JOSÉ
DE ALVARENGA FREIRE; FREDERICO LOPES DE OLIVEIRA
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS - GOIÂNIA/GOIÁS

Os aneurismas coronários são geralmente de origem aterosclerótica
e assintomáticos, com incidência rara (entre 0,2-5,3% na população
geral), porém podem ter como primeira manifestação o IAM. Objetivo:
Descrever a importância do Heart Team na decisão de um IAM
complicado. Relato de caso: J.C.R. 53 anos, admitido no serviço de
hemodinâmica em 11/03/14 com 10 h de evolução de IAM anterior, sem
critério de reperfusão pós trombólise, ainda apresentando dor precordial
intensa apesar de opióides e nitrato venoso. Pelo risco de sangramento
foi optado pelo CATE transradial, que evidenciou: CD ocluída no terço
médio recebendo circulação colateral ramo marginal agudo para o DP, CX
com lesão moderada proximal e DA com aneurisma proximal (16:20mm)
e fluxo distal timi I, com aspecto residual de trombo em seu interior.
Dessa forma foi contactado Heart Team, e, pela iminência de ruptura do
aneurisma devido a terapia trombolítica, havia um risco muito grande de
sangramento para cirurgia, sendo optado por angioplastia com implante
de um stent revestido com microtela de polietileno tereflato (m-guard).
Após implante foi obtido retorno do fluxo para DA e exclusão do
aneurisma, configurando sucesso do procedimento. A partir daí paciente
apresentou melhora da dor e sem instabilidade hemodinâmica, teve
alta da UTI com 4 dias após o evento com programação de ATC de CD.
Discussão/Conclusão: O tratamento do aneurisma coronário na vigência
do IAM, é um desafio para o Heart Team, visto que o tratamento ideal não
está ainda bem definido. A CRVM seria o mais indicado por se tratar de um
paciente Biarterial com lesão em DA proximal, entretanto devido ao uso
prévio da trombolítico, o risco de sangramento major seria elevado, assim
o uso do stent com microtela foi uma opção interessante frente ao risco de
ruptura, excluindo o aneurisma com retorno do fluxo para DA distal TIMI
III, configurando sucesso angiográfico e bom resultado final.
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Improving outcomes in ST-elevation myocardial infarction patients in the daily practice

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM SUPRADESNIVELAMENTO
DO SEGMENTO ST EM PACIENTES JOVENS

Cristina do Amaral Gazeta ; Karina Pezzi Melleu ; Alexandre Damiani Azmus ; Julio Teixeira ; Claudio Vasques Moraes; Henrique Basso
Gomes ; Rogério Sarmento Leite ; Carlos Antonio Mascia Gottschall; Marcia Moura Schmidt ; Alexandre Schaan de Quadros

Ivan Petry Feijó ; Marcia Moura Schmidt ; Karine Schmidt ; Carlos
Antonio Mascia Gottschall; Alexandre Schaan de Quadros ; Éder
Quevedo

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/Fundação Universitária de Cardiologia

Objective: To assess temporal trends in the baseline characteristics,
medical treatments and outcomes of patients with STEMI representative
of the daily practice. Methods: Prospective cohort study including all
patients with STEMI who presented at our institution from January 2010 to
December 2013. Patients were interviewed and visited daily during the inhospital period. Clinical, angiographic, laboratory, treatments and 30-day
major cardiovascular events (MACEs)were assessed and compared over the
years. Multivariable analyzes was udes to identify independent predictors
of MACE. Results: We included 1973 patients, and 95% were submitted
to pPCI. The mean TIMI risk score (3.37 ± 2.14 VS 3.46 ± 2.02) and most
baseline clinical characteristics of the study population remained stable
from 2010 to 2013, but the door-to-ballon time significantly decreased
(1.27 [0.95 – 1,75] VS 1.11 [0.86 – 1.45]; p <.001). Major cardiovascular
events significantly decreased from 17.4% in 2010 to 9.5% in 2013
(p<0.05). Mortality (8.8% VS 7.1%), myocardial infaction (7.3% VS 2.9%)
and stent thrombosis (3.8% VS 2.1%) also decreased, but these diferences
were not statistically significant. Independent predictors of lower MACE
rates were the use of radial approach, beta-blockers use and upstream
heparin, among others. Conclusions: The rates of short term cardiovascular
events in patients with STEMI decreased significantly over a 4-year period.
This was accompanied by changes in medical and interventional strategies,
most notably a remarkable increase in the use of the radial approach,
which was na independent predictor of better outcomes.

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul

Introdução: A epidemiologia do infarto agudo do miocárdio com
supradesnivelamento de ST (IAM) tem se modificado nos últimos anos,
com incidência maior em pacientes (pts) jovens. Existem poucos estudos
avaliando as características clínicas e desfechos de pts jovens em nosso
meio. Objetivo: O objetivo deste estudo foi comparar o perfil clínico,
laboratorial, angiográfico e desfechos clínicos de pts jovens (menor ou
igual 40 anos) com pts com mais de 40 anos, submetidos à intervenção
coronária percutânea primária (ICPp) por IAM. Método: Estudo de coorte
prospectivo com pts com IAM e submetidos a ICPp entre Dez 2009/Dez
2013. Foram avaliadas características clínicas, laboratoriais e angiográficas,
além dos desfechos intra hospitalares e em 30 dias. Comparações entre as
variáveis foram realizadas pelo teste do qui-quadrado, teste T e teste de
Mann-Whitney, com programa estatístico SPSS. Resultados: No período
do estudo, 1960 pts foram incluídos, sendo 72 com ≤40 anos. A idade
média dos pts jovens foi de 35 anos e 61 anos naqueles com > 40 anos
(p<0,001). Os pts jovens eram mais frequentemente negros (18% VS 10%,
p=.0,03), apresentaram mais tabagismo (67% VS 54%, p<0,001) e história
familiar de doença arterial coronariana (HxDAC - 51% VS 30%, p<0,001).
A maioria dos pts jovens apresentaram IAM anterior (61% VS 43%),
p0,001) e menos doença trivascular (7% VS 18%, p=0,04). Inibidores
da glicoproteóina foram usados mais frequentemente nos jovens (46%
VS 31%, p=0,007). Os jovens apresentaram a contagem de leucócitos,
a CK e a TNT mais elevadas na admissão. Não houve diferença na
mortalidade (6% VS 9%, p=0,24) nem em eventos cardiovasculares em 30
dias, entre os dois grupos. Discussão: Pacientes jovens com IAM são mais
frequentemente tabagistas, com HxDAC e da raça negra. A incidência dos
desfechos cardiovasculares adversos foi menor nos pacientes jovens, mas
essa diferença não foi estatisticamente significativa.
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Infarto agudo do miocárdio secundário a dissecção
aórtica: difícil diagnóstico diferencial cujo manejo errôneo pode ser crucial na abordagem do paciente.

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO TIPO 2: CARACTERÍSTICAS E EVOLUÇÃO CLÍNICA

Marina Hoff de Lima Tonin; Maria Antonieta Albanez A de Medeiros Lopes; Pei Yeu So ; Fernando Roberto De Fazzio; ; Alexandre de
Matos Soeiro; Múcio Tavares Oliveira; Alexandre Ciappina Hueb; Pedro Alves Lemos Neto; Micheli Zanotti Galon
Instituto do Coração- InCor- FMUSP

Introdução: O diagnóstico diferencial de Dissecção aórtica (DA) e Infarto
agudo do miocárdio pode ser difícil e essas doenças podem coexistir:
quando a membrana dissecada se extende até o óstio da coronária. DA
é uma condição de mortalidade elevada; que pode culminar em eventos
catastroficos diante da administração de trombolítico e antiagregantes.
Relato de caso: Paciente, 33 anos, hipertenso e ex tabagista, apresentou
angina tipica com diagnostico de IAM com supra de ST de parede inferior
e de ventrículo direito, realizado Trombolise com Ateplase associado a
dupla antiagregação; com melhora do quadro álgico e eletrocardiográfico.
Evoluiu com PCR em FV, retornou hipotenso. Submetido a radiografia de
tórax com alargamento de mediastino; diante da hipótese de DA, transferido
para centro especializado. Realizou cinecoronariografia com aortografia:
ACE visualizada por injeção na luz verdadeira da aorta, sem obstrução
do fluxo. ACD: com origem da luz verdadeira da aorta,compressão ostial
pelo hematoma, confirmando diagnóstico de DA tipo A. Submetido a
correção com interposição de Dacron supra coronariano e revascularização
com safena coronária direita. Discussão: A incidência de envolvimento
coronariano na DA varia na literatura de 1,8 a 11,3 %. A obstrução do óstio
coronariano por um possível trombo pode ter sido parcialmente revertida
após trombólise, melhorando a dor do paciente. O diagnóstico de DA é
fundamental no manejo, sendo a trombólise e o uso de antiagragantes
fatores que podem ser catastróficos. Esse caso é exceção na literatura de
desfecho positivo após realização de trombólise em DA com concomitante
IAM com supra de ST. O tratamento cirúrgico é o de escolha. O paciente
apresentou boa evolução, com alta hospitalar. Conclusão: O diagnóstico
diferencial e a possível concomitância de IAM com dissecção aórtica é
infrequente, mas precisamos estar em alerta já que o tratamento do IAM
com trombólise pode ser fatal nesta situação.

Alexandre Schaan de Quadros; Marcia Moura Schmidt; Eduarda
Schutz Martinelli; Giordana Zeferino Mariano; Carlos Antonio
Mascia Gottschall ; Éder Quevedo
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul

Introdução: A apresentação clínica do infarto agudo do miocárdio (IAM)
com supradesnivelamento do segmento ST do tipo 1 e do tipo 2 são
semelhantes e existem poucos estudos avaliando esta condição. Objetivo:
Avaliar a prevalência e a etiologia do IAM tipo 2, comparar os fatores de
risco, características clínicas, laboratoriais e desfechos desses pacientes
com os do tipo 1. Método: Os pacientes foram incluídos prospectivamente
em um hospital de referência em cardiologia, com menos de 12 horas de
evolução do IAM e foram encaminhados à hemodinâmica, no período
de dezembro 2009 a dezembro 2013. Os dados foram analisados no
programa estatístico SPSS 19.0. Resultados: No período descrito foram
incluídos 1817 pacientes. 1786 (98%) com IAM do tipo 1 e 31 (2%) do
tipo 2. Todos os pacientes do tipo 2 apresentaram coronárias normais ou
sem lesões significativas. Observamos que apesar da ausência de estenose,
os pacientes apresentaram em 36% dos casos, discinesia apical e em 32%
hipertrofia e tortuosidade coronariana. Pacientes do IAM tipo 2 eram mais
jovens (50,58 ± 10,90 VS 60,63 ± 11,74, p<0,001), apresentaram histórico
familiar de doença arterial coronariana (HxDAC - 52% VS 30%, p=0,011)
e menor circunferência abdominal (90 ± 10 VS 97 ± 14, p=0,018).
Apresentaram também menores picos de CK-MB [12 (7-35) VS 41 (1781), p<0,001] e pico de Troponina T [902 (191-3004) VS 2460 (68-6029),
p=0,008}. A mortalidade e o percentual de Eventos Cardiovasculares
Maiores (ECVM) em trinta dias mostrou uma tendência a ser menor no
grupo de pacientes com IAM tipo 2, embora sem significância estatística
(3% VS 9%, p=0,234 e 3% VS 13%, p=0,087). Conclusão: Pacientes com
IAM tipo 2 são mais jovens e apresentam mais frequentemente HxDAC.
Embora não apresentem lesões coronarianas significativas, outros achados
foram encontrados, como discinesia, hipertrofia ventricular e tortuosidade
coronariana. É necessário mais estudos para auxiliar o reconhecimento e
a melhoria desta classificação.
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Influência do tempo de oclusão na taxa de sucesso e nos
desfechos clínicos após angioplastia coronária em lesões com obstrução total crônica

Investigação aleatorizada comparando o impacto da
mensuração da reserva de fluxo fracionada em pacientes portadores de lesões coronárias de gravidade intermediária alocados para tratamento conservador versus
tratamento intervencionista por avaliação angio

Antonio de Castro Filho; Edgar Stroppa Lamas; Mário Barbosa
Guedes Nunes ; Pedro Buerger Coimbra ; Vítor Alves Loures ; Dimytri Siqueira; Rodolfo Staico; José de Ribamar Costa Jr.; Daniel Chamié ; Alexandre Abizaid	
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Introdução: Estudos antigos têm relatado que longa duração da oclusão ou
tempo de oclusão indeterminado estão associados à falha do procedimento
e a pior prognóstico tardio. Nosso objetivo foi determinar o impacto do
tempo de oclusão na taxa de sucesso do procedimento e no prognóstico
dos pacientes submetidos à intervenção coronária percutânea (ICP) em
lesões com obstrução total crônica (OTC). Métodos e resultados: Um total
de 123 pacientes consecutivos com lesões com OTC foram tratados entre
junho de 2008 a outubro de 2013 alcançando uma taxa de sucesso 79,7%.
Em 59,3% dos casos (73 pacientes) o tempo de oclusão foi confirmado
(TOC) e teve média de 8,6 ± 7,8 meses. Nos 50 pacientes remanescentes
(40,7%), o tempo de oclusão foi indeterminado (TOI). Tempo de oclusão
não influenciou a taxa de sucesso do procedimento, 77,8% no grupo
TOC ≤ 6 meses, 78,3% no grupo TOC entre 6 e 12 meses, 71,4% no
grupo com TOC ≥ 12 meses e 84% no grupo TOI (p = 0,09). Além disso,
tempo de oclusão não teve impacto na taxa de eventos cardiovasculares
maiores (ECAM) num segmento clínico médio de 27,4 meses (18,6%
no grupo TOC < 12 meses, 14,3% no grupo TOC ≥ 12 meses e 10% no
grupo TOI (Log-rank p = 0,43). Na análise multivariada, comprimento da
lesão ≥ 20 mm (OR =7,27; IC95% 1,94 – 29,1; p = 0,003), presença de
calcificação (OR = 4,72; IC95% 1,19 – 19,1; p = 0,02) e tortuosidade
no segmento ocluído (OR = 15,98; IC95% 2,18 – 144,7; p = 0,007) se
mostraram preditores independentes de falha no procedimento. Na análise
de regressão proporcional de Cox, desenvolvimento de NIC após ICP (OR
= 4,0; IC95% 1,25 – 13,21; p = 0,02) foi o único preditor de ECAM tardio
nessa população. Conclusão: Longo tempo de oclusão, assim como tempo
de oclusão indeterminado, não estão associados ao aumento da taxa de
insucesso do procedimento nem a pior prognóstico tardio em pacientes
submetidos a ICP em lesões com OTC.

38

Geraldo Luiz de Figueiredo, Guilherme Bromberg Marin, André Vanuchi Badran, Jorge Luis Haddad, Igor Matos Lago, Gustavo Caires Novaes, Moyses de Oliveira Lima Filho, Pedro Alves Lemos Neto,
José Antonio Marin-Neto
Hospital das Clinicas-FMRP-USP, Instituto do Coração-FMUSP.

Introdução: A medida da Reserva de Fluxo Fracionada (FFR) tem sido
usada em estudos nos quais a estratégia terapêutica intervencionista (ETI)
era a priori indicada pela angiografia. Não há estudo sistemático avaliando
o impacto da mensuração da FFR em pacientes (pts) clinicamente estáveis
com obstruções coronárias intermediárias inicialmente alocados para
estratégia terapêutica conservadora (ETC) pela angiografia. Métodos:
estudo prospectivo bicêntrico de 178 pts consecutivos (idade=60±9,5
anos, gênero feminino 44%) e 244 estenoses coronárias intermediárias
(40-70% por estimativa visual). Pts e lesões foram alocados por decisão
angiográfica para ETC ou ETI. Após, todas as estenoses em ambos os
grupos foram aleatorizadas em base 1:1 para manutenção da decisão
angiográfica ou medida da FFR. A estratégia terapêutica era mudada no
grupo ETC se FFR < 0,80 e no de ETI se FFR ≥ 0,80. Resultados: Com
base na angiografia a alocação para ETC foi marcadamente predominante
(p<0,001): 121 pts, 155 lesões (64%) em comparação com 76 pts e 89
lesões (36%) para ETI. Por randomização a aferição da FFR ocorreu em
65 pts (78 lesões) no grupo ETC e 38 pts (43 lesões) no grupo ETI. Os dois
grupos avaliados com FFR foram comparáveis quanto às características
clínicas e angiográficas. No grupo ETC a FFR < 0,80 foi observada em
19 lesões (24,4%) de 16 pts (24,6%) que desta forma receberam uma
intervenção coronária. No grupo ETI a FFR ≥ 0,80 ocorreu em 22 lesões
(51,2%) de 20 pts (52,6%), para os quais a intervenção foi cancelada. A
mudança de estratégia terapêutica ditada pela FFR em ambos os grupos foi
altamente significativa (p<0,0001), mas ocorreu com maior frequência no
grupo ETI (p=0,03). Conclusão: Embora menos frequentemente do que em
pts alocados à ETI, pela primeira vez um estudo randomizado mostra que
a FFR muda a estratégia terapêutica e torna mandatória a intervenção em
proporção substancial de pts com estenoses coronarianas intermediárias
alocados para ETC por angiografia.

Rev Bras Cardiol Invasiva.
2015; 23 (supl.1)

Intervenção em doenças cardiovasculares adquiridas

PO 61

PO 62

Late clinical outcomes in patients with bifurcations lesions with no treatment or balloon post dilatation on
side branch

Left atrial appendage closure with the Amplatzer Cardiac
Plug: Initial Multicenter Brazilian Experience

Edgar Stroppa Lamas; Mario Barbosa Guedes Nunes ; Antonio de
Castro Filho ; Vitor Alves Loures ; Pedro Buerger Coimbra de Sousa ; Ricardo Costa ; Rodolfo Staico; J. Ribamar Costa Jr. ; Daniel
Chamie ; Alexandre Abizaid
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Aims: The aims of this study was to compare the rate of major adverse
cardiovascular events (death, acute myocardial infarction and new
revascularization procedure) in long term evolution among patients
with bifurcations lesions in witch side branch was treated with balloon
post dilatation or no treatment on side branch. Methods: We analysed a
consecutive cohort of patients with bifurcation lesions undergoing PCI
between 01/2008 and 04/2014 in a tertiary public hospital, followed
prospectively. Results: We evaluated 1157 patients, 284 (24,4%) with
balloon post dilatation on side branch and 873 (75.6%) with no treatment
in side branch treated. The rate of procedural success was the same for
both groups (93,3% vs. 89,8. %, HR = 0,6318, 95% CI 0,35 to 1,69, p =
0, 077) as well as periprocedural myocardial infarction (6,7% vs. 7,4%,
HR = 0,89, 95% CI 0.49 to 1.53, p =0.092). In mean follow up of 9,5 +
5,5 months the occurrence of composite death and myocardial infarction
there was no difference between groups (2,8% vs. 5.2%, HR=0.52,
95% IC 0.2 to 1.13, p=0.10), but when considered the composite of
myocardial infarction, death and new revascularization procedure there
was difference in favor to balloon post dilatation group (4.5% vs. 8.8%,
HR= 0.40,95% CI 0.24 to 0.91, p=0.02). Conclusions: In a population
of non-selected patients with bifurcation lesions the composite of death,
myocardial infarction and new revascularization was better for patients
whom the balloon post dilatation was done on side branch.

RAFAEL CAVALCANTE E SILVA, Luciana Armaganijan ; Eduardo B. Saad
; Marco A. Perin ; Angelo Amato V. de Paola ; Carlos Augusto Cardoso Pedra; Fábio Sândoli de Brito Jr
Hospital São Camilo - SP (RCS), Hospital Israelita Albert Einstein
(FSBJ, MAP, AAVP), Instituto Dante Pazzanezze de Cardiologia
(CACP, LA), Hospital Pró-Cardíaco - RJ (EBS), Escola Paulista de Medicina - UNIFESP (AAVP)

INTRODUCTION Previous studies have demonstrated that percutaneous
left atrial appendage (LAA) closure is a safe and effective alternative to
oral anticoagulation therapy for preventing stroke in patients with atrial
fibrillation (AF). The present study describes the initial multicenter
experience with the Amplatzer Cardiac Plug device (ACP, St Jude) in 5
centers in Brazil. METHODS Between november 2010 and august 2012,
consecutive patients had LAA closure with the ACP device in 4 centers
in São Paulo and 1 center in Rio de Janeiro, Brazil. Patients diagnosed
with paroxysmal or persistent AF of at least 6 months duration, with a
CHADS2 score ≥ 1, were eligible for the procedure if there was any
contra-indication or refusal to chronic oral anticoagulant therapy. RESULTS
Twenty-two patients with a mean age of 72.3 ± 9.1 were included, 40.9%
of which were females. The mean CHA2DS2-VASc score was 4.0 ± 1.1
and the mean HASBLED score was 3.1 ± 1.0. Five patients (22.7%) had
contra-indication to warfarin due to history of bleeding. Mean ACD device
size implanted was 24.3 ± 3.0 mm. The implant was successful in 90.9%
of cases. No intraprocedural stroke, device embolization, pericardial
effusion or other serious in-hospital adverse events were observed. Two
patients (9.1%) died during long-term follow-up several months after the
procedure both due to decompensated heart failure. There was one case of
gastrointestinal bleeding with aspirin therapy alone that was suspended by
the patient. No strokes or systemic embolisms were observed in the mean
follow-up of 16.3 ± 10.2 months. CONCLUSION Left atrial appendage
closure with the ACP device appears safe and efficacious in preventing
thromboembolic events in patients with non-valvular atrial fibrillation,
with good and reproducible results up to three years.

PO 63

PO 64

Minimizando a utilização de contraste através do uso de
ultrassom intravascular durante angioplastia coronária - Estudo Randomizado MOZART – seguimento 1 ano

O acesso radial esquerdo como vanguarda técnica no
estudo coronariográfico em paciente com revascularização miocárdica cirúrgica prévia: comparação com o
acesso femoral convencional.

Jose Mariani Junior; Fernando Roberto de Fazio; Fernando Luis De
Melo Bernardi; Cristiano Guedes Bezerra; Breno De Alencar Araripe Falcão; Paulo Rogerio Soares; Silvio Zalc; Antonio Esteves Filho; Roberto Kalil Filho; Pedro Alves Lemos Neto
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, SAO PAULO, BRASIL

Objetivos: O objetivo deste estudo é avaliar o impacto sobre a incidência
tardia de eventos cardiovasculares da angioplastia (ATC) guiada quase
que exclusivamente por ultrassom intracoronário (USIC). Métodos: de
Dezembro de 2012 a setembro de 2013, 83 pacientes de alto risco para
desenvolvimento da nefropatia induzida por contraste e que tinham
indicação clínica de ATC, foram submetidos à angioplastia com técnicas
universais para redução de contraste e randomizados em dois grupos:
angioplastia guiada pela angiografia e angioplastia guiada pelo USIC,
sendo que, neste último grupo, várias etapas da injeção de contraste
durante a intervenção foram substituídas pela utilização do USIC. Os
pacientes foram acompanhados por um período médio 1 ano. Resultados:
42 pacientes foram incluídos no grupo da angioplastia por angiografia e
41 pacientes no grupo da angioplastia por USIC. As características dos
pacientes eram semelhantes nos dois grupos. 77,1% eram diabéticos e
44,6% tinham clearance de creatinina < 66ml/min – sem diferenças nos
dois grupos. No período de seguimento de um ano, 12% dos pacientes
tiveram algum tipo de evento cardiovascular maior, sendo dois óbitos (um
para cada grupo), sem diferenças estatisticamente significantes. Apesar
do elevado risco clínico, não houve diferenças entre os dois grupos nos
eventos cardiovasculares durante o período de seguimento. Conclusões:
A estratégia de redução na utilização de contraste durante a intervenção
coronariana, através da substituição da angiografia pelo USIC, se mostrou
segura a curto e longo prazo, mesmo em pacientes de alto risco clínico
e angiográfico.

ANDERSON HENRIQUE P. COSTA ; DANILLO TAIGUARA RAMOS GOMES DA
SILVA ; WILTON FRANCISCO GOMES ; DANIELA RIBEIRO MARQUES NEJM ;
SERGIO VINICIUS PEREZ ; DANIEL DER TOROSSIAN TORRES ; LUIZ AUGUSTO
LAVALLE ; RUBENS ZENÓBIO DARWICH
Hospital Cruz Vermelha do Paraná - Hospital São Vicente - Hospital Santa Cruz - Hospital Vitória - Hospital VITA; Curitiba, PR, BRASIL.

Racional: O estudo de pacientes submetidos previamente à revascularização
miocárdica cirúrgica acarreta um maior risco de complicações quando
comparado com o estudo simples coronariano. Objetivo: O presente estudo
busca avaliar o uso do acesso radial esquerdo como alternativa ao acesso
femoral convencional para diminuir complicações e custos. Método: Trata-se
de uma análise prospectiva, randomizada, multicêntrica, realizada em cinco
centros hospitalares de Curitiba. Os 52 pacientes, incluídos entre outubro
de 2014 e fevereiro de 2015, foram randomizados para Grupo 1 (acesso
femoral, n=29) ou grupo 2 (acesso radial, n=23). Realizou-se comparações
quanto à exposição à radiação, volume de contraste utilizado, tempo de
permanência hospitalar, número de cateteres utilizados e custos. Resultados:
A maioria dos pacientes era do sexo masculino, com média de idade de 63
anos, tempo médio de revascularização miocárdica de 5 anos. O número
de enxertos por paciente foi similar entre os grupos (grupo 1 = média 3,2
+/- 1,19 e grupo 2 = média 3,1 +/- 1,15, p NS). Houve diferença no tempo
de permanência hospitalar em favor do grupo com acesso radial (grupo 1
= 5,84 +/- 8,90 horas e grupo 2 = 2,25 +/- 0,57 horas, p < 0,05 ), sem
diferenças quanto exposição à radiação (grupo 1 = 18,52 +/- 8,28 minutos
e grupo 2 = 20,40 +/- 6,58 minutos, p NS), volume de contraste utilizado
( grupo 1 = 168,66 +/- 33,98 e grupo 2 = 156,92 +/- 35,91 ml, p NS) e
número de cateteres utilizados (grupo 1 = 3 +/- 0,87 e grupo 2 = 2,87 +/0,89, p NS). Conclusão: Esta análise mostrou que o acesso radial esquerdo
é uma alternativa aceitável ao acesso femoral no estudo coronariográfico
de pacientes com revascularização cirúrgica prévia, levando a diminuição
do tempo de permanência hospitalar. Uma análise com um maior número
de pacientes, já em andamento, nos trará mais informaçoes quanto aos
benefícios do acesso radial esquerdo nesse contexto.
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O USO DO ABCIXIMAB EM PACIENTES SUBMETIDOS À ANGIOPLASTIA DE RESGATE AUMENTA O RISCO DE SANGRAMENTO?

O USO PRECOCE NA ANGIOPLASTIA PRIMÁRIA DE INIBIDOR DA
GLICOPROTEÍNA IIB/IIIA PODE REDUZIR A OCORRÊNCIA DE NÃO
REPERFUSÃO NO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO.

Daniel Garoni ; Raphael Rossi ; José Marconi Sousa ; Pedro Ivo Moraes ; Eryca Vanessa Jesus ; Claúdia M. R. Alves ; Antônio Carlos Carvalho ; Adriano Henrique Pereira Barbosa
Universidade Federal de São Paulo/EPM

Introdução: A terapia fibrinolítica é a estratégia de reperfusão de escolha
em locais em que a intervenção coronária percutania primaria (ICPp) não
pode se realizada em tempo hábil nos casos de síndrome coronariana
aguda com elevação do segmento ST (IAMCSST). No entanto, cerca de 1/3
dos pacientes não apresentam critérios clínicos e/ou eletrocardiográficos
de reperfusão, sendo necessário a realização de angioplastia de resgate
(ATCR). O uso de abciximab durante ATCR é pouco investigado na
literatura e controverso em relação aos efeitos adversos quando utilizado
após fibrinólise. Métodos: De janeiro/2010 a dezembro/ 2014, 1291
pacientes com IAMCSST foram encaminhados a um hospital terciário,
como parte de protocolo da Rede de IAM de SP. Nesta casuística, 1155
pacientes receberam tenecteplase e terapia adjuvante de acordo com as
diretrizes vigentes e encaminhados à realização de cateterismo precoce
(3 - 24h) ou à ATCR quando necessário. Foram analisados pacientes
submetidos à ATCR que usaram abciximab - grupo 1 (G1) ou que não
fizeram uso do mesmo - grupo 2 (G2), quanto a óbito hospitalar,
sangramento maior e menor (critérios BARC), fluxo timi e blush finais.
Os dados foram analisados usando SPSS para Windows 13.0. Resultados:
Um total de 408 pacientes foram submetidos à ATCR, sendo 54 no G1 e
354 no G2. A média de idade foi 55,3 ± 12,4 para o grupo G1 e 58,3 ±
11,6 (p=0.08). A mortalidade geral no G1 foi de 13% (7) e no G2 de 9%
(35), P= 0.47. O sangramento maior no G1 ocorreu em 1 caso ( 1,9%) e
no G2 em 18 casos ( 5,1%), p=0,49. Não houve sangramento menor no
G1 e ocorreram 11 casos no G2 (3,1%), p= 0,37. Com relação ao timi
e blush finais, não houve diferença entre os grupos. Conclusão: O uso
de abciximab em pacientes submetidos à ATCR não foi fator de aumento
de risco de sangramento. Não houve diferença na mortalidade entre os
grupos comparados.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca – Hospital do Coração.

Introdução:A Não-Reperfusão(NR) ocorre em pacientes com Infarto Agudo
do Miocárdio com Supradesnivelamento do ST(IAMST) tratados com
Angioplastia Primária(AP). Os Inibidores Glicoprotéicos IIb/IIIa(IGP) são
usados nesse cenário, mas seu papel preventivo é incerto. Métodos:Estudo
aleatorizado duplo-cego, controlado por placebo, avaliou o tirofiban na
ocorrência de NR com métodos angiográficos e eletrocardiográfico(ECG):os
fluxos coronários epicárdico pelo TIMI(Thrombolysis in Myocardial
Infarction) e miocárdico pelo MBG(Myocardial Blush Grade) e a Resolução
do Supradesnivelamento do ST(RST)≥70% e ≥30% aos 90min e às 24h pósAP em 58 pacientes com IAMST, 24 randomizados ao grupo tirofiban e
34 ao grupo placebo.Resultados: Características antropométricas; fatores
de risco coronariano; medicações prévias; duração da dor e classificação
Killip; características do procedimento diagnóstico e terapêutico foram
comparáveis nos dois grupos, exceto por pressão de liberação de stent
≤12atm mais presente no grupo tirofiban(p=0.03) e por disfunção sistólica
ventricular mais presente no grupo placebo (p=0.03).Análise angiográfica
subepicárdica mostrou incidência de NR(TIMI≤2) de 25% no grupo
tirofiban e 38,3% no grupo placebo (p=0.40) e a miocárdica NR(MBG0-1)
de 0% no grupo tirofiban e 11,7% no grupo placebo(p=0.13). Análise pelo
ECG aos 90min e 24h com RST≥70% mostrou NR de 41,6% no grupo
tirofiban e 55,8% no grupo placebo(p=0.42)e de 29% no grupo tirofiban
e 55,9% no grupo placebo(p=0.06), respectivamente. Análise pelo ECG
aos 90min e 24h com RST<30% (NR severa) mostrou NR de 0% no
grupo tirofiban e 26,5% no grupo placebo (p=0.01) e de 4,2% no grupo
tirofiban e 23,5% no grupo placebo(p=0.06), respectivamente. Conclusão:
Pelo método ECG, mais sensível para avaliar a reperfusão miocárdica, o
uso preventivo de IGP na AP parece reduzir a NR, especialmente a sua
forma mais severa(RST<30%), o que pode atenuar esse fator de risco
independente para mortalidade no IAMST.
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Oclusão de anastomose inadivertida de PVS para seio venoso coronário

OCLUSÃO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA PULMONAR COM PLUG INTRAVASCULAR – RELATO DE CASO.

Jefferson Volnei de Mattos Junior; LEONARDO COGO BECK; MAURICIO JARAMILLO HINCAPIE ; FELIPE EDUARDO HATSUMURA ; LUCIANO DE
MOURA SANTOS; GUSTAVO SADDI DE ALMEIDA ; MOHAMMED JAMALALDIN
HILAL DARNASSER; ANA CAROLINA MATOS DOMINGUES PRADES

Gustavo de Moraes Ramalho ; Marco Antonio Moreira Rangel
Junior ; Mariano Leal ; Edmundo Clarindo Oliveira ; Leandro Caetano Pimentel

Instituto de Cardiologia do DF - ICDF

Paciente do sexo feminino, 76 anos, hipertensa, dislipidêmica,
coronariopata com cirurgia de revascularização prévia. Submetida a nova
revascularização cirúrgica (Sf-DA; Sf-MgE; MID-Dg), em abril de 2014,
sem relato de intercorrências no procedimento. Foi readmitida em PS no
16° PO com queixa de dor torácica típica associada a dispneia ao repouso,
ortopneia e dispneia paroxística noturna, iniciadas logo após o quarto dia
da alta hospitalar. Ecocardiograma com fração de ejeção de 67%, com
função sistólica global e segmentar preservada. À cineangeocoronariografia
constatada CX cronicamente ocluída, sem enxerto cirúrgico, observada
anastomose inadivertida de ponte de veia safena (PVS) para seio coronário
venoso, funcionalmente uma fístula arteriovenosa (FAV). Realizada
angioplastia de CX em um primeiro momento e programada oclusão da
FAV. No dia 23/04: realizada cateterização da PVS com cateter guia MP 8F,
sendo posicionado distalmente no enxerto. Liberado 1 Plug de Amplatzer
I 16mm na PVS, sem diminuição do fluxo. Liberado segundo Plug de
Amplatzer I 14mm proximal ao primeiro. Angiografia de controle mostrou
fluxo ainda preservado pelo interior das malhas dos Plugs. Optado por
conduta expectante na possibilidade de trombose e oclusão tardia do
vaso. Paciente evoluiu com insuficiência cardíaca refratária ao tratamento
clínico. Indicada nova angiografia. Angiografia 02/05/2014: alto fluxo
residual pela FAV, indicada nova oclusão. Através de catater AL 2 6F
passamos microcateter Echelon e microguia Silver Speed e prosseguimos
com o implante de 4 micromolas Axium Helix sobrepostas as malhas
proximais dos Plugs de Amplatzer, sem redução do fluxo. Optamos pela
infusão de cola Glubran por cima das micromolas, com oclusão imediata
da FAV. Paciente retorna 19 dias após a oclusão de fístula arteriovenosa
relatando melhora da dispneia, da dor torácica e normalização do BNP.
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Relato de Caso: Paciente do sexo feminino, 48 anos de idade, portadora
de Telangiectasia Hemorrágica Hereditária (THH) ou Síndrome de
Osler-Rendu-Weber apresentou quadro de Acidente Vascular Encefálico
isquêmico em maio de 2010. Durante investigação da possível fonte
emboligênica, foram realizados Tomografia Computadorizada (TC) de
Crânio, Ultrassonografia (US) com Doppler de artérias carótidas e vertebrais,
além de Doppler transcraniano e Ecocardiograma transesofágico (ETE).
A TC de Crânio demonstrou lesão isquêmica de artéria cerebral média
sugestiva de trombo. Na US Doppler de artérias carótidas e vertebrais
não houve alterações. Já a US com Doppler Transcraniano sugeriu
comunicação arteriovenosa após teste com microbolhas e manobra
de Valsalva. Aventada a hipótese da presença de Forame Oval patente,
solicitamos o Ecocardiograma Transesofágico que evidenciou diâmetros
cavitários normais, função sistólica ventricular esquerda preservada,
ausência de trombos ou vegetações em cavidades, válvulas e auriculeta.
Após injeção de microbolhas de ar em veia periférica, observou-se
opacificação de todo o átrio direito e aparecimento de múltiplas bolhas
em átrio esquerdo. Não se detectou fluxo AE-AD ao color-doppler. Na
ausência de Forame Oval patente, iniciamos a pesquisa no campo
pulmonar com realização de uma Arteriografia Pulmonar, a qual projetou
a presença de fístula arteriovenosa de grande calibre em ápice do pulmão
direito confirmando a gênese embólica proposta pela TC de Crânio.
Posteriormente a uma avaliação detalhada da paciente, anatomia da lesão
e comprometimento da circulação pulmonar, prótese de Amplatzer de PCA
6/4 (tipo II) foi implantada para oclusão da fístula e liberada com sucesso
sem intercorrências e sem interferência no fluxo pulmonar fisiológico da
paciente. A paciente encontra-se em acompanhamento ambulatorial e
medicamentoso, sem seqüelas da lesão cerebral após tratamento e não
apresentou eventos recorrentes nestes quase cinco anos.
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PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION IN NINETY - YEAR-OLD
PATIENTS. CONTINUOUS REGISTRY: JANUARY-1995 to DECEMBER-2014

Performance of the Titanium-Nitride-Oxide Coated Stent
in Patients with Multivessel Coronary Artery Disease

Milton Macedo Soares Neto ; Wilson Albino Pimentel Filho ;
Wellington Custódio ; Stoessel Figueredo de Assis; Jorge Roberto Büchler; Gustavo Olivotti ; Sadi Formiga Navarro ; Jonas Alves
Garcia ; Danilo Murad Fadul ; Waigner Pupim
Beneficência Portuguesa e Hospital do Rim (SP)

Edson Bocchi ; Wellington Custódio ; Milton Macedo Soares
Neto ; Danilo Murad Fadul ; Sadi Formiga Navarro ; Stoessel Figueredo de Assis ; Jorge Roberto Büchler ; Gustavo Olivotti ; Jonas
Alves Garcia ; wilson albino pimentel filho
Beneficência Portuguesa de SP, hospital samaritano de Campinas, SP

Background: Elderly people represent a significant part of the Brazilian
population and the population > 90 years has tripled in the past three
decades. This retrospective study was aimed at analyzing the results of
percutaneous coronary intervention in ninety-year-old patients. Method:
Overall, 73 ninety-year-old patients (G1) undergoing percutaneous
coronary treatment from January 1995 to December 2014 were
retrospectively evaluated. These patients were compared to 7,435 patients <
80 years of age (G2), treated within the same period. Clinical, angiographic
and procedure characteristics were assessed as well as early and late
major adverse cardiovascular events (MACE) (death, stroke, myocardial
infarction, recurrent ischemia). Results: Ninety-year old patients had a
greater prevalence of diabetes, unstable angina, chronic comorbidities,
three vessel coronary disease and left ventricular ejection fraction <
50%. Procedure success was different between both groups (82,2% vs.
97.3%; P = 0.049), as well as the incidence of in-hospital death (6.8% vs.
0.26%; P = 0.022) and acute myocardial infarction (6.8% vs. 0,67%; P =
0.035). In the late follow-up (in the last 10 years of follow-up), there were
significant differences in survival free from MACE (68,4% vs. 92,9%; P <
0.001). Left ventricular ejection fraction < 50% (RR 1.08, IC 0.39-2.99;
P = 0.022), > 2 vessel disease (RR 1.82, IC 1.04-3.19; P = 0.011), left
main coronary artery lesion (RR 2.98, IC 0.97-9.17; P = 0.001), presence
of unstable angina (RR 2.48, IC 0.97-9.17; P = 0.0013) and diabetes (RR
2.35, IC 1.21-4.55; P = 0.0015) were MACE predicting variables in the
ninety-year old patients. Conclusion: Ninety-year-old patients had a higher
incidence of cardiovascular events than younger patients. However, the
intervention may be effectively used with an acceptable safety margin in
“much selected” patients in this subgroup of very-old-patients.

Background: To date, there are no studies evaluating the use of the
titanium-nitride-oxide coated stent in patients with multivessel coronary
artery disease. We have compared the performance of the Titan-2® stent
to that of the second generation drug-eluting stents in this scenario.
Methods: From 2011 to 2012, 284 patients were treated with the Titan-2®
stent, of which 100 (35.2%) had multivessel coronary artery disease. This
group was compared to 100 patients, of a group of 304 (38.9%) patients
with multivessel coronary artery disease treated with second generation
drug-eluting stents with durable or biodegradable polymers. The primary
endpoint was the occurrence of major adverse cardiovascular events at 1
year. Results: Clinical, angiographic and procedure-related characteristics
of the patients did not show differences between groups. Most patients in
the Titan-2® group were male (70%), mean age was 68.4 ± 12.9 years and
25% were diabetic. Stable symptomatic patients were prevalent (68%),
51% had three-vessel disease and ventricular function was preserved (55.6
± 12.7%). The incidence of major adverse cardiovascular events at 1 year
in the Titan-2® group was 21% (vs. 17%; p = 0.59), death was observed in
3% (vs. 2%; p > 0.99) of the patients, acute myocardial infarction in 5%
(vs. 4%; p > 0.99) and a new revascularization procedure in 13% (vs.11%;
p = 0.83). Definitive stent thrombosis was not observed in either group.
Conclusions: The Titan-2® stent showed similar results to those of the
second-ge neration drug-eluting stents, which makes it attractive for use in
the complex scenario of patients with multivessel coronary artery disease.
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Perfuração na artéria radial direita resolvida com o uso
da técnica Balloon Assisted Tracking: evitando a troca de
via e garantindo o sucesso do procedimento.

Poder discriminatório da estimativa da taxa de filtração
glomerular pela equação CKD-EPI na predição de nefropatia induzida por contraste após intervenção coronária
percutânea, em pacientes sem disfunção renal significativa pela fórmula de Cocroft-Gault

DANILLO TAIGUARA RAMOS GOMES DA SILVA ; WILTON FRANCISCO GOMES ;
ANDERSON HENRIQUE P. COSTA; DANIELA RIBEIRO MARQUES NEJM ; DANIEL
DER TOROSSIAN TORRES ; SERGIO VINICIUS PEREZ ; LUIZ AUGUSTO LAVALLE
; RUBENS ZENÓBIO DARWICH
Hospital Cruz Vermelha do Paraná, Curitiba, PR, BRASIL / Hospital
São Vicente, Curitiba, PR, BRASIL / Hospital Santa Cruz, Curitiba,
PR, BRASIL / Hospital Vitória, Curitiba, PR, BRASIL / Hospital VITA,
Curitiba, PR, BRASIL.

Introdução: Em intervenções coronárias percutâneas em artérias radiais
de fino calibre, com tortuosidades extremas e/ou espasmos, o avanço do
cateter guia pela artéria radial torna-se um desafio, aumentando o risco de
complicações, como perfurações ou dissecções. Descreveremos a seguir
um caso de perfuração da artéria radial, onde a nova técnica Balloon
Assisted Tracking (BAT) foi utilizada para a resolução do problema. Relato
do caso: um paciente de 57 anos, do sexo masculino, hipertenso e tabagista,
foi submetido a cinecoronariografia devido quadro de IAMCST em parede
inferior. Após a cinecoronariografia diagnóstica com cateteres 5F, um
cateter 6F JR4 guiado por um guia padrão de 0,032” não avançou pela
artéria radial e o paciente se queixou de muita dor na região cubital direita.
Uma angiografia de controle evidenciou uma artéria radial de fino calibre
com perfuração e extravasamento de contraste. Nesse momento, optou-se
por utilizar a nova técnica BAT, onde um balão semicomplacente ajuda no
avanço do cateter guia, por diminuir o chamado “efeito navalha” exercido
pelo cateter na artéria radial. Dessa forma, conseguimos avançar o cateter
guia pela artéria radial, alcançando a Aorta, e conseguimos realizar, de forma
confortavel, todo o procedimento de angiolastia coronariana, sem precisar
mudar a via de acesso para a via femoral. Ao término do procedimento,
ao se fazer o recuo do cateter guia, foram feitas angiografias de controle,
e no segmento da artéria radial onde tinha ocorrido a complicação, agora
se revelava uma perfuração selada e resolvida, sem extravasamento de
contraste. Conclusão: O caso acima descrito mostra o uso com sucesso
de uma nova técnica que auxilia na resolução de complicações com o
acesso radial, sendo que neste caso de perfuração do vaso, permitiu não só
a continuidade do procedimento como também selou a prefuração.

Mario Barbosa Guedes Nunes; Valeria Regina de Cristo Alvares; Antonio de Castro Filho; Rafael Alexandre Meneguz Moreno; Edgar
Stroppa Lamas; Vitor Alves Loures; Daniel Chamié; Alexandre Abizaid
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia / Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Fundamentos: O desenvolvimento de nefropatia induzida por contraste
(NIC) após intervenção coronária percutânea (ICP) em pacientes com taxa
de filtração glomerular (TFG) ≥ 60 mL/min, estimada pela equação de
Cocroft-Gault (C-G), não é infrequente. O objetivo desse estudo é avaliar
a capacidade de uma nova equação (CKD-EPI) para estimar a TFG em
predizer a ocorrência de NIC em indivíduos que apresentam TFG basal
normal pela fórmula C-G. Métodos: Foram incluídos pacientes não
consecutivos, submetidos à intervenção coronária percutânea (ICP) no
período de fevereiro de 2008 a agosto de 2013, e que possuíam TFG ≥
60 mL/min pela equação de C-G. Estes indivíduos foram divididos em
dois grupos, conforme o desenvolvimento ou não de NIC. Para todos os
pacientes, foi calculada a TFG pré-procedimento conforme a equação do
CKD-EPI. Resultados: A população total consistiu de 140 pacientes. A TFG
basal avaliada pela fórmula C-G foi 87,5 ± 21,3 mL/min, enquanto a TFG
mensurada pelo CKD-EPI foi de 77,1 ± 15,0. NIC ocorreu em 76 (54,3%).
Indivíduos do sexo masculino e com peso corporal elevado tiveram maior
chance de TFG pré-ICP pelo CKD-EPI < 60 mL/min. Uso de contraste nãoiônico e TFG pré-ICP pelo CKD-EPI > 60 mL/min foram fatores protetores
à ocorrência de NIC. Em indivíduos com creatinina sérica < 1,0 mg/dL,
o achado de TFG superestimada por C-G, mas não pelo CKD-EPI é mais
provável (sensibilidade de 100,0%; especificidade de 52,0%) Conclusões:
Em pacientes sem disfunção renal por C-G, que se submeterão a ICP, o
achado de TFG< 60 ml/min pelo CKD-EPI implica em maior probabilidade
de ocorrência de NIC, principalmente entre indivíduos do sexo masculino
e de maior massa corpórea.
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Polimorfismo genético como preditor da doença arterial coronariana
Renata Cristina Barbosa Silva; Ercilhana Gonçalves Batista Freitas;
Denis Fabiano de Souza; Messias Antônio de Araújo

Preditores de revascularização miocárdica incompleta
em multiarteriais tratados por meio de angioplastia coronária: experiência em um hospital terciário de grande
movimento
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Introdução: As doenças cardiovasculares são as principais causas de mortes
no Brasil e no mundo. Além de serem responsáveis por sobrecarregar o
sistema de saúde e previdenciário, reduzem 18% de sobrevida nos países
subdesenvolvidos e 10% naqueles desenvolvidos. Segundo Organização
Mundial de Saúde em 2020, 16.7 milhões de pessoas, morrerão devido
a algum tipo de doença cardiovascular. Dentre estas, a doença arterial
coronariana,(DAC) destaca-se como responsável por 11% dessas mortes.
O diagnóstico precoce, a identificação de marcadores genéticos para
a detecção dos indivíduos que futuramente apresentarão a DAC, podem
melhorar a sobrevida e reduzir a prevalência, se associadas a melhorias
na prevenção e promoção da saúde. Podem melhorar a prática clínica
intervencionista e reduzir complicações da DAC, como a re-estenose de
Stents e a perda de enxertos após cirurgia cardíaca. Objetivo: O objetivo
do presente estudo foi avaliar se existe correlação entre o polimorfismo
genético e a DAC. Metodologia: Estudo observacional do tipo casocontrole. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade
Federal de Uberlândia. Foram incluídos 263 pacientes, no período de
Agosto a Dezembro de 2013 e, divididos em dois grupos, controles e casos.
Utilizados o teste de Mann Whitney, a correlação de Sperman e a análise
multivariada para testar diferença, correlação e controle dos confundidores
entre os grupos. Considerando estatisticamente significante dados com
valor de P <0,005. Resultados: Observarmos maior prevalência do gene
DD em ambos os grupos, portanto, não houve associação com a doença
coronariana. Por outro lado, o geneII correlacionou se com a DAC P < 0,005
r2 0.5 e também se mostrou preditor independente da doença coronariana.
Conclusão: A identificação polimorfismo genético do geneII é capaz de
detectar a doença arterial coronariana contudo, estudos prospectivos e com
maior poder amostral são necessários para confirmar nossos achados.

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. São Paulo, SP

Introdução: Revascularização miocárdica completa (RMC), definida como
o tratamento de todos os vasos com diâmetro de referencia > 1.5 mm
e grau de estenose > 50%, é sempre preferível, pois se associa à maior
sobrevida livre de eventos e a melhor qualidade de vida. No entanto, em
muitas situações, por razões diversas, os pacientes (p) são tratados de forma
incompleta (RMI). Este estudo, realizado em um hospital terciário de grande
movimento, visou à identificação dos fatores associados à RMI em uma
série de p com doença multiarterial grave encaminhados para angioplastia
coronária (ICP). Métodos: Foram incluídos todos os p encaminhados
para ICP multiarterial, os quais foram incluídos em um banco de dados
de forma prospectiva e consecutiva, entre 06/2010 e 06/2013. Não houve
critérios de exclusão. Assim, identificaram-se 952 p tratados por meio de
ICP multiarterial neste período (19% dos casos tratados), divididos em 2
grupos: 1) 666 (70%) com RMC; 2) 276 (30%) com RMI. Consideraramse significativos valores de p<0.05. Resultados: Dentre as características
clínicas de base, observamos predomínio de hipertensão arterial sistêmica
(92% VS 86%; p=0.01), disfunção renal crônica (35.1% VS 26.1%;
p=0.007), cirurgia de revascularização prévia (11.85 VS 6.3%; p=0.02)
e ICP primária no infarto (8.3% VS 4.2%; p=0.01) no grupo RMI. ICP de
enxertos venosos (4.5% VS 1.3%; p=0.004) e em oclusões crônicas (6.3%
VS 3.0%; p=0.02) também predominaram no grupo RMI, enquanto as
ICP em bifurcações foram mais comuns nos com RMC (44.8% VS 37.5%;
p=0.03). Sucesso do procedimento foi similar nos grupos (92% VS 92%;
p=0.82). Conclusões: 1) RMI ocorreu em 30 % dos multiarteriais tratados;
2) foi mais prevalente naqueles com perfil clínico mais grave, nas situações
de ICP primária no infarto e quando da abordagem de oclusões crônicas e
enxertos venosos; 3) o sucesso do procedimento não diferiu entre os grupos.

PO 75

PO 76

Reclassificação das lesões coronarianas através da Reserva de Fluxo Fracionada (FFR): avaliação da decisão terapêutica imediata e do impacto clínico tardio.

Reconstrução Tridimensional de Artérias Coronárias à
partir da Integração do Ultrassom Intra-Coronário e
da Angiografia Convencional – fase piloto de validação
com a angiotomografia de coronárias

Julio de Paiva Maia; Marcos Franchetti ; José Fábio Almiro da Silva;
Evelyn Kassia; Jelson Cardoso Junior; Angela Cristina Bolonhez;
Otávio Mangili
Hospital Paraná / Centro de Diagnósticos Paraná (CEDIPAR) - Maringá Paraná Medical Research Center; UNICESUMAR

Introdução: Estudos prévios demonstraram limitação da cinecoronariografia
na identificação de lesões fisiologicamente significativas, bem como
a redução de eventos adversos ao se guiar intervenções coronárias
percutâneas (ICP) com a FFR. O presente trabalho teve como objetivo medir
o impacto do uso da FFR sobre a conduta de um serviço de cardiologia
invasiva, bem como o prognóstico clínico tardio dos pacientes avaliados
por este método. Métodos: Estudo retrospectivo, unicêntrico, incluindo
100 pacientes consecutivos, submetidos à cinecoronariografia, com 165
lesões coronarianas avaliadas pela FFR e tratadas com base neste método.
Um comitê independente e cego analisou os casos e descreveu sua
proposta terapêutica, orientada em dados clínicos, métodos não invasivos
e cinecoronariografia, sem o conhecimento dos dados da FFR. A amostra
foi dividida em condutas concordantes (grupo 1) e não-concordantes
(grupo 2), sendo analisada tanto através do número de pacientes (45 no
grupo 1 e 55 no grupo 2), quanto de lesões (90 no grupo 1 e 75 no grupo
2). O seguimento clínico tardio (média de 20 meses) foi obtido em todos
os indivíduos. Resultados: A avaliação da FFR modificou a terapêutica
em 55% dos pacientes (18% parcial e 37% completa), sendo observada
queda nas indicações de ICP de 60% para 41% (p=0,010) e aumento
do tratamento clínico de 26% para 46% (p=0,005). A indicação de
revascularização cirúrgica foi semelhante entre os grupos (13% e 14%,
p=NS), entre as quais pouco mais da metade mostrou concordância. A
incidência de eventos cardíacos adversos maiores (MACE) não apresentou
diferenças estatisticamente significativa entre os grupos, conforme a tabela.
Conclusão: O uso da FFR reclassificou as lesões coronarianas e modificou
significativamente a conduta terapêutica em relação à avaliação com base
na angiografia, observando-se menores taxas de ICP e aumento da indicação
de tratamento clínico, além de baixa incidência de MACE nesta população.
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Introdução: O uso combinado do ultrassom intra
coronário e da
angiografia(USIC-AX) possibilita a reconstrução de toda parede arterial
em 3D o que permite explorar as características da placa no espaço e
extrair suas características geométricas. Objetivamos no presente estudo,
apresentar a fase piloto de validação de um novo modelo de reconstrução
tridimensional através da comparação com a angiotomografia de
coronárias(CT). Métodos: Retrospectivamente, foram utilizados estudos
de AX e USIC realizados por indicação médica em indivíduos com
diagnóstico ou suspeita de doença coronária. A localização espacial
do cateter e sua bainha é realizada através das AX ortogonais. A luz do
vaso e seu contorno externo é definido pelo processo de segmentação
do USIC. Para corrigir a movimentação do cateter devido aos batimentos
cardíacos, selecionamos os quadros associados a fase diastólica final do
ciclo cardíaco. A extração da geometria do vaso é realizada com uma
solução de contornos ativos adaptada. Após extração de linhas centrais
3D e poli-linhas, foram comparados os descritores anatômicos da luz
arterial obtidos pela USIC-AX e pela CT. Resultados: Foram reconstruídos
6 vasos (4 artérias descendente anterior e 2 artérias circunflexas). A análise
geométrica através de parâmetros clássicos como curvatura e torção ao
longo da poli-linha mostraram, em média, as seguintes diferenças: Raio
médio (mm) = 0,28; Curvatura média(mm-1) = -0,08; Torsão média
(mm-1)= 0,63; Curvatura Combinada média (mm-1) = 0,05 e volume
da luz (mm3)= 0,07. Conclusões: Nesta fase piloto de validação, este
modelo de reconstrução tridimensional USIC-AX se mostrou semelhante
à reconstrução pela CT.
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Registro DESIRE: Resultados do mais longo seguimento
clínico de pacientes tratados exclusivamente com stents
farmacológicos

RELATO DE CASO: DISSECÇÃO ESPONTÂNEA DE CORONÁRIAS RECORRENTE EM MULHER JOVEM
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Introdução: Apesar do uso difundido dos stents farmacológicos (SF)
na prática cardiológica contemporânea, ainda se dispõe de poucas
informações sobre seu desempenho no muito longo prazo (> 5 anos).
Métodos: Trata-se de uma coorte unicêntrica, consecutiva e prospectiva,
incluindo todos os pacientes tratados com stents farmacológicos desde
março de 2002 em centro terciário de São Paulo. Objetivou-se determinar
a incidência e preditores de eventos cardíacos adversos maiores (ECAM
- óbito cardíaco, IAM e revascularização da lesão-alvo) no seguimento
de até 13 anos. Resultados: Um total de 5.614 pacientes (8.825 lesões e
9.980 SF) foram incluídos. A média de idade da população foi de 64 ± 11
anos, sendo 31,5% diabéticos e 41,8% tendo a apresentação clínica inicial
de síndrome coronária aguda (SCA). O seguimento clínico foi obtido em
98,2% dos casos (tempo médio de 5,9 anos). A taxa cumulativa de ECAM
nesta população foi de 21,1%, sendo que 7,3% dos pacientes necessitaram
de nova intervenção na lesão-alvo (reestenose). Trombose definitiva/
provável foi observada em 4,1%. Os preditores independentes de ECAM
foram SCA (RR 1,4; IC 95%, 1,1 - 1,7, p= 0,001), lesões >20mm (RR 1,4;
IC 95%, 1,2-1,6, p<0,001), DM (RR 1,6; IC 95%, 1,1 -2,2, p= 0,006) e
presença de calcificação coronária moderada/importante (RR 1.4; IC
95%, 1,1 - 1,8, p= 0,004). O uso de SF de 2a geração teve efeito protetor,
reduzindo a incidência de ECAM (RR 0,7; IC 95%, 0,5 - 0,9, p= 0,007).
Os preditores de trombose foram ICP no IAM com supra de ST (RR 2,6; IC
95%, 1,6 – 4,3, p<0,001) e tratamento de vasos finos (≤ 2,5mm) [RR 2,0;
IC 95%, 1,3 – 3,3, p=0,002]. Conclusões: Nesta experiência unicêntrica,
o uso de SF associou-se a baixas taxas de ECAM e trombose, mesmo no
seguimento mais tardio. O tratamento de pacientes com SCA, em especial
aqueles com IAM com supra de ST, aumenta o risco de ECAM e trombose,
ao passo que o uso de SF de 2a geração confere efeito protetor.

Introdução: Dissecção espontânea de artérias coronárias é causa incomum
de síndrome coronária aguda (SCA), identificada em 0,1 a 1,1% dos casos
submetidos à cineangiocoronariografia (CATE). Acomete tipicamente
mulheres jovens, sem fatores de risco clássicos para doença aterosclerótica.
Relato de caso: A.C.S., sexo feminino, 29 anos, nulípara, sem fatores
de risco para doença aterosclerótica ou uso de anticoncepcionais orais
e drogas ilícitas. Antecedente de infarto agudo do miocárdio (IAM) sem
supra de segmento ST em 2007, com evidência de dissecção da artéria
descendente anterior. Em 2009 apresentou IAM com supra de ST em
parede inferior com CATE revelando dissecção de artéria coronária direita
confirmada por ultrassom intracoronário. Em ambos os eventos foi optado
por tratamento conservador. Em março de 2014 foi readmitida com novo
IAM sem supra de ST. CATE revelou dissecção em artéria circunflexa, fluxo
TIMI 3, com volume diastólico final de ventrículo esquerdo e contratilidade
preservados. Indicado tratamento clínico com AAS, clopidogrel e demais
medicações em uso prévio. Discussão: A dissecção espontânea de
coronária parece ser multifatorial, com influência mecânica, inflamatória
e hormonal. Estima-se a recorrência em 1 para 6 casos em seguimento
de 10 anos, com descrição em sítios coronários distintos de 23%. Na
ausência de alteração de fluxo e instabilidade clínica, não há evidências
que suportem a realização de intervenção coronária percutânea com stent
além de observar-se risco aumentado de extensão da dissecção durante o
procedimento. O tratamento farmacológico ótimo ainda requer evidência
adequada. Conclusão: Este caso demostra boa evolução dos vasos tratados
de forma conservadora visto que os novos episódios ocorreram em vasos
distintos. Reitera-se a importância da dissecção coronária espontânea
no diagnóstico diferencial da SCA, particularmente em jovens, e a
necessidade de pesquisa clínica para adequada investigação etiológica e
terapêutica eficaz.
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RELATO DE CASO: Estenose intra-stent pós traumatismo cirúrgico durante cirurgia de revascularização miocárdica. Análise com ultrassom, abordagem com rotablator,
stent farmacológico, FFR e angioplastia com balão farmacológico. Complexidade de um caso cujo

Relato de caso: Valvotomia mitral bizarra pela técnica de
Inoue

Heitor N Albanez A de Medeiros; Maria Antonieta Albanez A de Medeiros Lopes ; Marina Albanez A de Medeiros; Douglas Coelho de
Macedo Gomes ; Heitor Maurício de Medeiros Filho
Instituto do Coração- InCor - FMUSP; Pronto- Socorro cardiológico de Pernambuco- PROCAPE; Faculdade Pernambucana de saúde; Faculdade Pernambucana de Saúde- FPS; Hospital Agamenon Magalhães

Sexo feminino, 53 anos, diabetes tipo 1, com angina instável. Histórico de
implante stent convencional em artéria descendente anterior. Reestenose
em seis meses. Implantado novo stent farmacológico de segunda geração.
Assintomática durante 03 meses voltou apresentar quadro típico de angina.
Novo estudo angiográfico: encarceramento do ramo diagonal pós implante
do segundo stent, com novo stent farmacológico implantado. Novos
episódios de angina, após 2 meses. Estudo angiográfico: discreta perda
luminal de ambos os vasos. Indicado abordagem cirúrgica com implante de
mamária esquerda- descendente anterior concomitante com estreitamento
manual do stent. Novo episódio de angina do peito recorrente ainda
mais precoce, após 1 mês. Novo estudo angiográfico: mamária ocluída,
estenose central do stent com redução da luz do vaso em 90%. Intervenção
guiado pelo ultrassom, as imagens mostraram discreta hiperplasia, porém
no centro do stent estreitamento focal das haste. Abordado com rotablator
na abertura das hastes. O estudo angiográfico: ganho luminal significativo
corroborado pelas imagens do ultrassom mostrando a separação das hastes.
O terceiro stent farmacológico implantado e realizado balão com excelente
abertura luminal e uniformidade em toda sua extensão com as hastes
do stent bem posicionadas com grande ganho luminal. Evolui durante
um ano assintomática, voltou a sentir os sintomas de angina associada
a dispneia. Novo estudo angiográfico da artéria descendente anterior as
imagens do stent com discreta perda luminal. A análise quantitativa do
ultrassom e FFR foram pré-intervenção: area luminal 2.2/2.1mm e 0.78
pós adenosina na dose de 140mcg/kg em um minuto. Pós intervenção com
balão farmacológico os resultados foram excelente com ganho luminal
de 2.9/28mm e 0.83 pós adenosina. Alta, assintomática. Conclusão:
A complexidade do caso está na abordagem cirúrgica sem um estudo
fisiológico e ultrassom para que a indicação tivesse embasamento para
indicação terapêutica.

=

Maria Antonieta Albanez A de Medeiros Lopes ; Heitor N Albanez A
de Medeiros>; Marina Albanez A de Medeiros; Douglas Coelho de
Macedo Gomes ; Heitor Maurício de Medeiros Filho
Instituto do Coração- InCor- FMUSP

Paciente do sexo masculino, 33 anos, classe funcional III (NYHA),
apresentava ecocardiograma com área mitral valvar de 0.9cm2, gradiente
transvalvar de 24 mmHg, Escore de BLOCK 07. Estudo Hemodinâmico:
sem alterações. Ventrículo Esquerdo com discreta alteração em todo
segmento ventricular. A valva mitral espessada com mobilidade reduzida
na diástole, competente na sístole. A pressão pulmonar de 50mmhg.
Intervenção Percutânea: Punção femoral, veia com introdutor 08 F e
artéria 05F. Punção septal baixa com Agulha de BROCKENBROUGH
07 F, introdução da bainha de MULLINS dentro da cavidade ventricular
esquerda. Colocado o Guia espiral na ponta do ventrículo, em seguida o
dilatador de Inoue. Realizado várias passagens através do septo e finalmente
posicionado o balão de Inoue à nível da valva mitral, a primeira insuflação,
o balão seguiu a morfologia semelhante quando na a abertura valvar.
Após deflação, o recuo do balão seguiu i para válvula Aórtica mantido
pressão sistólica semelhante ao do ventrículo esquerdo de 100 mmhg .
Realizado manualmente a angiografia com 20 ml de contraste através do
balão de Inoue e logo após com 20 ml sob injetora com cateter de Pigtail
5F na raiz da aorta sem anormalidade. Clinicamente estável, a pressão
sistólica da Aorta >100mmhg. A nossa impressão que puncionamos o
septo interventricular Membranoso(Sub-Aortico). Retiramos todo o Balão,
reintroduzimos agulha de punção através a bainha de Mullins puncionado
o septo interatrial, em seguida passado o dilatador de Inoue e introduzido
o balão de inuoe de 28mm diretamente no ventrículo esquerdo Realizado
o EcoTranstorácico 24hs pós procedimento, a área valvar de 1,5cm2,a
comunicação interatrial e a interventricular não significativa. Alta
hospitalar após 48 hs de procedimento. Conclusão: A citação Bizarra está
na técnica cuja a punção baixa,acessou o septo interventricular. Não há
referência em literatura sobre esta técnica com todas aquelas etapas para
realização da valvotomia mitral.
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Repercussão da transição de via de acesso femoral para
radial como primeira escolha na angioplastia primária.

Resposta luminal e do stent a diferentes pressões de pós-dilatação controladas: estudo prospectivo de tomografia
de coerência óptica

Ana Maria Krepsky; Sandro Cadaval Gonçalves; Luiz Carlos Bergoli ; Rodrigo Wainstein ; Bruno da Silva Matte ; Márcio Mossmann
; Gabriela Porto ; Bruno Fuhr ; Rafaela Wolff ; Marco Wainstein
Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Introdução: Estudos demonstraram que o acesso radial(AR) foi associado
a melhores desfechos quando comparado ao acesso femoral(AF) na
angioplastia primária. Contudo, esses resultados foram obtidos em centros
de grande volume de procedimentos por AR e com operadores muito
experientes nesta via. Nosso trabalho tem como objetivo avaliar a transição
para AR como primeira escolha na angioplastia primária, realizada por
operadores menos experientes. Métodos: Foram incluídos pacientes
encaminhados para angioplastia primária num hospital terciário. Foram
avaliados tempo porta-balão, volume de contraste, tempo de escopia,
quantidade de radiação e eventos cardiovasculares em 30 dias. Também
foram analisadas as características demográficas dessa coorte. Resultados:
De janeiro de 2011 até dezembro de 2014 foram incluídos 274 pacientes
(pcts), sendo 64% do sexo masculino. Entre os pcts do grupo AR e AF, 79%
e 50%, respectivamente, eram homens (p<0.001). O total de AR foi 5,4%
em 2011, 40,5% em 2012, 60,6% em 2013 e 57,3% em 2014. A taxa total
de conversão de AR para AF foi de 5,2%. A idade média dos pcts em anos
foi 58,5 AR e 62,1 AF (p=0,018) e 14,3% AR e 24% AF (p=0.047) eram
diabéticos. O escore SYNTAX dos pcts foi 14,2 AR e 16,8 AF (p=0.018)
e pcts em Killip III/IV corresponderam a 5,2%AR e 16,3% AF(p=0.005).
As diferenças entre os tipos de acesso no tempo porta-balão (AR 66 x AF
73min), tempo de escopia (AR 18,2 x AF 16,4 min), dose de radiação (AR
2864 x AF 2358 mGy), volume de contraste (AR 213,2 x AF 203,3 ml) e
eventos cardiovasculares (AR 53% x AF 57%) não foram significativas.
Conclusão: Em 3 anos houve uma grande migração do AF para o AR no
nosso Serviço. Considerando a curva de aprendizado da equipe, não
observamos atraso no tratamento, aumento de exposição a radiação,
aumento no volume de contraste ou nos eventos adversos significativos,
estimulando a busca de percentuais de AR ainda maiores nesse contexto.

Micheli Zanotti Galon; Guilherme F Attizzani ; Hiram G. Bezerra ;
Audrey Schnell ; Roberto Kalil Filho; Pedro A Lemos
Instituto do Coração (InCor), Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP,
Brasil. / Cardiovascular Imaging Core Laboratory, Harrington
-McLaughlin Heart & Vascular Institute, University Hospitals /
Case Medical

Introdução: Quanto maior a área do stent após a intervenção coronária
percutânea(ICP), menor a taxa de reestenose. No entanto, a dilatação a altas
pressões pode causar dano vascular. Objetivamos avaliar pela tomografia de
coerência óptica(OCT) o impacto da pós-dilatação do stent sobre a alteração na
área luminal e do stent utilizando uma metodologia pré-definida de dilatações
passo-a-passo. Métodos: Foram incluídos pacientes tratados com implante de
único tipo de stent farmacológico (cromo-cobalto, polímero bioabsorvível
eluidor de sirolimus), guiado por OCT seguindo protocolo de liberação com
pressão nominal (10atm) e pós-dilatação com balão não-complacente do
mesmo diâmetro do stent a 14-16atm e >20 atm. Todas as insuflações foram
mantidas durante 30 segundos para assegurar a equalização da pressão no
sistema de dilatação. As imagens de OCT pré-implante, após liberação e após
cada pós-dilatação do stent foram co-registradas e analisadas a cada 0,6mm.
Resultados: Foram incluídas 22 lesões (1stent/lesão) e analisadas 2298 seções
transversas. A área luminal mínima (ALM) pré-ICP foi 1,57±0,51mm2. Houve
aumento da AL média (10atm=5.73±0.35mm2, 14-16atm=6.2±0.32mm2,
>20atm=6.69±0.30mm; P<0.0001) e da área do stent(10atm=5.34±
0.27mm2, 14-16atm=5.84± 0.32mm2, >20atm=6.46± 0.35mm2; P<0.0001).
Houve aumento da área de protrusão tecidual (10atm=0.11±0.05mm2,1416atm=0.13±0.05mm2, >20atm=0.19±0.06mm2; P< 0.0016) e diminuição
da área de malaposição(10atm=0.15±0.05mm2, 14-16atm=0,11±0.04mm2,
>20atm=0,05±0.05mm2;
P<0.0013).
Não
houve
deformação
longitudinal do stent(10atm=24.31±0.45mm, 14-16atm=24.65±0.40mm,
>20=24.49±0.47mm; p=0.58) ou mudança no índice de excentricidade
luminal e do stent (P=0.35). Foi observada 01 disseção de borda do stent e
nenhuma fratura de stent. Não houve infarto peri-procedimento. Conclusão:
A pós-dilatação aumentou a área do stent e a área de protrusão tecidual e
diminuiu a área de malaposição, sem ocasionar infarto peri-procedimento.
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Resultados da tromboaspiração em pacientes com a artéria culpada totalmente ocluída submetidos à intervenção coronariana percutânea primária (ICPp) em um hospital terciário

Revisão Sistemática sobre tecnologias de cuidados de enfermagem na angioplastia vascular de membros inferiores

Luiz Carlos Corsetti Bergoli; Sandro Cadaval Goncalves ; Rodrigo Vugman Wainstein ; Ana Maria Krepsky ; Fernando Pivatto
Júnior ; Márcio Mossmann ; Bruno Fuhr ; Rafaela Wolff ; Marco
Vugman Wainstein>; Felipe Homem Valle

Universidade Federal de Santa Catarina

Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Serviço de Cardiologia/
Unidade de Hemodinâmica

Introdução: Realização de trombectomia aspirativa durante a intervenção
coronariana percutânea (ICP) é uma estratégia disponível, porém com
resultados conflitantes. Métodos: Foram analisados 198 casos consecutivos
entre abril/2011 e dez/2014 de pacientes com Infarto do Miocárdio
com SupraST ( IMCST) e artéria culpada totalmente ocluída que foram
submetidos à ICPp. Dentre eles, 126 realizaram trombectomia aspirativa.
Resultados: As características dos indivíduos estão descritas na tabela 1.A
taxa de mortalidade hospitalar foi 15,3% nos indivíduos que não realizaram
tromboaspiração e 5,5% nos que foram submetido à trombectomia aapirativa
(p<0,001).A incidência de eventos cardiovasculares adversos maiores
(ECAM) em 30 dias foi 14,3% no grupo trombectomia aspirativa e 38,9% no
grupo controle ( p <0,001). Houve implante de stent direto em 44,7% dos
casos do grupo aspiração e em 12,7% do grupo controle (p <0,001) e a pósdilatação não foi diferente entre os grupos ( 52,4% versus 47,2% ;p=0,56).
A taxa de fluxo final TIMI 3 foi 91,3% no grupo trombectomia e 77,8%
no grupo controle (p=0,01). A incidência de nefropatia induzida pelo
contraste e o uso de balão intra-aórtico não diferiram significativamente
entre os grupos. Em análise multivariada, as variáveis que se demonstraram
preditoras de fluxo final TIMI 3 foram realização de trombectomia aspirativa
(oddsratio: 3,2. IC 95% 1,12 – 9,17) e ausência de diabetes (oddsratio 0,94.
IC 95% 0,90 – 0,98). Conclusão: Estratégia muito discutida no cenário
atual da ICPp, a trombectomia aspirativa juntamente com a ausência de
diabetes foram preditores independentes de fluxo final TIMI 3 nesta coorte
de indivíduos com IMCST e artérias coronárias com fluxo basal TIMI 0.
Mortalidade hospitalar e incidência de ECAM em 30 dias foram menores
no grupo de indivíduos que foi submetido à aspiração manual de trombos.
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Roseli Schmoeller; Viviane Soares ; Juliana Balbinot Reis Girondi;
Karina Silveira de Almeida Hammerschmidt ; Leticia Souza de Freitas

A angioplastia é uma forma terapêutica para o tratamento de doenças
cardiovasculares, sobretudo a Doença Arterial Obstrutiva Periférica.
Consiste em cirurgia endovascular, com vantagens sobre a cirurgia
convencional, quais sejam: tempo de internação reduzido, menor risco
de complicações, dor de pequena intensidade e menor custo. Com o
pressuposto de embasar as tecnologias de cuidados empregadas no
cuidado de Enfermagem ao paciente no período Perioperatório de
Angioplastia, emergiu o estudo com o objetivo de descrever as produções
científicas disponíveis sobre as tecnologias de cuidado de Enfermagem ao
paciente adulto submetido à angioplastia vascular de membros inferiores.
Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, de natureza descritiva,
com o intuito de sintetizar as evidências provenientes de estudos primários
conduzidos para responder uma questão específica de pesquisa. O
processo de elaboração e descrição segue as sete etapas metodológica:
construção do protocolo; definição da pergunta de pesquisa; a busca dos
estudos; a seleção dos estudos; a avaliação crítica dos estudos; a coleta
dos dados e a síntese dos dados. Os resultados foram apresentados na
forma descritiva, sendo os estudos classificados de acordo com o nível
de evidência. Foram identificados 3.521 estudos. Atendendo aos critérios
de inclusão/exclusão foram selecionados 16 estudos que compuseram a
amostra. A publicação mais antiga é do ano de 1995 e a mais recente é de
2013. A partir dos achados encontrados, optou-se por criar categorias para
uma melhor discussão. Evidencia-se a escassez e o frágil embasamento
científico no qual os cuidados perioperatórios de enfermagem ao paciente
submetido à angioplastia vascular de membros inferiores vêm sendo
desenvolvidos. Conclui-se que este estudo contribuiu para apontar a
necessidade de realizar futuras pesquisas nesta área e que estas tenham
um maior rigor metodológico, que proporcionem evidências fortes para
este cuidado.

Rev Bras Cardiol Invasiva.
2015; 23 (supl.1)

Intervenção em doenças cardiovasculares adquiridas
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Seguimento imediato e de 1 ano de pacientes submetidos à
intervenção coronária percutânea “ad-hoc”: Experiência
de um único centro

Segurança e Efetividade da Intervenção Coronária Percutânea “Ad Hoc” versus Eletiva: Análise de 7260 Pacientes
Tratados em um Centro Terciário.

Raphael Rossi Ferreira; Bruno Robalinho C Barbosa; Fabio Kanamaru ; Diego C M L D’albuquerque; José Augusto M de Souza; José
Marconi A de Sousa ; Cláudia M R Alves ; Antônio C C Carvalho ;
Adriano H P Barbosa

DANIEL DIEHL ; J. Ribamar Costa Jr ; Bruno Gallindo de Mello ; Ricardo A. Costa ; Tannas Jatene ; Rodolfo Staico; Daniel Chamié ;
Andrea Abizaid ; Amanda Sousa ; Alexandre Abizaid

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP/EPM

Introdução: A intervenção coronária percutânea “ad-hoc” (ICP “adhoc”) tem sua eficácia, segurança e custo-efetividade demonstrada em
diversos estudos. Entretanto, resultados de seguimento tardio são pouco
encontrados, principalmente na população brasileira. Métodos: Foram
analisados pacientes (p) de vários hospitais da região metropolitana de
São Paulo com diagnóstico de síndrome coronária aguda e encaminhados
à realização de cateterismo cardíaco em hospital terciário no período de
janeiro a dezembro/2013. ICP “ad-hoc” foi definida como aquela realizada
imediatamente após o cateterismo diagnóstico. ICP primária e de resgate
foram excluídos desta amostra. O seguimento tardio foi feito através de
contato telefônico ao final de 01 ano. Os dados foram analisados usando
SPSS para Windows 13.0. Resultados: 149 p realizaram ICP “ad-hoc”. A
idade média foi de 60,5 ± 11 anos. O sexo masculino representou 67%,
sendo 88% portadores de hipertensão, 21% diabetes mellitus e 05 pacientes
com insuficiência renal. O quadro clinico de apresentação foi IAM sem supra
ST em 75%, 7% de angina instável e 18% de angina estável. Acesso femoral
foi utilizado em 84%. A duração média do exame foi de 77,4 minutos (30150) e o volume de contraste utilizado foi de 215 ml (90-450). A artéria mais
acometida foi a descendente anterior (41%), sendo seguida pela coronária
direita (37%). Nenhum paciente desenvolveu nefrotoxidade. Todos os
pacientes apresentavam fluxo TIMI 3 inicial e ao final do procedimento e
não houve nenhuma complicação aguda. No seguimento de 1 ano, óbito
por causa desconhecida ocorreu em 1 p, 6 p queixavam-se de angina(4%).
Um paciente realizou novo procedimento por reestenose. Conclusão: Nesta
casuística, a ICP “ad-hoc” foi segura e eficaz na fase intra-hospitalar. Ao final
de 1 ano, a maior parte dos pacientes apresentavam-se livres de sintomas e
complicações, o que a torna uma opção atrativa, principalmente nas regiões
de difícil acesso aos laboratórios de hemodinâmica.

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP

Introdução: A intervenção coronária percutânea (ICP) no mesmo ato
do procedimento diagnóstico (“ad hoc”) é cada vez mais utilizada na
prática diária e, segundo alguns estudos, associada à elevada segurança
e conforto ao paciente. O objetivo deste trabalho foi comparar a ICP “ad
hoc” vs. eletiva consecutivos submetidos à ICP na prática diária em um
centro terciário. Métodos: Entre 01/2010 e 12/2014, 7260 pacientes foram
submetidos à ICP (ICP ad hoc”=1603 ICP vs. ICP eletiva=5657). Excluíramse apenas pacientes submetidos à ICP primária/resgate. Analisamos
características clínicas e angiográficas a partir de dados coletados
prospectivamente em um banco de dados eletrônico, seguindo protocolo
pré-especificado. O objetivo primário foi comparar as taxas de sucesso
entre os grupos e a incidência de complicações na fase intra-hospitalar.
Resultados: A média de idade em ambos os grupos foi de 62anos.
Pacientes submetidos à ICP “ad hoc” tinham mais história de ICP prévia
(16% vs. 13%, p=0,007) , enquanto aqueles alocados para ICP eletiva
tinham maior prevalência de diabetes (36% vs. 33%,p=0,04), doença
renal crônica moderada/importante [ClCr <60 ml/min] (27% vs. 22%,
p=0,004) e IAM prévio (40% vs. 36%, p=0,01). Quanto à apresentação
clínica, no grupo “ad hoc” houve maior prevalência de SCA (67% vs. 13%,
p<0,001), associado à menor obtenção de revascularização completa
(60% vs. 68%,p<0,001). A via femoral foi mais utilizada no grupo “ad
hoc” (55% vs. 43%, p=0,007), com maior volume total de contraste
utilizado (126±29ml no grupo ad hoc vs 84±43ml, p=0,01). Ao final do
procedimento, o sucesso angiográfico foi igual entre os grupo (99%). Não
houve diferença na ocorrência de IAM periprocedimento (4,4% vs. 4,5%,
p=0,8). Conclusões: Em centro de alto volume e complexidade, a ICP
“ad hoc” mostrou-se segura e efetiva, com excelentes taxas de sucesso
imediato e baixa ocorrência de complicações agudas.
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Segurança e Preditores de Sucesso da Alta Hospitalar no
Mesmo Dia após Angioplastia Coronária Eletiva

Stent Farmacológico 100% Brasileiro Construído em Plataforma de Haste Extra-Fina, Baixa Dose de Sirolimus e Recobrimento Abluminal Biodegradável: Desempenho Clínico em Pacientes de Alta Complexidade

FÁBIO CONEJO; HENRIQUE B. RIBEIRO; ANDRÉ GASPARINI SPADARO; ROGER
RENAULT GODINHO; SANDRO M. FAIG; CAMILA GABRILAITIS; ALEXANDRE
SPÓSITO; CARLOS VINÍCIUS ESPIRITO-SANTO; EXPEDITO E. RIBEIRO
Hospital TotalCor -SP

Introdução: Apesar da alta hospitalar no mesmo dia (AHMD) após
intervenção coronária percutânea (ICP) eletiva não complicada ser
adotada mundialmente, em nosso meio permanece pouco estudada.
Além disso, há poucos dados na literatura com respeito a seus preditores
de sucesso. Métodos: Foram incluídos 161 pacientes consecutivos para
AHMD, de único centro, selecionados em ambulatório especializado para
avaliação pré-ICP. Para a identificação dos fatores associados ao sucesso
da AHMD, foram ajustados modelos de regressão logística simples e
múltipla. Resultados: AHMD foi com sucesso em 114 pacientes (70,8%), e
47 pacientes (29,2%) foram internados (45 com alta na manhã seguinte e
2 pacientes após 2 dias). Nenhum paciente com AHMD apresentou evento
cardíaco adverso maior ou complicação vascular importante aos 30 dias
e no seguimento mediano de 12 meses. No grupo internação ocorreu
apenas 1 caso de infarto agudo do miocárdio sintomático por oclusão de
ramo lateral e 2 hematomas > 5 cm relacionados ao sítio de punção. Os
preditores de sucesso da AHMD foram a via de acesso radial (p = 0,005),
presença de lesões tipo A/B1 (p = 0,014) e menor volume de contraste (p
< 0,001). Conclusões: AHMD é segura e pode ser realizada com sucesso
na grande maioria de pacientes selecionados para ICP eletiva, sendo seus
preditores de sucesso o acesso radial, lesões menos complexas e menor
volume de contraste.

Guy Fernando de Almeida Prado Junior; Pedro H. Melo ; Fabio Augusto Pinton ; Expedito Eustáquio Ribeiro da Silva; Breno de Alencar Araripe Falcão ; Antonio Esteves-Filho ; Celso Kiyochi Takimura
; Jose Mariani Jr; Micheli Zanotti Galon; Pedro Alves Lemos
Instituto de Coração (INCOR) - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

INTRODUÇÃO: A intervenção coronária percutânea (ICP) para o
tratamento de pacientes de alta complexidade requer stents de alta
performance. Objetivamos avaliar a evolução clínica de pacientes de
muito alto risco tratados com ICP utilizando um novo stent farmacológico.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo prospectivo de braço único que inclui
todos os pacientes tratados com um novo stent farmacológico (Inspiron™),
100% brasileiro, construído em plataforma de cobalto-cromo e haste extrafina, com baixa dose de sirolimus e recobrimento abluminal polimérico
biodegradável (Scitech Produtos Médicos Ltda., Aparecida de Goiânia
– GO, Brasil). Os pacientes foram incluídos a partir da rotina de uma
instituição de alto volume, sem critérios anatômicos ou clínicos específicos,
sendo a escolha do dispositivo inteiramente opção do médico responsável
pelo caso. A coorte foi avaliada clinicamente para detectar a ocorrência de
eventos adversos. RESULTADOS: Entre 04/2013 e 11/2014, 452 pacientes
foram tratados com pelo menos um stent do estudo. A idade média era 63,3
± 10,4 anos e 62% eram homens. Do total, 51% tinham diabetes, 69%
doença coronária multiarterial, 48% síndrome coronária aguda, 44% infarto
prévio, 40 % ICP prévia, 19% cirurgia coronária prévia e 16% insuficiência
cardíaca. Foram implantados 1.7 ± 0.8 stent por paciente (48% com ≥ 2
stents), com uma extensão total de 36.7 ± 18.6 mm. Aos 8 meses de
evolução (seguimento médio da coorte 8.4 ± 4.5 meses), a mortalidade
foi de 2.3%, a taxa de infarto peri-procedimento foi 3.8% e de infarto não
relacionados ao procedimento foi 2.5%. A taxa de revascularização do vasoalvo (incluindo tanto a lesão-alvo quanto todos os outros segmento do vaso
tratado no procedimento índice) foi de 4.8%. A incidência total de trombose
(definitiva, provável ou possível) foi de 0.7%. CONCLUSÕES: O novo stent
farmacológico apresenta excelente perfil de segurança e eficácia, nesta
análise prospectiva com uma grande coorte de pacientes de muito alto risco.
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SUPORTES VASCULARES BIOABSORVÍVEIS: PERFIL ANGIOGRÁFICO E
EVOLUÇÃO CLÍNICA NO SEGUIMENTO DE UM ANO EM PACIENTES
SUBMETIDOS À INTERVENÇÃO CORONÁRIA PERCUTÂNEA

Transição entre ticagrelor e duas diferentes doses de
clopidogrel na alta hospitalar de pacientes submetidos à
intervenção coronária percutânea por síndrome coronária aguda

Bruno Henrique Gallindo Mello; J. Ribamar Costa Jr ; Daniel Diehl
; Ricardo A. Costa ; Fabio B. P. Teixeira ; Leandro R Faria ; Rodolfo
Staico ; Daniel Chamié ; Andrea Abizaid ; Alexandre Abizaid
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA

Introdução: Os Suportes Vasculares Bioabsorvíveis (SVB) visam prevenir
a hiperplasia intimal excessiva e remodelamento negativo do vaso,
possibilitando que o endotélio retorne à sua normalidade funcional, sem
aumento da resposta inflamatória e consequentes trombose e reestenose
tardias. O objetivo deste estudo é analisar a evolução no seguimento de um
ano de pacientes submetidos à intervenção coronária percutânea(ICP) com
SVB em um centro terciário. Métodos: Estudo observacional baseado na
análise de uma coorte de 96 pacientes submetidos à ICP com 3 diferentes
SVB, Absorb [n=50], DESolve NX [n=26] e ReZolve [n=20], entre 08/2011
e 10/2013. Enquanto os SVB Absorb e DESolve são feitos de ácido poli-Llático, o ReZolve é feito de policarbonato de tirosina com iodato, que lhe
confere visibilidade angiográfica. Resultados: A média de idade foi de 57a,
sendo a maioria do sexo masculino (75%) e 29% diabéticos. Angina estável
foi a apresentação mais frequente (60,4%). A artéria descendente anterior
foi a mais comumente tratada (43%). O comprimento médio das lesões e o
DRV dos vasos tratados foi de 14,2 ±4,9mm e 3,0 ±0,3mm. Pré-dilatação foi
realizada em 100% e pós-dilatação em 93%. Em 94% dos casos utilizou-se
apenas um SVB. Sucesso angiográfico foi alcançado em 99% dos casos.
Na evolução intra-hospitalar houve 7,3% de IAM enzimático (5 casos no
grupo do Absorb e 2 no ReZolve) e 1 trombose subaguda (Absorb). Em 12
meses de seguimento clínico, ocorreram 1 IAM espontâneo relacionado
ao SVB (DESolve) e 03 reestenoses (todas no grupo ReZolve). Houve ainda
1 trombose tardia (DESolve) e 1 óbito cardíaco (Absorb). Conclusão: Em
casos de baixa complexidade, o uso de diferentes SVB mostrou-se factível,
com resultados imediatos e no médio prazo semelhantes aos observados
em séries históricas com stents metálicos farmacológicos. Faz-se necessário
estabelecer o perfil de eficácia e segurança destes dispositivos em cenários
de maior complexidade e no seguimento mais tardio.

Pedro Beraldo de Andrade; Fábio Salerno Rinaldi; Igor R C Bienert; Ederlon Ferreira Nogueira; Robson Alves Barbosa; Vinícius
Cardozo Esteves; Sérgio Kreimer; Marden Andre Tebet; Luiz Alberto
Piva e Mattos; André Labrunie
Santa Casa de Marília, Faculdade Estadual de Medicina de Marília, Hospital do Coração de Londrina, Rede D´Or São Luiz

Fundamentos: A transição do ticagrelor para o clopidogrel não está
fundamentada em estudos farmacodinâmicos ou clínicos, mas é uma
prática comum em registros de mundo real. Métodos: Estudo unicêntrico
que incluiu pacientes com diagnóstico de síndrome coronariana aguda
submetidos à intervenção coronariana percutânea previamente tratados
com ticagrelor, e que não apresentavam condições socioeconômicas
de manutenção do fármaco após a alta hospitalar. Os pacientes eram
randomizados 1:1 para receber uma dose de ataque de 300 mg ou 75 mg de
clopidogrel na alta seguido de 75 mg pelos próximos 12 meses. O objetivo
primário de eficácia do estudo foi a incidência de eventos cardíacos
adversos graves aos 30 dias. Resultados: No período de julho de 2013 a
janeiro de 2015, 348 pacientes com diagnóstico de síndrome coronariana
aguda submetidos à intervenção coronariana percutânea receberam
ticagrelor no momento da admissão hospitalar. Dentre aqueles que tiveram
alta, 132 não possuíam condições socioeconômicas para manutenção
ambulatorial do fármaco, sendo inclusos no presente estudo. A média
de idade foi de 60 anos, sendo 27% do sexo feminino e 30% portadores
de diabetes mellitus, sem diferenças entre os grupos. A incidência de
eventos isquêmicos e hemorrágicos aos 30 dias foi similar entre os grupos,
traduzindo-se em uma taxa de eventos clínicos e cerebrovasculares de
6,1% versus 9,1% (RR 0,787; IC 95%: 0,361 a 1,715, p=0,744) (Tabela)
Conclusões: Em pacientes impossibilitados de manutenção da terapia com
ticagrelor após a alta hospitalar, a transição para clopidogrel com dose de
75 mg mostra-se uma estratégia segura e eficaz.
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Uso de escala visual analógica de dor para avaliação de
espasmo de artéria radial durante cateterismo.

Uso de protamina na redução de complicações relacionadas ao sitio de punção em pacientes submetidos a ICP
via femoral

Roberto Léo da Silva; Daniel Medeiros Moreira; Tammuz Fattah; Rosana Silveira da Conceição; Mercane Dullius; Ana Paula Trombetta; Luciano Panata; Luiz Eduardo Koenig São Thiago; Luiz Carlos
Giuliano
Instituto de Cardiologia de Santa Catarina

Introdução: o espasmo da artéria radial é uma das maiores limitações à
realização de cateterismo por via transradial, levando a desconforto do
paciente e podendo reduzir a taxa de sucesso. Avaliação de espasmo
geralmente é realizada pela impressão de resistência à manipulação do
cateter pelo operador, associada um avaliação de dor referida. Métodos:
registro observacional, prospectivo, com 150 pacientes submetidos a
cateterismo por via transradial. O uso de medicação espasmolítica foi
deixado a critério do operador, que tinham grande experiência com a
via transradial. Ao final do exame o operador quantificou o espasmo em
escala previamente determinada (0: sem dor ou resistência; 1: com dor,
sem resistência; 2: resistência leve; 3: moderada; 4: intensa) e o paciente
quantificou a dor em membro superior através de escala visual analógica
de dor (EVA). Resultados: incluídos 150 pacientes, 93 do sexo masculino
(62%), idade de 25 a 87 anos (média 59,7), peso de 40 a 174 kg (média
77,5) e altura de 1,28 a 1,87 m (média 1,6). 20 pacientes já tinham sido
submetidos a procedimentos por via transradial. A punção da artéria
radial foi obtida com sucesso em 98,7% (148) dos casos, sendo 107 vezes
(71,8%) na primeira tentativa. Um exame (0,7%) teve a via alterada pela
presença de espasmo. 110 procedimentos (74,4%) realizados sem uso de
medicação espasmolítica, utilizado Mononitrato de Isossorbida 10 mg em
23 casos (15,3%) e Nitroglicerina 200 mcg em 15 (10,3%). Classificação
pelo operador do espasmo: 0 em 110 casos (74,3%); 1 em 10 (6,7%); 2
em 24 (16,2%); 3 em 3 (2,0%); 4 em 1 (0,7%). Avaliação de dor pela EVA
teve média de 25,5 mm com desvio padrão de 25,73 mm. Coeficiente
de correlação (Kendall) +0,295. Conclusões: EVA pode ser bem aplicada,
com boa correlação com a impressão do operador, podendo ser um
instrumento a ser utilizado para aferir diferenças em estudos que avaliem a
intensidade do espasmo de artéria radial durante cateterismo.
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Fundamentos: Via femoral apesar de permitir utilização de dispositivos de
maior calibre, está associada a maiores taxas de complicação relacionadas
ao sitio de punção, comparadas à via radial. Literatura demonstra taxas
de 2-10% de complicações, sendo 1-12% de hematoma e 1-6% de
pseudoaneurisma. Objetivo é avaliar se uma estratégia de utilização
rotineira de protamina para reversão de heparina e retirada precoce
do introdutor reduziria tais complicações. Materiais e Métodos: Entre
09/2014 e janeiro de 2015, avaliamos 56 p submetidos a ICP com implante
de stent via femoral, onde utilizamos protamina de forma rotineira para
adiantar a retirada do introdutor. Antes da retirada, avaliávamos o TCA dos
pacientes. Se maior que 250, administrávamos 1 ampola de protamina
e reavaliávamos TCA após 10 minutos do término da medicação. Se TCA
entre 180 e 250 administrávamos ½ ampola de protamina. Se menor que
180, retirávamos o introdutor sem qualquer medicação. Dos 56 p, 56,4%
do sexo masculino, média idade de 62,8anos, IMC de 28, 61,8% com
HAS, 29% com DM, 5,4% com IRC, 16,2% com IAP. Na apresentação,
56,4% com SCA sem supra e 43,6% com DAC estável. Todos faziam uso
de AAS; em 61,8% associado a clopidogrel, 34,5% a Ticagrelor e em 3,7%
a Prasugrel. Em 29% dos pacientes havia sido administrado enoxaparina
nas 24h que precederam o procedimento. Tratados em média 1,57 lesão
por paciente, com 1,16 punção por paciente, tempo médio de 1h e 7
minutos de procedimento. Média TCA antes da retirada do introdutor
foi 118. Resultados: Não observamos eventos relacionados a isquemia
como infarto, trombose ou óbito. Observamos incidência de 12,7% de
hematoma superficial(maior que 5cm), 1,8% de pseudoaneurisma e
0% de hematoma retroperitoneal. Conclusão: Neste grupo de pacientes
submetidos a ICP via femoral, a administração rotineira de protamina não
foi capaz de reduzir a incidência de complicações relacionadas ao sítio
de punção.

Rev Bras Cardiol Invasiva.
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Which is the Impact of Treat High Risk Patients with Acute
Myocardial Infarction and Large Thrombus Containing
Lesions using Adjunctive Intracoronary Thrombolysis
with infusion catheters during Primary PTCA ?
Sergio G Tarbine ; Costantino R Costantinii ; Costantino Ortiz
Costantini ; Marcelo de Freitas Santos ; Daniel A Zanuttini	
Hospital Cardiologico Costantini. Curitiba, Parana

Backgroud: At present, it is well known that large thrombus containing
lesions are associated with no-reflow and lower rates of successful
reperfusion. Limited is the knowledge of the use of contemporary
intracoronary thrombolysis in high risk patients with acute myocardial
infartcion (AMI) treated with direct PTCA, with large thrombus content.
We then analized a single center experience in this issue, considering
the effect on stroke, coronary reperfusion and mortality. Methods: From
05/1998 through 06/2012 800 pts with < 12 hs AMI underwent direct
PTCA. From these, 37 pts received intracoronary thrombolysis(rtpa)
because of important thrombus content. Stent thrombosis was the cause
in 24% of cases. Results: mean age 58,8 yrs, 18,9% female, 24% diabetic,
previous MI in 24%, history of previous PTCA 43,2% and CABG 13,5%.
21,6% of pts were in cardiogenic shock at admission. Anterior wall MI
51,3%, multivessel ds 51,3%. Admission TIMI flow grade 0 in 86,4% of
cases.Thrombectomy was used in 75,6%. All pts underwent intracoronary
thrombolysis (rtpa) using an infusion catheter in 59,4%. IIb/IIIa inhibition
was also used in 51,3%. 75,6% underwent stenting (3,6mm diameter),
51,3% IVUS guided. IABP was necessary in 27% of cases, re-AMI rate
was 5,4%, re-PTCA 8,1%, with hospital stay of 7,7 days. No stroke was
observed . Final Timi 3 flow was obtained in 81% of cases with Myocardial
Blush grade II and III present in 56,7%, with a total mortality rate of
16,2%. Conclusion: Results observed in this high risk group of patients,
showed encouraging results with no additional risks, being the end-point
rates observed, probably related to the severe clinical condition of the pts.
Studies with larger populations will be necessary to know the effects of
this strategy.
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ANGIOPLASTIA DE OCLUSÃO AGUDA DE ANASTOMOSE SISTÊMICO
-PULMONAR EM NEONATO: RELATO DE CASO.

Artéria coronária direita superdominante acompanhada
de origem anômala da artéria descendente anterior e estenose aórtica importante sintomática.

MAURICIO JARAMILLO HINCAPIE ; LEONARDO COGO BECK ; LUCIANO DE
MOURA SANTOS ; JEFFERSON VOLNEI DE MATTOS JUNIOR ; FELIPE EDUARDO
HATSUMURA ; GUSTAVO SADDI DE ALMEIDA
Instituto de Cardiologia do DF - Fundação Universitária de
Cardiologia FUC

Descrevemos o caso de um recém nascido de sexo feminino, peso 3690
gr, com diagnóstico de Atresia pulmonar com septo interventricular
íntegro, hipoplasia do ventrículo direito, presença de fístulas do ventrículo
direito para artéria coronária esquerda e canal arterial pérvio, em uso de
prostaglandina IV. Com 18 dias de vida foi submetida à cirurgia de Blalock
Taussig com interposição de tubo de PTFE 4mm entre artéria subclávia
direita e artéria pulmonar direita com sucesso. Após algumas horas na
UTI pediátrica, evoluiu com piora da saturação arterial e parâmetros
hemodinâmicos, sendo reintroduzida prostaglandina IV para recuperar
o fluxo pelo canal arterial. Ecocardiograma de controle mostrou ausência
de fluxo pelo Blalock Taussig e canal arterial pérvio porem restritivo. Com
22 dias de vida foi submetida a cateterismo cardíaco com o objetivo de
realizar angioplastia de canal arterial. Acceso a través de dissecção de
artéria femoral direita e utilizado introdutor vascular 6F. Aortografias
mostraram canal arterial muito tortuoso com anatomia pouco favorável
para intervenção, artérias pulmonares confluentes de bom calibre e
obstrução total do Blalock no terço médio. Optamos por recanalizar o
tubo utilizando fio guia hidrofílico 0,035”, seguido de passagem de fio
guia 0,014” extrasuporte ate artéria pulmonar esquerda distal, e com
ajuda de cateter guia JR 6F feita angioplastia com liberação de stent
Liberté 4,0 x 16mm, insuflado até 15 ATM. Angiografia de controle
mostrou desobstrução total do tubo, com fluxo normal para ambas as
artérias pulmonares. O procedimento transcorreu sem intercorrências,
feita ráfia da artéria femoral e transferida novamente para UTI pediátrica,
onde foi retirada a prostaglandina, extubada posteriormente e recebeu
alta após 9 dias do procedimento. O tratamento percutâneo desta grave
complicação constitui uma alternativa eficaz para evitar os riscos de uma
nova intervenção cirúrgica em neonatos e lactentes.

Fernando Roberto De Fazzio; Alexandre Hideo Kajita ; Bruno Luigi Rocha Faillace ; Fernando Matheus ; MARCOS DANILLO PEIXOTO OLIVEIRA ;
Welingson Vanucci Negreiros Guimarães ; Adriano Augusto Meirelles
Truffa; Luiz Junya Kajita ; Jose Mariani Júnior ; PEDRO ALVES LEMOS NETO
Incor

Introdução: JM, masculino, 70 anos, realizou cinecoronariografia como
pré-operatório de estenose aórtica(EAo) sintomática, definida por queixa de
dispnéia aos esforços habituais, dor precordial aos esforços extra-habituais
e síncope. Ecocardiograma evidenciou fração de ejeção do ventrículo
esquerdo (VE) de 0.58, área valvar aórtica 0,7cm² e gradiente VE-Ao médio
de 50 mmHg. Métodos: Procedimento realizado por acesso radial direito,
com cateterização seletiva da artéria coronária esquerda (ACE) com cateter
Judkins Right (JR) diagnóstico 6F, evidenciando origem anômala no seio
coronário direito e artéria circunflexa (ACX) não visibilizada. Cateterização
seletiva de artéria coronária direita (ACD) com o mesmo cateter JR 6F, com
origem habitual e extendendo-se até sulco atrioventricular esquerdo e
emitindo múltiplos ramos marginais. Injeção não seletiva no seio coronário
(SC) esquerdo confirmou ausência da ACX. Intensa calcificação em
topografia de valva aórtica, com gradiente transvalvar de 100 mmHg (picoa-pico). Ventriculografia: VE hipertrófico e hipocinesia difusa moderada.
Resultados: ACX ausente, com ACD superdominante e artéria descendente
anterior (ADA) com origem anômala no seio coronário direito e trajeto
anterior à via de saída do Ventrículo Direito. Conclusão: A ausência
congênita da ACX é uma condição extremamente rara, geralmente benigna
e na maioria das vezes evidenciada por um achado incidental de estudo
angiográfico. Deste modo, a ACD superdominante cursa retrogradamente,
irrigando o território da ACX correspondente no VE. A concomitância
da origem anômala da ADA no SC direito torna esta associação até o
momento não descrita na literatura.A presença de EAo importante justifica
os sintomas descritos. Entretanto, o possível fenômeno de roubo de fluxo
coronário nos casos de ACD superdominante e o esclarecimento da relação
anatômica da ADA anômala com os vasos da base devem ser considerados
como possíveis contribuintes para a sintomatologia em questão.
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Comunicação entre as artérias coronárias direita e circunflexa em paciente com infarto agudo do miocárdio
de parede anterior

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO ADEQUADOS DA SD.DE BRUGADA
EM PACIENTE ADMITIDO NA HEMODINÂMICA COM “SCA COM SUPRA DE ST” - RELATO DE CASO

Bruno Matte ; Márcio Mossmann; Felipe Homem Valle ; Ana Maria
Krepsky; Diogo da Silva Piardi; Alcides José Zago; Alexandre do
Canto Zago

RAPHAEL DE ALVARENGA FREIRE ; JAMIL ELIAS DIB FILHO; JAMERSON SPÍNDOLA ; AGNALDO R DA SILVA JUNIOR ; LAURA MÁRCIA DA SILVA ; ROBERTO JOSÉ
DE ALVARENGA FREIRE ; WENDEL MOREIRA ; WOLNEY PETTINI; FREDERICO
LOPES DE OLIVEIRA

Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Serviço de Cardiologia/
Unidade de Hemodinâmica

Introdução: O achado de comunicação intercoronariana e
intracoronariana é freqüente em indivíduos com doença arterial
coronariana obstrutiva, designado como circulação colateral. Contudo,
há descrição prévia de comunicação intercoronariana congênita. Método:
Relato de caso. Resultados: Mulher de 55 anos, com mastectomia prévia
por neoplasia de mama, apresentou infarto agudo do miocárdio (IAM)
de parede anterior. Recebeu estreptoquinase, com 4 horas de início
dos sintomas. Apresentou critérios clínicos e eletrocardiográficos de
reperfusão miocárdica, porém teve recorrência de angina cerca de 12
horas após a trombólise. Foi realizada coronariografia, que identificou
lesão de 90% em segmento médio de artéria descendente anterior, com
aspecto trombótico. Também foi observada presença de comunicação
intercoronariana entre o ramo descendente posterior e a artéria
circunflexa, através do sulco atrioventricular. Ventriculografia esquerda
demonstrou acinesia apical, com função sistólica global preservada. Foi
realizada angioplastia da artéria descendente anterior, com implante de
stent farmacológico. Teve boa evolução após o procedimento. Conclusão:
Duas apresentações de comunicação intercoronariana congênita foram
descritas previamente: comunicação entre a artéria descendente anterior
e o ramo descendente posterior da artéria coronária direita, na porção
distal do sulco interventricular posterior, e comunicação entre a artéria
circunflexa e a artéria coronária direita, através do sulco atrioventricular. A
diferenciação entre circulação colateral e comunicação intercoronariana
congênita é feita através de achados angiográficos e histopatológicos.
De nosso conhecimento, esta é a primeira descrição de comunicação
intercoronariana congênita acompanhada de IAM. A existência de papel
prognóstico deste achado é desconhecida até o momento

NEUROCOR - HOSPITAL SAMARITANO DE GOIÂNIA	

A Síndrome de Brugada (SB) é uma condição genético/familiar associada à
morte súbita devido a fibrilação ventricular (FV) ou taquicardia ventricular
(TV). A SB apresenta uma alteração característica no ECG basal, em
“Coved Type”, semelhante ao de um supradesnivelamento de ST de V1 a
V3. RELATO DE CASO DCW, 51 anos, previamente hígido, apresentou no
dia 09/01/15 dor precordial típica no pico do esforço do teste ergométrico
de rotina, sendo evidenciado supra desnivelamento ântero septal, e por
conseguinte, encaminhado para CATE de urgência, o qual não evidenciou
lesões graves. Eco mostrou FE preservada, sem disfunção segmentar, com
cavidades normais e IMi/ITRi discretas. Dessa forma após discussão do
Heart Team, devido ao formato sugestivo do ECG, foi encaminhado para
o EEF em 14/01/15 sendo constatada FA e Flutter na estimulação atrial e
TV polimórfica na estimulação ventricular. Assim foi confirmada a Sd. de
Brugada e indicado implante de Cárdio Desfibrilador Implantável (CDI),
procedimento que por sua vez foi realizado em 21/01/15 com sucesso.
No momento em acompanhamento ambulatorial, com boa recuperação
e sem terapêuticas no CDI. DISCUSSÃO: A SB é herdada como um traço
autossômico dominante e tem sido associada a mutações no gene que
codifica a subunidade SCN5A dos canais de sódio e as mutações genéticas
são identificadas em apenas 20% a 30% de pacientes com indícios. Os
pacientes com SB sintomáticos são de alto risco para morte súbita e devem,
portanto, ser tratados com implante de CDI. Pacientes assintomáticos com
alteração no ECG espontâneo freqüentemente se tornam sintomáticos,
particularmente se induzirem taquicardia ou fibrilação ventricular
no estudo eletrofisiológico, também necessitando do implante do
CDI. CONCLUSÃO: Dessa forma entende-se que o caso evidencia a
dificuldade no diagnóstico, de uma doença potencialmente fatal, apenas
após a coronariografia, com diagnóstico e tratamento apropriados e,
principalmente boa evolução para o paciente.
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Dual left anterior descending: a very rare coronary anomaly circulation.

Duplo arco aórtico balanceado associado a dupla via de
saída ventricular direita, comunicação interventricular
sub-aórtica e estenose mitral importante sintomática.

MARCOS DANILLO PEIXOTO OLIVEIRA, Alexandre Hideo Kajita ; Welingson Vanucci Negreiros Guimarães; Fernando Matheus; Bruno
Luigi Rocha Faillace ; FERNANDO ROBERTO DE FAZZIO ; Luiz J Kajita ; Pedro H M Craveiro Melo ; Expedito E Ribeiro ; PEDRO ALVES LEMOS NETO
Heart Institute (InCor), University of São Paulo, Brazil

MARCOS DANILLO PEIXOTO OLIVEIRA, Fernando Matheus ; FERNANDO
ROBERTO DE FAZZIO ; Bruno Luigi Rocha Faillace; Alexandre Hideo
Kajita ; Welingson Vanucci Negreiros Guimarães ; Luiz J Kajita ; Santiago Raul Arrieta ; PEDRO ALVES LEMOS NETO

Dual left anterior descending artery (LAD) circulation is an uncommon
coronary anomaly in witch one of its arises from the right sinus of Valsalva
or the right coronary artery (RCA). The incidence ranges from 0.03% to
0.2% of the patients undergoing routine catheterization. Case report: a
44-year-old man, active, with recent onset exertional angina. The resting
ECG was normal and a stress echocardiogram revealed normal left
ventricular function and anterior ischemia. He underwent a coronary
angiogram which revealed a rare coronary anomaly. There were two LAD
arteries. One originated from the LCA and coursed along the proximal part
of the anterior interventricular sulcus (AIVS) and ended well short of the
apex (‘short LAD’), after the emergence of various small septal branches.
Another LAD originated from the right sinus of Valsalva (near of the RCA
ostium) and coursed along the distal part of the AIVS (‘long LAD’). None
significant stenotic lesion was noted in any of the coronary arteries. CT
angiography confirmed the anomalous course of the long LAD between
aorta and pulmonary artery. The patient was advised about the implications
of this diagnosis, and was discouraged to the practice of intense or
competitive physical activities. He refused the proposed coronary bypass
surgery. Ten months after the coronary angiogram, he remains stable
and adherent to the medical recommendations and the prescription
of antianginal drugs. Dual LAD is a rare coronary anomaly. SpindolaFranco et al described four types of dual LAD. In the first three types, the
‘short’ and ‘long’ LAD arise from the LCA. However, the rarest and most
interesting variant is type 4 in which the ‘short LAD’ arises from the LCA
while the ‘long LAD’ arises from the RCA or the right sinus of Valsalva. In
our case, none lesions were noted in any of the coronary arteries, so the
symptoms of angina and ischemia might be consequence of long LAD
extrinsic compression into its interarterial course.

O duplo arco aórtico (DAAo) é uma rara anomalia causada pela
persistência do sistema fetal aórtico duplo. Esta condição é raramente
associada a outras doenças cardíacas congênitas. Relatamos o caso de um
jovem de 27 anos, com dispneia progressiva, até aos esforços mínimos,
há três semanas. Ritmo de FA ao ECG de repouso. ECO transtorácico
evidenciou: DAAo balanceado; CIV subaórtica (31mm) com shunt E->D;
dupla via de saída do VD; artérias pulmonar e aorta em normoposição;
membrana subvalvar aórtica inserida no folheto anterior mitral e fusão de
suas cordoalhas; estenose mitral (EM) de grau importante (gradiente médio
12mmHg) com átrio esquerdo dilatado (106mL); FEVE preservada (0.86) e
estenose valvar pulmonar moderada. Cateterismo cardíaco: cateterização
seletiva (via arterial) do arco aórtico com cateter NIH 6F confirmou
dupla ramificação balanceada. Do ramo aórtico direito, emergem o
tronco braquiocefálico e a carótida comum esquerda; do ramo esquerdo,
a artéria subclávia esquerda. Estudo manométrico: artéria pulmonar:
75/25/42mmHg; capilar pulmonar: 25mmHg; gradiente transmitral
(PCP-PD2VE): 05mmHg; transpulmonar: 25mmHg. Coronariografia sem
alterações. Decidiu-se por correção cirúrgica da estenose mitral e da CIV
(a ser realizada). Um DAAo é uma variação congênita caracterizada pela
formação de um anel anatomicamente completo ao redor da traqueia e do
esôfago. Os arcos direito e esquerdo podem ser iguais ou assimétricos, o
direito dominante em mais de 75%. A potencial compressão da traqueia
e do esôfago pode causar sérios sintomas, como dispneia, estridor,
infeccções respiratórias recorrentes ou disfagia, requerendo intervenção
cirúrgica. Neste caso, porém, os sintomas (recentes) foram atribuídos à
EM, sendo o achado de DAAo incidental, em idade adulta, portanto sem
proposta de intervenção corretiva específica.
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Oclusão de comunicações interventriculares (CIV) perimembranosas utilizando os diferentes tipos de oclusores
Cera: como escolher a prótese certa para cada defeito?

Oclusão percutânea de canal arterial com prótese em
paciente com ausência da porção supra-hepática da veia
cava inferior: a veia jugular é uma boa alternativa

Lina Miura ; Maritza Anzanello ; Gabriel Camargo ; Victor Hugo
de Oliveira; Luiz Carlos Simões ; Renata Mattos Silva

Victor Hugo de Oliveira ; Luiz Carlos Simões ; Renata Mattos Silva

Instituto Nacional de Cardiologia

Introdução: estudos prévios já demonstraram que as próteses Cera para
oclusão de CIV são seguras e eficazes, com baixo índice de complicações.
Em nosso serviço temos usado este oclusor também com bons resultados.
Descrevemos aqui qual tipo da prótese utilizada (simétrica – tipo 1;
assimétrica – tipo 2 ou excêntrica – tipo 3) e sua relação com a anatomia
do defeito. Métodos: revisamos todos os casos de CIV perimembranosa
entre maio de 2014 e fevereiro de 2015, totalizando onze pacientes,
sendo sete do sexo masculino. A idade dos pacientes variou de 5 a 19
anos (média de 13) e o peso, de 15 a 54 kg (média de 42). Todos os exames
foram realizados sob anestesia geral e com ecocardiograma transesofágico.
A decisão do tipo e tamanho da prótese a ser utilizada baseou-se em
aspectos ecocardiográficos e angiográficos, a saber: diâmetro da borda
esquerda do defeito, presença e formato de aneurisma, presença de mais
de um pertuito e relação com a válvula aórtica. Resultados: obtivemos
oclusão total do defeito em todos os casos com apenas uma prótese. O
diâmetro do defeito variou de 3 a 17mm. O oclusor tipo 1 foi usado em
oito casos. O tipo 2 em um caso com aneurisma exuberante e várias saídas
no ventrículo direito. O tipo 3 foi usado em dois casos sem aneurisma
em que a extremidade superior da CIV ficava a menos de 4mm da aorta.
Dentre os que receberam o tipo 1, o implante se deu por via arterial
em cinco casos, quando o tamanho do paciente era compatível com a
bainha necessária. Não houve nenhum caso de bloqueio átrio-ventricular
(BAV) nem regurgitação valvar após o implante. O tempo total de exame
variou de 38 a 95 minutos. Conclusão: As CIVs perimembranosas têm
uma complexidade e variabilidade anatômica imensa, e cada paciente
exige uma avaliação cuidadosa para a escolha adequada da prótese a ser
utilizada. Embora com poucos pacientes observados, nossa prática tem
demonstrado algumas caracterísicas ao ecocardiograma e à angiografia
que são decisivas para esta escolha.
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Introdução: atualmente, com a variedade de próteses e bainhas
disponíveis, e com a maior familiaridade dos operadores com o método,
são raros os pacientes portadores de canal arterial que necessitam de
cirurgia. Relatamos aqui um caso em que uma particularidade anatômica
foi contornada de forma eficaz e segura. Descrição: paciente do sexo
feminino, 14 meses de idade, 7 kg, portadora de canal arterial amplo
com repercussão clínica (baixo peso, taquipnéia). O ecocardiograma
demonstrava grave sobrecarga de cavidades esquerdas e sugeria síndrome
isomérica esquerda. No cateterismo, a partir da veia femoral sondávamos
o átrio à direita a partir de veia ázigos e veia cava superior, confirmando a
ausência da veia cava inferior em sua porção supra-hepática. As aortografias
em perfil esquerdo e oblíqua direita demonstraram o canal amplo. A partir
da veia jugular interna direita sondamos as cavidades direitas e o canal
arterial sem dificuldades. Sobre guia longa introduzimos bainha Steer Ease
7 french até a aorta descendente, possibilitando o implante da prótese NitOcclud PDA-R 7 sem intercorrências. Após o procedimento, a compressão
da região cervical por 15 minutos foi suficiente para interromper o
sangramento. Não houve formação de hematoma no local. O tempo total
do exame (desde a punção até a retirada da bainha) foi de 50 minutos e o
tempo de escopia foi de 10 minutos. Conclusão: a veia femoral é utilizada
rotineiramente na oclusão do canal arterial. No entanto, em casos de
trombose de veia femoral ou alterações anatômicas como a descrita no
caso, constatamos que a veia jugular interna pode ser utilizada de forma
segura. Não houve acréscimo significativo no tempo de exame ou no
tempo de escopia.

Rev Bras Cardiol Invasiva.
2015; 23 (supl.1)
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Seguimento transoperatório e a longo prazo de Fechamento Percutâneo de Forame Oval Patente

Tratamento percutâneo de fistulas arteriovenosas pulmonares ( FAVP)

Rogério Tadeu Tumelero, Alexandre Pereira Tognon, Norberto Toazza Duda, Aline Ghelen Ferrari, Mateus Giacomello, Júlio Roberto Barbiero e Denis Cadore

EDMUNDO CLARINDO OLIVEIRA ; Marco Antonio Moura ; Jose Augusto Almeida Barbosa

Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Hospital São Vicente de Paulo, Passo Fundo, Rio Grande
do Sul

Introdução: O fechamento percutâneo dos defeitos do septo interatrial,
particularmente do forame oval patente (FOP), é um tema de discussão
em cardiologia intervencionista. Estudos apontam a superioridade da
estratégia invasiva em relação ao tratamento clínico em pacientes com
eventos neurológicos prévios. Método: Estudo de coorte prospectivo de 43
casos consecutivos de fechamento percutâneo de FOP em um único centro
de 06/2004 a 03/2013. As informações do período intra-hospitalar foram
obtidas a partir de base de dados desenvolvida especificamente para essa
finalidade e no seguimento tardio por contato com o médico assistente
e/ou com os pacientes. Resultados: Dos 43 pacientes, 62,8% eram do
sexo masculino e a idade média era 51,3 ± 13,7 anos. Acidente vascular
cerebral (AVC) e ataque isquêmico transitório (AIT) foram as indicações
mais frequentes para o procedimento, 44,2% e 48,8% respectivamente.
Dos 34 pacientes que tinham ecocardiograma transesofágico (ETE) com
descrição do potencial emboligênico, este era alto em 85,3% e moderado
em 14,7%. Dos 42 pacientes em que o doppler transcraniano estava
disponível, 51,2% tinham alto potencial emboligênico. Obteve-se sucesso
do implante em 95,3% intervenções. Em 1 houve ancoragem inadequada
dos bordos e em outro deformação dos bordos da prótese após liberação.
Em 41 não houve complicações peri-procedimento, sendo que em 1
ocorreu derrame pericárdico necessitando intervenção cirúrgica e em
outro fibrilação atrial. Dos 38 pacientes com ETE pós-procedimento o
shunt estava ausente em 35 (92,1%) e era leve ou moderado nos outros 3
(7,9%). Dos 33 pacientes seguidos por um período mediano de 21,1 meses
(75% com seguimento > 12 meses), nenhum apresentou AVC ou AIT e
2 (6,1%) tiveram óbito. Conclusão: O fechamento percutâneo de FOP é
uma forma de tratamento segura, com baixa taxa de complicação e com
elevado índice de efetividade a longo prazo.

HOSPITAL VILA DA SERRA E HOSPITAL FELICIO ROCHO

Introdução: FAVP são anormalidades onde há comunicação do sangue
arterial pulmonar com o sistema venoso pulmonar, podendo causar
cianose de diversos graus, dispneia, embolia paradoxal e predispor a
infecções como abcesso cerebral. As manifestações clínicas podem
iniciar em qualquer idade, sendo mais comuns na idade adulta. A
disponibilidade de materiais de diversos tamanhos e formas tem permitido
que o tratamento percutâneo seja utilizado em substituição ao tratamento
cirúrgico. Objetivo: Mostrar a experiência do serviço com o fechamento
percutâneo de FAVP utilizando diferentes materiais. Método: Entre março
de 2005 a Janeiro de 2015 18 pts foram submetidos a 21 procedimentos. 11
pts. encaminhados devido cianose e dispneia; 6 por cianose e um devido
embolia paradoxal. Diagnósticos pela clínica, teste com microbolhas, TC
e/ou por angiografia. As FAVP foram ocluídas usando próteses Amplatzer
(PLUG, PCA I e II, mola, mola+cola). Resultado: Idade 4 a 32 anos(média
22), 55% masculino. Eliminação total da fístula em 15 pts e normalização
da saturação e melhora dos sintomas em 03 pts. Procedimento repetido
por shunt residual ou múltiplas fístulas (síndrome de RenduOslerWeber).
Em 1 pt. com múltiplas fístulas e piora da cianose foi depositado cola
após implante de 14 molas, com normalização da saturação. Um paciente
apresentou dor pleurítica após 7 dias com internação para tratamento
clínico. Conclusões: FAVP é rara, com sintomas relacionados ao seu
tamanho. Pacientes sintomáticos ou fístulas > de 3mm tem indicação de
tratamento cirúrgico ou percutâneo. A disponibilidade de dispositivos de
diferentes formas e tamanhos tem possibilitado a oclusão das mesmas com
alto índice de sucesso e baixa morbimortalidade. Houve sucesso em todos
casos e em 1 pt. foi usado cola, até então sem descrição na literatura
médica para essa finalidade. Pela segurança e resultados, a disponibilidade
de materiais adaptáveis faz com que o tratamento percutâneo seja o
método de escolha para essa doença.
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Tratamento Percutâneo de Pseudoaneurismas de Ventrículo Esquerdo e Aorta: Uma Série de 3 Casos
João Luiz langer Manica; Luciano Pereira Bender ; Mônica Scott
Borges ; Paulo Roberto Lunardi Prates ; Raul Ivo Rossi Filho
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de Cardiologia

Introdução: Pseudoaneurismas do ventrículo esquerdo são geralmente
associados a infarto agudo do miocárdio. Entretanto, podem surgir
no pós-operatório tardio de cirurgias valvares, assim como os
pseudoaneurismas aórticos. Acometem freqüentemente pacientes com
alto risco cirúrgico e o tratamento percutâneo é habitualmente realizado
em centros de referência para o tratamento de cardiopatias congênitas
devido às características anatômicas dos defeitos. Objetivo: Relatar uma
pequena série de casos de tratamento percutâneo destas complicações,
sendo 2 casos de pseudoaneurisma do ventrículo esquerdo e 1 caso de
pseudoaneurisma de aorta. Métodos e Resultados: Todos os pacientes
tinham cirurgias prévias ou comorbidades importantes que dificultavam
o tratamento cirúrgico e/ou aumentavam consideravelmente o risco.
Ambos pseudoaneurismas do ventrículo esquerdo foram tratados por
via transapical em sala híbrida sem grande dificuldade técnica. Em um
dos pacientes foi implantado dispositivo para oclusão de comunicação
interatrial (CIA) 20mm e no outro dispositivo para oclusão de comunicação
interventricular muscular 8mm. O pseudoaneurisma aórtico foi tratado
por via femoral, o que dificultou a abordagem ao defeito sendo necessário
acesso radial e laço para melhor suporte do sistema de liberação. Neste
paciente foi implantado dispositivo para oclusão de CIA 15mm. Todos
os casos foram tratados com sucesso evitando abordagem cirúrgica de
alto risco. Conclusão: Pseudoaneurismas de ventrículo esquerdo e aorta
podem ser tratados de forma percutânea com alto índice de sucesso em
centros com experiência no tratamento de cardiopatias congênitas A
abordagem transapical, assim como o uso de bainha defletível, facilitam
o acesso ao defeito sem aumentar o risco do procedimento.
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APE 1

APE 2

BUSCA ATIVA DE COMPLICAÇÕES EM PACIENTES PÓS-ALTA HOSPITALAR
SUBMETIDO A PROCEDIMENTOS HEMODINÂMICOS PERCUTÂNEOS

COMPARAÇÃO DA EXPOSIÇÃO RADIOLOGICA DOS PACIENTES SUBMETIDOS A CINECORONARIOGRAFIA E INTERVENÇÃO CORONÁRIA
ELETIVA VERSUS CORONARIOGRAFIA E INTERVENÇÃO CORONÁRIA
PERCUTÂNEA “AD HOC” PELA VIA RADIAL

Francisco de Cássio de O. Mendes; Liane Lopes de Soua; Ana Elza
Oliveira de Mendonça; Tataina Maria Elias Nóbrega; Marta Elicênia
Duarte Mendes
Hospital Unimed Natal – RN

Introdução: A prestação de assistência ao paciente nas instituições
hospitalares, nos últimos anos, tem exigido da enfermagem uma atuação
extremamente complexa. Neste ínterim, a segurança dos pacientes
ganha grande relevância. Dessa forma a busca ativa pós-alta hospitalar
de pacientes os quais submeteram a procedimentos hemodinâmicos
percutâneos compreende uma extensão do nosso cuidado. Métodos:
Estudo retrospectivo sobre as complicações pós-alta hospitalar em
pacientes que submeteram a procedimentos hemodinâmicos percutâneos
no período de Janeiro a dezembro de 2014, num hospital particular.
Foram incluídos na pesquisa os pacientes que realizaram procedimentos
com abordagem de vasos centrais, veias e/ou artérias (femoral, braquial ou
radial) dos seguintes procedimentos: cateterismo cardíaco; arteriografias;
angioplastias coronárias; estudo eletrofisiológico; ablações cardíacas;
embolizações e angiografias cerebrais. A coleta de dados se deu através
do contato telefônico com o paciente ou familiar próximo, os quais já
tinham submetidos a alguns dos procedimentos citados acima entre
10 á 20 dias atrás, onde era formulada a seguinte pergunta: “houve
sangramento ou hematoma no local da punção para o procedimento
depois que o mesmo saiu de alta hospitalar?”. Foi estabelecido um
quantitativo mínimo de 30% dos pacientes por amostragem a cada mês
para coleta dos dados. Resultados: Foram realizados 803 procedimentos
no período de janeiro a dezembro de 2014, onde foram contatados 239
pacientes. Onde foram identificados os seguintes achados: 02 pacientes
relataram vermelhidão, 03 equimose, 01 dor no local da punção tendo
procurado o pronto-atendimento para ser medicado e 01 apresentou
pequeno hematoma, porém sem evolução clínica significativa do mesmo.
Conclusão: Entendemos que esse tipo de análise ainda necessita de um
acompanhamento mais criterioso principalmente dos desfechos clínicos
envolvidos. Descritores: Procedimentos hemodinâmicos; complicações;
alta hospitalar.

LUCIANA APARECIDA SALGADO RODRIGUES; GEORGE CESAR XIMENES MEIRELES; SÉRGIO KREIMER; MICHELI ZANOTTI GALON; GILBERTO GUILHERME AJJAR
MARCHIORI; CARLOS VINICIUS A. ESPIRITO SANTO; CRISTIANO GUEDES BEZERRA
Hospital do Servidor Público Estadual - FMO

Fundamentos: A angioplastia “AD HOC” (coronariografia e angioplastia
coronária realizadas no mesmo dia) tem se tornado frequente pelos
Serviços de Cardiologia Intervencionista com redução das complicações
vasculares e diminuição dos custos. São escassas na literatura médica
informações sobre as doses de radiação para pacientes e profissionais
de Saúde. Objetivos: Objetivo primário: Comparar as taxas da exposição
radiológica dos pacientes submetidos à cinecoronariografia diagnóstica
e intervenção coronária percutânea eletiva versus “AD HOC”, pela via
radial; Objetivos secundários comparar os parâmetros técnicos das
imagens cine dos exames eletivos versus os “AD HOC”. Metodologia:
Foram estudados 60 pacientes, divididos em 2 grupos de 30 pacientes,
submetidos a cinecoronariografia e intervenção coronária percutânea
eletiva (grupo A) versus “AD HOC” (grupo B), pela via radial no período
de agosto de 2014 a fevereiro de 2015. Todos os exames, taxas radiológicas
e parâmetros técnicos aqui referidos foram obtidos do protocolo de exame
do equipamento Arco em C da Siemens modelo Axion Artis. Resultados:
Quando comparados os grupos A e B observamos: Índice de Massa
Corpórea foi de 27,7± 5 vs 24,9 ± 4 (p=0,03), a dose total kerma ar na
superfície de entrada na pele dos pacientes foi de 4117,1 ± 3491,1 vs.
2603,5 ± 1521,1 mGy (p=0,027 ), dose media total kerma ar área foi de
17434,4 ± 11839 vs. 11020,3 ± 6274,7 µGym² (p=0,01) e o tempo de
escopia foi de 26,1± 15,8 vs. 17,6 ± 11,7 min. (p=0,003). Conclusão:
Quando comparados os grupos (A e B) observou se que nos casos onde os
pacientes realizaram o diagnóstico e o tratamento em duas fases (eletivos)
houve registro de taxas radiológicas mais elevadas do que as registradas
nos pacientes que tiveram seu diagnóstico e terapêutica realizados no
mesmo procedimento (“AD HOC”).

APE 3
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Comparação do perfil dos pacientes que realizaram Angioplastia Coronariana por via femoral e radial num
Hospital especializado em Cardiologia.

CUIDADOS PÓS ANGIOPLASTIA: conhecimento do enfermeiro

Roger Renault; Sandro Faig; Fabio Conejo; Henrique Ribeiro; Andre
Spadaro; Mariana Okada; Pedro Gabriel Melo de Barros; Valter
Furlan; Expedito Ribeiro; Camila Gabrilaitis Cardoso
Hospital Totalcor

Introdução: A realização de procedimentos coronários invasivos pelo
acesso radial tem sido crescente. As principais desvantagens da técnica
femoral são as complicações vasculares e o desconforto do paciente
durante retirada da bainha introdutora. O acesso radial constitui
uma opção à técnica femoral, com baixos índices de complicações,
proporcionando conforto e praticidade ao paciente. O objetivo deste
estudo é comparar as diferenças e semelhanças destas duas vias de
acesso. Método: Estudo realizado por meio de uma análise retrospectiva
de um banco de dados, utilizado em um Hospital privado do estado de
São Paulo, no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014. Foram
analisados dados demográficos e o perfil dos pacientes que realizaram
Angioplastia Coronariana. Resultados: Foram analisadas todas as 1674
angioplastias coronarianas que foram realizadas consecutivamente no
período. Comparou-se o perfil dos pacientes e os desfechos clínicos do
grupo que realizou por via femoral (n= 542) e aqueles por via radial
(n=1132), conforme tabela abaixo. Em comparação com o acesso femoral,
a via radial foi usada mais frequentemente em procedimentos nãoeletivos (síndrome coronária aguda) de pacientes mais jovens com menos
comorbidades. Conclusão: A escolha de pacientes para a técnica radial
trouxe resultados do procedimento equivalentes à via femoral, porém
a taxa de complicações vasculares e a mortalidade foram maiores nos
pacientes em que foi usada a via femoral a qual também esteve associada
a maior tempo de internação hospitalar.
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As doenças isquêmicas do coração, o que inclui a doença das artérias
coronárias, são as mais prevalentes dentre as doenças cardiovasculares,
e para tratá-las, o procedimento de maior eficiência e mais comumente
usado é a angioplastia coronária transluminal percutânea (ACTP), que é
um procedimento minimamente invasivo, com finalidade de melhorar o
fluxo sanguíneo da artéria obstruída. A enfermagem tem papel importante
no sucesso da ACTP, principalmente no pós-procedimento, visto que
este pode envolver complicações, como hematomas e sangramento no
local de inserção do introdutor, pseudo-aneurisma, fístula arteriovenosa,
oclusões trombóticas, trombose arterial, perfuração arterial, hematoma
retroperitoneal e embolização periférica. Na ACTP, utiliza-se, para
introdução dos cateteres um dispositivo denominado introdutor. A retirada
do introdutor arterial pode ser realizada por profissionais enfermeiros
de acordo com parecer técnico do Cofen, desde que o mesmo tenha se
submetido a um curso de especialização em Enfermagem Cardiológica/
Hemodinâmica. Os objetivos foram verificar o conhecimento de
enfermeiros acerca dos cuidados prestados a pacientes submetidos à
ACTP. Tratou-se de um estudo descritivo. A pesquisa foi realizada em uma
instituição cardiológica do interior de SP. Os sujeitos foram 8 enfermeiros.
O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, e aprovado sob
o protocolo nº 008/2010-CEP/FSCMF. Os resultados apontaram que,
87,5% dos entrevistados já realizaram a retirada de introdutor; 87,5%
responderam certo o tempo de compressão pós retirada de introdutor,
bem como a primeira conduta diante de sangramento no local; 100% não
citaram sobre todas as complicações que podem ocorrer pós ACTP; 62,5%
responderam correto sobre como proceder diante das complicações.
Conclui-se que os enfermeiros necessitam de aprimoramento sobre o
assunto, visto que desempenham um papel fundamental no cuidado ao
paciente submetido à angioplastia.
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APE 6

EVOLUÇÃO DO TEMPO PORTA BALÃO APÓS A CONSOLIDAÇÃO
DO PROGRAMA DE CUIDADOS CLÍNICOS DE INFARTO AGUDO DO
MIOCÁRDIO

Indicadores Assistenciais e Operacionais em Hemodinâmica

Camila Gabrilaitis Cardoso; Denise Louzada; Sheila Simoes; Beatriz
Izidoro; Nilza Lasta; Viviam Ramirez; Mariana Okada; Pedro Gabriel
Melo de Barros; Valter Furlan
Hospital Totalcor

INTRODUÇÃO: No Infarto Agudo do Miocárdio com supradesnivelamento
do segmento ST (IAMCST), há uma obstrução total da artéria coronária e
o tratamento de primeira escolha é a Angioplastia Primária. Segundo as
Diretrizes da American Heart Association (AHA), este tempo deve ser de
no máximo 90 minutos. O programa cuidados clínicos em Infarto Agudo
do miocárdio (IAM) é uma ferramenta da Joint Comission International que
avalia a gestão do cuidado de doenças graves e agudas. Com a consolidação
do programa de cuidados clínicos de IAM, objetivou-se proporcionar
a melhor assistência ao paciente. MÉTODO: Foram analisadas fichas
do protocolo de dor torácica e prontuários de todos os pacientes com
diagnóstico de IAMCST submetidos à Angioplastia Primária nos anos de
2011, 2012, 2013 e 2014, em um Hospital privado especializado em
cardiologia da cidade de São Paulo. RESULTADOS: Observou-se em 2011
que o tempo médio de porta-balão encontrava-se acima do preconizado
pela AHA (média de 93,5 minutos), mesmo com um protocolo de dor
torácica instituido. No ano de 2012, quando implementado o programa de
cuidados clínicos, onde toda equipe multiprofissional submeteu-se a uma
série de treinamentos teóricos e práticos, observou-se uma melhora do
desempenho, com destaque para o tempo porta-balão com média de 77,7
minutos, inferior a meta proposta pela AHA. Nos anos seguintes as medias
mantiveram-se abaixo do estabelecido sendo de 77.1 min em 2013 e 72
min em 2014. CONCLUSÃO: O tempo porta-balão é um indicador de
qualidade no atendimento ao paciente com IAMCST. A consolidacao do
Programa de Cuidados Clínicos mostrou que com a reestruturação de toda
instituição e sua equipe, houve uma melhora significativa e isto refletiu
diretamente na recuperação do paciente e em sua qualidade de vida.
O acompanhamento e ações de melhoria são constantes refletindo na
manutenção do tempo porta-balão abaixo do preconizado pelas melhores
diretrizes e práticas clínicas.

Telma Barbosa de Paula; Fabíola Gomes Magalhães; Pedro Wilker
ENCORE - Cardiologia e Radiologia Intervencionista

Este artigo aborda os indicadores assistenciais e operacionais utilizados
nos procedimentos em hemodinâmica. São dados relevantes na avaliação,
planejamento, controle e gestão de qualidade do serviço. Indicadores
assistenciais são as ações voltadas ao bem estar do paciente procurando
excelência ao atendimento, como diminuir sua ansiedade, aspecto
da punção, intercorrências. Objetivo deste artigo é mensurar e avaliar
os principais indicadores com o intuito de aperfeiçoar a qualidade da
assistência, reduzir custos operacionais, dinamizar a produtividade e
possibilitar a satisfação e confiança dos clientes. Foram selecionados cinco
indicadores e 5272 pacientes submetidos aos procedimentos cardiológicos,
neurológicos e vasculares, no período de janeiro a outubro de 2014. Para
cada paciente observou-se a via de punção arterial radial, braquial ou
femoral; o aspecto: bom, sangramento, hematoma, equimose; nível de
ansiedade: calmo, ansioso, amedrontado e agitado; intercorrências: leve,
moderada e grave. Os dados obtidos foram expressos em forma de tabelas
e gráficos comparativos. Os resultados evidenciam que a via de acesso
radial obteve maior indicação, 62,30%, o aspecto bom das punções foi
de 97,30%, as intercorrências leves com 99,69%, os pacientes estavam
calmos em 94,42% das situações. Conclui-se que a via de acesso radial
otimiza a permanência hospitalar, proporciona maior comodidade e
conforto ao paciente e restringe os riscos de complicações posteriores.
O aspecto bom das punções deve-se ao fato da via de acesso radial ser a
opção de escolha na maioria dos casos e aos curativos efetivos. As equipes
médica e de enfermagem atendem prontamente as intercorrências leves
não deixando-as evoluírem. Os panfletos explicativos, orientações prévias,
cuidados dispensados fazem com que os índices de ansiedade, agitação
e medo cheguem a ser irrisórios. Esta ferramenta possibilita um melhor
gerenciamento da assistência prestada ao cliente.

APE 7

APE 8

MitraClip: relato de experiência da assistência de enfermagem durante o tratamento da insuficiência mitral.

Nefropatia induzida por contraste: Gerenciamento e aplicação de protocolo por Enfermeiro em Laboratório de
Hemodinâmica

Regina Cássia do Carmo Venâncio Martins; Ana Paula Lima da Silva; ANDRÉA APARECIDA FABRÍCIO DE FRANÇA; Célia de Fátima Anhesini
Benetti; José César Ribeiro
HCor - Hospital do Coração

INTRODUÇÃO: A regurgitação mitral é um estado no qual os folhetos
valvares não se fecham de forma adequada causando a insuficiência mitral.
Atualmente, além do tratamento cirúrgico, a correção da insuficiência
mitral pode ser realizada através da implantação de um clip que liga
as duas cúspides da valva. O dispositivo, conhecido como MitraClip,
é implantado por via percutânea, sob anestesia geral e com a atuação
de diversos profissionais especializados em cardiologia intervencionista,
além do auxílio do ecocardiografista que guiará o procedimento devido
a baixa utilização de angiografia. Este tratamento visa menor exposição
cirúrgica e eventual circulação extracorpórea, tempo de internação
reduzido e consequentemente melhor recuperação pós- procedimento.
MÉTODO: Relato de experiência de enfermagem com MitraClip em sala
híbrida de um hospital privado especializado em cardiologia de São Paulo.
RESULTADOS: O desempenho da enfermagem é fundamental desde a
programação e planejamento do procedimento, preparo do paciente, vaga
em Unidade de Terapia Intensiva, disposição da sala de procedimentos
incluindo a solicitação e checagem de materiais específicos, esterilização
de instrumentais, banco de sangue, teste de equipamentos e finalmente
o dimensionamento de profissionais de enfermagem que devem atuar de
forma sincronizada. O enfermeiro coordenará a atuação dos profissionais
da equipe multiprofissional e irá prever possíveis situações críticas que
possam ocorrer. Ao final do procedimento, o enfermeiro, médico e
anestesiologista deverão realizar um planejamento da continuidade do
cuidado. CONCLUSÃO: O sucesso da correção da insuficiência mitral
com MitraClip depende do desempenho da equipe multiprofissional
especializada em procedimentos de alta complexidade. A experiência
adquirida trouxe a percepção de que o enfermeiro deve estar apto a
enfrentar novos desafios e mostrar-se resiliente para que o procedimento
ocorra de forma segura e eficaz.

Andre Marcel Amendola
Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul

DEFINIÇÃO: O consenso mais utilizado é aumento da creatinina sérica
de 25%, 48 horas após a administração de contraste. Materiais e Métodos:
O trabalho evidenciou de Janeiro de 2013 a dezembro de 2014 num total
de 1620 pacientes, 57 pacientes que apresentaram lesão renal. Baseado
no score de Mehan foi adaptado a realidade da instituição e criado um
protocolo. Tabela 01. Através deste score criou-se o protocolo 1 para alto
risco com score acima de 11 pontos e protocolo 2 de baixo risco com
score abaixo de 10 pontos. Entrevista e avaliação dos exames laboratoriais
elegendo o score do paciente, de acordo com suas comorbidades e
resultados de exames laboratoriais e de imagem, recebem administração
de 500 ml se SF0, 9% duas horas antes do procedimento. Na alta
recebendo solicitação de exame de creatinina com coleta de 48 horas
após o procedimento realizado Em pacientes internados com o score
igual e inferior a dez, inicia-se protocolo 1 inicia-se 12 horas antes ao
procedimento com volume de SF 0,9% a 1 ml por Kg de peso,e / ou
conforme score de risco do paciente , e com duração de mais 4 horas
após o procedimento, com realização de exames de creatinina em
48 horas, com obtenção dos resultados via intranet do laboratório. Em
Pacientes internados com score superior a dez, inicia-se protocolo 2, com
a sondagem vesical de demora, Volume SF inicial com 250 ml em 30 min,
infusão de Furosemida (0,5 ml/Kg – máximo 40 mg) EV em 100 ml SF em
10 min. Iniciado hidratação 1 h antes do procedimento invasivo, Inicio
perfusão com SF 1000 ml em BIC com volume de 100% diurese horária.
Tabela 02. Tabela 03 CONCLUSÃO O protocolo se demonstrou ser de
baixo custo do ponto de vista a internação ao tratamento de IRA, e eficiente
a prevenção de Nefropatia Induzida por Contraste, principalmente em
pacientes de alto risco de lesão.
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APE 9

APE 10

Perfil clínico e angiográfico de pacientes jovens submetidos à intervenção coronária percutânea primária

PROTOCOLO DE ALTA HOSPITALAR NO MESMO DIA EM PACIENTES
SUBMETIDOS A PROCEDIMENTO DE INTERVENÇÃO CORONÁRIA
PERCUTÃNEA POR VIA RADIAL.

Robson Alves Barbosa; Pedro Beraldo de Andrade; Fábio Salerno
Rinaldi; Igor Ribeiro de Castro Bienert; Roberto Cestari Cardoso;
André Labrunie
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

Fundamentos: O atual declínio observado na taxa de mortalidade entre
pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do
segmento ST pode ser atribuído não apenas a maior utilização de estratégias
de reperfusão, mas também a uma mudança no perfil demográfico dessa
população, notadamente à redução em sua média de idade. Métodos:
Foram analisados retrospectivamente todos os pacientes submetidos à
intervenção coronária percutânea primária no período de abril de 2010
a dezembro de 2014. O objetivo primário foi a caracterização dos fatores
de risco mais prevalentes, natureza angiográfica das lesões, aspectos
técnicos do procedimento e evolução clínica hospitalar de pacientes
jovens, com idade ≤ 45 anos, comparando-os àqueles com idade > 45
anos. Resultados: Dentre 489 pacientes com diagnóstico de infarto agudo
do miocárdio, 54 tinham idade ≤ 45 anos e 435 idade > 45 anos. Pacientes
jovens exibiram maior prevalência de tabagismo e obesidade, enquanto
pacientes > 45 anos eram mais propensos a apresentar hipertensão arterial
sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia e infarto antigo do miocárdio.
Intervenção coronária percutânea primária em jovens associou-se ao uso
de menor quantidade de cateteres guia, menor tempo de fluoroscopia e
maior porcentual de implante direto de stent. Pacientes jovens exibiram
boa evolução hospitalar, com reduzida taxa de eventos cardíacos adversos
(3,7% versus 9,2%, p=0,298). Conclusões: Pacientes com idade ≤ 45
anos representam aproximadamente 10% dos casos de infarto agudo do
miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, exibem elevada
prevalência de fatores de risco modificáveis, evolução clínica hospitalar
favorável e menor complexidade técnica quando comparados a pacientes
> 45 anos. Políticas de saúde que contemplem mudanças no estilo de vida
constituem ações de baixo custo e com potencial de impacto na redução
de eventos futuros nessa população.

MARIA HELENA DE ALMEIDA; Edna.Valéria da Silva; Renata da Silva
Lima; Nídia Lícia de Flores Barbosa; Regiane Canoa Camboim; Patrícia Carla Soares Rocha; Carlos Odércio Zanquetta; J Ribamar da
Costa Junior; Dimytri Siqueira; Rodolfo Staico
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

INTRODUÇÃO: A realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos
por via radial tem avançado em diversos centros especializados. A
perspectiva de alta hospitalar precoce após intervenção coronária
percutânea (ICP) constitui uma das vantagens desta via de acesso, mas tem
sido pouco utilizada em nosso meio. OBJETIVO: Realizar estudo piloto
na instituição, para investigar a exequibilidade de alta precoce após ICP
por via radial. MÉTODO: Estudo descritivo, exploratório e prospectivo
com 30 pacientes submetidos à ICP eletiva, com implante de até 2 stents
em lesões não complexas. A idade < 75 anos, a obtenção de sucesso
angiográfico final, a ausência de complicações periprocedimento, a
capacidade de deambulação precoce (após 3 horas pós-ICP), a presença
de acompanhante no momento da alta hospitalar e local de residência
< 100 km de distância constituíram os critérios de inclusão. Avaliamos o
tempo de repouso mínimo, a ocorrência de complicações clínicas e no
sítio de punção, a satisfação e comodidade da estratégia e o impacto desta
logística de ocupação dos leitos. RESULTADOS: Os pacientes pesquisados,
em sua maioria, foram do sexo masculino, casados, com escolaridade
de primeiro grau, apresentaram idade média de 63 anos, utilizaram 93
ml de contraste, tempo médio de internação de 7h45min sendo o maior
tempo de permanência 12h10min e o menor 6h00min, não apresentaram
complicações no sítio de punção nem complicações clínicas. Os
pacientes relataram que a alta no mesmo dia e o procedimento por via
radial proporcionaram um maior conforto devido ao ambiente familiar
proporcionado e a comodidade relacionada à via de acesso. CONCLUSÃO:
A alta hospitalar no mesmo dia após ICP por via radial foi viável, trouxe
maior conforto para o paciente e não se relacionou a ocorrência de eventos
adversos graves. É possível que este protocolo permita a maior rotatividade
dos leitos, permitindo execução rápida e segura de maior volume de ICP.
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PROTOCOLO DE MARCAÇÃO DA CINEANGIOCORONARIOGRAFIA DE
UM HOSPITAL PÚBLICO COM A REGULAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE

VALIDAÇÃO DE PROTOCOLO DE CUIDADOS COM CURATIVO COMPRESSIVO EM SÍTIO DE PUNÇÃO APÓS PROCEDIMENTO PERCUTÂNEO

SIMONE LETICIA SOUZA QUERINO; SIMONE TEIXEIRA COSTA; LAISE DE SOUZA FALHEIROS LEME; ALESSANDRA RIBEIRO QUERINO; PAULO RIBEIRO SILVA

VIVIAN CRISTINA GAMA SOUZA

HOSPITAL ANA NERY, SALVADOR,BAHIA.

INTRODUÇÃO: Visando fortalecer e concretizar a Política Nacional de
Regulação do Sistema Único de Saúde, a avaliação do processo de admissão
ao laboratório de hemodinâmica, torna-se uma atividade imprescindível
para a promoção da qualidade assistencial. Neste sentido, o objetivou-se
descrever o protocolo de regulação de acesso à cineangiocoronariografia
em um laboratório de hemodinâmica de um hospital público referência
para o tratamento de patologias cardiovasculares no estado da Bahia.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo, documental, retrospectivo
de natureza qualitativa e quantitativa. Na coleta de dados, foi realizada
uma busca ativa no sistema SMART das cineangiocoronariografias
eletivas realizadas no biênio 2013 e 2014 e que tenham sido agendadas
pela Central Estadual de Regulação do estado da Bahia realizadas no
biênio 2013 e 2014. Sucedeu-se, então, a análise e interpretação dos
dados através das distribuições de frequências simples e percentuais dos
resultados obtidos. RESULTADOS: Evidenciou-se que durante o biênio
2013 e 2014 foram realizados 8050 procedimentos no laboratório de
hemodinâmica, dos quais 69,4% foram cineangiocoronariografia. Em
2013, foram realizadas 2738 cineangiocoronariografia, das quais 52,7%
foram de natureza ambulatorial, destes 17% foram encaminhados via
central estadual de regulação. No ano de 2014, observou-se que foram
realizadas 2851 cineangiocoronariografia, sendo 57,6% eletivos, dos
quais 21,5% foram agendadas também pela central estadual de regulação.
CONCLUSÃO: Conclui-se que com a criação do protocolo de marcação
de cateterismo cardíaco a Regulação do Estado se apoderou da demanda
reprimida na rede e a Hemodinâmica após organizar o fluxo favoreceu
este conhecimento ao próprio Estado garantindo assim acesso em até 48
h para esta clientela. DESCRITORES: Avaliação de Processos; Gestão em
Saúde; Planejamento; Qualidade
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Objetivo: Identificar a produção científica acerca da validação de
protocolo de cuidados ao paciente em uso de curativo compressivo
em sítio de punção percutânea. Trata-se de uma pesquisa de caráter
bibliográfico, que tem por finalidade conhecer o estado da arte da
temática e faz parte de um projeto de pesquisa científica. Para isso, foi
realizada uma busca na base de dados da BVS com termos relacionados
ao tema. Para os termos “estudos de validação” e “protocolo de cuidados”
e “enfermagem” sem corte temporal, foram identificados apenas 2 artigos
na base de dados LILACS, porém nenhum deles estava relacionado
a área cardiovascular. Utilizando os termos “estudos de validação” e
“enfermagem cardiovascular”, com filtro para publicações entre 2009 e
2014, encontramos 6 artigos na LILACS, sendo destes apenas um com foco
na doença arterial coronariana. Ao pesquisar “protocolo de cuidados” e
“enfermagem cardiovascular”, com o mesmo filtro para corte temporal,
encontramos 14 artigos, sendo estes distribuídos nas seguintes bases:
MEDLINE 11 artigos, BDENF 1 artigo, IBECS 1 artigo e LILACS 1 artigo. No
total, 22 artigos foram encontrados e destes, apenas 2 eram publicações
nacionais. Optou-se então por pesquisar isoladamente o termo “curativo
compressivo” sem corte temporal. Foram encontrados 11 artigos, datados
de 1981 a 2013. Com filtro para publicações a partir de 2009 encontramse apenas 4 artigos (3 artigos na base LILACS e 1 na base BDENF), dos quais
apenas 2 estão relacionados ao curativo compressivo em sítio de punção
após procedimento percutâneo. Apesar da grande contribuição dessas
pesquisas, fica ressaltada a necessidade de mais estudos que explorem
protocolos de segurança validados cientificamente para o cuidado de
enfermagem na área cardiovascular. Percebe-se que existe uma lacuna
de estudos que abordem a validação de protocolos de cuidados com o
curativo compressivo em sítio de punção percutânea.

Temas livres de Enfermagem
Apresentação em pôsteres

Temas livres • Enfermagem • Apresentação oral

PO 1
Adaptação de check-list em Hemodinâmica: uma ferramenta fundamental para segurança do paciente.
Ana Paula Lima da Silva; Célia de Fátima Anhesini Benetti; ANDRÉA
APARECIDA FABRÍCIO DE FRANÇA
HCor - Hospital do Coração

INTRODUÇÃO - Os processos de segurança tiveram um grande avanço
nos últimos anos. As metas de segurança internacionais evidenciam a
importância de diversos cuidados que asseguram maior qualidade e
melhor assistência quando se trata de Certificação de Qualidade pela JCI
(Joint Commission International). MÉTODO - Estudo descritivo, realizado
através de revisão bibliográfica na base BVS (Biblioteca Virtual de
Saúde) com as palavras-chave: Hemodinâmica, Enfermagem, Segurança
do Paciente, Check List. Foram encontrados 08 artigos. RESULTADOS Estudos demonstram ampla utilização do Check-list em Centro Cirúrgico,
porém, detectou-se a necessidade de adaptar modelos que pudessem
ser utilizados em Hemodinâmica e que cumpram exigências da JCI.
Na primeira etapa do check-list, a principal adaptação está relacionada
a assinatura do termo de consentimento que é fundamental para a
realização do procedimento hemodinâmico mas em casos de emergência
como no Infarto Agudo do Miocárdio com elevação do segmento ST, esse
documento é considerado dispensável. O Time-Out é a etapa que mais
tem sido discutida em diversos serviços de Hemodinâmica e deve ser
realizado imediatamente antes do início do exame. Duas confirmações
são de extrema importância: a checagem do nome completo do paciente
e nome do procedimento que está sendo iniciado. Quanto ao Check-Out,
os tópicos de destaque são: o planejamento da continuidade do cuidado
feito pela enfermeira, hemodinamicista e anestesiologista e, a realização
de dupla checagem de medicamentos de alta vigilância quando utilizado
(Heparina). CONCLUSÃO - Através do check-list podemos assegurar
diversos cuidados relacionados à segurança do paciente, bem como,
da instituição de saúde e dos profissionais envolvidos na assistência. É
fundamental que a equipe multiprofissional de Hemodinâmica esteja
envolvida e comprometida com a realização do check list, promovendo
uma assistência de qualidade e segurança ao paciente.
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