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LEFT MAIN BIFURCATION LESION: THE IMPORTANCE TO DETERMINE THE 
REAL COMPLEXITY FOR DECISION MAKING 
Ricardo Alves da Costa1, Rodolfo Staico1, Daniel Chamié1, José de Ribamar Costa Jr1,  

Luiz Fernando Tanajura1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardilogia

Clinical Case
• 63 years-old, african-american
• Risk factors for CAD:
• DM type 2
• Smoker (25 packs-year)
• CKD (KDIGO STAGE 4 – CKD-EPI 27ml/min/m²)
• Past medical Hx:
• NSTEMI (2018), underwent PCI with DES in mid LAD
• Current presentation: typical chest pain for last 2 weeks; burning episode led to ER where patient 

was diagnosed with NSTEMI

Case Summary
• 63 years old
• DM, CKD, prior PCI
• NSTEMI
• Preserved LV function
• LM bifurcation lesion
• Sub-oclusive LCx ostium
• Moderate (?) LAD tandem lesions
• Medina 0,0,1 or 0,1,1 (?)
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Angiographic Risk Scores
• Syntax Score: 32 points
• Syntax Score 2: 4-years mortality – PCI: 14.3% vs. CABG: 9.2% 

(39.3 points)
• Syntax Score 2020: 10-years mortality – PCI: 21.9% vs. CABG: 

14.6%

Evalution with IVUS

Procedure and Clinical Outcomes
• 7-Fr radial approach.
• By invasive imaging, LAD with much more than “moderate” lesion, 

with calcified and large plaque burden.
• IVUS guided procedure with step-wise optimization.
• Elective double-stenting technique (DK-crush with “nano-crush” 

variance).
• Minimal amount of contrast used.
• No adverse events during hospitalization.
• Discharged on day 2 post procedure.
• Kept on DAPT (aspirin + clopidogrel) for 12 months.
• Current: asymptomatic.

Learning Points:
• Complex patient with NSTEMI and high risk profile with LM bifur-

cation lesion benefit from PCI approach.
• Imaging guidance, especially to determine the real lesion comple-

xity in terms of LM involvement and LAD lesion morphology and 
severity was critical for decision making in favor of elective double 
stenting technique.

• IVUS guided PCI allowed minimal contrast use.
• Imaging guidance with step-wise approach for stenting optimiza-

tion is the optimal current standard of care.

CC-001801
REVASCULARIZAÇÃO COMPLETA EM SÍNDROME 
CORONARIANA AGUDA COM ELEVAÇÃO DE 
SEGUIMENTO ST E DOENÇA MULTIARTERIAL EM 
PACIENTE COM CHOQUE CARDIOGÊNICO
Éder Frederico Andrade da Silva1, Junior Charly Florero Pereira1,  
Attilio Galhardo Pimpinato1, Lucas Bockmann Galvão Silva1,  
Adriano Henrique Pereira Barbosa1

1 Universidade Federal de São Paulo - Unifesp

Apresentação Clínica
• V.P.O, 51 anos, masculino, pardo, sem comorbidades conhecidas.
• Admitido em sala de emergência em PCR com tempo de inicio apro-

ximado de 30 minutos.
• Iniciadas manobras de reanimação cardiopulmonar conforme pro-

tocolo ACLS com ritmo em AESP.
• Duração total de 4 ciclos com retorno ao ritmo espontâneo. Rea-

lizado Intubação orotraqueal, punção de acesso venoso central e 
instalação de sonda nasoenteral.
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Apresentação Clínica

Legenda: Eletrocardiograma pós PCR com supradesnivelamento de segui-
mento ST anterior extenso.

• Iniciado protocolo de SCA (300 mg de AAS + 600 mg de Clopidogrel). 
• Prontamente encaminhado ao laboratório de hemodinâmica.
• Evoluindo com choque cardiogênico, instável hemodinamicamente 

em uso dobutamina e norepinefrina, sedado e em ventilação me-
cânica.

Avaliação angiográfica

Legenda: Foto 1. ACX com estenose grave em seu terço médio associado a 
imagem negativa sugestiva de alta carga trombótica. Foto 2.ADA ocluída 
em seu terço médio. Foto 3. ACD ocluída em seu terço médio distal com 
presença de imagem negativa sugestiva de alta carga trombótica.

Tomada de decisão
• Revascularização percutânea completa devido a pouca melhora da 

hemodinâmica após reperfusão do vaso culpado e estenoses grave 
de aspecto agudo em ACX e ACD.

• Infusão intracoronária e manutenção dos inibidores da glicoproteí-
na IIb/IIIa (Tirofibana).

Intervenção

Legenda: Foto 1 e 2. Resultado angiográfico em ADA após implante de um 
stent farmacológico Orsiro 2.75 x 30 mm. Foto 3. Resultado angiográfico 
em ACX após implante de um stent farmacológico Orsiro 3.50 x 22 mm

• Tempo de procedimento total:
• 1 hora e 13 minutos.
• Uso de 180 ml de contraste de baixa osmolaridade.

Legenda: Figura 1. Resultado angiográfico em ACD após implante de um 
stent farmacológico Orsiro 3.00 x 13 mm e fluxo em DP TIMI II.

Evolução pós intervenção
• Melhora parcial da hemodinâmica peri-intervenção sendo conduzi-

do a UTI. Ecocardiograma com disfunção grave do VE e presença de 
acinesia anterior e apical e hipocinesia das demais paredes.

• Teste rápido para COVID-19 com IgM e IgG negativos.
• Após 48h da intervenção percutânea nova PCR em AESP com piora 

do choque cardiogênico e necessidades crescentes de drogas vasoa-
tivas.

• Disfunção renal grave com necessidade de terapia renal substitutiva e 
encefalopatia anóxica. Evoluindo a óbito 4 dias após admissão hos-
pitalar.

Conclusão
• Em doentes com infarto agudo do miocárdio, choque cardiogênico 

e doença multivaso persistem dúvidas sobre a intervenção nas ar-
térias não culpadas.

• São muitos os racionais teóricos que suportam a revascularização 
imediata de todas as  lesões graves em um paciente infartado, prin-
cipalmente quando em choque cardiogênico. O argumento mais 
plausível é que em tese melhoraríamos a perfusão  miocárdica glo-
bal e, consequentemente, a função cardíaca.

• Os resultados do estudo Culprit-Shock porem nos coloca um enten-
dimento que neste  tipo de paciente devemos revascularizar rapi-
damente e efetivamente o vaso culpado e  encerrar o procedimento 
deixando para um segundo momento a decisão de  revascularizar 
ou não as demais lesões.

• O presente relato evidencia oclusão de duas artérias com aspecto 
agudo e estenose  grave em ACX com presença de alta carga trom-
bótica em vigência de choque  cardiogênico, cenário diferente aos 
abordados nos guidelines, o que nos levou a  estratégia de revascu-
larização completa.
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CC-001802

“NIGHTMARE IN THE CATHLAB”: COMPLICAÇÃO 
RARA DURANTE INTERVENÇÃO CORONÁRIA 
PERCUTÂNEA
Hélio José Castello Jr1, Gustavo Mantovani Pucci1, Gustavo Semenedo 
Taminato1, Luis Henrique Theotilas Salerno1, Isabella Gomes Carvalho1, 
Júlio Cesar Francisco Vardi1, Éder Frederico Andrade da Silva1,  
Junior Charly Florero Pereira1, Fabio Bellini Pereira Teixeira1,  
Marcelo José de Carvalho Cantarelli1, Flávio Gonçalves Lyra1

1 Angiocardio

Apresentação Clínica
• Paciente 72 anos, feminina, branca, hipertensa, diabética.
• Angina Estável CCS II.
• AngioTC de coronárias: redução luminal importante multiarterial.
• Encaminhada ao laboratório de hemodinâmica para estratificação 

invasiva.
• Cineangiocoronariografia demonstrou lesão obstrutiva grave seg-

mentar com calcificação importante em terço médio da artéria des-
cendente anterior (ADA). Figura I e II.

• Devido ao quadro de angina típica a despeito de tratamento clínico 
otimizado e estenose grave e segmentar em ADA, foi optado pela 
ICP eletiva com stent farmacológico. Figura III e IV.

Avaliação angiográfica

Legenda: Figura I e II. ADA com estenose grave calcificadaem seu terço 
médio.

Legenda: Figura III. ADA pós implantação de um stent farmacológico 
XIENCE Alpine 2.50 x 48 mm e um stent farmacológico XIENCE Alpine 
3.00 x 18 mm (em overlapping). 

Figura IV. Pós dilatação intrastent com balão NC Trek 3.50 x 15 mm.

• Logo após a pós-dilatação com cateter-balão a angiografia de con-
trole evidenciou ruptura coronária no terço médio da ADA com ex-
tra vasamento contínuo em jato de contraste e preenchimento da 
cavidade ventricular esquerda (perfuração coronária tipo IV de Ellis 

• modificada).

Tomada de decisão
• Rapidamente reinsuflou-se o balão utilizado para a pós-dilatação 

no local da ruptura a baixa pressão e avaliado ausência de fluxo na 
DA, insuflação que foi mantida durante toda intercorrência. Solici-
tado stent recoberto.

• Realizou-se também a reversão parcial da heparina não-fracionada 
com sulfato de protamina.

• Punção de acesso venoso central em artéria femoral direita e inicia-
do norepinefrina.

• Punção de Marfan e locado cateter PigTail 5F no pericárdio.

Intervenção

Legenda: Cateter balão NC 3.50 x 15 reinsuflado no local da ruptura a 
baixa pressão (6 atm). Observa –se ausência de fluxo distal em ADA.

Evolução pós intervenção
• A despeito das medidas rapidamente realizadas apresentou parada 

cardiorrespiratória em AESP, com retorno em ritmo sinusal após 5 
minutos de RCP. Realizado IOT nesse momento.

• Ecocardiograma em laboratório de hemodinâmica com evidência de 
derrame pericárdico moderado.

• Instável hemodinamicamente, mantendo débito de líquido hemáti-
co em cateter no pericárdio (total retirado de 500 ml).

• Apresentou nova parada cardiorrespiratória em AESP e manobras 
de reanimação cardiopulmonar por 45 minutos conforme ACLS, 
sem retorno em ritmo espontâneo, evoluindo a óbito.

Conclusão
• A provável causa da ruptura foi a pós-dilatação intrastent com alta 

pressão em coronária calcificada, atingindo relação balão-artéria 
elevada, com objetivo de evitar o implante subótimo do dispositivo.

• O caso relatado torna-se relevante por documentar uma ruptura 
coronária com extravasamento em jato do meio de contraste para 
o interior do ventrículo esquerdo (perfuração coronária tipo IV de 
Ellis modificada), uma complicação raríssima com desfecho trágico 
embora realizado a diagnóstico precoce e terapêutica instituída.

• Familiarizando-se com essas medidas, o intervencionista consegue 
evitar a cirurgia de urgência na maioria dos casos de perfuração co-
ronária, e reduz a morbidade e a mortalidade dessa complicação.
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CC-002501
COMPLICAÇÃO CATASTRÓFICA E EVOLUÇÃO 
FAVORÁVEL PÓS-INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO 
(IAM) NÃO TRATADO - RELATO DE CASO
Guilherme Freitas Fernandes de Oliveira1, João Vitor de Jesus Alves1, 
Marinella Patrizia Centemero1, Louis Nakayama Ohe1, Dimytri Siqueira1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

QUADRO CLÍNICO 
• Masculino, 69 anos;
• Antecedentes patológicos: Hipertensão arterial sistêmica, diabetes 

mellitus, dislipidemia;
• MARÇO de 2022: IAMCSST ANTERIOR NÃO TROMBOLISADO – 

atendido em serviço externo;
• Encaminhado para hospital terciário 01 mês após o evento. No mo-

mento, assintomático do ponto de vista cardiovascular.

ADMISSÃO HOSPITAL TERCIÁRIO– 05/04/2022

Eletrocardiograma admissão: Ritmo sinusal, bloqueio de ramo direito, 
bloqueio divisional ântero-superior esquerdo, área eletricamente inativa 
anteroapical.

CORONARIOGRAFIA– 05/04/2022

VENTRICULOGRAFIA ESQUERDA– 05/04/2022

Ventrículo esquerdo (VE) exibe discinesia anteroapical e anteromedial, 
além de imagem localizada no ápice, sugestiva de pseudoaneurisma

ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (ECO – TT) - 06/04/22

• Presença de solução de continuidade no ápice do ventrículo esquer-
do (segmento 17), com formação de pseudoaneurisma, medindo  
10 mm em seu colo. FEVE = 40%.

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CORAÇÃO – 08/04/2022

• Presença de realce tardio de padrão coronariano, transmural, nos 
segmentos anterior e anteroseptal, compatível com infarto miocár-
dico sem potencial de recuperação contrátil.

• Ventrículo esquerdo dilatado, com sinais sugestivos de pseudoa-
neurisma na porção apical e

CONDUTA
• 11/04/2022: Correção cirúrgica de ruptura de VE com patch de pe-

ricárdio bovino.
• ECO - TT 25/04/2022: Imagem hiperecogênica em região apical de 

ventrículo esquerdo sugestiva de retalho cirúrgico. FEVE 46%.
• 26/04/2022: Alta hospitalar com encaminhamento para acompa-

nhamento ambulatorial.

CONCLUSÕES/APRENDIZADOS
• O pseudoaneurisma de VE caracteriza-se pela rotura miocárdica 

contida pelo pericárdio adjacente, e tem como causa mais comum o 
infarto agudo do miocárdio (55%).

• Outras causas incluem: complicação de cirurgia cardíaca (33%), 
trauma torácico (7%), endocardite (5%) e, raramente, pericardite 
supurativa ou infiltração tumoral.

• O risco de morte súbita é estimado em 30-45%, sendo provável que
• parte significativa dos pacientes acometidos não tenham o diagnós-

tico na fase aguda em razão da sua rotura precoce e fatal.
• No caso em questão, o diagnóstico pode ser confirmado pela ventri-

culografia esquerda, ecocardiograma e ressonância magnética.
• O tratamento de escolha é a cirurgia, sendo efetiva no caso apre-

sentado.
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CC-002701
ANEURISMA CORONÁRIO TARDIAMENTE 
ADQUIRIDO APÓS IMPLANTE DE STENTS 
FARMACOLÓGICOS DA NOVA GERAÇÃO. 
AVALIAÇÃO COM ANGIOGRAFIA SERIADA E 
TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA
Lara Vilela Euripedes1, Daniel Chamie1, Joao Vitor de Jesus Alves1, Pablo 
Santos Graffitti1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Apresentação Clínica
• M. A. B.
• Masculino, 48 anos
• Diabético tipo II e Hipertenso
• Jul/2019: IAMCSST inferior (manejo conservador, sem trombólise 

em unidade de atendimento primário)
• Encaminhado para coronariografia eletiva 15 dias após o evento.
• ECG mostrava ritmo sinusal, zona inativa e isquemia subepicárdica 

inferior.

Cinecoronariografia (05/08/2019)

Lesões graves (setas vermelhas) nos terços proximal e médio da coronária 
direita e lesão moderada (seta amarela) no terço proximal da Descendente 
anterior

ICP ad-hoc da CD (05/08/2019)

• Implante de um stent farmacológico cobrindo os terços proximal e 
médio da Coronária Direita;

• Cintilografia perfusão miocárdica, realizada eletivamente, após 
a ICP da CD, não mostrou isquemia no território da Descendente 
anterior

Evolução Clínica
• Permaneceu assintomático por 2 anos;
• Em uso de: AAS 100 mg/dia, Clopidogrel 75 mg/dia, Sinvastatina 

40 mg/dia, Metoprolol 50 mg/dia, Losartan 50mg 2x/dia, Metfor-
mina 850mg 2x/dia;

• 20/06/2021: IAMSSST em unidade primária de atendimento.
• 30/06/2021: admitido para estratificação invasiva.
• O ECG de admissão não apresentava alterações evolutivas em com-

paração com o ECG de 2019

 
Cinecoronariografia & ICP

Evolução Clínica
• Evoluiu com dispnéia NYHA II;
• Em uso: AAS 100mg/dia, Clopidogrel 75mg/dia, Rosuvastatina 

20mg/dia, Ezetimibe 10mg/dia, Metoprolol 25mg/dia, Losartan 
50mg 2x/dia, Metformina 500mg 2x/dia, Gliclazida 30mg/dia; 
09/04/2022: IAMCSST inferior – trombólise no atendimento primário.

• Admitido em 27/04/2022 para estratificação invasiva
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Cinecoronariografia (27.04.2022)

Os stents na Coronária Direita, ramo Descendente Posterior e artéria 
Descendente Anterior encontram-se  patentes e sem obstruções. Nota-se 
aumento do aneurisma no terço proximal do sent da coronária direita e  
aparecimento de aneurisma no terço proximal do stent da artéria descen-
dente anterior (setas vermelhas)

Tomografia de Coerência Óptica

Conduta & Conclusões
• Optamos pela troca do clopidogrel por agente P2Y12 mais potente 

(Ticagrelor), sem intervenção mecânica.
• Realizamos angiotomografia de artérias coronárias para servir de 

base para seguimento seriado não invasivo.
• Má-aposição tardia adquirida das hastes é um fenômeno descrito 

com os stent metálicos, com diagnóstico feito pelo ultrassom intra-
coronário em 10-25% dos stents farmacológicos de primeira gera-
ção e em 4-6% dos stents não farmacológicos.

• Toxicidade vascular, causada por inflamação no local do stent im-
plantado, por algum de seus componentes (liga metálica, polímero 
ou fármaco), foi descrita como associada à má-aposição tardia ad-
quirida.

• O desenvolvimento de stents farmacológicos de nova geração, mais 
biocompatíveis, diminuíram sua incidência.

• No presente caso, demonstramos com angiografia seriada e tomo-
grafia de coerência óptica a formação de aneurismas coronários no 
interior de dois tipos diferentes de stents farmacológicos de nova 
geração, sugerindo que outros fatores além dos componentes dos 
stents estejam associados com a sua patogênese.

CC-002702
ALÉM DA ANGIOGRAFIA. INTEGRANDO 
FISIOLOGIA E IMAGEM PARA TOMADA DE 
DECISÃO EM CENÁRIO CLÍNICO COMPLEXO
Joao Vitor de Jesus Alves1, Daniel Chamie1,  
Guilherme Freitas Fernandes de Oliviera1, Marinella Patrizia Centemero1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Apresentação Clínica
• Paciente masculino, 59 anos;
• Servente de obras;
• Antecedentes: HAS, ex-tabagismo, 
• Fevereiro de 2021: SCASSST – atendido em serviço externo;
• Optado por estratificação não invasiva.
• Câncer de próstata em programação cirúrgica

Cintilografia de Perfusão Miocárdica – MIBI + Dipiridamol 

(19/02/2021)
• Hipocaptação persistente e discreta na parede anterosseptal. 
• FEVE 47%.
• Ausência de alterações eletrocardiográficas ou sintomas sugestivos 

de isquemia.
• Mantido em tratamento clínico otimizado.

Evolução Clínica
• Paciente passou a apresentar angina CCS II a partir de dezem-

bro/2021.
• Medicamentos em uso: AAS, atenolol, losartan, nifedipino, hidro-

clorotiazida.
• Março de 2022, submetido a angiotomografia coronária;
• ➢ Redução luminal moderada na Descendente anterior, sem outras 

lesões obstrutivas.
• Solicitada cinecoronariografia pelo seu cardiologista visando libera-

ção para cirurgia do câncer de próstata.

Cinecoronariografia (27/04/22)

Lesão única no terço médio da descendente anterior (DA) com aspecto de 
ulceração em sua borda distal (imagem da direita), promovendo estenose 
de 60-70%
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CC-002703
INTERVENÇÃO CORONÁRIA COMPLEXA COM 
MÍNIMO USO DE CONTRASTE SOB GUIA DO 
ULTRASSOM INTRACORONÁRIO EM PACIENTE COM 
DISFUNÇÃO RENAL GRAVE
Joao Vitor de Jesus Alves1, Daniel Chamie1,  
Lucas Santos Nielsen Tinasi1, Josimar Cortes1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Apresentação Clínica
• Paciente feminina, 39 anos;
• Diabetes Mellitus tipo 1 complicada com retinopatia e nefropatia
• TFG 13 mL/min/1.73m²
• HbA1c 11,5%
• HAS, DLP, Obesidade;
• Medicamentos em uso crônico: AAS, atenolol, anlodipino, mono-

cordil, hidralazina, furosemida, Insulina NPH
• Apresenta-se com angina CCS III há 6 meses, motivo pelo qual foi 

submetida à cinecoronariografia em Dezembro/2021.
• Por manter angina limitante, à despeito do tratamento medica-

mentoso, foi encaminhada para intervenção coronária percutânea, 
em caráter eletivo.

Exames Complementares
Ecocardiograma transtorácico (27/04/2022): AE: 40 / SIV: 7 / PP: 8 / 
FEVE: 62%/Sem alteração da contratilidade segmentar. Não há alte-
rações valvares.

Eletrocardiograma de 12 Derivações: ritmo sinusal, alteração difusa e 
inespecífica da repolarização ventricular.

Cinecoronariografia (16/12/2021) Eletiva

Conduta Médica
• Revascularização Percutânea da Descendente Anterior guiada 

por ultrassom intracoronário com mínima utilização de contraste 
(doença renal crônica com TFG: 13 mL/min/1.73 m2).

• Seguimento clínico das demais lesões (moderada na coronária di-
reita e distal na artéria circunflexa).

Avaliação Fisiológica Invasiva

Avaliação fisiológica invasiva apresentou valores limítrofes do RFR (pon-
to de corte ≤ 0.89) e do FFR (ponto de corte: ≤ 0.80)

Avaliação com Tomografia de Coerência Óptica

Considerações
• Paciente masculino, jovem, sofreu uma síndrome coronária aguda 

em Fevereiro/2021 e passou a apresentar angina CCS II 8 meses 
após o evento.

• Possui lesão única no terço médio da DA, com aspecto ulcerado, e 
que promove redução luminal moderada.

• Avaliação fisiológica invasiva indica valores limítrofes para isquemia.
• Avaliação morfológica com OCT mostra duplo lumen, consistente 

com cicatrização da placa previamente rota em fevereiro/2021. A 
área efetiva de fluxo mede 6.46 mm2

• A trave fibrótica que separa os dois lumens pode promover turbi-
lhonamento de fluxo e contribuir para as discretas reduções dos ín-
dices fisiológicos observadas. Proximal ao duplo lumen, há estenose 
lipídica, com área luminal mínima de 2.44 mm2, porém com capa 
fibrosa grossa (fibroateroma de capa grossa). 

• À despeito do conteúdo lipídico, não há sinais de instabilidade de placa.

Conduta
• Considerando a cicatrização completa da placa rota que deflagrou 

o evento de Fevereiro/2021, a presença de um fibroateroma com 
capa protetora grossa, índices fisiológicos com valores limítrofes 
para isquemia, e sintomas não limitantes, optamos por otimizar as 
medicações cardio-protetoras e liberar o paciente para cirurgia do 
câncer de próstata.

• Paciente, familiares, cardiologista assistente e oncologista do pa-
ciente devidamente informados e em acordo com a conduta.

• Caso paciente ainda sintomático (angina) após a cirurgia, conside-
raremos ICP da DA.

Conclusões
• A presença de duplo lumen coronário já foi previamente descrito 

pela OCT como consequência de cicatrização de dissecções coroná-
rias (espontâneas ou provocadas).

• No presente caso, a imagem de duplo lumen coronário ocorre no 
interior do lumen principal, circundado pela membrana elástica 
externa do vaso ao redor de toda sua circunferência. Este aspecto 
sugere cicatrização de uma placa rota previamente ou recanalização 
de trombo luminal decorrente do acidente de placa prévio.

• No caso de grande área efetiva de fluxo (somatória das áreas dos 
dois lumens), a documentação (ou ausência) de isquemia e a pre-
sença (ou ausência) de sintomas associados com esta alteração 
luminal auxiliam na tomada de decisão quanto à revascularização 
percutânea



Doenças Coronárias / Resumos

J Transcat Intervent. 2022;30(Supl 1):S1-S64

Journal of  
Transcatheter Interventions

9

Intervenção Coronária Percutânea da DA (29/04/2022)

Cateterização seletiva do tronco da coronária esquerda foi confirma-
da pela modificação do eletrocardiograma após administração de so-
lução salina, SEM administração de contraste.

Evolução Clínica
• ICP da DA finalizada com o total de 6 mL de contraste.
• Função renal inalterada pós-ICP.
o Cr 4,0 – TFG 13 mL/min/1.73m² (CKD-EPI)
• Alta hospitalar em 01/05/2022.
• Assintomática no seguimento de 1 mês.

Conclusões
• Injúria renal aguda induzida pelo contraste prolonga a hospitali-

zação, aumenta os custos ao sistema de saúde e, principalmente, 
aumenta a morbi-mortalidade no curto e longo prazo. 

• Pacientes com TFG < 30 mL/min possuem maior risco.

• ICP com mínima utilização de contraste, ou mesmo sem contraste, 
se faz necessária nesse cenário, e é possível com guia por ultrassom 
intracoronário (IVUS).

• Confirmação da cateterização coronária sem contraste é possível 
pelas modificações do ECG induzidas pela injeção de solução salina. 

• Utilização da cinecoronariografia diagnóstica como referência é ne-
cessária para avanço dos guias 0.014”, confecção da silhueta metáli-
ca, e co-registro com as imagens de IVUS. 

• Planejamento da ICP e confirmação de resultado otimizado pelo 
IVUS é fundamental.

• Angiografia final com mínimo contraste complementa informação 
sobre fluxo distal, oclusão de ramos e perfuração coronária.

CC-002801
ULTRASSOM INTRACORONÁRIO NA FALÊNCIA 
DA INTERVENÇÃO NO TRONCO DA CORONÁRIA 
ESQUERDA
Lucas Ferreira Marcondes Lemos1, José Henrique Herrmann Delamain1, 
Alberto Colella Cervone1, Daniel Silva Chamié de Queiroz1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Apresentação Clínica
• Paciente de 82 anos, do sexo feminino, procurou o Pronto-Socorro 

com história de dor torácica associada a palpitações com início há 
2 horas. 

• Antecedentes Patológicos: Hipertensa, Dislipidêmica, Diabetes 
Mellitus Tipo 2, Acidente Isquêmico Transitório há 2 anos, Fibro-
mialgia, Doença Arterial Obstrutiva Periférica.

• Sinais vitais: FC 150 bpm, PA: 70 x 30 mmHg, FR: 16 rpm ECG com 
ritmo de Fibrilação Atrial e FC de 140 bpm;

• Realizada Cardioversão Elétrica Sincronizada com retorno para 
ritmo sinusal, mas persistência de dor torácica refratária a Nitro-
glicerina IV, o que resultou em encaminhamento para cinecorona-
riografia de urgência.

• Troponina: 2,49 (Valor referência: <0,01)

Cinecoronariografia & ICP Ad-hoc

Evolução Clínica
• Paciente permaneceu sem angina após a ICP do tronco da coronária 

esquerda, recebendo alta no segundo dia.
• 5 meses após o procedimento voltou a apresentar angina aos mo-

derados esforços.
• 7 meses após o procedimento compareceu ao PS com dor torácica 

de forte intensidade, iniciada em repouso, e associada a náuseas.
• ECG: Ritmo sinusal com alteração de repolarização da parede lateral.
• Troponina alterada, com incremento de 20% na segunda dosagem.
• Paciente encaminhada para cinecoronariografia nas primeiras 24h
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Cinecoronariografia

Patência do stent implantado no Tronco da Coronária Esquerda em di-
reção à artéria descendente anterior, com piora da estenose no óstio da 
artéria circunflexa.

Avaliação com Ultrassom Intracoronário (IVUS)
• Corrida de IVUS adquirida da DA em direção ao TCE. Não foi possí-

vel cruzar o cateter de IVUS para a artéria circunflexa.
• Stent bem expandido no segmento que cobre a descendente ante-

rior.
• TCE curto, com stent comprimido (“crushed”) para um dos lados do 

vaso obstruindo o óstio da artéria circunflexa.
• Stent se estendendo até o óstio do TCE sem grande protrusão para 

a aorta.

Re-Intervenção no TCE

Evolução Clínica
• Tirofiban IV foi mantido por 24hs pós procedimento devido a trom-

bo intrastent visualizado no IVUS.
• Sinais vitais permaneceram estáveis.
• Ecocardiograma demonstrou Fração de Ejeção de 60% sem alteração 

da contratilidade segmentar do VE.
• Alta no 3o dia pós-procedimento;
• Na consulta de retorno de 1 mês paciente encontra-se assintomática.

Conclusões
• Com o avanço da Cardiologia Intervencionista, intervenção percutâ-

nea no TCE tem sido cada vez mais frequente no dia-a-dia do car-
diologista intervencionista.

• No entanto, aplicação da técnica correta, e otimização do procedi-
mento são fundamentais para o sucesso do procedimento e manu-
tenção do seu resultado no longo prazo.

• Extenso corpo de evidência demonstra o benefício prognóstico da 
• utilização do IVUS para guia e otimização das intervenções no TCE.
• O uso do IVUS no presente caso foi fundamental para determina-

ção do mecanismo de falência do stent e para guiar o manejo tera-
pêutico. Seu uso no procedimento índice poderia ter prevenido ou 
orientado a correção da deformação estrutural do stent e prevenido 
o re-infarto

CC-003201
COMPRESSÃO EXTRÍNSECA DO TRONCO DA 
CORONÁRIA ESQUERDA (TCE) PELO TRONCO 
ARTÉRIA PULMONAR (TAP) DILATADO - UM 
RELATO DE CASO
Marcos Vinícius Retali De Melo Vinha1, Marcio Antonio Dos Santos1, 
Jean Pedroso Vasques1, Gabriela Taveira Estrela1, 
Luciano Folchine Trindade1

1 Hospital De Base De São José Do Rio Preto - FAMERP/FUNFARME

Apresentação clínica
• Paciente 51 anos, masculino, previamente hipertenso e portador de 
Hipertensão Artéria Pulmonar Idiopática, com dispneia aos grandes 
esforços, sem demais queixas cardiovasculares, foi encaminhado ao 
setor de hemodinâmica para realização de cateterismo cardíaco direi-
to (medidas de Swan-Ganz) e esquerdo.

Avaliação Angiográfica

Evidenciado durante o exame a presença de obstrução ostial de 80% 
no TCE, sem demais obstruções coronárias

Tomada de decisão 
• Após discussão do caso com Heart Team, optado por intervenção  

coronária percutânea do TCE.

Intervenção
• Seletivado TCE com cateter EBU 3.5 7 Fr, via femoral direita. 
• Passagem de fio guia 0,014" Choice Moderate pela obstrução. Pré-

dilatação com balão Pantera Leo 4,0x12mm. Implante de stent far-
macológico Promus 4,0x24mm com liberação a 9 atmosferas (ATM) 
e hiperdilatação a 18 ATM com otimização do resultado. 

• Ausência de acometimento de ramos laterais e complicações durante 
o procedimento.
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Evolução pós intervenção
• Paciente evoluiu bem, estável hemodinamicamente, sem intercor-

rências, com terapia ótima para pacientes com doença  arterial co-
ronariana. No entanto, pós procedimento aventou-se a  possibili-
dade de compressão do TCE pela artéria pulmonar,  confirmada por 
angiotomografia coronariana.

Conclusão
• A compressão do TCE em pacientes com HAP é uma causa tratável 

de angina e isquemia ventricular esquerda. 
• A ICP pode ser considerada em pacientes com condições anatômi-

cas favoráveis com um baixo risco de complicações ou em pacientes 
com condições clínicas que predizem um alto risco de eventos 
adversos diante da cirurgia

• Dor precordial causada por compressão extrínseca do TCE por um 
TAP dilatado deve ser considerada no diagnóstico diferencial de an-
gina ou de disfunção ventricular esquerda em pacientes com HAP.

• O implante de stent por via percutânea pode apresentar bons re-
sultados angiográficos e clínicos. Mais estudos são necessários para 
verificar o impacto da ICP no prognóstico desses pacientes.

CC-003401
APRESENTAÇÃO ETIOLÓGICA ATÍPICA DE 
SÍNDROME CORONARIANA AGUDA EM ADULTO 
JOVEM: RELATO DE CASO
Fábio Bellini Pereira Teixeira, Gustavo Semenedo Taminato,  
Luis Henrique Theotilas Salerno, Isabella Gomes Carvalho,  
Júlio Cesar Francisco Vardi, Hélio José Castello Jr,  
Junior Charly Florero Pereira, Eder Frederico Andrade da Silva, 
Gustavo Mantovani Pucci, Marcelo Jose de Carvalho Canterelli,  
Flavio Goncalves Lyra

Apresentação clínica 
• P.P, 47 anos, sexo masculino, tabagista, HAS, DLP.
• Admitido no PS por dor torácica tipica após esforço. 
• Exame físico: RCR, 2T, BNF, sem sopros ou ES, sem sinais de con-

gestão sistêmica e/ou pulmonar.

Legenda: ECG com supra ST de parede lateral alta e infra ST em D3 e aVF.

• Realizado diagnóstico de Síndrome Coronariana Aguda 
• – Feito ataque de AAS 300mg e Clopidogrel 600mg.
• – Teste de COVID negativo.
• – Encaminhado para laboratório de hemodinâmica.
• – Delta tempo dor-cateterismo de 60 minutos.

Avaliação angiográfica

Legenda: – Foto 1. Aneurisma na ADA com fluxo turbilhonado e ADA 
ocluída no terço proximal.

Foto 2. Medidas do aneurisma

Intervenção

Legenda: 

Foto 1. Insuflado balão 3.0 x 20mm a 16ATM. 

Foto 2. Passagem de cateter de tromboaspiração.

Foto 3. Injeção de controle após adenosina e tirofiban IC. 

Evolução pós intervenção

Legenda: Controle após 1 semana: 
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– Presença de aneurisma na ADA com fluxo turbilhonado, recanalização 
da ADA porem ocluída no leito terminal.

Evolução pós intervenção
• Assintomático e estável hemodinamicamente.
• ECOTT 09/09/2020: FE 47% (S) acinesia de toda região apical.
• Optado por manter anticoagulação com DOACs associado a clopi-

dogrel 1 ano e após DOACs de forma indefinida.
• Manteve-se assintomático, fluxo coronário TIMI III, sem evidência 

de estenose obstrutiva.
• Follow up de 20 meses
• – Em uso Rivaroxabana, Carvedilol, Losartana e Rosuvastatina
• – Caminhada 40 minutos 5x/semana sem sintomas

Conclusão
• Paciente jovem com SCA com supra ST de etiologia atípica e apre-

sentação com aneurisma fusiforme de ADA complicado por trom-
boembolismo distal.

• Principal mecanismo relacionado ao evento agudo é o turbilhona-
mento de fluxo sanguíneo no local da dilatação com consequente 
formação de trombo e embolia distal.

• O manejo do aneurisma de coronária é incerto e deve ser individua-
lizado a cada caso.

CC-004101
ORIGEM ANÔMALA DA ARTÉRIA CORONÁRIA 
DIREITA EM MULHER JOVEM: UM RELATO DE CASO
Gustavo Catizani Faria Oliveira1, Álvaro Gabriel Durães1

1 Biocor Rede D

Apresentação clínica
• As anomalias de origem das coronárias são entidades raras;
• Representa 20% dos óbitos não traumáticos em jovens – 2ª maior 

causa; 
• A anomalia da coronária direita é classificada pela sua não origem 

no seio coronariano direito (CD)
• Trajetória maligna interarterial entre aorta ascendente e tronco da 

pulmonar

Apresentação clínica
• Sexo feminino, 29 anos, hipertensa desde os 12 anos e história fa-

miliar positiva de pais para doença coronariana precoce.
• Dor torácica atípica com piora ao estresse há 2 meses.
• Encaminhada a investigação para miocardiopatia isquêmica.

Método adjunto
• Cintilografia miocárdica

Avaliação angiográfica
• Cineangiocoronariografia

Tomada de decisão e intervenção
• Optado pelo Heart Team por angioplastia com implante de stent 

farmacológico em segmento proximal de coronária direita.

Evolução pós-intervenção
• Angiotomografia coronariana realizada 6 meses após implante de 

stent com adequado posicionamento e sem sinais de estenose.

Conclusão
• Angiotomografia método padrão-ouro para o diagnóstico de acordo 

com a II Diretriz de Ressonância Magnética e Tomografia Compu-
tadorizada cardiovascular
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Conclusão
• Tratamento consolidado: cirúrgico para pacientes com sinais de 

isquemia miocárdica grave ou com arritmias malignas Dilema: Sin-
tomas brandos – angioplastia percutânea ou conservador medica-
mentoso??

• Caso em questão: Manejo percutâneo devido idade da paciente e 
dor torácica típica refratária.

CC-004701
LESÃO INTRASTENT POR NEOATEROSCLEROSE 
ASSOCIADA A CALCIFICAÇÃO VISUALIZADA NA 
AVALIAÇÃO COM OCT
Rodrigo Leite Albanez1, Micheli Zanotti Galon1,  
Gustavo Affonso de Oliveira1, Erlon Oliveira de Abreu Silva1

1 IGESP - Instituto de Gastroenterologia de São Paulo

Apresentação Clínica
• Paciente masculino, 58 anos, portador de doença arterial coronariana 

com implante de stent na artéria descendente anterior em 2004.
• História familiar positiva (Pai IAM aos 50 anos)
• Clínica: Dispneia aos esforços
• Realizado teste ergométrico o qual foi positivo para isquemia. 
• Optado pela realização de cinecoronariografia

Cinecoronariografia

• Notar a pouca quantidade de cálcio angiograficamente

Resting Full-Cycle Ratio(rFR)
• Optado pela realização de avaliação fisiológica por se tratar de lesão 

angiograficamente moderada.

Tomografia de Coerência Óptica – Pré

• Preditores de má-expansão do stent presentes:
• - Arco > 180 graus de cálcio
• - Espessura do cálcio > 0.5mm
• - Extensão com > 5mm

Tomografia de Coerência Óptica
• Optado pelo preparo da lesão com uso de Cutting-balloon e balão 

não-complacente.

Tomografia de Coerência Óptica – Final
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Cinecoronariografia após Angioplastia

Conclusão
• A presença de cálcio em lesões neoateroscleróticas é incomum (de 

10 a 16% das lesões neoateroscleróticas), normalmente em stents 
com mais de 3 anos do implante. No entanto sua presença pode 
impedir a adequada expansão do novo dispositivo.

• A avaliação com imagem intravascular nesse caso foi de crucial im-
portância para melhor preparo da lesão.

• O uso de dispositivo de imagem intravascular é de primordial im-
portância em casos de lesões intrastent

CC-004702
DISSECÇÃO ESPONTÂNEA DE CORONÁRIA 
TRATADA COM TÉCNICA DE FENESTRAÇÃO COM 
“CUTTING-BALLOON”
Rodrigo Leite Albanez1, Adriano Mendes Caixeta1,  
Marcio Eduardo de Rezende1, Breno Oliveira Almeida1, Guy F. A. Prado1

1 Hospital Israelita Albert Einstein São Paulo-SP

Caso Clínico
• Paciente de 51 anos de idade, deu entrada no setor de emergência 

apresentando quadro de dor torácica típica associada a náuseas, vô-
mitos e sudorese. 

• Dados vitais e exame físico sem alterações.
• ECG com ritmo sinusal, sem elevação do segmento ST ou qualquer 

sinal de isquemia.
• Pico de troponina de 1269pg/ml (Referência <5 pg/ml).
• Paciente encaminhada para cinecoronariografia.

Cinecoronariografia

• Pela ausência de outras lesões coronarianas, idade jovem da pacien-
te e ausência de fatores de risco clássicos para doença ateroscleróti-
ca, aventada hipótese de dissecção espontânea coronariana tipo III.

• Sendo assim, optado pela realização de tomografia de coerência óp-
tica intravascular (OCT).

OCT

Intervenção
• Pelo quadro de fluxo distal TIMI II e recorrência de angina, optado 

pela intervenção percutânea através da técnica de fenestração para 
tratamento do quadro.

• Utilizado “cutting-balloons” 2,0 x 15mm (8 atm) e 2,5 x 10mm  
(8 atm).

OCT após Cutting-Balloon

*: Notar a fenestração causada Pelo cutting-ballon e o esvaziaMento do 
hematoma mural.

Cinecoronariografia após Intervenção

Conclusão
• A dissecção coronariana espontânea é uma doença incomum que 

afeta principalmente mulheres jovens.
• A imensa maioria dos casos deve ser manejado conservadoramente.
• Em casos de instabilidade hemodinâmica, arritmias ventriculares 

graves, angina refratária a intervenção encontra-se indicada.
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• Múltiplos tratamentos podem sem utilizados como implante de 
stents, angioplastia com balão, cirurgia de revascularização do mio-
cárdio e fenestração percutânea.

• A técnica de fenestração é segura e eficaz no tratamento desta doen-
ça. Principalmente nos pacientes com ausência de orifício de comuni-
cação com a luz verdadeira do vaso (mecanismo “outside-in” quando 
o hematoma se origina a partir dos microvasos da camada média).

CC-004801
TAMPONAMENTO SECO: UMA COMPLICAÇÃO RARA 
E ESPECÍFICA DA ANGIOPLASTIA CORONARIANA 
RETRÓGRADA. O QUE FAZER NESSA SITUAÇÃO?
Evandro Martins Filho1, Antonio Leilton Luna Machado Junior1,  
Amilson Martins Pacheco1, Wanessa Karla de Souza Pereira1,  
Emanuele Rocha da Silva1

1 Santa Casa de Maceió

Chronic Total Occlusion (CTO)

Caso Clínico
• 61F
• AE CCS III nos últimos 6m de caráter progressivo
• TMO
• AAS 100mg, clopidogrel 75mg, rosuvastatina 10mg, metoprolol 

50mg 2x, telmisartana 40mg, vastarel 35mg 2x, monocordil 20mg 2x
• MIBI + inferior (grande carga isquêmica)
• Angiografia coronária – CTO na CD
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Resultado final

Conclusão
• Paciente recebeu alta no 4 DPO.
• Tamponamento seco é um rara complicação da angioplastia retro-

grada por colaterais septais
• A grande maioria das injúrias das colaterais é benigna e evolui de 

forma satisfatória sem tratamento especifico
• Importante reconhecer grandes lacerações e hematomas em geral 

os que levam a repercussão hemodinâmica aguda
• Rápido manejo com fluidos e vasopressores é essencial
• Nos casos de instabilidade hemodinâmica e hematoma septal com 

restrição ao enchimento ventricular é importante selar ambas as 
entradas da colateral septal comprometida preferencialmente com 
micro molas (forma mais controlada e previsível de tratamento)

• Equipe multidisciplinar, laboratório de hemodinâmica equipado 
com todos os insumos e dispositivos atrelado a profissionais expe-
rientes em intervenção coronária percutânea complexa são a chave 
para contornar essa complicação potencialmente fatal.

CC-004802

ATERECTOMIA ROTACIONAL ATRAVÉS DE 
CATETER DE EXTENSÃO COMO TRATAMENTO 
DE RESGATE PARA LESÃO CALCIFICADA NÃO 
DILATÁVEL POR BALÃO
Evandro Martins Filho1, Luiz Alberto Rolla Maneschy2

1 Santa Casa de Maceió, 2 Hospital Guadalupe

Apresentação clínica
• Caso: 64 anos, feminino
• Hipertensão, diabetes, dislipidemia
• Função VE preservada
• Função renal normal
• IAM sem supra de ST
• ECG com isquemia ântero-lateral
• Lesão alvo: DA

Coronariografia (27/04/22)

Tomada de decisão
• Cateterismo evidenciou lesão grave e extensa em DA (terço proxi-

mal e médio com calcificação severa e doença difusa em segmentos 
• distais)
• Coronária direita com doença ateromatosa extensa angiografica-

mente moderada
• Ventriculografia esquerda evidenciou função ventricular esquerda 

preservada
• Foi optado por revascularização percutânea (ICP) de lesão calcifica-

da em terço proximal e médio da descendente anterior (lesão culpa-
da pela SCA) e reavaliação clínica com prova funcional em 6 meses 
para decisão sobre intervenção em CD.

Angioplastia coronária (27/04/22)

Tomada de decisão
• Foi realizado angioplastia com implante de 1 stent farmacológico 

3.0/16mm em terço proximal da descendente anterior e tentativa 
de angioplastia da lesão em terço médio sem sucesso, lesão não di-
latável com balões NC 2.75 e 3.0 em alta pressão (24-26 ATM) com 
efeito de “dog-bone”.

• Devido a não disponibilidade de outras técnicas adjuntas para o 
manejo de lesões calcificadas o operador resolveu interromper o 
procedimento e fazer uma nova tentativa com recursos e técnicas 
apropriados para o caso.

• A estratégia para nova tentativa seria de fazer aterectomia através 
de um cateter de extensão para proteger o stent recém implantado e 
evitar complicações do tipo aprisionamento de “burr”. (abaixo tabe-
la de compatibilidade de ogivas com cateter de extensão.

Angioplastia coronária  
(nova tentativa – 12/05/22)
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Resultado final

Conclusão
• O cálcio coronariano está se tornando cada vez mais prevalente no 

laboratório de cateterismo moderno/na era “CHIP”
• População envelhecendo
• Comorbidades
• Lesões calcificadas estão entre as lesões de maior risco que trata-

mos (tecnicamente mais difícil e com maior risco de complicações)
• A imagem é obrigatória:
• Ajuda no diagnóstico das lesões calcificadas e na escolha da melhor 

técnica de preparo da lesão
• Algoritmos de tratamento (com base no comprimento, arco, espes-

sura do cálcio)

• Após a preparação inicial da lesão e antes do implante do stent
• Otimização do stent
• A utilização de cateteres de extensão nas angioplastias complexas 

vem se tornando uma rotina
• Neste caso mostramos a factibilidade de utilizar um cateter de ex-

tensão para proteger um stent recém implantado e realizar através 
do mesmo aterectomia rotacional de lesão distal.

• O uso da imagem intravascular e o correto preparo das lesões cal-
cificadas antes do implante dos stents poderiam ter tornado esse 
caso de mais simples resolução.

CC-004803
TÉCNICA DE “ADR FACILITADA” PARA 
RECANALIZAÇÃO DE OCLUSÃO TOTAL CRÔNICA 
INTRASTENT EM LEITO NATIVO DA DESCENDENTE 
ANTERIOR EM PACIENTE COM MIE-DA 
DISFUNCIONANTE
Evandro Martins Filho1, Antonio Leilton Luna Machado Junior1,  
Amilson Martins Pacheco1

1 Santa Casa de Maceió

Apresentação clínica
• 47 anos, masculino
• Hipertensão, DAC precoce (RM em 2018), HF + DAC (pai), 
• Função VE preservada
• Função renal normal
• AE CCS III
• Cintilografia com isquemia anterior
• Lesão alvo: DA

Coronariografia (dupla injeção)

Tomada de decisão
• Paciente encaminhado para revascularização do território da des-

cendente anterior (JCTO elevado)
• Haja visto o paciente ser jovem nosso plano foi de recanalizar a 

descendente anterior através do leito nativo utilizando a técnica de 
“ADR facilitada” caso as técnicas retrograda e anterógrada falhassem

• O plano foi de utilizar como via de acesso a ARE (Introdutor slender 
6-7F) e AFD (bainha longa 8Fx45cm)
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Resultado final

Conclusão
• A técnica de ADR facilitada pode ser utilizada para recanalizar oclu-

sões totais crônicas complexas em pacientes já revascularizados 
onde se consegue acesso distal ao leito nativo da coronária através 
de enxertos falidos ou degenerados.

• O fato de termos um alvo fixo radiopaco (fio guia no leito distal) 
facilita a recanalização do leito nativo e poupa uso de contraste e 
radiação principalmente em casos de alta complexidade como este 
que foi mostrado.

• Nesse caso a utilização da técnica de ADR facilitada para revascu-
larização do vaso nativo evitando o implante de stent através da 
anastomose distal da MIE-DA em paciente muito jovem o que di-
ficultaria uma recanalização futura do leito nativo numa eventual 
falência destes stents foi o que nos motivou o uso dessa estratégia.

CC-004804

ICP PARA CTO INTRASTENT NO ÓSTIO DA CD: UMA 
HISTÓRIA DE 10 ANOS DE UMA CTO CAUSADO POR 
DISSECÇÃO INDUZIDA POR CATETER E IMPLANTE 
DE STENTS NA FALSA LUZ
Evandro Martins Filho1, Antonio Leilton Luna Machado Junior1,  
Amilson Martins Pacheco1

1 Santa Casa de Maceió

Clinical Presentation
• 76 year old, male
• 2012 had mild chest pain and abnormal treadmill test
• Hx of catheterization in 2012 and unsuccessful PCI to RCA after 

catheter induced dissection
• Patient had acute RCA occlusion causing inferior STEMI and com-

plete AV block.
• Unsuccessful PCI with 2 DES placed in the false lumen
• Managed clinically with the subsequent need for PPM
• 2013 had a new attempt in OSH for recanalization with no success 

(we couldn’t gather report/images from this procedure)
• Had chronic angina managed clinically with progression of symp-

toms in the last 6 months. 
• Now CCS II-III anginan under OMT impacting his QoL
• MRI showing viability at inferior wall. EF of 55%
• Normal renal function
• Echo: normal LV function, inferior e inferior-septal hypokinesia
• Angiogram: LCA with mild CAD and mLAD myocardial bridge, RCA 

flush ostial intrastent CTO
• Target lesion: flush ostial intrastent RCA-CTO with a previous failed 

attempt

Coronary angiogram (2012)
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Urgent PCI after catheter induced dissection (2012)

Coronary angiogram (2021)

CTO Evaluation/CTA planning

• Lesion length: very long (>40mm)
• Entry shape: blunt (flush ostial)
• Vessel course: clear (IS-CTO)
• Distal target: bifurcation small OM branch without a stump
• Calcification: none/mild
• Interventional collateral: CC 0-1 S1, CC1 S2, AV grove epicardial 

connections (very tortuous but doable)
• Non interventional collaterals: epicardial connections from dx LAD 

to RCA OM branches

Case strategy - Step-by-Step
• High J-CTO case (“retrograde access dependent” case)
• 2. Primary retrograde approach with bi-directional approach (plan 

to start with retrograde access from S1 surfing with FFC after tip 
injection)

• 3. Antegrade puncture with stiff wires (Infiltrac, Hornet 14, ProVia 
12, CP12, Astato 20)

• 4. 2nd strategy AWE
• 5. 3rd strategy IVUS guided and/or Stingray reentry
• 6. RRA 7F XB 3.5 + Terumo Slender 6-7F / RFA with Cordis Brite 

Tip 8Fx45 long sheath and AL1 8F
• 7. Aim to get reverse CART done inside stent architecture using a 

guide extension catheter and IVUS guidance if needed
• 8. Externalization
• 9. Appropriate stent implantation with IVUS optimization

PCI (2021) 

Final Result

Take home message
• 1. Flush ostial CTOs are very challenging and the difficult is not 

measured by majority of current CTO scores
• 2. Catheter induced coronary dissections may occur due dampening 

of pressure curve, forceful injections leading to hydraulic vessel 
trauma

• 3. After dissections and abrupt vessel closure stop injecting!
• 4. True lumen vessel wiring is required for proper treatment, if 

you’re not able to wire then don’t stent it
• 5. There’s an important role for IVUS to detect false lumen wire 

position
• 6. Retrograde approach is a powerful technique to fix these kind of 

CTOs but may be challenging to execute
• 7. We show that careful PCI planning is the key for success. 
• 8. CT scan may be important in such challenging and ambiguous 

anatomies
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CC-005001
ATERECTOMIA CORONARINA COM USO DE LASER 
PARA TRATAMENTO DE LESÃO CALCIFICADA EM 
STENT HIPOEXPANDIDO
Gabriel Kanhouche1, Mauricio Felippi de Sá Marchi1,  
Marcelo Harada Ribeiro1, Carlos M. Campos1, Henrique Barbosa Ribeiro1

1 InCor

Paciente

Identificação: 
• 66 anos, masculino

A.P.:
• HAS
• DM II, insulino requerente
• Ex-tabagista (Parou há 20 anos)
• Dislipidemia

Queixa: 
• Angina progressive no ultimo mês A.C.:
• 1999 – BMS em ADA
• 2001 – RIMA para ACD
• 2007 – DES em ACX
• 2012 – DES overlapping ADA 
– Trombose aguda de stent

Cateterismo

Opções de tratamento
• CABG – Recusado em Heart Team devido proximidade da RIMA 

com esterno.
• Aterectomia rotacional ou cutting balloon – Estrutura de stent
• hipoexpandida
• Balão farmacológico apenas – Extensa calcificação entre parede do 

vaso e stent
• ELCA – Opção de escolha

ELCA
• Cateter 0.9 mm X8Vitesse ELCA
• Progressivo incremento da carga
• 40mJ/mm2 - 40Hz
• 60mJ/mm2 - 60Hz
• 80 mJ/mm2 - 80Hz
• Injeção salina associado no preparo da lesão intra-stent

Pré-dilatação

Stent e pós-dilatação

Antes e Depois

Take-Home Message
• O papel fotoquímico faz a dissociação das ligações moleculares da 

célula.
• O efeito fototérmico gerado pela vibração leva ao amolecimento das 

fibras colágenas e proteicas do ateroma.
• O efeito fotomecânico gerado pela explosão e implosão das bolhas 

de vapor leva à ruptura da placa.
• ELCA é seguro e indicado para lesões calcificados intra-stent, stents 

hipoexpandidos e lesões difíceis de cruzar.
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CC-005601
EVOLUÇÃO DA TROMBOASPIRAÇÃO CORONÁRIA: 
SISTEMA PENUMBRA CAT RX
Muryelle Rosa Coelho1, Rogerio Las Casas1, Vinicius Daher Vaz1,  
Fabricio Las Casas1, Tannas Jatene1

1 Hospital do Coração Anis Rassi

Apresentação Clínica
• O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) ocorre por ruptura da placa 

aterosclerótica, e consequente trombose coronária.
• Grande quantidade de trombo intracoronário é um desafio para o 

cardiologista intervencionista por dificultar o reestabelecimento 
do fluxo TIMI III e predispor á embolização para a microcirculação 
distal (no-reflow). 

• A tromboaspiração coronária consiste em reduzir a carga trombótica, 
melhorar a perfusão coronária e reduzir a área de fibrose.

Avaliação angiográfica
• Sexo masculino, 72 anos, antecedentes de tabagismo, hipertensão 

arterial sistêmica, dislipidemia, diabetes mellitus e doença renal 
crônica. 

• Admitido no setor de emergência com IAM com supra desnivelamen-
to do segmento ST na parede inferior e delta T de 7 horas de dor. 

• Administrada dose de ataque de ácido acetilsalicílico, ticagrelor se-
guido de cateterismo cardíaco que revelou oclusão total aguda no 
terço médio da coronária direita.

• Após recanalização com balão, foi observada placa rota e alta carga 
• trombótica.
• Administrado inibidor da glicoproteína IIbIIIa seguido de trom-

boaspiração mecânica convencional sem sucesso e com fluxo distal 
TIMI I.

Tomada de decisão
• Diante do insucesso, foi optado pelo sistema de tromboaspiração 

mecânica Penumbra CAT RX que utiliza cateter com maior lúmen 
interno e acoplado ao aspirador de pressão, diferente da modalida-
de convencional que utiliza seringa de aspiração manual.

Intervenções
• Foi reestabelecido fluxo TIMI III e implantado stent farmacológico 

com sucesso, seguido de transferência à unidade coronariana.

Evolução pós intervenção
• Evoluiu sem intercorrências, ecocardiograma demonstrou fração de 

ejeção preservada e hipocinesia da parede inferior. 
• Alta hospitalar após quatro dias de internação, em uso de dupla an-

tiagregação plaquetária, estatina e betabloqueador.

Conclusão
• O estudo TAPAS sugeriu redução de eventos cardiovasculares maio-

res com a tromboaspiração mecânica de rotina no IAM. Porém, es-
tudos randomizados como TASTE e TOTAL tornaram essa conduta 
classe III de recomendação, por não demonstrar benéfico clínico e 
aumentar o risco de Acidente Vascular Cerebral.

• Diante dos resultados favoraveis do subgrupo com alta carga trom-
botica do estudo TOTAL, foi desenvolvido o sistema Penumbra CAT 
RX que apresenta vácuo contínuo, tornando a aspiração mais efeti-
va e com menor incidência de AVC.

• O estudo CHEETAH, em curso, avalia exclusivamente pacientes 
com alta carga trombótica com uso do Penumbra CAT RX, como 
no caso descrito em questão onde esse dispositivo foi fundamental 
para o sucesso do procedimento.

CC-007101
SPONTANEOUS CORONARY ARTERY DISSECTION 
TYPE 2 OF THE LEFT ANTERIOR DESCENDING 
ARTERY IN A PATIENT WITH COVID-19 INFECTION, 
PRESENTING WITH ST SEGMENT ELEVATION.
Ricardo de Souza Alves Ferreira1, Renato Sanchez Antonio1,  
Marcelo D’anzicourt Pinto2, Paula Silva de Pariz3,  
Vicente Paulo Resende Junior2

1 HRCor - Santa Casa de Misericórdia - Hospital Regional do Coração do Sul 
de Minas Gerais, S, 2 HCI - Hospital das Clínicas Samuel Libânio,  
Pouso Alegre, MG, 3 HRCor - Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião 
do Paraíso, MG

Woman,41 years old, no previous comorbities besides overweight. 
Admitted in hospital, she was diagnosed with COVID-19. She was 
discharged in good clinical conditions, with prescription of sympto-
matics and oral anticoagulation (rivarobaxan). After 18 hours, she 
returned with typical pain chest, EKG with evidence for anterior ST 
segment elevation (Figure 1).
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The troponin result was 1069 ng/L (reference value > 100 ng / L = 
positive). Directed to cath lab, her coronary angiography had no evi-
dence for atherosclerosis. Left anterior descending artery with long 
luminal narrowing in medium segment,with recovery of its diameter 
in distal segment (Figure 2).

After prescription of intracoronary nitrate, there was no improve-
ment, which confirmed diagnosis of spontaneous coronary artery 
dissection (SCAD) type II (Figure 3).

Left ventriculography with mild hypokinesia in the anterior wall and 
accentuated in the apical. During coronaryangiography, the patient 
was already without pain and normal EKG. She was admitted in ICU 
for clinical optimal treatment and intense cardiac monitoring for 48 
hours. Echocardiogram demonstrated preserved global function and 
mild apical hypokinesis. The patient showed a good clinical impro-
vement during treatment in hospital, being discharged after 5 days, 
with double antiplatelet therapy, beta blocker and angiotensin-con-
verting enzyme inhibitor. It is set that active infection for COVID-19 
can trigger vascular endothelial dysfunction, but if it persists, it is 
still not clear. The SCAD must be considered for differential diag-
nosis as one of the various cardiac manifestations of infection for 
COVID-19.
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CC-008201

USO DA TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA 
PARA GUIAR O DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE 
TROMBOSE MUITO TARDIA DE STENT CORONÁRIO 
APÓS INFECÇÃO POR COVID-19
Patrick Sadao Nishikawa1, Luiz Felipe Carvalho Lopes1,  

Silvio Zampieri Ribeiro1, Daniel Chamié1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Apresentação Clínica
• Masculino, 65 anos.
• Antecedentes: HAS, DMNID, DLP, extabagista, DAC com angioplas-

tia prévia para 
• DA e Cx em 2018.
• Recebeu a primeira dosa da vacina 
• (AstraZeneca) para COVID-19 em maio de 2021.
• Diagnosticado com COVID-19 em 01 de 
• julho de 2021.
• Em 11 de julho de 2021, apresenta-se no PS com queixa de dor to-

rácica típica com início súbito, há 2 horas.
• O exame físico e os sinais vitais eram normais na admissão.

Cinecoronagiografiade Emergência

Avaliação com Tomografia de Coerência Óptica

Evolução Clínica
• O fluxo coronário estava preservado (TIMI 3) em todas as coronárias, 

e o paciente encontrava-se sem dor ao final da cinecoronariografia.
• Em razão da grande carga trombótica e da grande desproporção 

de calibre entre o vaso proximal e a borda do stent, com incerte-
za quanto à sua extensão, mantivemos o paciente com aspirina, 
clopidogrel e anticoagulação plena com enoxaparina por 05 dias, 
com programação de reestudo angiográfico e OCT após o período 
de anticoagulação.

• O ECG mostrou resolução completa do supradesnível do segmento 
ST após a cineangiocoronariografia; 

• Nível máximo da Troponina-I foi 2.570 ng/L.
• Paciente permaneceu assintomático e clinicamente estável durante 

a internação.
• O ecocardiograma transtorácico mostrou FEVE preservada (65%) 

sem anormalidades da contratilidade segmentar.

Considerações e Conduta Terapêutica
• Um balão grande, com diâmetro de 5,5 ou 6,0 mm seria necessário 

para corrigir o segmento de malaposição do stent; 
• Considerando a grande discrepância de diâmetro entre a referência 

proximal do vaso (diâmetro médio do lumen de 5,5 mm) e o diâmetro 
do stent, e o curto segmento de malaposição do stent (~1,5 mm), a 
insuflação de um balão, mesmo que muito curto (6 mm), poderia:
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• I. Aumentar o risco de perfuração do vaso no segmento proximal 
do stent caso o balão seja insuflado todo no interior do stent, ou 

• II. Aumentar o risco de dissecção na referência proximal não trata-
da caso o balão seja posicionado de forma a cobrir apenas o curto 
(~ 1,5 mm) segmento de máaposição, com o restante posicionado 
fora do stent 

• Considerando o baixo risco de sangramento do paciente, e o fato de 
a má-aposição estar presente há 3 anos, somados aos riscos acima 
expostos, optamos por manter terapia antiplaquetária dupla pro-
longada, sem manipulação coronária adicional.

Conclusões
A COVID-19 pode resultar em infarto agudo do miocárdio secundário 
a trombose coronariana, principalmente em paciente com doença 
coronária estabelecida.
• No presente caso, a infecção por COVID-19 desencadeou trombose 
• coronariana em um segmento de aposição incompleta do stent pre-

sente e silencioso por quase 3 anos.
• A avaliação inicial do OCT forneceu informações sobre os mecanis-

mos de trombose do stent e orientou nosso manejo inicial com te-
rapia antitrombótica agressiva.

• OCT de acompanhamento confirmou a eficácia do nosso mane-
jo inicial e forneceu informações adicionais sobre os benefícios e 
riscos de manipulação coronariana adicional, sendo decisiva para a 
decisão terapêutica final.

CC-009101
INFARTO ANTERIOR EXTENSO DO MIOCÁRDIO 
SEM LESÕES CORONARIANAS OBSTRUTIVAS 
SIGNIFICATIVAS - MINOCA EM PACIENTE JOVEM: 
RELATO DE CASO
Davyd Marcondy de Oliveira Alves1, Evandro Martins Filho2,  
Maria Alayde Mendonça Rivera2, Mirelle Thayse Torres Silva3,  
Roberta Rodrigues Nolasco Cardoso2

1 Santa Casa de Misericórdia de Maceió - SCMM, 2 Santa Casa de 
Misericórdia De Maceió- Scmm, 3 Hospital Do Coração De Alagoas - Hcor

APRESENTAÇÃO CLÍNICA
• Paciente A.N., 35 anos, sexo masculino;
• Sintomas: Paciente admitido na emergência dia 21.08.2021 relatou 

dor torácica de forte intensidade em opressão com irradiação para 
MSE, acompanhada de sudorese acentuada e palidez cutâneo-mu-
cosa, de início súbito após subir um lance de escada com duração 
de 1 hora;

• Nega comorbidades e/ou alergias.
• Não fazia uso de medicamentos;
• Mãe hipertensa e pai diabético;
• PA 170/90 mmHg, FC 88 bpm, SaO2 99% AA, TAx 37 °C
• Na emergência foi realizado ECG, que evidenciou área eletricamente 

inativa anterosseptal e elevação dos marcadores de necrose miocár-
dica (CPK: 1839; CK-MB: 300, Troponina T: 51,8; D- dímetro: 0,27).

• Paciente foi encaminhado para realizar coronariografia em caráter 
de emergência.

• A coronariografia evidenciou lesão leve em terço proximal da des-
cendente anterior. A ventriculografia esquerda evidenciou hipoci-
nesia severa anterior (médio-apical), apical e ínfero apical;

AVALIAÇÃO ANGIOGRÁFICA
• Após o cateterismo cardíaco o paciente foi encaminhado para UTI 

coronária para cuidados clínicos.

• O ECOTT realizado no dia seguinte ao evento evidenciou câmaras 
cardíacas com dimensões normais, discreto aumento da raiz da aor-
ta e hipocinesia anterior, apical e ínfero-apical severa do ventrículo 
esquerdo;

• A FEVE pelo método de Simpson foi de 46% (imagens & parâme-
tros de cardiometria abaixo).

• Paciente evoluiu com estabilidade clínica, sem novos episódios de 
dor torácica e com queda progressiva dos marcadores de necrose 
miocárdica.

TOMADA DE DECISÃO
• Solicitado RM para diagnóstico diferencial de miocardite, cardio-

miopatia por estresse e MINOCA (Myocardial Infaction With No-
nostructive Coronary Arteries);

• A RM confirmou quadro de cardiopatia isquêmica, com extensa 
área de infarto do miocárdico transmural, sem viabilidade, com 
massa de fibrose miocárdica de 86g;

• Optou-se por complementar a investigação anatômica coronariana 
com a realização de Angio CT de coronárias.

• A Angio CT de coronárias evidenciou placa fibro-lipídica com im-
portante remodelamento positivo porém causando redução lumi-
nal discreta. Escore de cálcio zero.
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CT DE CORONÁRIAS
• Placa discreta em terço proximal da DA. (Placa lipídica com remode-

lamento positivo importante)
• Escore coronariano de cálcio de zero (Agatston).

EVOLUÇÃO PÓS INTERVENÇÃO
• O paciente recebeu alta no 10° DIH para seguimento ambulatorial e 

reabilitação cardíaca utilizando as seguintes medicações: Ramipril 
5mg 1x/dia,

• Anlodipino 5mg 1x/dia, Carverdilol 12,5mg 2x/dia, Clopidogrel 
75mg 1x/dia, AAS 100mg 1x/dia, Trimetazina 80mg 1x/dia, Rosu-
vastatina 10mg 1x/dia.

CONCLUSÃO
• Eventos tipo MINOCA (Myocardial Infaction With Nonostructive 

Coronary Arteries) são de menor significado clinico e tem melhor
• prognóstico, contudo este caso que relatamos evoluiu com um IAM 

anterior extenso com sequelas importantes e perda da função ven-
tricular esquerda;

• A RM cardíaca é um exame importante para diferenciar as causas 
isquêmicas de outras etiologias não isquêmicas (ex. miocardite);

• Na MINOCA a tomografia de coronárias pode ser utilizada a fim 
de caracterizar de forma mais detalhada a árvore coronariana e a 
presença de placas ateroscleróticas não bem definidas pela lumino-
grafia coronária.

CC-011201
OCLUSÃO DE FÍSTULA CORONARIANA COM USO DE 
COILS
Mauricio Felippi de Sá Marchi1, Gabriel Kanhouche1,  
Gilberto Guilherme Ajjar Marchiori1, Luiz Junya Kajita1, Alexandre Abizaid1

1 InCor

Apresentação clínica

Identificação
• 69 anos, masculino

HMP 
• Transplante cardíaco em 2018
• Biópsias endomiocárdica regulares até 2020, sem rejeição

Atual
• Realizada cintilografia de perfusão miocárdica – pequena isquemia 

estresse induzida em parede apical

Avaliação angiográfica

Tomada de decisão
• Fístula coronária é uma complicação rara da biópsia endomiocárdica
• O caso foi levado para discussão com Heart Team.
• Inicialmente o tratamento conservador foi considerado, mas em 

virtude da cintilografia, a oclusão da fístula foi planejada.
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Intervenção
• Inicialmente foi implantado um VortX® Diamond de 5,5 x 5 mm 

(Boston Scientific), seguido por um VortX® de 6,5 x 6 mm (Boston 
Scientific) e finalmente um VortX Diamond® de 5,5 x 5 mm (Boston 
Scientific) através de um microcateter Renegade® (Boston Scientific).

 

Evolução pós intervenção
• Paciente evoluiu sem intercorrências, com alta no segundo dia de 

pós operatório.

Take-Home Message
• A oclusão percutânea de fístulas coronárias é um procedimento 

com bons resultados quando realizado em centros de referência

CC-013201
USE SUBINTIMAL ROTATIONAL ATHERECTOMY IN 
AN UNCROSSABLE OSTIAL RCA CTO CASE
Marcelo Harada Ribeiro1, Cristina Echenique Silveira2,  
Frederico Ribeiro Simch3, Luis Augusto Palma Dallan4, Carlos Campos1

1 Instituto do Coração, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2 Imperial Hospital de Caridade, Florianópolis, 3 Hospital 
Cardiológico Costantini - Curitiba, 4 University Hospitals of Cleveland, 
Cleveland, Estados Unidos

CLINICAL HISTORY 
• Male, 78 years-old
• Diabetes mellitus, dyslipidemia, hypertension, CAD (previous 
• MI and CABG 10 years ago and RCA PCI attempt), CKD, PAD 
• Medications: ASA, Ticagrelor, Metoprolol, Losartan, Crestor and 

Nitrates

CASE PRESENTATION 
• Angina CCS III 
• Electrocardiogram: Inferior epicardial ischemia 
• TTE: LVEF 33%. Severe inferior hypokinesia. 
• MIBI: Severe and large inferior ischemia. IB = 25% of LV

CASE SUMMARY 
• Ostial RCA CTO with a J-CTO score = 4 
• Uncrossable proximal cap (micros, balloons, IVUS)
• Severe calcification

LEFT CORONARY ARTERY
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Few collaterals from the LAD to the RCA

SVG – LAD

SVG – Marginal ramus

Right coronary artery

1 - Rota 1.5mm burr in subintimal proximal cap

2 – Fielder FC advanced in subintimal after rota plaque modi-
fication
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3 – Reverse CART

4 – R-CART guideliner assisted: Retrowire entering guidliner

Final result after 3 DES

CONCLUSION
• Patient was discharged after 2 days and remained free of adverse 

events after 6-months follow-up
• CTO PCI still face some challenges 
• How to manage a hard calcified and uncrossable proximal cap
• Base, Side-base, ADR, AFR, Scratch and Go, Knuckle wire, … → All 

are good options but calcium still a failure predictor
• Rotational Atherectomy for some cases (bail-out strategy) may 

have a great potential even in the subintimal space to create dissec-
tions and fenestrations in order to advance the wire and overcome 
the challenging issue.

CC-013701
SÍNDROME COMPARTIMENTAL AGUDA POR 
ESPASMO RADIAL PÓS INTERVENÇÃO CORONÁRIA 
PERCUTÂNEA
Alan Vinicius Gamero Osti1, Antonio Helio Garcia Pozetti1,  
Antonio Geraldo Santana Queiroz1, Luciano Folchine Trindade1,  
Edgar Stroppa Lamas1

1 Hospital 13 de Maio

APRESENTAÇÃO CLÍNICA
• Paciente masculino, 68 anos
• HAS, DM,ex-tabagita, Dislipidemico.IMC:26. 
• ClCr>90ml/min
• Realizado DPAT (AAS + Ticagrelor) e encaminhado 
• para estratificação invasiva precoce. 
• Coronariografia realizada pela via radial direita. 
• Utilizado HNF 5000UI + monocordil no introdutor arterial 6F.

CORONARIOGRAFIA

Figura 1 e 2. Projeção caudal direita e Video 2 Projeção Cranial. Lesão 
crítica se estendendo desde óstio da DA até seu terço médio envolvendo 
origem do Dg1 o qual apresenta lesão importante proximal. Obs: coro-
nária direita sem lesões significativas. VE com hipocinesia anteroapical 
moderada

INTERVENÇÃO
• Decidido pela realização de angioplastia Ad Hoc.
• Trocado introdutor 6F por introdutor slender (6 -7F).
• Completado dose de HNF para 100U/Kg
• Utilizado cateter terapêutico EBU 7F
• Realizado implante de dois stents farmacológicos (Orsiro®) com so-

breposição de suas hastes e devido comprometimento do Dg1 realiza-
do tratamento da bifurcação com 3° stent por técnica de TAP 

• Durante procedimento paciente apresentou dor à manipulação do 
cateter terapêutico, obtido alívio com sedação consciente 

• Procedimento com duração de 1 hora com excelente resultado angio-
gráfico. Paciente estável, consciente e sem queixas no pós imediato

Vídeo 1. Resultadoangiográficofinal
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Evolução imediada
• Cerca de 2h após procedimento refere dor de forte intensidade em 

antebraço direito.
• Sem resposta ao uso de opioide.
• Pulso radial não palpável.
• Não observado hematoma.
• Aumento o diâmetro do antebraço doloroso a palpação. 
• Inicia logo após com parestesias, perda de sensibilidade e compro-

metimento motor da mão D.
• Solicito avaliação imediata da cirurgia vascular e USG do MSD

Figura 3 e 4. Espasmo importante da artéria radial ao USG

Figura 5 e 6. Aspecto cirúrgico

Manejo
• Diante da apresentação de síndrome compartimental aguda pacien-

te é encaminhado ao centro cirúrgico. 
• Realizado fasciotomia descompressiva 
• Não observado hematoma ou sangramento. Porém observado im-

portante edema muscular.

Evolução
• No pós operatório imediato paciente já apresentava melhora da dor 

e recuperação da atividade motora
• Não apresentou intercorrências durante internação
• Programado fechamento em segundo momento. 
• Sem eventos isquêmicos ou hemorrágicos

Seguimento pós operatório
• Paciente acompanhado pela cirurgia plástica.
• Utilizado câmara hiperbárico para tratamento da ferida.
• Sem complicações infecciosas.
• Total recuperação da sensibilidade e motricidade.

Figura 6 e 7. Evolução tardia e apos fechamento da ferida.

DISCUSSÃO
• A utilização de acesso radial é a modalidade preferencial tanto em 

SCA com SCC.
• Principal vantagem está na redução de complicações vasculares he-

morrágicas.
• No contexto da SCA seu uso se correlaciona com diminuição de des-

fechos, sendo fortemente recomendado.
• As principais complicações são espasmo, oclusão e hematoma.
• Com melhora do perfil dos materiais e da técnica, o índice de com-

plicações tem reduzido substancialmente.
• A síndrome compartimental é evento adverso extremamente raro.
• Geralmente se correlaciona com hematoma e/ou perfuração.
• Seu rápido reconhecimento e tratamento é fundamental para mini-

mizar danos adicionais.
• Não há relato na literatura nacional de tal complicação por espasmo 

radial. 
• Mecanismo envolve isquemia, inflamação e edema muscular.
• Medidas para minimizar espasmo como analgesia, nitrato intra arte-

rial e materiais com menor perfil são medidas úteis par sua prevenção.
• Manutenção do introdutor arterial para infusão de fármaco ou tra-

tamento endovascular pode ser medida útil diante de espasmo mais 
importante durante procedimento intervencionista.

CC-014201
DECISÃO DE TRATAMENTO PERCUTÂNEO GUIADO 
POR TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA EM 
CASOS DE ANGIOGRAFIAS INCONCLUSIVAS NAS 
SÍNDROMES CORONARIANAS AGUDAS
Mauricio Sales de Oliveira1, Jose Fabio Almiro da Silva1,  
Felipe Souza Maia da Silva1, Tarcisio Pascoal1, Cleverson Neves Zukowski1

1 Hospital Copa Dor

APRESENTAÇÃO CLÍNICA
• CASO 01: Mulher, 54 anos, hipertensa, dislipidêmica e obesa. Che-

gou em centro de atenção primária com dor torácica típica (tipo A) 
há 8 horas. Relato de eletrocardiograma com supra-desnivelamento 
do segmento ST tendo sido realizada reperfusão química, com cri-
térios de reperfusão. Transferida 24 horas após, para realização de 
cineangiocoronariografia.

• CASO 02: Homem, 34 anos, sem comorbidades. Deu entrada no 
prontosocorro com relato de dor torácica de forte intensidade com 
duração de aproximadamente 10 horas, há 24 horas do atendimento.

• Eletrocardiograma de chagada com inversão de onda T difusa de V1-V6 
e dosagem de troponina I de alta sensibilidade (HS-TNI) 29.570 ng/L.

• Encaminhado para estratificação invasiva.
• Caso 03: Homem, 94 anos, hipertenso, dislipidêmico, portador de 

marcapasso definitivo e submetido a implante de prótese valvar 
aórtica transcateter há 5 anos. Procurou atendimento devido a can-
saço progressivo aos esforços há 15 dias e dor torácica típica em 
repouso há 24 horas. Eletrocardiograma na admissão com ritmo de 
marca-passo.
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• Ecocardiograma mostrou função global e segmentar preservadas.
• Dosagem de HS-TNI 188.7ng/L

TOMADA DE DECISÃO
• APESAR DOS ACHADOS ANGIOGRÁFICOS DE LESÕES CORO-

NARIANAS DISCRETAS-MODERADAS, OS ACHADOS NA IMA-
GEM DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OCT), ASSO-
CIADOS AOS QUADROS CLÍNICOS DESSES PACIENTES, FOI 
OPTADA POR INTERVENÇÃO CORONÁRIA PERCUTÂNEA COM 
IMPLANTE DE STENTS.

EVOLUÇÃO PÓS-INTERVENÇÃO 
• PACIENTES TIVERAM BOA EVOLUÇÃO APÓS OS PROCEDIMEN-

TOS E NÃO HOUVE NECESSIDADE DE NOVAS INTERVENÇÕES 
(ANATOMIAS UNIARTERIAIS). MANTIVERAM-SE ASSINTOMÁ-
TICOS E COM QUEDA DOS MARCADORES DE NECROSE MIO-
CÁRDICA. RECEBERAM ALTA HOSPITALAR EM POUCOS DIAS.

CONCLUSÃO 
• A IDENTIFICAÇÃO DE LESÃO CULPADA NA SÍNDROME CORO-

NARINA
• AGUDA (SCA) PODE SER INCONCLUSIVA EM MAIS DE 30% DOS
• CASOS.
• OCT NÃO SÓ PODE IDENTIFICAR COMO CLASSIFICAR O TIPO 

DE LESÃO INSTÁVEL (PLACA ROTA, EROSÃO DE PLACA E NÓ-
DULO DE CÁLCIO).

• NOS CASOS DE SCA COM ANGIOGRAFIA NÃO CONCLUSIVA O 
OCT PODE SER MUITO ÚTIL NO MANEJO DESSES PACIENTES.

CC-015701
POLICITEMIA VERA TENDO COMO MANIFESTAÇÃO 
INICIAL INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO COM 
SUPRA DESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST EM 
PACIENTE JOVEM
Pablo Santos Graffitti1, Lara Viela Euripedes1, Patrick Sadao Nishikawa1, 
Mariane Higa Shinzato1, Louis Nakayama Ohe1

1 Dante Pazzanese

RELATO DE CASO
POLICITEMIA VERA TENDO COMO MANIFESTAÇÃO INICIAL IN-
FARTO AGUDO DO MIOCARDIO COM SUPRA DESNIVELAMENTO 
DO SEGMENTO ST EM PACIENTE JOVEM.
PALAVRAS CHAVES: INFARTO, POLICITEMIA.

APRESENTAÇÃO CLÍNICA
• ID: FCR, 33 ANOS, MASCULINO
• AP: TABAGISTA ATIVO (20 MAÇOS/ANO)
• HPMA: PACIENTE ADMITIDO NO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA
• CARDIOLÓGICA POR DOR PRECORDIAL TÍPICA, 10 HORAS DE 

EVOLUÇÃO. EXAME FÍSICO SEM ALTERAÇÕES.

ELETROCARDIOGRAMA

AVALIAÇÃO ANGIOGRÁFICA

• EXAMES COMPLEMENTARES
• TROPONINA ULTRASSENSÍVEL: 43.530 ng/L(VR<11)
• HEMOGLOBINA: 18.8 g/DL; HEMATÓCRITO: 56.4 %
• ECOCARDIOGRAMA: FEVE 52%; ATRIO ESQUERDO 43 MM;
• ACINESIA APICAL;HIPOCINESIA SEPTAL; ANEURISMA SEPTO
• INTERATRIAL
• PESQUISA JAK-2: POSITIVA

TOMADA DE DECISÃO
• VISTO IMAGEM NEGATIVA EM TERÇO DISTAL DE ARTÉRIA
• DESCENDENTE ANTERIOR, FLUXO PRESERVADO, OPTADO 

POR NÃO INTERVENÇÃO PERCUTÂNEA.
• REALIZADO SANGRIA E ANTICOAGULAÇÃO COM CUMÁRINICO, 

ALÉM OTIMIZAÇÃO DAS MEDICAÇÕES PARA INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA.
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EVOLUÇÃO
• Paciente evoluiu bem clinicamente, sem complicações e recebeu 

alta após 7 dias após admissão.

CONCLUSÃO
• Esse é um raro caso em que a manifestação de trombose arterial 

antecede o diagnóstico de policitemia vera.
• Conseguimos documentar na angiografia a imagem negativa em 

terço distal da artéria descendente anterior. inicial. nesse caso, o 
evento coronariano foi o ponto chave para o diagnóstico do distúr-
bio hematológico.

CC-015901
INTERVENÇÃO CORONÁRIA PERCUTÂNEA 
OTIMIZADA COM O USO DE LASER PARA O 
TRATAMENTO DE REESTENOSE INTRA-STENT NO 
ÓSTIO DA CORONÁRIA DIREITA
Alexandre do Canto Zago1, Gabriel Zago1, Diane Roso1,  
Eduardo Antoniolli1

1 Hospital Mãe de Deus

Dados Clínicos
• MGS, 79 anos, feminino
• Stent previamente implantado no óstio e terço proximal da artéria 

coronária direita há aproximadamente 14 meses.
• Reestenose de stent tratada com implante de novo stent farmacoló-

gico há aproximadamente 6 meses. 
• Atualmente com dor precordial aos pequenos esforços e eventual-

mente em repouso.
• Fatores de risco: HAS, dislipidemia, diabetes não insulino-dependent.
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Conclusões
• A abordagem mediante a abertura de um orifício através das has-

tes mais próximas do óstio constitui uma estratégia segura e eficaz 
para o acesso e tratamento de uma artéria coronária com hastes de 
stent distorcidas e protuídas para o interior da aorta.

• O conjunto de estratégias terapêuticas caracterizados por pré-dila-
tação sequencial, debulking agressivo com laser e cutting-balloon, 
estratégia farmacológica combinada através da administração local 
de duas classes distintas de fármacos antiproliferativos celulares 
(paclitaxel e sirolimus ou análogo), e otimização do resultado fi-
nal com o uso de stent de alta força radial constituído por liga de 
platina-cromo e de pós-dilatação com pressão muito alta (28 atm), 
associadas ao uso de método adjunto de imagem de alta resolução 
(tomografia de coerência ótica – OCT), permite potencializar o 
resultado final do procedimento com a mais moderna tecnologia 
atualmente disponível na Cardiologia Intervencionista.

CC-015902
USO DE DISPOSITIVO DE TROMBECTOMIA 
NEUROVASCULAR PARA A RETIRADA DE TROMBO 
EM BIFURCAÇÃO DE ARTÉRIA CORONÁRIA E 
REESTUDO EM 12 MESES
Alexandre do Canto Zago1, Bruno da Silva Matte1, Ana Maria Krepsky1, 
Alan Pagnoncelli2

1 Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 2 Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

Dados Clínicos
• MRL, 62 anos, feminino, branca
• Insuficiência renal crônica – diálise peritoneal
• Fatores de risco: hipertensão, dislipidemia e tabagismo
• Dor precordial em repouso com duração superior a 6 horas
• Eletrocardiograma: elevação do segmento ST em parede anterior 

(V1 to V6)
• Troponina-I ultrassensível na admissão: 25,130mg/L
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Conclusão
• Dispositivo stent auto-expansível para trombectomia neurovascular 

visando a retirada de trombo migratório na bifurcação de artéria coro-
nária não culpada em segmento arterial sem lesão obstrutiva e uso de 
proteção distal contra embolização com duas guias filtro em bifurcação 
constitui uma estratégia terapêutica combinada segura e eficaz.

CC-016902
TROMBOSE EXTENSA DE ENXERTO VENOSO NO 
IAM. AINDA HA ESPAÇO PARA TROMBOLÍSE LOCAL
Antonio Carlos Mansur Bedeti1, Igor Sales1, Lucas Lodi1,  
Luiz Guilherme Passaglia1

1 Hospital da Clinicas UFMG

Apresentação clínica
• Trata-se paciente ECP, 71 anos, masculino, hipertenso, passado de 

CRVM em2003 em uso domiciliar de aas, carvedilol e sinvastatina. 
Assintomático até dia 21/05/22 quando apresentou súbito de pre-
cordialgia de forte intensidade irradiando para mmss associado a 
dispneia. ECG mostrando supra de ST em DII,DIII,aVF e infra de ST 
DI, aVF,V1, V2, V3 e V8. Encaminhado ao laboratório de hemodinâ-
mica delta T de 120min.

Avaliação angiográfica
Coronariografia mostrou:
• Tronco coronaria esquerda sem obstruções significativas
• DA ocluída proximal. MA DA ocluida PS-DA previa
• DG2 ocluído óstio. PS-DG2 pervia
• CX obstrução 70/80% proximal e bom leito distal
• CD ocluída 1/3 médio aspecto crônico J score 2(Blunt e Ocl>20mm)
• PS em Y para DA e CD subocluída, logo após a saída do enxerto para 

DA, presença de trombose extensa.

Tomada de decisão
• O infarto agudo do miocárdio com supra inferolaterodorsal man-

tendo precordialgia de forte intensidade.
• 1ª Opção tratar artéria nativa 
• Oclusão crônica J CTO score 2 ❌
• Outra estratégia neste caso era bolus de tirofibana, filtro de prote-

ção distal, tromboaspiração manual e implante de stent direto
• Infelizmente somente o stent estava disponível ❌
• Considerando o alto risco de manipulação do trombo e ainda piorar 

mais o quadro optamos por realizar bolus de rTPA pelo cateter em PS✅

Intervenção
• Cateterizado PS-CD com cateter MP A2
• Realizamos bolus de 10mg de rTPA com melhora parcial do sinto-

mas sem melhora angiografica significativa. Optamos por manter 
a  2mg/min apos o 10 min do inicio da infusão houve melhora 
completa dos sintomas e regressão significativa do supra com me-
lhora discreta da carga trombotica sem condições para implante 
stent.

• Considerando melhora clinica e eletrocardiografia optamos por 
interromper o procedimento realizar reestudo em 72H.

Pós Trombolise (30mg rTPA)

Evolução após o procedimento
• Paciente permaneceu assintomático após o procedimento. Regres-

são significativa do supra e infra de ST.
• Fez uso de aas, clopidogrel, clexane terapêutico por 72h após este 

período foi encaminhando para novo cateterismo com proposta de 
• reavaliação e possível tratamento da PS-CD.
• Angiografia da PS-CD mostrou completa lise trombótica com este-

nose importante focal sendo tratado com stent farmacológico dire-
to 3.0x16mm a 14ATM com sucesso. 

• Evoluiu sem intercorrências, recebendo alta hospitalar em 6 dias

Intervenção

Conclusão
• O infarto agudo do miocárdio associado extensa trombose coroná-

ria ou enxerto venoso é sempre um desafio para o cardiologista 
• intervencionista.
• Os dispositivos de tromboaspiração podem ser uteis nestes casos 

mas infelizmente não estão disponíveis em todos o serviços.
• Os fibrinolíticos como alteplase são de fácil acesso podendo ser  uti-

lizados intra arterial em casos selecionados.
• Apesar do tratamento definitivo não ser realizado no mesmo tempo 

a abordagem estadiada neste caso permitiu tratar a isquemia cri-
tica, definir melhor anatomia após a lise dos trombos, tornado o 
implante do stent mais preciso e seguro.
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CC-017301
IAM COM SUPRA DE ST APÓS INFECÇÃO  
PELO SARS-COV-2
Fernando José Soares Tavares1, Adriano Caixeta1, Daniel Chamié2

1 UNIFESP, 2 Dante Pazzanese 

Apresentação Clínica
• Caso Clínico: Paciente masculino 51 anos e hipertenso foi internado 

por 7 dias em razão de insuficiência respiratória aguda devido infec-
ção pelo SARS-CoV-2. Dois dias após a alta hospitalar, apresentou 
dor precordial intensa, desencadeada em repouso, e associada a náu-
seas. No período de 12 horas, apresentou 3 episódios com duração 
prolongada, o que motivou procura por atendimento médico. 

• Eletrocardiograma (ECG) de admissão no pronto socorro demons-
trou supradesnivelamento do segmento ST de 3 mm nas paredes 
inferior, anterior e lateral.

Conduta 
• Após administração de ataque de clopidogrel (600 mg) e aspiri-

na (300 mg), foi submetido à cinecoronariografia de emergência.  
O procedimento foi realizado pela via radial direita em 40 minutos 
após a chegada ao PS

Coronariografia

Intervenção coronariana
• Após administração de heparina não fracionada na dose de 100 UI/

Kg e tirofiban (dose de ataque 0,4mcg/Kg/min), uma corda guia 
0.014” foi posicionada no terço distal da DA e outra no leito distal 
da Cx. Em seguida, foi realizada trombectomia com retirada de mo-
derada carga trombótica e administrado Inibidor da glicoproteína 
IIB e IIIA (dose de ataque 0,4mcg/Kg/min) intracoronariano.

• Não houve melhora significativa do fluxo distal, e o paciente man-
tinha dor torácica intensa e manutenção do supradesnível do seg-
mento ST no monitor. 

• Procedemos, então, à realização de trombólise intracoronariana 
com alteplase na dose de 40 mg. Após 30 minutos, angiografia de 
controle mostrou melhora parcial da carga trombótica e do fluxo 
distal na DA. O paciente foi mantido com heparina em dose plena, 
infusão contínua de Tirofiban por 48 horas e antiagregação plaque-
tária dupla (aas +prassugrel).

• Reestudo + IVUS em 5 dias.
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CC-017401
A TROMBECTOMIA COMO TRATAMENTO 
PERCUTÂNEO DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO 
EM PORTADOR DE PRÓTESE METÁLICA EM 
POSIÇÃO MITRAL
Nelson Antonio Moura de Araujo1,  
Jeann Carlos de Oliveira Santiago1, Luan Martins de Sousa1

1 PROCAPE, Universidade de Pernambuco

Apresentação Clínica
• Paciente do sexo masculino, idade 47 anos.
• Foi admitido no PS de hospital público universitário com dor re-

troesternal intensa, persistente, com início há 5 horas. 
• É portador de hipertensão arterial sistêmica, tabagismo ativo, fibri-

lação atrial, prótese metálica em posição mitral há 1,5 anos. 
• Suspendeu, por conta própria, a anticoagulação há cerca 3 semanas.
• ECG admissão – FA e supradesnivelamento de ST-T anterior extenso.
• Foram administrados via oral: AAS mastigável 200 mg e clopidogrel 

600 mg no PS.
• Encaminhado imediatamente para o laboratório de hemodinâmica.

Eletrocardiograma na admissão

 

Avaliação angiográfica

Tomada de decisão
• Considerando os antecedentes, o quadro clínico de IAM com supra 

de ST-T, em portador de prótese metálica sem anticoagulação e o 
aspecto angiográfico parietal das artérias coronárias e da culpada, 
acreditamos se tratar de causa embólica ao invés de ruptura de placa 
aterosclerótica. Não estava disponível método de imagem.

• Foi iniciado tirofiban, bolus e manutenção, de acordo com peso cor-
poral do paciente.

• Foi optado por extrair o trombo com dispositivo dedicado disponí-
vel (Capturer, Ivascular®) e observar o aspecto angiográfico a seguir.

Intervenção

Após trombectomia

Intervenção

Aspecto angiográfico final após trombectomia

Evolução após Intervenção
• Uma vez restabelecido o fluxo anterógrado normal na artéria cul-

pada, o procedimento foi concluído sem o implante de stent e o pa-
ciente foi encaminhado para a unidade coronariana. 

• Houve remissão da dor torácica e redução do supra de ST-T.
• Três dias após, o paciente apresentou hematêmese com queda de 

hemoglobina e hematócrito. A anticoagulação foi suspensa.
• O paciente evoluiu com grave insuficiência cardíaca e instabilidade 

hemodinâmica, posteriormente. 
• O ecocardiograma a beira do leito demonstrou trombo aderido à pró-

tese metálica. Após 23 dias de internamento, o paciente foi a óbito. 
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CC-017402
TRATAMENTO DE SHUNT CORONÁRIO-PULMONAR 
EM ADULTO SINTOMÁTICO UTILIZANDO COLA 
ENDOVASCULAR
Nelson Antonio Moura de Araujo1, Laécio Leitão Batista1,  
Paloma Karine Araujo1, Arnóbio Ângelo Mariz Junior1

1 Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Pernambuco

Apresentação Clínica
• M.C.A., sexo masculino, 67 anos. Queixa de dispneia aos médios 

esforços, nos últimos 8 meses. 
• Atendido no amb. de cardiologia do hospital público universitário, 

como parte de pré-operatório para correção de aneurisma de arté-
ria ilíaca comum direita. É hipertenso, ex-tabagista. Está em uso 
regular de bisoprolol, losartan e espironolactona e sinvastatina, 
prescrito pelo médico da unidade básica de saúde. Pressão arterial 
140/90 mmHg. Ausculta pulmonar normal. Sem edema de mem-
bros inferiores.

• O ecocardiograma (ECO) mostrou aumento de câmaras esquerdas, 
mínimo refluxo aórtico e fração de ejeção igual a 42,69%. O Holter 
24h mostrou fibrilação atrial com frequência baixa. 

• Encaminhado para cinecoronariografia.

Avaliação Angiográfica

• A cinecoronariografia evidenciou fístulas da artéria coronária es-
querda (em terço médio do tronco (TCE) e terço proximal de artéria 
descendente anterior- ADA) para tronco pulmonar. 

• Como outros achados, ADA apresentava lesão discreta na origem e 
moderada em terço proximal, circunflexa (Cx) lesão grave distal e 
ateromatose parietal difusa discreta. O ventrículo esquerdo apre-
sentou hipocinesia anterior de grau discreto.

Tomada de decisão
• Na literatura, os shunts de baixo débito e pacientes assintomáticos 

recebem tratamento conservador. 
• Pacientes sintomáticos ou que possuem fístula arteriovenosa (FAV) 

de alto débito, independentemente dos sintomas, o tratamento in-
vasivo tem sido indicado.

• O tratamento endovascular frequentemente aplicado é mola ou 
plugs para grande número de FAV.

• No caso em apreço, não são dispositivos adequados. A cola vascular 
(acrilato) pareceu uma solução racional.

Intervenção
• O tratamento percutâneo da fístula coronária-pulmonar foi realiza-

do por via artéria femoral direita, introdutor e cateter guia EBU 6F. 
• Realizado cateterismo de TCE, controle angiográfico e administra-

ção venosa de heparina não fracionada (100UI/kg).

• Uma corda guia 0,014” foi posicionada no interior da fístula, atra-
vés do ramo com origem em TCE. A seguir, foi feita progressão de 
microcateter até o terço médio da fístula.

• Após o posicionamento do microcateter, foi feita embolização da 
fístula com acrilato (Histoacryl®, B Brraun, mistura a 50%). 

• O controle angiográfico confirmou a exclusão completa do shunt 
e preservação da vasculatura cardíaca. Não houve intercorrências.

Intervenção

Evolução pós intervenção
• O paciente foi encaminhado à unidade de terapia intensiva (UTI) 

para monitorização e recebeu alta para enfermaria ainda no primei-
ro dia pós-procedimento. 

• Na enfermaria, assintomático, foi submetido a novo ECO transto-
rácico que mostrou fração de ejeção de 56%. 

• Recebeu alta hospitalar no segundo dia pós-procedimento, sem 
queixas.

• Após 45 dias da alta, foi avaliado no ambulatório de egresso. 
• Referiu dispneia apenas para esforços extenuantes.
• Foi solicitada cintilografia do miocárdio e TAC de tórax, ainda sem 

resultados.

Pontos de aprendizado do caso
• O acrilato é um agente embolizante líquido, não absorvível, que po-

limeriza ao entrar em contato com plasma, células 
• sanguíneas, endotélio ou soro fisiológico, levando à oclusão irrever-

sível do vaso. 
• É utilizado a partir de uma mistura com óleos radiopacos (como o 

Lipiodol). 
• O tempo para polimerização é diretamente proporcional à quanti-

dade desses óleos na mistura com a cola. 
• O microcateter utilizado para sua administração deve ser inserido o 

mais distal possível no vaso que se deseja embolizar.
• Neste caso, foi utilizada a mistura de cianoacrilato a 50% com Li-

piodol, de baixo custo e fácil manuseio.
• O controle angiográfico evidenciou o fechamento imediato da fístu-

la da artéria coronária esquerda para artéria pulmonar. 
• A utilização de cola vascular pode ser uma opção aplicável para fís-

tulas coronárias com alto débito e de pequeno diâmetro.
• A melhora precoce dos sintomas pode estar relacionada ao fecha-

mento da fístula, porém, é necessário aguardar o resultados das 
provas funcional e anatômica e maior seguimento clínico.

• Não encontramos na literatura consultada, relato de oclusão de 
shunt coronário-pulmonar em adulto, nem utilizando a cola vascu-
lar (acrilato) como agente embolizante.
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CC-019803
DISSECÇÃO ESPONTÂNEA DO TRONCO DE 
CORONÁRIA ESQUERDA (TCE): RELATO DE CASO
Felipe Mateus Teixeira Bezerra1, Guilherme Bratz1, Expedito Eustáquio 
Ribeiro da Silva1, Alexandre Antonio Cunha Abizaid1, Fabio Conejo1

1 Instituto do Coração (InCor) HCFMUSP

IDENTIFICAÇÃO
• ASR, 59 anos, feminina, sem fatores de risco para doença arterial 

coronária (DAC)

APRESENTAÇÃO CLÍNICA
• Paciente internada em unidade de pronto atendimento no dia 

19/04/2022 por quadro de angina instável. Apresentou, no dia 
21/04/2022, piora importante do quadro dor torácica sendo reali-
zado ECG com evidência de supra de ST em D2 e aVF, V7 e V8. Foi 
submetida a trombólise com tenecteplase, sem critérios clínicos ou 
eletrocardiográficos de reperfusão, sendo optado por realização de 
cateterismo de urgência.

ECG ADMISSÃO

AVALIAÇÃO ANGIOGRÁFICA DIAGNÓSTICA

ADA com fluxo TIMI II e ACx com  
lâmina de dissecção e oclusão distal.

Artéria Coronária Direita  
sem evidência de aterosclerose

TOMADA DE DECISÃO
• Após cinecoronariografia, evidenciada dissecção espontânea de 

tronco de artéria coronária esquerda em direção a artéria descen-
dente anterior (ADA) e artéria circunflexa (ACx).

• Devido à lentificação do fluxo de DA (TIMI II) e oclusão de seu terço 
distal, optou-se de imediato por angioplastia com técnica de TAP  
(T and protusion) com ACx.

INTERVENÇÃO
• Devido à grande extensão da lâmina de dissecção na ADA, houve ne-

cessidade de implante de 2 stents farmacológicos em “overlapping” 
no terço distal 2,5 mm x 38 mm e terço médio 3,0 mm x 33 mm.

• No TCE para ADA foi implantado um stent farmacológico 3.5 mm 
x 38 mm e pela técnica de TAP foi implantado um stent farmacoló-
gico 2.5 mm x 20 mm em direção a artéria CX seguidos de Técnicas 
de kissing Balloon e Otimização Proximal (POT) no TCE com balão 
final 4,0x08mm.

INTERVENÇÃO

EVOLUÇÃO PÓS INTERVENÇÃO
• Ao final do procedimento, paciente apresentava-se com melhora 

importante do quadro de dor torácica, estável hemodinamicamente 
e sem evidência de arritmias.

• Recebeu alta hospitalar após 03 dias de internação.
• Retornou em consulta ambulatorial no dia 10/05, assintomática do 

ponto de vista cardiovascular em classe funcional I.

PONTOS DE APRENDIZADO
• Dissecção espontânea de coronária é pouco frequente na prática 

diária, sendo mais incomum acometendo o TCE.
• O tratamento conservador deve ser preconizado sempre que possí-

vel, devido à possibilidade de propagação do hematoma na região 
intimal.

• Contudo, nos casos de acometimento em grande extensão com 
comprometimento de fluxo ou oclusão de vasos epicárdicos a inter-
venção se faz necessária.

• A angioplastia com implante de stent deve ser reservada para pa-
cientes com presença de dor refratária, instabilidade hemodinâ-
mica e/ou elétrica e grande área de miocárdio acometido (regiões 
proximais de grandes artérias epicárdicas.)

CC-023001
OBSTRUÇÃO AGUDA DO RAMO DESCENDENTE 
ANTERIOR COM NO REFLOW DURANTE 
ALCOOLIZAÇÃO SEPTAL GUIADA POR 
ECOCARDIOGRAFIA CONTRASTADA
Rafael Rosa Torrieri1, Tiago Hiroshi Koyanagui1,  
Uebe Chade Rezek1, Henrique Solce1, Moyses de Oliveira Lima Filho1

1 USP-RP

• Palavras chave: Alcoolização septal, no-reflow, miocardiopatia hi-
pertrófica

2. Apresentação clínica
• Paciente com 58 anos, sexo feminino. História de sopro cardíaco 

desde criança, associado a episódios de taquicardia com mal estar 
e dispneia leve. Evolução do quadro com sintomas de baixo débi-
to e dispneia aos moderados esforços e ortopneia; sem angina ou 
síncope;

• Antecedentes familiares: pai com morte súbita aos 58 anos; Medi-
camentos: atenolol 25mg 12/12 horas;

• Exame físico: sopro aórtico ejetivo +++/6 em FAA.

Ecocardiograma
• Fração de ejeção: 62%, Parede posterior 15 mm, Septo 
• 27, Insuficiência mitral moderada secundário ao movimento sistó-

lico do folheto anterior;
• Hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo com predomínio 

septal basal, via de saída do ventrículo esquerdo com gradiente de 
pico de 133mmhg;

• Disfunção diastólica grau moderado.
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Exames adicionais
• Ressonância cardíaca: Hipertrofia septal assimétrica, 23 mm, sinais 

de obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo em repouso 
Holter: Extrassístoles ventriculares ocasionais

• Ergoespirometria: VO2 máximo 11,2 ml/kg/min, MET:  3,2, CF III, 
arritmias ventriculares frequentes durante o esforço.

4. Tomada de decisão
• Paciente com miocardiopatia hipertrófica apresentando refratarie-

dade nos sintomas, hipertrofia septal assimétrica 23 mm, obstrução 
de via de saída em repouso e gradiente sistólico de pico 133 mmHg. 

• Discutido com paciente sobre possibilidade de tratamento (alcooli-
zação septal ou miectomia), sendo optado por alcoolização septal.

3. Avaliação angiográfica
• Identificado grande ramo septal.
• Cateter-balão over the wire (OTW) no ramo septal e injeção de con-

traste ecocardiográfico pelo mesmo durante a insuflação para cer-
tificação do território de irrigação deste vaso pelo Ecocardiograma. 
Confirmado que este era o vaso a ser alcoolizado.

4. Intervenções
• Realizadas duas infusões de 2 ml de álcool absoluto em ramo septal 

através do cateter-balão OTW insuflado num espaço de tempo de 
10 minutos.

• A segunda infusão deu-se pela não queda do gradiente após a pri-
meira infusão.

• Apresentou na sequência fenômeno de no reflow em ramo descen-
dente anterior com instabilidade hemodinâmica.

• Para o tratamento do no reflow foi utilizado adenosina, nitrogliceri-
na e alteplase intracoronário, além de múltiplas dilatações com ca-
teter balão, intracoronário e aspiração mecânica, sem sucesso. Após 
essas manobras foi realizada passagem de IVUS, que não identifi-
cou imagem de trombo, dissecção ou vasoespasmo.

6. Evolução pós intervenção
• Encerrado procedimento e o paciente foi encaminhado para unida-

de de terapia intensiva, onde evoluiu com parada cardiorrespirató-
ria em ritmo de atividade elétrica sem pulso (AESP) e óbito aproxi-
madamente 4 horas após o término do procedimento.

7. Conclusão 
• O fenômeno de no reflow durante a alcoolização septal foi prova-

velmente uma vasoreação de microvasculatura desencadeada pela 
infusão de álcool absoluto. A ausência de alterações ultrassonográ-
ficas na macrovasculatura direcionam nesse sentido. A hipótese que 
durante a infusão do álcool absoluto em ramo septal tenha havido 
escoamento para a Ramo Descendente Anterior embora pouco pro-
vável é possível.

CC-024001
DISSECÇÃO ESPONTÂNEA DA ARTÉRIA CORONÁRIA 
TRATADA POR INTERVENÇÃO PERCUTÂNEA 
(“FLOATING STENT”)
Julio Cesar Machado Andrea1

1 Hospital das Américas - RJ

MCR, 42a, Fem
• Estado gripal a 1 semana, após vários episódios de tosse repetitiva 
(manobras de Valsalva acentuada) apresenta desconforto precordial 
intenso, com sudorese e pré-síncope.
• Nega uso de drogas ilícitas e comorbidades(HAS/DM). 
• FC = 120 bpm PA = 90/60 mm Hg
• Lab - TnI 
• Angiografia Coronária
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Evolução Hospitalar
• Sem intercorrências – alta 7 dias (CF NYHA I)

• AAS/Clopidogrel/ Bisoprolol / Atorvastatina

• Eco – Hipocinesia anterior (strain - 14,7%)

• Investigação para Fibrodisplasia muscular, doenças do colágeno e 

autoimunes negativas...

• ECG – fibrose/isquemia ant.

Conclusões
• Uso de imagem intravascular (ultrassom intracoronário – USIC) é 

uma ferramenta indispensável nas limitações da angiografia coro-
nária (lesões de TCE, hematomas)

• A técnica de “floating stent” descrita por Medina para tratamento 
das lesões ostiais pode ser aplicada com bons resultados a curto e 
longo prazo, guiado por imagem intravascular.

CC-024302
ATEROSCLEROSE ACELERADA EM PACIENTE 
JOVEM INFECTADO PELO VÍRUS DA 
IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV) DE FORMA 
VERTICAL.
Lucas Santos Nielsen Tinasi1, Edson Marcos Campos Lessa Junior1,  
Pablo Santos Graffitti1, Lara Vilela Euripedes1, Ricardo Alves da Costa1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Palavras chaves: HIV, doença coronariana, aterosclerose

APRESENTAÇÃO CLÍNICA
• Identificação: BCPS, 34 anos, masculino.
• Antecedentes: Aneurisma aorta tóraco-abdominal, HIV (transmis-

são vertical, CD4 68 cél/mm3 carga viral indetectável 10/2021), uso 
de cocaína no passado (abstêmio há 02 anos).

• Medicações em uso: Ritonavir, Dolutegravir, Darunavir, Tenofovir, 
Lamivudina, Enalapril, Bactrim, Azitromicina.

• História mórbida atual: Admitido para realização de cateterismo 
pré-operatório de correção de aneurisma tóraco-abdominal. Na 
ocasião referia apenas dispnéia aos moderados esforços.

ANGIOGRAFIA CORONÁRIA
Coronária direita e seus ramos exibem discretas irregularidades parie-
tais. Emite circulação colateral intercoronariana para coronária esquerda  
grau III de Rentrop.
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ANGIOGRAFIA CORONÁRIA
• Coronária esquerda exibe lesão de 80% na descendente anterior terço 

proximal, primeiro ramo diagonal ocluído no óstio, circunflexa ocluí-
da no óstio e ramo intermédio com lesão suboclusiva no óstio.

• Ventrículo esquerdo exibe volume diastólico final aumentado e hi-
pocinesia difusa acentuada. 

• Nota-se ainda presença de calcificação acentuada da Aorta (aorta 
em porcelana).

ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA
• Aorta torácica com extensa calcificação parietal (aorta “em porcela-

na”). Aneurisma de aorta abdominal suprarrenal (52x49mm) e in-
frarrenal com luz parcialmente trombosada (61x59mm). Redução 
luminal importante do tronco celíaco e da artéria renal direita.

EXAMES COMPLEMENTARES
• Exames laboratoriais recentes: Colesterol total 177 mg/dL; LDL 

colesterol 124 mg/dL; HDL colesterol 38 mg/dL; Triglicerídeos 
177mg/dL; Hemoglobina glicada 5,5%;

• Glicemia de jejum 106mg/dL; Creatinina 1,25 mg/dL;
• Ecocardiograma transtorácico recente: aumento importante átrio 

esquerdo (vol. Index 71ml/m2), moderado do ventrículo esquerdo e 
discreto de câmaras esquerdas; aumento da aorta proximal abodmi-
nal (39mm). Disfunção sistólica biventricular

• (FEVE 22%, FAC 24%); Hipocinesia difusa do ventrículo esquerdo 
com predomínio médio e basal da parede anterolateral. Insuficiên-
cia mitral moderada (funcional).

TOMADA DE DECISÃO 
• Caso discutido em HEART TEAM. Decido por realização de resso-

nância cardíaca para avaliação de viabilidade nos territórios coro-
nários acometidos.

• Rediscutido caso em setor de cirurgia vascular e optado por trata-
mento clínico no momento, visto complexidade para abordagem 
(calcificação, anatomia desfavorável,risco cirurgico proibitivo).

CONCLUSÃO
• A doença cardiovascular relacionada ao HIV é uma causa pouco 

reconhecida de doença sintomática, implicando em grande morbi-
mortalidade.

• A suspeição e o rastreamento precoce podem permitir uma adequa-
da intervenção a fim de garantir uma melhor sobrevida e qualidade 
de vida aos pacientes acometidos. Além disso, estratégias para di-
minuir o risco cardiovascular em pacientes infectados pelo HIV são 
de grande importância para saúde pública.

CC-025001
TROMBOSE DE STENT TRATADO PELA TÉCNICA DE 
MARINADO
Adriano Ossuna Tamazato1, Thais Chang Valente Tamazato1,  
Sérgio Camara1, Rodrigo Morel1, Cristiano Guedes Bezerra1

1 Hospital São Rafael

Histórico
• Homem, 56 anos
• Histórico de intervenção coronária percutânea de artérias descen-

dente anterior (DA) e ramo diagonal (Dg) com stents farmacológi-
cos há 5 dias em outro serviço.

• Admitido com quadro compatível com síndrome coronariana aguda 
e início dos sintomas há 3 horas. Referia interrupção dos antipla-
quetários por conta própria.

Eletrocardiograma
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Resultado final
• Dose menor do que habitual e possivelmente menos complicações
• hemorrágicas.
• Menor incidência de noreflow e slow-flow por menos trombo re-

sidual.

CC-025301
KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR
José Mariani Júnior1, Pedro Alves Lemos Neto1, Gabriel Menezes 
Albuquerque1, Márcio Eduardo de Rezende1, Rodrigo Leite ALbanez1

1 Hospital Israelita Albert Einstein

Apresentação clínica
• 54 anos, masculino
• Hipertenso. Nega tabagismo. Caminhada 3 vezes/semana de 30 
• minutos.
• Há 30 minutos dor em aperto retroesternal, com irradiação para 

dorso, em repouso, com piora ao esforço (subir escada). Associado 
a náuseas e vômitos.

Apresentação clínica

• ECG de 12 derivações na entrada:

• Transporte do paciente até a sala de Hemodinâmica em 10 minutos.

Admissão na Hemodinâmica
• Mal estado geral, com necessidade de intubação orotraqueal e dro-

gas vasoativas em doses elevadas (noradrenalina 2 mcg/kg/min, 
adrenalina 0.15 mcg/kg/min e dobutamina 10 mcg/kg/min).

• Realizada angiografia coronária sob punção femoral.
• Instalado ECMO VA periférica, com cânula de drenagem a direita 
• (21French) e retorno a esquerda (23 French) em 18 minutos.
• Após suporte circulatório foi desfibrilado duas vezes por FV.
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Angiografia de urgência

Intervenção coronária percutânea

• Fluxo TIMI 3 em todos os vasos, sem estenose residual.
• Ecocardiograma beira leito com fração de ejeção (FE) de 20%.
• Após procedimento apresentou edema agudo de pulmão. 
• Inserido balão intraaórtico (BIA) com melhora hemodinâmica e 

respiratória.
• Encaminhado à unidade de terapia intensiva (UTI).

Evolução pós intervenção
• Desmame de ECMO e BIA após 5 dias da intervenção.
• Boa evolução na UTI. Alta após 7 dias.
• Ecocardiograma após 13 dias do procedimento com FE 46%.
• Alta hospitalar após 17 dias, sem déficit neurológico.
• Última consulta ambulatorial em 30 de março se mantendo em 

classe funcional I NYHA (New York Heart Association).

Pontos de aprendizado
• Identificação precoce de evento coronário agudo de alto risco.
• Instalação precoce da assistência circulatória e suporte tipo ECMO.
• Intervenção coronária percutânea rápida, efetiva e segura.
• Imperativa necessidade da abordagem multidisciplinar para oti-

mização dos resultados em cenário de alta complexidade como o 
descrito.

CC-026301
O PAPEL DA TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA 
NA DETECÇÃO DOS MECANISMOS DA TROMBOSE 
DE STENT: UM RELATO DE CASO DE MÁ APOSIÇÃO 
COMO CAUSA DE TROMBOSE TARDIA DE STENT
Mateus Paiva Marques Feitosa1, Alexandre Hideo Kajita1,  
Caue Costa Pessoa1, Henrique Barbosa Ribeiro1,  
Expedito Ribeiro da Silva1

1 InCor - FMUSP

Apresentação Clínica
• Paciente do sexo masculino, 36 anos, apresenta-se ao pronto socor-

ro com precordialgia típica.
• O Eletrocardiograma não evidenciou alterações. Troponina US 300.
• Encaminhado para laboratório de hemodinâmica após diagnóstico 

de Infarto Agudo do Miocárdio sem supradesnivelamento do seg-
mento ST

• Possui antecedentes de hipertensão arterial, dislipidemia e doença
• arterial coronariana (com implante de stent em artéria circunflexa 

há 18 meses). Nega tabagismo ou uso de drogas
• Faz uso regular de AAS 100mg/d + clopidogrel 75mg/d + atorvasta-

tina 40mg/d + atenolol 25mg/d

Avaliação Angiográfica
• Cineangiocoronariografia foi solicitada de urgência, sendo eviden-

ciado lesão intra-stent de 70% na artéria circunflexa com imagem 
negativa sugestiva de trombo e fluxo TIMI III

• Como o paciente já se encontrava assintomático foi optado por uso 
de tirofiban intravenoso por 24 horas, AAS 100mg/d, clopidogrel 
75mg/d e enoxaparina 1mg/kg 12/12h com reestudo em 05 dias 
com OCT.

Projeção OAE caudal após 05 dias da terapia antitrombótica evidenciando 
redução importante da imagem negativa em artéria circunflexa
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Método Adjunto - OCT
• Imagem intravascular foi realizada, sendo optado pelo uso da to-

mografia de coerência óptica para definição de mecanismo de trom-
bose tardia do stent

Método Adjunto - OCT
• Imagem luminal de trombo vermelho intra-stent

Tomada de decisão/Intervenção
• Foi optado por dilatação da lesão intra-stent com balão não compla-

cente 4,0 x 12 mm a 20 atm para correção da má aposição do stent.
• Realizado nova avaliação com OCT que evidencia boa expansão e 

aposição das malhas do stent.

Projeção OAE caudal pós dilatação com balão NC 4,0 x 12 mm

Conclusão
• O uso da tomografia de coerência óptica é fundamental para deter-

minação do mecanismo de trombose de stent.
• No caso relatado a má aposição das hastes do stent foi corrigida 

com dilatação com balão não complacente 1:1, sendo a OCT funda-
mental para o correto diagnóstico e tratamento, evitando um novo 
implante de stent 

• Os dados condizem com a literatura, onde aproximadamente 35% 
dos casos de trombose de stent apresentam má aposição do stent.

CC-026302
USO DE MÉTODO NÃO HIPERÊMICO NA AVALIAÇÃO 
DE LESÃO OSTIAL DE RAMO LATERAL DURANTE 
ANGIOPLASTIA DE BIFURCAÇÃO COM TÉCNICA 
PROVISIONAL: UM RELATO DE CASO
Mateus Paiva Marques Feitosa1, Kaio Cezar Gomes Pessim1,  
Jorge Jean Kassis1, Fernanda Marinho Mangione1, José Armando Mangione1

1 Beneficência Portuguesa de São Paulo

Apresentação Clínica
• Paciente sexo masculino, 74 anos, portador de Hipertensão Arterial 

sistêmica, dislipidêmico e tabagista, com quadro de angina estável 
CCS2 a despeito do tratamento clínico otimizado • Realizou angio-
tomografia coronariana que evidenciou lesão importante em arté-
ria descendente anterior (ADA), e ecocardiograma evidenciando 
função sistólica preservada (FE 67%), sem alterações segmentares

• Encaminhado ao laboratório de hemodinâmica para estratificação 
coronariana invasiva

Avaliação Angiográfica
• Cineangiocoronariografia evidencia lesão segmentar excêntrica de 

70% em terço proximal e médio da ADA em região de bifurcação 
com grande Ramo Diagonal (Medina 1,1,0)

• Realizado FFR em ADA (FFR 0,78), sendo optado por implante di-
reto de 02 stents farmacológicos em ADA com a técnica provisional 
com proteção do ramo diagonal com corda guia BMW.
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Tomada de decisão
• Após a realização do POT houve comprometimento ostial do ramo 

diagonal com lesão angiograficamente moderada a importante
• Optado por realizar avaliação funcional invasiva do ramo lateral 

após recruzamento de cordas-guia. O método utilizado foi o DFR 
(Diastolic hyperemiaFree Ratio)

Conclusão
• O comprometimento do ramo lateral durante angioplastia de lesões 

bifurcadas com a técnica provisional é frequente na prática clínica
• O principal mecanismo é o shift da carina
• Estudos mostram que aproximadamente 2/3 das lesões ostiais de 

ramo laterais, quando avaliadas com FFR, são negativas para isquemia

Pontos de aprendizado
• Apresentamos caso em que a avaliação funcional com método não 

hiperêmico (DFR) do ramo lateral durante angioplastia de bifur-
cação com técnica provisional foi crucial para a tomada de decisão 
para evitar implante de stent no ramo latera.

CC-026402
USO DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA NA 
SÍNDROME CORONARIANA AGUDA
Dário Duarte Peixoto de Assis1, Efraim Lunardi Flam1, Ari Mandil1,  
Lucas Novaes Carvalho1, Fernando Amata Mudado1

1 Felício Rocho

Caso clínico
• RQF, sexo masculino, 43 anos
• HP: HAS, DLP, ex-tabagista. Nega uso de drogas ilícitas. HF+ DAC.
• Faz uso de: clortalidona, candesartan, atorvastatina
• Procurou PA HFR devido dor torácica iniciada enquanto dirigia há 

duas horas, intensa, associada a sudorese e náuseas. Esposa médi-
ca administrou isordil e 2 comprimidos de AAS, com melhora após 
uma hora de dor.

• Admitido estável, eupneico, dados vitais normais, sem dor.

Conduta
• Comunicado com beep da hemodinâmica e optado por cate de ur-

gência.
• Administrado 180 mg de ticagrelor (já havia tomado AAS) e enca-

minhado para hemodinâmica

CATE
• Realizado via artéria radial D: 
• Imagem sugestiva de trombo em terço proximal da Descendente 

Anterior, ocasionando obstrução de cerca de 40-50%, com fluxo 
distal normal (TIMI III)

• Demais artérias isentas de obstruções angiograficamente significativas
• Ventrículo esquerdo exibe hipocinesia ínfero-septal e infero-apical.

Conduta
• Manter AAS + ticagrelor + enoxaparina terapêutica + monitorização
• Repetir cate em 3-5 dias com imagem intravascular, se mantiver 
• estabilidade
• Reintervir em caso de recorrência de dor

Evolução
• Assintomático em CTI e unidade de internação
• AAS + ticagrelor + enoxaparina terapêutica
• Nova cpronariografia após 4 dias 
• Propedêutica realizada:
• LAB: Ur 48 Cr 1,42 Hb 14,9 Plaq 245000 
• troponina (1ª) 873 -> (2ª) 9217
• ECO TT: FEVE 65% VE 43/28 SIV PP 8/8 AE 34 Ao 31 
• VE de tamanho normal exibe hipocinesia leve dos segmentos médio 

e apical do septo interventricular. Demais paredes com contratili-
dade preservada. Disfunção diastólica com padrão de relaxamento 
diastólico anormal do VE (Grau I). VD normal. Ausência de regur-
gitação valvar.
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Conclusão e conduta
• Realizada OCT em artéria descendente anterior, sendo evidenciado 

presença de ateromatose coronariana em toda sua extensão
• No terço proximal visualiza-se placa predominantemente lipídica, 

além de ateroma de capa fina roto, associado a trombo intraluminal 
• não obstrutivo
• Alta hospitalar com dupla antiagregação (AAS + Ticagrelor) além de 

Atorvastatina e Metoprolol
• Suspenso anticoagulação terapêutica

Considerações finais
• A coronariografia é um exame que permite visualização anatômica 

das coronárias, porém apresenta limitações
• O IVUS e o OCT são métodos de imagem complementares que per-

mitem melhor identificação dos componentes da doença ateroscle-
rótica, bem como permitem otimizar a terapia percutânea

• Sua utilização tem impacto na nossa prática pois implica em defini-
ção diagnóstica e terapêutica nos casos de infarto agudo do miocár-
dico sem obstruções coronarianas significativas.

CC-029004
SÍNDROME CORONÁRIA AGUDA: 
DECISÕES RÁPIDAS EM CENÁRIOS COMPLEXOS
Breno de Alencar Araripe Falcão1, João Luiz de Alencar Araripe Falcão1, 
Ryan de Alencar Araripe Falcão2, Sandra Nívea dos Reis Saraiva Falcão1, 
Filipe Lino Bastos Vasconcelos3

1 Hospital de Messejana, 2 Hospital Monte Klinikum, 3 Hospital São Mateus

Clinical Presentation
• A 78-yo lady admitted at local Hospital with acute chest discomfort 

and dyspnea at rest started 1h before admission

Past Medical History
• Previous MI treated with LAD PCI complicated by ischemic stroke 

with hemorrhagic transformation in 2019
• Left hemiparesis
• Mild to moderate LV dysfunction (LVEF 48%)
• Aortic stenosis (moderate)
• Chronic anemia (angiodysplasia?)
• Obesity, Hypertension, Dyslipidemia

Previous Medications
• Rosuvastatin 40mg, metoprolol 50mg bid, ramipril 5mg

Impression
• High-risk NSTACS in acute respiratory failure
• Type II MI? (Aortic Stenosis, LV dysfunction, Anemia – Heyde Sd?, 

Infection?)
• Cardiogenic shock (SCAI Stage B) / High bleeding risk (HBR)

Plan
• Clinical stabilization (respiratory and hemodynamic support)
• Immediate transfer to a PCI-capable hospital for coronary angio-

graphy 
• 78-yo lady with NSTEMI
• Cardiogenic Shock (SCAI B)

• Multivessel CAD
• Severe calcified ostial LM lesion
• Moderate mid-LCX
• Mod-severe OM

• Contributing factors
• Aortic stenosis (moderate?)
• Anemia
• Infection (?)

• Comorbidities
• Prior stroke (left hemiparesis)
• Obesity
• Porcelain aorta
• High bleeding risk (HBR-ARC)
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Decision Making – LM PCI “culprit lesion”
• TRI (7Fr)
• IABP pre-PCI
• Lesion preparation 
• Rotational atherectomy (1.75mm burr)
• Predilation (NC balloon)
• DES implantation 
• Resolute Onyx 
• IVUS-guided PCI
• Short DAPT (1 month) – aspirin + clopidogrel
• Consider BAV if persistent instability
• Reevaluate AS severity after revascularization – Consider TAVI

Post PCI follow-up
• IABP removed after procedure
• RBC transfusion 
• Antibiotics for CAP
• Extubated after 72h
• Improvement in LV Function
• LVEF 0.50
• Severe AS (Vmax 4.2m/s, mean LV-Ao gradient 40mmHg, AV area 

0.8mm2)
• Lower GI bleeding (stop aspirin @day 10)

Current Plan
• Reevaluate indication for TAVI later
• Revaluate OM lesion - consider OMT alone.

CC-029005
CHOQUE CARDIOGÊNICO PROFUNDO NO IAM: 
SUPORTE PRIMEIRO!
Breno de Alencar Araripe Falcão1, João Luiz de Alencar Araripe Falcão2, 
Ryan de Alencar Araripe Falcão2, Carlos Roberto Martins Rodrigues 
Sobrinho2, João José Aquino Machado3

1 Hospita Monte Klinikum, 2 Hospital Monte Klinikum,  
3 Hospital Monte Klinikumspital São Mateus

Apresentação Clínica (Admissão no PS às 23h)
• Mulher, 72 anos
• Dor mandibular, sudorese fria e tontura há cerca de 1h. Episódios 

semelhantes mais curtos há 15 dias
• Antecedentes de HAS e dislipidemia. Em uso de Olmesartan HCT 

20/12,5mg, Rosuvastatina 20mg e AAS 100mg
• Palidez, sonolência e sudorese peso 55Kg altura 155cm
• PA 70/40mmHg FC 100/min (regular) FR 18ipm SpO2 93% (ar am-

biente) Afebril Dx104
• RCR galope (B4) BNF sem sopros MVU crepitações 1/3 inferior bi-

lateral Abdome flácido e indolor
• Pulsos filiformes, perfusão lentificada, extremidades frias
• ECG sinusal, infradesnível de ST em 7 derivações e supradesnível 

de ST em avR.

Impressão
• SCA sem supra de ST de muito alto risco
• Choque cardiogênico

Conduta
• AAS (+ Prasugrel após anatomia)
• Suporte hemodinâmica
• Drogas vasoativas (noradrenalina/dobutamina)
• Suporte circulatório (BIA)
• IOT
• Coronariografia imediata

Impressão
• Choque cardiogênico profundo
• TCE subocluído (Medina 1,0,0) Ca++
• CD lesão importante
• DA lesão moderada Ca++

Plano
• Angioplastia de TCE

Técnica (Stent Provisional, IVUS)
• Acesso femoral 6F
• Proteção ramo lateral (CX)
• Pré-dilatação (Balão não-complacente)
• DES 
• POT
• IVUS
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Evolução hospitalar 
• Melhora progressiva 
• 1º Desmame de vasopressor e extubação
• 3º Retirada do BIA
• 8º Angioplastia da artéria CD

Ideias para casa
• No choque cardiogênico, tempo é função orgânica.
• As prioridades são prover suporte hemodinâmico, identificar e cor-

rigir gatilhos, tratar etiologia e ter um plano de saída.
• Os dispositivos são complementares (e limitados) e devem ter sua 

indicação individualizada ponderando potencial de suporte e riscos 
específicos.

CC-029101
ABORDAGEM DE LESÃO ULCERADA SUBOCLUSIVA 
DE TRONCO DE CORONÁRIA ESQUERDO NO IAM 
EM CHOQUE CARDIOGÊNICO
Eduardo de Barros Manhães1, Julio Andrea1, Bruno Alves2,  
Veronica Nasr2

1 Hospital das Américas - RJ, 2 Hospital das Americas - RJ

APRESENTAÇÃO CLÍNICA

Identificação
• -PRVO, masculino 
• -62 anos 

Quadro clínico 
• -Dor torácica típica há 3 horas 
• -Episódios de dor torácica intermitente há uma semana
• -PA = 90 x55 mmHg
• -FC = 105 bpm
• -Pulmões limpos

Comorbidades
• Diabético
• HAS
• Tabagista

Laboratório
• Troponina: 7000 (vn<34)

ECG

CATETERISMO CARDÍACO
• TCE: lesão ulcerada suboclusivade 95%
• Artéria Descendente Anterior: lesões de 90% ostial e 90% no 1/3 

médio.
• Artéria Circunflexa: irregularidades parietais em óstio
• Artéria Coronária Direita: irregularidades parietais difusas
• Ventrículo Esquerdo: hipocinesia difusa grave
• Fluxo distal lentificado em coronária esquerda (TIMI II).



Doenças Coronárias / Resumos

J Transcat Intervent. 2022;30(Supl 1):S1-S64

Journal of  
Transcatheter Interventions

48

TOMADA DE DECISÃO
• IAMSSST
• Choque cardiogênico
• ECG com critérios de alto risco: supra aVRe infra ST difuso (V3 -> 

V6, D1 e aVL)
• Troponina 7000
• CATE: lesão ulcerada suboclusivaTCE, lesões suboclusivasem DA e 

fluxo distal TIMI II em artéria coronária esquerda
• Ventrículo esquerdo com disfunção global importante



• Angioplastia de Tronco de Coronária Esquerda e artéria Descen-
dente Anterior guiada com ultrassom intracoronarianoe com su-
porte hemodinâmico de Balão intraórtico.

EVOLUÇAO PÓS-PROCEDIMENTO
• Sem necessidades de aminas;
• Retirada do balão intraórtico24h após procedimento;
• Saída da UCI 72h após;
• Ecocardiograma transtóracico5 dias após mostrou melhora da fun-

çao ventricular: disfunção VE grave  disfunção VE moderada grave.
• Alta hospitalar 5 dias após procedimento.

PONTOS DE APRENDIZADO
• Importância do suporte hemodinâmico com BIA em angioplastia 

complexa com envolvimento de TCE e disfunção ventricular es-
querda.

• Angioplastia de TCE com técnica de “stentprovisional” para pacien-
tes com instabilidade hemodinâmica.

TB-001601
INTERVENÇÃO CORONÁRIA PERCUTÂNEA 
NO TRONCO DA CORONÁRIA ESQUERDA NÃO 
PROTEGIDO NA ROTINA DA PRÁTICA DIÁRIA: 
INCIDÊNCIA, RESULTADOS IMEDIATOS E 
SEGUIMENTO MUITO TARDIO
Ricardo Alves da Costa1, Rodolfo Staico1, Daniel Chamié1, Dimytri 
Siqueira1, José de Ribamar Costa Jr1, Louis Ohe1, Galo Maldonado1, 
Sérgio Braga1, Anna Beatriz Almeida1, Marinella Centemero1,  
Luiz Fernando Tanajura1, Fausto Feres1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Introdução: A intervenção coronária percutânea (ICP) no tronco 
da coronária esquerda (TCE) não protegido tem sido extensamente 
estudada nos últimos anos. Com o avanço tecnológico e técnico, e 
baseada nas evidências científicas mais recentes, tal procedimento é 
atualmente indicada como uma alternativa terapêutica segura e eficaz 
(e até mesmo preferencial) em casos selecionados. Objetivos: Repor-
tar a incidência de ICP no TCE não protegido na prática diária em 
um centro terciário de referência de alto volume. Descrever o perfil 
clínico e os dados do procedimento, assim como a evolução clínica 
imediata e tardia. Métodos: A partir do banco de dados do Serviço 
de Hemodinâmica contendo 74.795 procedimentos percutâneos co-
ronários diagnósticos e terapêuticos realizados entre 2008 e 2021, 
foram identificados 325 procedimentos de ICP realizadas no TCE não 
protegido com stent farmacológico, representando 1,9% do total de 
ICPs realizadas no período. Os dados do seguimento clínico tardio 
foram obtidos por meio de revisão de prontuário médico, consulta 
presencial ou contato telefônico. Resultados: A média das idades era 
69.0 ± 14.2 anos, 43% eram do sexo feminino, 29% tinham diabe-
tes, 26% infarto prévio, 25% insuficiência renal crônica e 11% ICP 
prévia. Em relação a apresentação clínica, 30% apresentaram-se com 
síndrome coronária aguda, sendo 26% sem supra ST e 4% (n=13) com 
supra ST (4/13 com choque cardiogênico). A doença multiarterial es-
tava presente em 61% do casos, e a localização da estenose (média da 
estenose do diâmetro = 66,9 ± 15%) no TCE foi encontrada em 32% 
no óstio, 26% no corpo e 42% na bifurcação. A via de acesso radial 
foi utilizada em 35% dos casos e o cateter-guia 6F em 74%. O diâme-
tro e extensão nominais do stent eram 3,55 ± 0,38 mm e 18,8 ± 9,5 
mm, respectivamente. Pós dilatação com balão foi realizada em 93% 
dos casos e sucesso angiográfico foi obtido em 99,2%. Durante a fase 
intra-hospitalar ocorreram 5 óbitos, sendo 3 em pacientes com apre-
sentação de choque cardiogênico; logo, 0,6% de mortalidade em pa-
cientes sem choque. No seguimento muito tardio (média de 3,8 anos), 
a taxa de nova revascularização da lesão alvo foi 4,4%, e a mortalidade 
cardíaca foi 9,8%. Conclusões: A ICP no TCE (não protegido) na ro-
tina da prática diária foi 1,9%, e incluiu pacientes com elevado perfil 
de risco. Menos da metade das lesões envolviam a bifurcação do TCE, 
e o implante do stent foi otimizado com pós dilatação com balão na 
grande maioria dos casos. O sucesso do procedimento foi elevado e 
as taxas de eventos adversos nas fases imediata e muito tardia foram 
relativamente baixas e comparáveis com as evidências mais recentes. 
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TB-001602
PERFIL CLÍNICO, DADOS DO PROCEDIMENTO 
E ACHADOS ANGIOGRÁFICOS DE PACIENTES 
SUBMETIDOS À EXAME DIAGÓSTICO DE 
CATETERISMO CARDÍACO ESQUERDO E 
CINEANGIOCORONARIOGRAFIA EM UM CENTRO 
DE REFERÊNCIA TERCIÁRIO DE GRANDE VOLUME
Ricardo Alves da Costa1, José de Ribamar Costa Jr1, Rodolfo Staico1, 
Dimytri Siqueira1, Daniel Chamié1, Louis Ohe1, Alberto Cervone1,  
Galo Maldonado1, Áurea Chaves1, Sérgio Braga1,  
Luiz Fernando Tanajura1, Fausto Feres1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Introdução: O estudo angiográfico invasivo permanece como o exa-
me diagnóstico padrão-ouro para a determinação e quantificação da 
gravidade e extensão da doença arterial coronária (DAC) obstrutiva. 
No geral, a maioria das indicações para realização do exame na atua-
lidade inclui procedimentos eletivos em pacientes com suspeita de 
DAC obstrutiva significativa e pacientes com quadro clínica agudo ou 
recente de síndrome coronária aguda (SCA). Objetivo Determinar o 
perfil clínico, os dados do procedimento e os achados angiográficos 
em termos de gravidade e extensão da DAC em pacientes submetidos 
à exame diagóstico de cateterismo cardíaco esquerdo e cineangioco-
ronariografia em um centro de referência terciário de grande volume 
na prática diária. Métodos: Entre 2007 e 2021, foram realizados cer-
ca de 80.572 exames diagnósticos de cateterismo cardíaco esquerdo 
mais cineangiocoronariografia na rotina da prática diária em um cen-
tro de referência terciário de grande volume. Os dados demográficos 
basais, perfil de risco, apresentação clínica e achados angiográficos 
foram obtidos a partir do banco de dados dedicado do Serviço de Car-
diologia Invasiva da instituição, cujo preenchimento é atrelado a ela-
boração e liberação do laudo do exame. Resultados: A média das ida-
des era 68,2±11,7 anos e 61,2% eram do sexo masculino. Em relação 
aos fatores de risco para DAC, 29,5% tinham diabetes (4,6% insulino 
dependente), 69,9% hipertensão arterial sistêmica, 53,9% dislipide-
mia, 23,9% infarto agudo do miocárdio prévio, 10,2% intervenção co-
ronária percutânea prévia, 1,7% acidente vascular encefálico prévio, 
2,4% doença vascular periférica (diagnosticada previamente), 1,8% 
com insuficiência cardíaca descompensada e 18,5% insuficiência renal 
crônica. Tabagismo atual e histórico foram encontrados em 12,7% e 
21,3%, respectivamente. O diagnóstico prévio de doença valvar asso-
ciada foi encontrado em 4,2% e a média do índice de massa corpórea 
era de 27,7±5,9 kg/m2. No geral, a apresentação clínica de SCA (fase 
aguda ou recente) foi encontrada em um 40% dos casos. Em termos 
de procedimento, a via de acesso radial foi utilizada em cerca de um 
terço dos casos, introdutores 5-Fr. e 6-Fr foram utilizados em 24,8 e 
74,8%, respectivamente, e a média de volume total de contraste foi 
de 64,5±29,9 mL. Sobre os achados angiográficos, o padrão de do-
minância foi direita em 80%, esquerda em 8,5% e co-dominância em 
11,5%. A ventriculografia esquerda foi realizada em 96% dos casos e 
observou-se algum grau de disfunção em 41,7%. Cerca de 60% dos ca-
sos evidenciaram a presença de DAC obstrutiva significativa (>50%), 
sendo 24% uniarterial, 18% biarterial e 18% triarterial ou tronco da 
coronária esquerda. Conclusões: Nesta análise, observa-se um ele-
vado perfil de risco incluindo múltiplas comorbidades e apresentação 
clínica aguda em grande proporção. Ademais, a maioria dos pacientes 
apresentou DAC significativa. 

TB-001603
STENT DEDICADO LIBERADOR DE SIROLIMUS 
PARA O TRATAMENTO DE LESÕES DE BIFURCAÇÃO 
CORONÁRIA: RESULTADOS DE 9 MESES 
COM ANÁLISE DE IMAGEM MULTIMODAL E 
SEGUIMENTO CLÍNICO TARDIO DE 2 ANOS
Ricardo Alves da Costa1, Daniel Chamié1, José de Ribamar Costa Jr1, 
Rodolfo Staico1, Dimytri Siqueira1, Louis Ohe1, Andréa Sousa Abizaid1, 
Amanda Sousa1, Luiz Fernando Tanajura1, Fausto Feres1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Introdução: As bifurcações coronárias apresentam anatomia singu-
lar devido a geometria com diferentes diâmetros em cada segmento 
do vaso (proximal e ramos distais) e ao formato cônico da parte cen-
tral (carina) que conecta o segmento proximal com os ramos distais. 
Os stents dedicados para bifurcação buscam falicitar a intervenção 
coronária percutânea (ICP) nessas lesões, minimizando os riscos de 
comprometimento do ramo lateral (RL), e melhorar os resultados 
clínicos imediatos e tardios. O stent farmacológico liberador de si-
rolimus BiOSS LIM (Balton, Varsóvia, Polônia) apresenta uma plata-
forma dedicada para bifurcações com um desenho composto por duas 
partes (proximal e distal, com diâmetro proximal maior que o distal) 
conectadas por dois elos localizados na região central do dispositivo 
que permite melhor adequação do stent à geometria da bifurcação 
assim como maior abertura e melhor acesso ao RL. Objetivo: Repor-
tar o desempenho e a eficácia tardia por meio de imagem multimodal 
do stent dedicado BiOSS LIM no tratamento de lesões de bifurcação 
coronária. Métodos: Um total de 35 pacientes (36 lesões de novo 
excluindo tronco da coronária esquerda) foram prospectivamente in-
cluídos em um centro único e submetidos à ICP com o stent BiOSS 
LIM com abordagem provisional. Re-estudo invasivo foi realizado aos 
9 meses em todos os pacientes e incluiu análises com métodos de ima-
gem invasivos – ultrassom intracoronário (USIC) e tomografia de coe-
rência óptica (OCT). Seguimento clínico foi realizado até 24 meses. 
Resultados: A média das idades era 59,0±7,2 anos, 26% tinham 
diabetes, 29% tinham histórico de infarto do miocárdio (IM), e 46% 
apresentaram-se com síndrome coronária aguda recente (<30 dias). A 
maioria das lesões era localizada na artéria coronária descendente an-
terior (69%), sendo classificadas como bifurcação verdadeira (Medina 
1-1-1, 1-0-1, 0-1-1) em 42%. O stent BiOSS LIM foi implantado com 
sucesso em todos os casos, e um stent adicional foi implantado no RL 
em 25%. A pós-dilatação pela técnica POT (“proximal optimization 
technique”) e o “kissing-balloon” final foram realizados em apenas 
36% e 58%, respectivamente; não se observou comprometimento 
persistente do RL ao final do procedimento. Na fase intra-hospitalar, 
01 paciente apresentou IM periprocedimento. No seguimento até 24 
meses, 03 pacientes foram submetidos a revascularização da lesão 
alvo, sendo que não foram reportados eventos adversos adicionais. A 
Tabela apresenta os resultados dos métodos de imagem. Conclusões: 
O stent dedicado BiOSS LIM demonstrou elevada taxa de sucesso no 
tratamento de lesões de bifurcação coronária com abordagem técnica 
provisional e eficácia tardia na prevenção de hiperplasia neointimal 
nos diferentes segmentos anatômicos da bifurcação. No seguimento 
clínico muito tardio, observou-se segurança sustentada e taxa relati-
vamente baixa de recorrências.
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TB-003901
PERFIL CONTEMPORÂNEO DOS PACIENTES 
PORTADORES DE MINOCA ATENDIDOS EM 
HOSPITAL TERCIÁRIO
Pôster
Lara Vilela Euripedes1, João Vitor de Jesus Alves1,  
Rafaela Andrade Penalva Freitas,1, Luiz Fernando Leite Tanajura1, 
José de Ribamar da Costa Junior1, Pablo Santos Graffitti1,  
Edson Marcos Campos Lessa Junior1, Josimar Cortes Junior1,  
Lucas Santos Nielsen Tinasi1,  
Guilherme Freitas Fernandes de Oliveira1, Fausto Feres1

1 IDPC

Introdução: O termo MINOCA (infarto do miocárdio sem obstru-
ção coronária significativa), recentemente incorporado a 4ª Definição 
Universal de Infarto do iocárdio, tem despertado crescente interesse, 
pois é um diagnóstico sindrômico que inclui diversas causas, cardía-
cas e não cardíacas. Como a literatura nacional é escassa sobre as ca-
racterísticas desta população, optamos por expor nossa experiência 
inicial. Objetivo: Traçar o perfil clínico-epidemiológico-angiográfico 
dos pacientes portadores de MINOCA atendidos em nosso Serviço. 
Métodos: Estudo observacional, retrospectivo, utilizando um banco 
de dados de laboratório de hemodinâmica de um hospital terciário. 
Foram incluídos 2002 pacientes, submetidos ao cateterismo cardíaco 
diagnóstico entre 2018 e 2021, correspondendo a 20,8% dos 9.631 
dos casos de Síndromes Coronárias Agudas (SCA) identificados nesse 
período, incluídos de forma sequencial. Exclusões: antecedentes de 
revascularização prévia. Os resultados clínicos expostos foram restri-
tos à fase hospitalar. Resultados: A maioria era do sexo masculino 
(51%) e idade média de 59 anos. Do total de pacientes, 77% eram 
hipertensos, 51% dislipidêmicos, 26% portadores de diabetes, 20% 
com doença renal crônica, 16% tabagistas e 2,3% apresentavam an-
tecedente de insuficiência cardíaca. Infarto prévio foi observado em 
20% dos pacientes. Na base dados, todos os pacientes foram admiti-
dos com diagnóstico de SCA sem supradesnivelamento do segmento 
ST, sendo que 67% foram classificados como baixo risco e apenas 6% 
como alto risco, de acordo com o escore de risco TIMI. Sobre a terapia 
medicamentosa, 90% dos pacientes foram medicados com ácido ace-
tilsalicílico; 86% com estatinas; 71%, utilizaram betabloqueador; 78% 
clopidogrel; 85% inibidores da ECA/ bloqueadores dos receptores da 
angiotensina 2. Eventos cardíacos maiores na fase hospitalar ocorre-
ram em 5% dos casos, sendo: mortalidade em 5% e infarto em 1.8%; 
não observamos casos de isquemia cerebral. Conclusão: Os casos de 
MINOCA à estratificação invasiva após SCA constituíram um número 
expressivo da população total (acima de 20%). Diferente da literatura, 
discreta maioria era do sexo masculino. Embora não se possa afirmar 
de forma categórica, nossa impressão é que estes casos apresentam 
menos fatores de risco clássicos para coronariopatia do que os que se 
apresentam com aterosclerose significativa. A mortalidade intra-hos-
pitalar foi discretamente superior à citada na literatura. 

TB-004001
COMPARAÇÃO ENTRE CONTRASTES ISOSMOLARES 
E DE BAIXA OSMALARIDADE NA PREVENÇÃO DE 
NEFROPATIA INDUZIDA POR CONTRASTE APÓS 
CATETERISMO CARDÍACO E INTERVENÇÕES 
CORONÁRIAS PERCUTÂNEAS
Rafaela Penalva1, Luiz Fernando Tanajura1, Barbara Valente1,  
Marinella Centemero1, Aurea Chaves1, Andrea Abizaid1,  
Daniel Chamie1, Ricardo Costa1, Sergio Braga1, Fausto Feres1,  
Jose de Ribamar Costa Junior1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Introdução: A despeito dos benefícios da angiografia coronária, para 
fins diagnósticos e/ou terapêuticos, esse método requer a injeção de 

contraste iodado, o que em alguns pacientes pode induzir a nefro-
patia induzida por contraste (NIC). Objetivos: Avaliar incidência 
de NIC, mortalidade e necessidade de diálise em pacientes com alto 
risco para desenvolver a mesma nos primeiros 30 dias após procedi-
mentos. Métodos: Entre 2016-2018 foram randomizados pacientes 
de alto risco para NIC (pelo menos uma das características as seguir: 
idade igual ou superior a 70 anos, insuficiência renal crônica, DM, 
insuficiência cardíaca, choque cardiogênico ou síndrome coronária 
aguda) submetidos a procedimentos de cateterismo cardíaco e inter-
venções coronárias percutâneas (ICP) em hospital público terciário, 
visando comparar o impacto do uso de contrates de baixa (ioxigla-
to) versus isosmolaridade (iodixinol) na ocorrência de NIC, definida 
como a elevação da creatinina acima de 25% ou aumento de 0,5mg/
dL em relação ao valor basal. Foram excluídos pacientes que utiliza-
ram outros tipos de contraste ou já realizavam hemodiálise. Todos os 
pacientes receberam hidratação padrão (0,5 a 1 ml/kg/h de soro fi-
siológico 0,9%) pré e pós-procedimento. Secundariamente, avaliou-se 
também a mortalidade e necessidade de diálise nos primeiros 30 dias 
após procedimentos. Resultados: 2268 pacientes foram incluídos 
em nossa análise. A média de idade da população foi de 67 anos (44% 
> 70 anos), sendo 54% diabéticos e 32% com disfunção renal prévia 
(Clearence de Creatinina <60mL/min). Síndrome coronariana aguda 
foi a apresentação clínica inicial em 39% desta amostra. A diferen-
ça da média de creatinina pré e pós-procedimento foi de 0,04 mg/dL 
(p=0,006). 15,1% dos pacientes desenvolveram NIC. Não se observou 
diferença entre os grupos na incidência de NIC (iodixanol 15,2% vs. 
Ioxaglato 15,1%; p=1,0). No seguimento de 30 dias, 13 pacientes do 
grupo isosmolar (1,1%) e 11 (1,0%) do grupo de contraste de baixa 
osmolaridade necessitaram de diálise (p=0,8). Ocorreram 66 mortes 
totais, 29 (2,6%) no grupo ioxaglato e 37 (3,3%) no grupo iodixanol. 
(p=0,4). Conclusões: Nesta amostra consecutiva de pacientes com 
alto risco, as taxas de NIC estão de acordo com a literatura e foram as-
sociadas a pouca ocorrência de eventos clínicos adversos relevantes. 
Não se observou superioridade do contraste Iodixinol na prevenção 
de NIC em pacientes de alto risco quando comparado com o ioxaglato. 

TB-004002
AVALIAÇÃO DE PREDITORES PARA NECESSIDADE 
DE DIÁLISE EM PACIENTES PORTADORES 
DE DIABETES MELLITUS SUBMETIDOS A 
PROCEDIMENTOS CORONÁRIOS PERCUTÂNEOS 
DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS
Rafaela Penalva1, Luiz Fernando Tanajura1, Marinella Centemero1,  
Aurea Chaves1, Lara Vilela Euripedes1, Sergio Braga1,  
Ricardo Costa1, Fausto Feres1, José de Ribamar Costa Junior1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Introdução: A nefropatia induzida por contraste (NIC) é definida 
como o desenvolvimento de disfunção renal aguda após a adminis-
tração intravascular do contraste de iodo. A ocorrência é definida por 
uma elevação basal da creatinina de 25% (antes de realizar o procedi-
mento de contraste) ou um aumento absoluto da creatinina de 0,5 mg 
/dL (44umol/L) entre 2 e 7 dias após a administração do contraste. A 
ocorrência de NIC é menor que 2% na população geral, mas entre os 
pacientes de alto risco como portadores de diabetes mellitus (DM) 
esta pode ser elevada e associada a maior morbimortalidade. Obje-
tivos: Buscamos definir a incidência de NIC após procedimentos co-
ronários diagnósticos e terapêuticos e os preditores para necessidade 
de hemodiálise em 30 dias em paciente portadores de DM. Métodos: 
Estudo prospectivo de um único centro, incluindo pacientes diabéti-
cos e consecutivos submetidos a procedimentos coronários diagnós-
ticos e terapêuticos entre setembro de 2016 e outubro de 2018. O 
desfecho primário foi a ocorrência de NIC. Todos os procedimentos 
foram realizados com contraste de baixa osmolaridade ou iso-osmo-
lar. Análise estatítica: utilizado teste exato de Fisher para compara-
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ção dos grupos nas variáveis qualitativas e Mainn Whitney para as 
quantitativas. Realizado modelo univariado e posteriormente, mode-
lo de regressão logística. Resultados: 1201pacientes diabéticos fo-
ram incluídos. A maioria dos pacientes era do sexo masculino (61%) 
com média de idade de 66 anos (36,4% com > 70 anos). Hipertensão 
arterial (91,7%), dislipidemia (73,9%), sedentarismo (58,2%) e obesi-
dade (37,5%) foram fatores de risco muito prevalentes. Doença renal 
crônica foi observada em 28,4%. O volume médio de contraste foi de 
88 ml. NIC ocorreu em 14,9% dos casos. Necessidade de hemodiálise 
ocorreu em 1,2% e óbito em 2,4% em até 30 dias de evolução. Os pre-
ditores independentes de diálise foram: taxa de filtração glomerular 
reduzida(p<0,001 OR 0,899); NIC (p=0,001 OR 9,216). Conclusões: 
Nesta amostra consecutiva de pacientes com alto risco, as taxas de 
NIC estão de acordo com a literatura e foram associadas a pouca ocor-
rência de eventos clínicos adversos relevantes. Os principais predi-
tores para necessidade de diálise em pacientes com DM são taxa de 
filtração glomerular reduzida e NIC. 

TB-004003
IMPACTO DO TIPO DE CONTRASTE NA INCIDÊNCIA 
DE EVENTOS ADVERSOS EM PACIENTES COM 
SÍNDROME CORONÁRIA AGUDA
Rafaela Penalva1, Luiz Fernando Tanajura1, Aurea Chaves1,  
Marinella Centemero1, Andrea Abizaid1, Lais Villela Costa Vasquez1,  
Lara Vilela Euripedes1, Sergio Braga1, Ricardo Costa1, Fausto Feres1,  
Jose de Ribamar Costa Junior1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Introdução: Nefropatia induzida por contraste (NIC) é associada ao 
aumento significativo da morbidade e mortalidade nos pacientes com 
síndrome coronária aguda (SCA) submetidos a intervenções coroná-
rias percutâneas diagnósticas ou terapêuticas. Objetivos: Buscamos 
definir a incidência de NIC após procedimentos coronários diagnós-
ticos e terapêuticos e avaliar os preditores para desfecho combina-
do (morte e necessidade de hemodiálise) em paciente portadores 
de SCA. Métodos: Ensaio clínico randomizado com uma população 
de 882 pacientes com SCA que realizaram angiografia coronária em 
hospital público terciário, entre 2016-2018. Incluímos aqueles que 
utilizaram como contraste, o ioxaglato (baixa osmolaridade) ou io-
dixinol (isosmolar) e excluímos pacientes que utilizaram outros tipos 
de contraste ou já realizava hemodiálise. Todos os pacientes recebe-
ram hidratação padrão (0,5 a 1 ml/kg/h de soro fisiológico 0,9%) pré e 
pós-procedimento. O desfecho primário do estudo foi a incidência de 
NIC, definida como a elevação da creatinina acima de 25% ou aumen-
to de 0,5mg/dL em relação ao valor basal; e o desfecho secundário foi 
a composição de morte cardíaca e hemodiálise em 30 dias. Resulta-
dos: 882 pacientes foram incluídos em nossa análise. A média de ida-
de da população foi de 65 anos (35% maior que 70 anos), sendo 67% 
do sexo masculino, 39% diabéticos e 25% com disfunção renal prévia 
(CKDEPI < 60 ml/min/1.73m2). Contraste de baixa osmolaridade foi 
usado em 50,7% casos. A média de creatinina pré-procedimento foi 
de 1,06 mg/dL e pós-procedimento de 1,12 mg/dL. O volume médio 
de contraste utilizado foi de 92 ml. 15,8% dos pacientes desenvolve-
ram NIC. No seguimento de 30 dias, o desfecho combinado mortali-
dade e necessidade de hemodiálise ocorreu em 43 pacientes (4,9%). 
Análise multivariada: taxa de filtração glomerular (p=0,009 OR 0,97); 
Insuficiência cardíaca (IC) (p=0,013 OR 4,81); Choque cardiogêni-
co (p=0,001 OR 17,63); NIC (p<0,001 OR 5,45); Tipo de contraste 
(p=0,049 OR 2,33). Conclusões: Nesta população, a incidência de 
NIC está de acordo com a literatura e foi associada a pouca ocorrência 
de eventos clínicos adversos relevantes. Os preditores independentes 
para mortalidade e necessidade de hemodiálise em 30 dias em pacien-
tes com SCA foram taxa de filtração glomerular reduzida; IC, Choque 
cardiogênico, NIC e tipo de contraste. Observou-se que quem utili-
zou o iodixanol teve 2,3 vezes mais chances de apresentar o desfecho 
combinado comparado ao ioxaglato. 

TB-004004
PREDITORES DE DESFECHO COMBINADO 
MORTALIDADE E NECESSIDADE DE DIÁLISE EM 
PACIENTES PORTADORES DE DISFUNÇÃO RENAL 
CRÔNICA SUBMETIDOS A PROCEDIMENTOS 
CORONÁRIOS PERCUTÂNEOS DIAGNÓSTICOS E 
TERAPÊUTICOS
Rafaela Penalva1, Luiz Fernando Tanajura1, Marinella Centemero1,  
Aurea Chaves1, João Vitor de Jesus Alves1, Lara Vilela Euripedes1,  
Sergio Braga1, Ricardo Costa1, Fausto Feres1, José de Ribamar Costa Junior1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Introdução: Nefropatia induzida por contraste é a terceira causa de 
lesão renal aguda em pacientes hospitalizados. A ocorrência é defini-
da por uma elevação basal da creatinina de 25% (antes de realizar o 
procedimento de contraste) ou um aumento absoluto da creatinina 
de 0,5 mg /dL entre 2 e 7 dias após a administração do contraste. 
Objetivos: Objetivou-se determinar a taxa de NIC nesta população. 
Secundariamente, avaliou-se também desfecho combinado de mor-
talidade e necessidade de hemodiálise nos primeiros 30 dias após o 
procedimento. Métodos: Ensaio clínico randomizado com avaliação 
consecutiva de 734 pacientes com disfunção renal crônica (DRC) de-
finida pelo CKDEPI < 60 ml/min/1.73m2 que realizaram cateterismo 
cardíaco e intervenções coronárias percutâneas (ICP) em hospital 
público terciário, entre 2016-2018. Incluímos aqueles que utilizaram 
como contraste, o ioxaglato (baixa osmolaridade) ou iodixinol (isos-
molar) e excluímos pacientes que utilizaram outros tipos de contraste 
ou já realizava hemodiálise. Todos os pacientes receberam hidratação 
padrão (0,5 a 1 ml/kg/h de soro fisiológico 0,9%) pré e pós-procedi-
mento. Foram coletados dados clínicos e do procedimento com segui-
mento clínico de 30 dias. Resultados: 734 pacientes foram incluí-
dos em nossa análise. A média de idade da população foi de 69 anos 
(53,5% > 70 anos), sendo 62% do sexo masculino, 7,5% com insufi-
ciência cardíaca (IC), 47% diabéticos, 67% com dislipidemia e 87,6% 
com hipertensão arterial. Síndrome coronariana aguda (SCA) foi a 
apresentação clínica inicial em 30,5% desta amostra. CKDEPI médio 
de 56 ml/min/1.73m2. Contraste isosmolar foi utilizado em 50,1% 
casos. A média de creatinina pré-procedimento foi de 1,32 mg/dL 
e pós-procedimento de 1,36 mg/dL. O volume médio de contraste 
utilizado foi de 85 ml. 18% dos pacientes desenvolveram NIC. No 
seguimento de 30 dias, 30 (4,1%) pacientes apresentaram desfecho 
combinado. Análise multivariada para desfecho combinado: Volume 
de contraste (p=0,012 OR 0,97); IC (p=0,011 OR 5,52); Choque car-
diogênico (p=0,035 OR 17,55) e NIC (p=0,001 OR 5,42) ajustado para 
idade, sexo e tipo de contraste. Conclusões: Nesta amostra consecu-
tiva de pacientes com alto risco, as taxas de NIC estão de acordo com 
a literatura e foram associadas a pouca ocorrência de eventos clínicos 
adversos relevantes. Os preditores independentes para mortalidade 
e evolução para diálise em 30 dias em pacientes com DRC foram IC, 
Choque cardiogênico e NIC. 

TB-004005
PREDITORES DE MORTALIDADE EM PACIENTES 
IDOSOS SUBMETIDOS A PROCEDIMENTOS 
CORONÁRIOS PERCUTÂNEOS DIAGNÓSTICOS E 
TERAPÊUTICOS
Rafaela Penalva1, Luiz Fernando Tanajura1, Aurea Chaves1, Marinella 
Centemero1, Lara Vilela Euripedes1, Lais Villela Costa Vasquez1, Diego 
Eduardo Rodriguez Lujan1, Fausto Feres1, José de Ribamar Costa Junior 1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Introdução: A angiografia coronária para fins diagnóstico ou tera-
pêutico representa inquestionável avanço no diagnóstico, manejo e 
estratificação de risco de uma série de condições clínicas cardiológi-
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cas. Observa-se que o número destes procedimentos tem aumenta-
do progressivamente e a população submetida a eles é cada vez mais 
idosa e com mais comorbidades. Apesar dos potenciais benefícios, 
este método requer injeção de contraste endovenoso, o que, em al-
guns pacientes, podem levar à denominada Nefropatia Induzida por 
Contraste (NIC) e aumentar a mortalidade. Objetivos: Objetivou-se 
determinar a taxa de NIC, definida como a elevação da creatinina aci-
ma de 25% ou aumento de 0,5mg/dL em relação ao valor basal. Se-
cundariamente, avaliou-se também a mortalidade nos primeiros 30 
dias após o procedimento. Métodos: Metodologia: Foram avaliadas 
de maneira consecutiva e randomizada 996 pacientes com idade aci-
ma de 70 anos que realizaram cateterismo cardíaco e intervenções co-
ronárias percutâneas (ICP) em hospital público terciário, entre 2016-
2018. Incluímos aqueles que utilizaram como contraste, o ioxaglato 
(baixa osmolaridade) ou iodixinol (isosmolar) e excluímos pacientes 
que utilizaram outros tipos de contraste ou já realizava hemodiálise. 
Todos os pacientes receberam hidratação padrão (0,5 a 1 ml/kg/h de 
soro fisiológico 0,9%) pré e pós-procedimento. Foram coletados da-
dos clínicos, laboratoriais e angiográficos, com seguimento clínico de 
30 dias. Resultados: 996 pacientes foram incluídos em nossa aná-
lise. A média de idade da população foi de 76 anos, sendo 59,7% do 
sexo masculino, 44,3% diabéticos e 39,4% com disfunção renal prévia 
(Clearence de Creatinina <60mL/min). Síndrome coronariana aguda 
(SCA) foi a apresentação clínica inicial em 30,4% desta amostra. A 
média de creatinina pré-procedimento foi de 1,1 mg/dL e pós-proce-
dimento de 1,15 mg/dL. O volume médio de contraste utilizado foi 
de 88 ml. 16,1% dos pacientes desenvolveram NIC. No seguimento de 
30 dias, 12 (1,2%) pacientes necessitaram de hemodiálise e 27 (2,7%) 
foram a óbito. Análise multivariada: taxa de filtração glomerular cal-
culada pelo CKDEPI (p< 0,001 OR 4,784). Conclusões: Nesta amos-
tra consecutiva de pacientes com alto risco, as taxas de NIC estão 
de acordo com a literatura e foram associadas a pouca ocorrência de 
eventos clínicos adversos relevantes. O preditor independente para 
mortalidade em 30 dias em pacientes idosos foi a taxa de filtração 
glomerular. 

TB-004006
IMPACTO DO VOLUME DE CONTRASTE 
UTILIZADO APÓS PROCEDIMENTOS CORONÁRIOS 
PERCUTÂNEOS EM PACIENTES PREDISPOSTOS 
A DESENVOLVER NEFROPATIA INDUZIDA PELO 
CONTRASTE
Rafaela Penalva1, Luiz Fernando Tanajura1, Lara Vilela Euripedes1,  
João Vitor de Jesus Alves1, Diego Eduardo Rodriguez Lujan1, Fausto 
Feres1, José de Ribamar Costa Junior1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Introdução: A nefropatia induzida por contraste (NIC) é uma com-
plicação dos procedimentos angiográficos que requerem a adminis-
tração de meios de contraste. Grandes volumes estão associados à 
NIC. Não está claro se o tipo de contraste interfere nessa diferença 
Objetivo: Avaliar se o volume de contraste utilizado nos procedi-
mentos percutâneos tem interação com o tipo de contraste (baixa ou 
isosmolar) no desenvolvimento de NIC. Métodos: A NIC é definida 
como uma elevação de creatinina sérica de mais de 25% ou ≥0,5 mg/dl 
da basal após 48 h. Subanálise de estudo randomizado, centro único, 
incluindo 2268 pacientes consecutivos submetidos a procedimentos 
coronários diagnósticos e terapêuticos entre 2016 a 2018. Todos os 
procedimentos foram realizados com contraste de baixa osmolarida-
de ou iso-osmolar. A amostra foi dividida em 2 grupos em relação ao 
volume de 150ml de contraste. Análise estatística: para avaliar o efei-
to do contrate e do volume no NIC, utilizou-se um modelo de regres-
são logística com efeito de interação. Este modelo foi avaliado tam-
bém ajustado para síndrome coronária aguda, disfunção ventricular, 
creatinina basal, sexo e idade. Os dados foram analisados com uso do 

software R versão 4.1.2. Resultados: População predominantemente 
masculina, HAS (85%), DM (52%), DRC (31%). Modelo de regressão 
logística com efeito de interação entre contraste e volume (p>0,999). 
Modelos aditivos para NIC apresentado na tabela 1 abaixo. Conclu-
são: Nesse estudo, mesmos nos casos em que maior quantidade de 
contraste foi utilizada, o tipo de contraste (iso-osmolar ou de baixa 
osmolaridade) não foi associado à ocorrência de NIC.

TB-004501
TERROR NA SALA DE HEMODINÂMICA: 
RESOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE PERFURAÇÕES 
CORONÁRIAS DO TIPO III DE ACORDO COM A 
REALIDADE DO SUS E LITERATURA VIGENTE.
Frederico Lopes de Oliveira1, Giulliano Gardenghi2, Maurício Lopes 
Prudente2, Adriano Gonçalves de Araújo3, Flavio Passos Barbosa4,  
Walter Fiorotto Beneduzzi4, Fernando Henrique Fernandes2, Márcio 
Ricardo dos Santos4, Álvaro De Morais Júnior4, Guilherme Prudente 
Diniz3, Lucas Arantes Vasconcelos2

1 HUGOL - Hospital Governador Otávio Lage, 
 2 Hospital Encore, 3 Encore Samaritano, 4 HUGOL

Introdução: A perfuração coronária é uma complicação potencial-
mente fatal durante a intervenção coronária percutânea. Apesar de 
rara (0,2 a 0,6% dos procedimentos), é ameaçadora à vida, o que jus-
tifica seu diagnóstico e correção imediatos. Objetivo: Relatamos três 
casos de perfuração coronária e manejos alternativos da prática atual 
de acordo com a literatura e limitações do SUS. Métodos/Relatos de 
caso: CTO 78 anos, admitido em 16/04/2020 e WlSO, 61 anos com 
entrada em 12/01/22, ambos homens com IAM anterior e mais de 
12h de evolução (CTO com 36h, WISO 18h). VAP 73 anos, sexo fe-
minino, encaminhada de outro serviço em 03/05/22, Internada com 
angina instável e placa ulcerada em CD proximal. Os três pacientes 
descritos ainda se encontravam com dor típica refratária a nitrato 
endovenoso, controle do duplo produto e potente analgesia, sendo 
assim optado pela estratificação invasiva. CTO e WISO após a pré di-
latação; e VAP, após ruptura do liberador do stent proximal, foram 
constatadas perfurações coronárias do tipo III (presença de contraste 
pericárdico). Imediatamente foi revertida ação da heparina, insufla-
do balão com baixa pressão e contatadas equipes de ecocardiografia e 
cirurgia cardíaca. Em CTO foi confeccionado um stent revestido com 
um segmento de cateter balão, WISO com curativo cutâneo adesi-
vo estéril e VAP foram implantados stents convencionais de menor 
calibre e baixa pressão, todos, corrigindo suas perfurações com su-
cesso. Resultados/Discussão: Na perfuração coronária, a reversão 
da anticoagulação e oclusão do orifício sangrante são fundamentais 
para prevenção do tamponamento até o tratamento definitivo (an-
tigamente apenas sutura direta do vaso por toracotomia aberta). 
Entretanto, com a evolução dos materiais e técnicas, comprovou-se 
que o balonamento a baixas pressões e infusão de protamina apre-
sentam altas taxas de sucesso nas oclusões pontuais. Dispositivos de 
assistência circulatória e pericardiocentese descompressiva (punção 
de Marfan) ainda são necessárias, aumentando seus custos e a mor-
bimortalidade. Na refratariedade, os stents de malha polimerizada 
(stent Graft), conseguem “vedar” o vazamento para o saco pericár-
dico, entretanto, seu valor é alto e numeração restrita. Dessa forma, 
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alternativas manufaturadas com enxertos venosos, partes de catete-
res balões coronários, adesivos cutâneos estéreis (como Tegaderm®) 
ou mesmo a infusão/embolização intencional de gordura autóloga 
são bons exemplos de baixo custo. Outras técnicas também onerosas 
como o uso de microcateteres paralelos para infusão de “coils” e im-
plantes de stents sucessivos de menor calibre (diminuindo os orifícios 
laterais), também são usadas. Conclusão: Nos casos aqui relatados, 
as condutas apresentadas foram capazes de conter os sangramentos. 
Entendemos que disseminando esse conhecimento, podemos contri-
buir com outros colegas na resolução dessa complicação.

TB-005101
DESFECHOS CLÍNICOS DE UMA COORTE DE 1185 
INDIVÍDUOS PORTADORES DE DOENÇA RENAL 
CRÔNICA EM ESTÁGIO TERMINAL DE ACORDO COM 
A CARGA E COMPLEXIDADE DA DOENÇA ARTERIAL 
CORONARIANA
Roger Renault Godinho1, José Jayme Galvão de Lima1,  
Carlos Augusto Homem de Magalhães Campos1, Henrique Barbosa 
Ribeiro1, Luís Henrique Wolff Gowdak1, Alexandre Abizaid1,  
Expedito Eutáquio Ribeiro1

1 INCOR

Introdução: A doença renal crônica é um importante problema de 
saúde no mundo e é reconhecida como um fator de risco independen-
te para morbidade, mortalidade e doença cardiovascular. O declínio 
da função renal está associado ao aumento da carga aterosclerótica 
coronariana, doença microvascular e inflamação nas placas coronaria-
nas. Objetivo(s): O presente estudo tem como objetivo avaliar o im-
pacto prognóstico da carga e complexidade da doença aterosclerótica, 
traduzida pelo Syntax Score (SS) na ocorrência de eventos cardíacos e 
cerebrovasculares adversos maiores (ECCAM) em pacientes portado-
res de doença renal crônica em estágio terminal (DRCET). Métodos: 
Coorte consecutiva de indivíduos com DRCET. Todos os pacientes fo-
ram submetidos a cateterismo cardíaco como estratificação de risco 
para possível transplante renal. O SS foi calculado através do website 
www.syntaxscore.com. A população foi dividida respectivamente em 
quatro grupos de acordo com a carga e complexidade da doença ate-
rosclerótica coronariana (DAC): SS igual a zero, e demais categorias 
divididas em tercis de acordo com o valor do SS. O desfecho clínico foi 
a incidência de eventos cardíacos e cerebrovasculares adversos maio-
res (ECCAM) composto por morte por todas as causas, infarto agudo 
do miocárdio (IAM), acidente vascular cerebral (AVC) e revasculariza-
ção coronariana. Resultados: Entre agosto de 1997 e novembro de 
2016, 1185 indivíduos com DRCET, submetidos a cateterismo cardía-
co foram incluídos no presente estudo. 462 pacientes apresentaram 
SS = 0; 239 (1º tercil) apresentaram baixa carga aterosclerótica; 245 
(2º tercil) carga aterosclerótica intermediária e 239 (3º tercil) alta car-
ga aterosclerótica. A média de idade foi de 56,5 ± 10,4 anos, 56,7% 
eram diabéticos e 34,9% tinham doença arterial periférica. O tempo 
mediano em hemodiálise foi de 18 meses (IQR 10 - 41). Após 900 dias 
(tempo médio de acompanhamento), a incidência de ECCAM foi de 
24,6% no grupo SS = 0, 37,1% no grupo de baixa carga ateroscleró-
tica, 34,7% no grupo de carga aterosclerótica intermediária e 50,3% 
no grupo de alta grupo carga aterosclerótica (p<0,0001 – Figura 1). 
Um SS > 5 se relacionou com uma maior chance de eventos. Conclu-

são:  Em pacientes portadores de DRCET, a carga e a complexidade 
de doença aterosclerótica coronariana foi um preditor independente 
de ECCAM a longo prazo. Uma baixa carga de doença e complexidade 
coronariana, traduzid por um SS > 5 foi suficiente para expor os esses 
pacientes a maior risco.

TB-010301
PROGNOSTIC VALUE OF THE RESIDUAL SYNTAX 
SCORE ON IN- HOSPITAL AND FOLLOW-
UP CLINICAL OUTCOMES IN ST ELEVATION 
MYOCARDIAL INFARCTION PATIENTS 
UNDERGOING PHARMACOINVASIVE STRATEGY
Raphael Rossi Ferreira1, Tania R. Lopes Falcao2, Fernando Atik3

1 Hospital Base do Distrito Federal; HCBr - Rede D’OR, 2 Hospital Regional 
de Sobradinho, 3 Instituto Cardiologia do Distrito Federal 

Background: There are few data in the literature to date that corre-
late the syntax score and residual syntax score (RSS) with patients 
with acute myocardial infarction with ST-segment (STEM) under-
going pharmacoinvasive strategy. We investigated the prognostic 
significance of RSS in patients undergoing pharmacoinvasive stra-
tegy due STEMI and relationship between RSS and in-hospital and  
long-term ischemic cardiac events. Methods: Between August 
2019 and December 2020, 108 patients who underwent pharma-
coinvasive strategy due to STEMI were evaluated for in-hospital 
events during follow-up. Primary and secondary endpoints for both 
in-hospital and follow-up periods were cardiac death and major ad-
verse cardiac events (MACE). Results 108 patients were included the 
study. The median value of the syntax score was 13,98 (+-4,87) and 
RSS was 7,56 (+-4,47). A high rSS was associated with acute kidney 
injury and MACE. A high rSS was also an independent predictor 
of the primary outcome with a prevalence ratio 9.69 times higher 
prevalence of MACE than patients with a low residual syntax score 
(p=0.0274). Independent predictors of a high rSS included a history 
of smoking and chronic kidney disease. Conclusion Residual coronary 
artery disease, as assessed by the rSS, confers a worsened progno-
sis in patients with STEMI undergoing pharmacoinvasive strategy. 
Smoking, chronic kidney disease and multi-vessel disease were inde-
pendent predictors of a high rSS.
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TB-013001
AVALIAÇÃO DO MUNDO REAL DE UM STENT 
ELUÍDO EM SIROLIMUS, COM HASTES 
ULTRAFINAS, EM PACIENTES COM INFARTO DO 
MIOCÁRDIO COM SUPRADESNIVELAMENTO DO 
SEGMENTO ST SUBMETIDOS À INTERVENÇÃO 
CORONÁRIA PERCUTÂNEA PRIMÁRIA (REGISTRO 
INSTEMI)
Gustavo Neves de Araujo1, Guilherme Pinheiro Machado2,  
Marcia Moura3, Angelo Chies2, Julia Fagundes Fracasso2, Rodrigo 
Vugman Wainstein2, Felipe da Costa Fuchs2, Sandro Cadaval Goncalves2,  
Luiz Carlos Corsetti Bergoli2, Pedro A. Lemos4,  
Alexandre Schaan Quadros3, Marco Vugman Wainstein2

1 Imperial Hospital de Caridade, 2 Hospital de Clinicas de Porto Alegre,  
3 Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul,  
4 Hospital Israelita Albert Einstein

Introdução: Os stents coronários farmacológicos (DES) estão em 
constante desenvolvimento, e o padrão-ouro atual consiste em no-
vas ligas metálicas com hastes mais finas e polímeros bioabsorví-
veis. Objetivos: Comparar um novo stent eluído em sirolimus de 
haste ultrafina (Inspiron®) com outras plataformas de SF de terceira 
geração em pacientes com Infarto do Miocárdio com supradesni-
velamento do segmento ST (IAMCST) submetidos à intervenção 
coronária percutânea primária (ICPp). Métodos: O presente tra-
balho avaliou os resultados clínicos de um registro multicêntri-
co de IAMCSST de dois centros terciários de referência no sul do 
Brasil. Os pacientes foram incluídos após serem submetidos à ICPp 
como estratégia de reperfusão primária, seja com Inspiron® ou 
outros stents farmacológicos de segunda ou terceira geração. Um 
pareamento através de escore de propensão (Propensity Score Mat-
ching - PSM) ajustado para idade, diabetes, classificação de Killip 
de admissão, parada cardíaca e creatinina foi calculado para gerar 
grupos semelhantes (Inspiron® vs outros stents) em relação às ca-
racterísticas clínicas e do procedimento. Resultados: De janeiro de 
2017 a janeiro de 2021, 1.711 pacientes foram submetidos à ICP 
primária e 1.417 pacientes preencheram critérios de inclusão (709 
pacientes no grupo Inspiron® e 708 pacientes no grupo com os de-
mais stents farmacológicos de segunda ou terceira geração). Taxas 
de hipertensão (60% vs. 65%, p=0,042), doença renal crônica (2,7% 
vs 6,6%, p<0,001), choque cardiogênico na admissão (5,2% vs. 9,5, 
p=0,002) e parada cardíaca (1,0 % vs. 7,2, p<0,001) foram menores 
no grupo Inspiron®. Após o PSM, a amostra do estudo foi compos-
ta por 706 pacientes (353 pacientes no grupo Inspiron® e 353 pa-
cientes no grupo com outros stents farmacológicos de segunda ou 
terceira geração). As taxas de nova revascularização (OR 0,52, IC 
0,21 - 1,34, p = 0,173), trombose de stent (OR 1,00, IC 0,29 - 3,48,  
p = 1,000), nova revascularização (2,0 vs. 3,7%, OR 0,52, IC 0,21 - 
1,34, p = 0,173), mortalidade (HR 0,724, IC 0,41 - 1,27, p = 0,257) 
e MACE (OR 1,170, IC 0,77 - 1,77, p = 0,526) foram semelhantes 
entre os grupos após um acompanhamento mediano de 17 meses. 
Conclusões: Nossos achados mostram que o Inspiron® foi eficaz e 
seguro quando comparado a outros stents farmacológicos de segun-
da ou terceira geração em uma coorte contemporânea de pacientes 
com STEMI do mundo real submetidos a ICPp.

TB-013401
IMPACTO DE STENTS DE PEQUENO DIÂMETRO EM 
PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO 
COM ELEVAÇÃO DO SEGMENTO ST
Guilherme Pinheiro Machado1, Gustavo Neves de Araujo2, Mariana 
Rabolini3, Arthur Cabreira3, Luiza Atanazio3, Julia Fracasso4,  
Angelo Chies4, Matheus Niches4, Rodrigo Amantea4, Alan Pagnoncelli1,  
Rodrigo Wainstein1, Marco Wainstein1

1 Hospital de Clinicas de Porto Alegre, 2 Imperial Hospital de Caridade, 3 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,  
4 Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Introdução: Em pacientes submetidos à intervenção coronária per-
cutânea (ICP) eletiva, o tratamento com stents de pequeno diâmetro 
(PD) tem sido associado a piores desfechos. No entanto, o impacto do 
pequeno diâmetro do stent nos resultados em pacientes com infarto 
agudo do miocárdio é desconhecido. Objetivo(s): Avaliar o impacto 
de stent de pequeno diâmetro (<2.5mm) no infarto agudo do miocár-
dio. Métodos: Este foi um estudo de coorte prospectivo que incluiu 
pacientes com IAMCSST submetidos à ICPp internados em um hos-
pital universitário terciário entre abril de 2011 e dezembro de 2021. 
Os pacientes foram categorizados em grupos com base no tamanho 
do stent. O diâmetro do stent pequeno foi considerado <2,50mm. Os 
pacientes submetidos ao implante de múltiplos stents foram alocados 
ao grupo de estudo de acordo com o menor tamanho de stent utiliza-
do. O desfecho clínico primário foi eventos cardiovasculares adversos 
maiores (ECAM) definidos por morte, infarto do miocárdio intra-hos-
pitalar, acidente vascular cerebral e trombose de stent e revasculari-
zação do vaso-alvo. Os desfechos secundários incluíram MACE e cada 
desfecho individual no hospital, 30 dias e período de longo prazo. 
Resultados: Dos 1.458 pacientes admitidos com IAMCSST no perío-
do do estudo, 1.238 foram incluídos e 468 (34,4%) eram mulheres. A 
média de idade foi de 63,4 ± 12,8 anos no diâmetro do stent peque-
no vs 60,4 ± 11,7 anos (p=0,009). Pacientes com stent de pequeno 
diâmetro apresentaram maior prevalência de diabetes (36,9 x 25,3%, 
p=0,003) e infarto agudo do miocárdio prévio (11 x 17%, p=0,04). 
Na análise multivariada, o diâmetro do stent < 2,5 mm permaneceu 
como preditor independente de MACE (odds ratio [OR] 1,6 interva-
lo de confiança de 95% [IC 95%] 1,08-2,42; p=0,018); mortalidade 
(OR=1,78, IC 95% = 1,092-2,878; p=0,018, e revascularização do va-
so-alvo (OR=1,963; IC 95%= 1,019-3,612;p=0,036). Modelo ajustado 
por sexo, idade, hipertensão, diabetes, tempo porta-balão, número 
de stents, número de vasos, stent farmacológico, comprimento to-
tal do stent. Conclusão: Neste estudo de coorte prospectivo de pa-
cientes com STEMI tratados com ICP, um pequeno diâmetro de stent  
<2,5 mm foi associado a taxas aumentadas de MACE, mortalidade e 
revascularização do vaso-alvo.
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TB-013402
PREDIÇÃO DE MORTALIDADE EM PACIENTES 
COM INFARTO DO MIOCÁRDIO COM 
SUPRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST 
COM BASE NA ULTRASSONOGRAFIA PULMONAR 
E SUA ASSOCIAÇÃO COM A CLASSIFICAÇÃO DOS 
ESTÁGIOS DE CHOQUE SCAI.
Fernando Luís Scolari1, Guilherme Pinheiro Machado1, Alan Pagnocelli1, 
Angelo Chies2, Gustavo Neves de Araujo3, Anderson Donelli da Silveira1, 
Sandro Cadaval Gonçalves1, Alexander G. Truesdell4, Filio Billia5,  
Marco Wainstein1, Rodrigo Wainstein1

1 Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 2 Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, 3 Imperial Hospital de Caridade, 4 Virginia Heart/Inova Heart and 
Vascular Institute, 5 Toronto General Hospital Research Institute

Introdução: O infarto do miocárdio com supradesnivelamento do 
segmento ST (IAMCSST) complicado por choque cardiogênico (CC) 
está associado a alta mortalidade, apesar das melhorias no diagnós-
tico precoce e na revascularização. Objetivos: Procuramos avaliar a 
associação entre a congestão pulmonar avaliada pela ultrassonografia 
pulmonar (LUS) com a classificação dos estágios de choque da So-
ciety for Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI) e os 
desfechos clínicos em pacientes admitidos com IAMCSST. Métodos: 
Incluímos prospectivamente uma coorte de pacientes com IAMCSST 
atendidos em um centro terciário no Brasil. A LUS foi realizada ime-
diatamente antes da cinecoronariografia e avaliamos sua associação 
com a classificação de choque SCAI dentro de 24h da admissão, evo-
lução do paciente internado de choque cardiogênico e mortalidade 
intra-hospitalar. Resultados: Foram incluídos 582 pacientes com 
média de idade de 61±12 anos e 373 (64,1%) do sexo masculino. O 
estágio A do choque SCAI estava presente em 361 (62%) pacientes, 
enquanto 115 (19,8%) eram classe B, 44 (7,6%) classe C, 58 (10%) 
classe D e 4 (0,7%) classe E. foi uma associação entre o aumento do 
número de zonas LUS positivas e maior classificação de choque SCAI 
(OR 1,3; IC 95% 1,2-1,4, P <0,001). Também encontramos uma asso-
ciação entre o número de zonas positivas em LUS e o desenvolvimen-
to de CC [OR 1,4 (IC 95% 1,3-1,5, P <0,001)] e mortalidade intra-hos-
pitalar [OR 1,3 (IC 95% 1,2-1,4, P <0,001] Além disso, três ou mais 
zonas LUS positivas foram associadas com aumento da mortalidade 
(P (log-rank) <0,001, OR ajustado 6,2 (IC 95%, 3,5-10,9, P <0,001). 
Conclusão: A congestão pulmonar avaliada pelo LUS na admissão foi 
significativamente associada ao estágio de choque SCAI, desenvolvi-
mento de CC e mortalidade hospitalar em pacientes com IAMCSST.

TB-014701
IMPACTO DA ESTRATÉGIA DE ANTICOAGULAÇÃO 
NOS RESULTADOS DA ANGIOPLASTIA PRIMÁRIA 
NO MUNDO REAL. DADOS DE UM REGISTRO 
NACIONAL MULTICÊNTRICO
Pedro Paulo Neves de Castro1, Marco Antônio Nazaré Castro1,  
Guilherme Abreu Nascimento1, Gustavo Zamora Neves de Castro2

1 Hospital Márcio Cunha/Unimed Vale do Aço, 2 Faculdade Ciências Médicas 
de Minas Gerais (FCMMG)

Fundamentos: os anticoagulantes são importantes como terapia 
adjunta na angioplastia primária. As medicações mais utilizadas são 
a heparina convencional (HC) e as heparinas de baixo peso molecular 
(HBPM). Objetivos: Avaliar as taxas de morte, sucesso no procedi-
mento e ocorrência de eventos cardiovasculares adversos de acordo 
com o tratamento empregado. Métodos: Trata-se de um estudo de 
coorte retrospectivo, utilizando a base de dados da Central Nacional 
de Intervenções Cardiovasculares (CENIC). Os pacientes foram divi-
didos em dois grupos, o primeiro grupo com pacientes que realiza-
ram angioplastia primária e foram medicados com HC e no segundo 
grupo os que receberam HBPM. Foram excluídos os pacientes com 
idade inferior a 18 anos ou que não utilizaram nenhuma das duas 
classes de fármaco objeto do estudo ou que utilizaram ambos. As va-
riáveis de interesse foram selecionadas com base em estudos prévios. 
As variáveis com p<0,05 no modelo de regressão logística univariada 
foram incluídos em uma análise de regressão logística múltipla. To-
das as análises foram realizadas com o auxílio do ambiente estatístico 
R, versão 4.1.0. Foi considerado significativo p<0,05. Resultados: 
Analisamos um total de 14.786 registros, a maioria dos pacientes, 
12.767 utilizou a HC. Na tabela 1 são apresentados os resultados 
de acordo com a análise univariada e multivariada. Conclusão: Não 
houve diferença entre os grupos nas taxas de morte, acidente vascu-
lar encefálico isquêmico ou hemorrágico e complicações Vasculares. 
O uso de heparina convencional foi associado a uma maior taxa de 
reinfarto (p=0,006) e maiores taxas de fluxo timi II/III (P<0,001). A 
utilização da heparina fracionada mostrou-se uma alternativa viável 
a heparina convencional.

TB-014901
A IMPORTÂNCIA DE PROCESSOS ÁGEIS E 
FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO NOS 
ATENDIMENTOS DOS CASOS DE INFARTO AGUDO 
DO MIOCÁRDIO COM SUPRADESNÍVEL DO 
SEGMENTO ST (IAMSST)
Fabiana Joaquim dos Santos1, Belisa Marin Alves1,  
Cássia Cristine Damásio de Lima1, Carisi Polanczyk1

1 Hospital Moinhos de Vento

Introdução: O Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do 
Segmento ST (IAMSST) representa uma das causas de morbidade e 
mortalidade. A reperfusão precoce é crucial para atingir o melhor des-
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fecho para o paciente. De acordo com a American Heart Association, 
esse intervalo de tempo deve ser inferior a 90min. A meta institucio-
nal do Hospital Moinhos de Vento (HMV) é de até 60 minutos, pois 
acreditamos que a comunicação efetiva, agilidade e fluxos estrutura-
dos corroboram para melhores desfechos. Objetivos: Comparar os 
tempos de atendimento da assistência intra-hospitalar dos casos de 
IAMSST em relação às diferentes modalidades dos grupos de trabalho, 
in loco ou sobreaviso. Analisar o impacto nos tempos de atendimento 
após a criação de um grupo de trabalho do whatsapp composto pela 
equipe gestora do serviço de cardiologia e demais profissionais envol-
vidos nos atendimentos. Métodos: Estudo retrospectivo com base 
hospitalar. O período de análise foi de jan/18 a abr/22. Foram anali-
sados os tempos dos casos de IAMSST atendidos nesse intervalo de 
tempo em bancos de dados e prontuários de pacientes, sendo verifi-
cados os tempos de assistência. Avaliamos a diferença de tempo entre 
os atendimentos com as equipes de rotina presentes no local versus 
equipes de sobreaviso com deslocamento até o serviço de hemodinâ-
mica. E, os impactos nos tempos de atendimentos dos casos após a 
implementação de um grupo no Whatsapp para facilitar a sinalização 
dos casos a serem atendidos entre os times de trabalho da emergência 
e hemodinâmica. O teste estatístico aplicado foi T de student e con-
firmado pelo Mann-Whitney. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa do Instituto de Educação e Pesquisa do Hospital Moi-
nhos de Vento, sob o número 3.255.989. Resultados: A amostra foi 
composta por 149 casos de pacientes com diagnóstico de infarto com 
supra de segmento ST. Na primeira análise foram comparados dois 
grupos de atendimento, o grupo 1 denominado grupo rotina e gru-
po 2 denominado grupo sobreaviso. O tempo médio de atendimento 
porta balão do grupo 1(00:55 min) e grupo 2(01:10 min), (p<0,01), 
observamos impacto significativo nos atendimentos em que a equipe 
que estava presente no local se compararmos com a performance das 
equipes que necessitaram se deslocar ao hospital. Outra análise reali-
zada foi comparando a performance dos tempos de atendimento pré 
grupo de whatsapp (01:24 min) e pós grupo whatsapp (00:58 min), 
(p<0,01), nesta análise observamos o impacto no tempo do indicador 
após a criação do grupo de whatsapp entre as equipes da emergência 
e hemodinâmica. Conclusão Equipes presenciais in loco no serviço de 
hemodinâmica apresentam melhor performance em relação ao tem-
po de atendimento dos casos de infarto agudo do miocárdio. Aliar a 
comunicação efetiva através de grupos do Whatsapp para unificação 
da prática, melhor eficácia no tratamento, menor tempo de espera do 
paciente e melhora nos desfechos dos tempos de atendimento.

TB-015601
EFEITO DA NITROGLICERINA NO ESPASMO E 
OCLUSÃO DA ARTÉRIA RADIAL EM CATETERISMOS 
TRANSRADIAIS REALIZADOS EM MULHERES.
Roberto Léo da Silva1, Thaís Rossoni Weber da Silva2, Rodrigo de Moura 
Joaquim3, Pedro Beraldo de Andrade4, Vanderlei Correia Pereira Júnior3, 
Ricardo Antoniolli Zanella3, Tammuz Fattah3, Amanda Guerra de Moraes 
Rego Sousa1, Fausto Feres1, José de Ribamar Costa Júnior1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, 2 Hospital Universitário/UFSC, 
3 Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, 4 Santa Casa de Misericórdia 
de Marília

Introdução: O benefício do cateterismo por acesso transradial (ATR) 
já foi confirmado em pacientes do sexo feminino. As mulheres sub-
metidas a exames por esta via de acesso apresentam desafios únicos, 
geralmente relacionados a um menor calibre arterial. A ocorrência 
de espasmo (EAR) e oclusão da artéria (OAR) após o procedimento 
também são descritas como maiores em mulheres. Objetivos Avaliar 
o benefício do uso de nitroglicerina na redução de EAR e OAR em mu-
lheres submetidas a ATR. Métodos: Estudo multicêntrico, prospecti-
vo, randomizado 2x2 fatorial, duplo-cego. Participantes foram rando-
mizados para nitroglicerina 500 mcg ou placebo em dois momentos: 
após a colocação do introdutor hemostático e antes da retirada do 

introdutor. Todos os pacientes receberam hemostasia patente ou de 
pressão mínima. A avaliação de EAR foi clínica, através de escala nu-
mérica de dor (graduada de 0 a 10), e foi definida como presente nos 
casos em que seja maior que 6. A avaliação de OAR foi realizada com 
ultrassonografia com Doppler, realizada nas primeiras 12 horas após 
o procedimento. Resultados: Foram incluídos 2040 pacientes, sendo 
774 (37,5%) mulheres. A média de idade foi similar entre os sexos 
(62,2 anos vs. 61,5; p=0,27), mas as mulheres apresentaram maior 
IMC (29,3 vs. 28,1; p<0,01) e artérias radiais menores (2,33 mm vs. 
2,74; p<0,01). A incidência de EAR foi maior nas mulheres (21,2% 
vs. 6,6%; p<0,01), bem como a incidência de OAR (3,4% vs. 1,8%; 
p=0,03). O uso da nitroglicerina no início do procedimento não redu-
ziu a incidência de EAR em mulheres quando comparado com o pla-
cebo (19,7% vs. 22,6%; p=0,34), tão pouco as taxas de OAR (4,3% vs 
2,5%; p=0,17). O uso da nitroglicerina ao final do procedimento não 
reduziu a incidência de OAR em mulheres (2,8% vs. 3,9%; p=0,37). 
Conclusões: O EAR e a OAR são mais frequentes em mulheres sub-
metidas a cateterismo por ATR quando comparado aos homens. O 
uso da nitroglicerina não apresenta efeito benéfico na redução destas 
incidências, independente do momento de utilização.

TB-015602
AVALIAÇÃO DE ESPASMO E OCLUSÃO DE ARTÉRIA 
RADIAL APÓS CATETERISMO TRANSRADIAL, 
CONSIDERANDO O CALIBRE DE INTRODUTOR 
UTILIZADO
Roberto Leo da Silva1, Rodrigo de Moura Joaquim2, Thaís Rossoni Weber 
da Silva3, Pedro Beraldo de Andrade4, Vanderlei Correia Pereira Júnior2, 
Ricardo Antoniolli Zanella2, Tammuz Fattah2, Amanda Guerra de Moraes 
Rego Sousa1, Fausto Feres1, José de Ribamar Costa Júnior1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, 2 Instituto de Cardiologia 
de Santa Catarina, 3 Hospital Universitário/UFSC, 4 Santa Casa de 
Misericórdia de Marília

Introdução: O benefício do cateterismo por acesso transradial (ATR) 
está bem estabelecido, principalmente em intervenções coronárias, 
onde o uso de medicações aumenta o risco de sangramento. O uso da 
via no cateterismo diagnóstico permite maior conforto ao paciente e 
reduz complicações relacionadas com a via de acesso. A ocorrência de 
espasmo (EAR) e oclusão da artéria (OAR) são as complicações mais 
frequentes do ATR. O uso de introdutores de menor calibre poderia 
reduzir estas complicações. Objetivos: Comparar a incidência de 
EAR e OAR em cateterismo diagnósticos, considerando-se o calibre 
do introdutor utilizado. Métodos: Estudo multicêntrico, prospecti-
vo, observacional. A escolha do introdutor a ser utilizado ficou a cargo 
do médico responsável pelo procedimento. Todos pacientes recebe-
ram heparina na dose de 5000 UI e receberam hemostasia patente 
ou de pressão mínima ao final do procedimento. A avaliação de EAR 
foi clínica, através de escala numérica de dor (graduada de 0 a 10), 
e foi definido como presente nos casos em que seja maior que 6. A 
avaliação de OAR foi realizada com ultrassonografia com Doppler, 
realizada nas primeiras 12 horas após o procedimento. Resultados: 
Foram incluídos 1534 pacientes submetidos a cateterismo diagnósti-
co, sendo 625 (40,7%) mulheres. A maioria dos procedimentos foi em 
síndromes coronárias crônicas (61,5%). Foram utilizados introduto-
res 5F em 1185 (77,2%) e 6 F em 349 (22.8%), todos os procedimen-
tos foram concluídos com o introdutor inicialmente escolhido, sem 
necessidade de troca. A relação introdutor:artéria foi maior que 1 em 
43,4% dos pacientes no grupo 5F e 39,3%, no grupo 6F (p=0,19). A in-
cidência de EAR foi igual nos dois calibres de introdutores utilizados 
(11,4% vs. 12,3%; p=0,63), bem como a incidência de OAR (2,8% vs. 
2,0%; p=0,42). Conclusões: O EAR e a OAR tem frequência similar 
em cateterismo diagnósticos realizados com introdutores 5F ou 6F. O 
papel do hemodinamicista na escolha do calibre a ser utilizado pode 
ter colaborado com este resultado, visto que não houve diferença na 
relação de calibre entre introdutor:artéria nos dois grupos, portanto 
um trabalho randomizado poderia não apresentar o mesmo resultado.
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TB-016201
DISSECÇÃO ESPONTÂNEA DE CORONÁRIA 
RELACIONADA A GESTAÇÃO DE APRESENTAÇÃO 
RARA E GRAVE: UM RELATO DE CASO
Amanda silva fraga1, Jivago Chaib Martins Lima2, Ricardo Peixoto 
Oliveira1, Leandro Vladimir Silveira Cavalcanti 1, Franco Benjamin 
Coelho1, Marcelo Ferreira Goldschald1, Joberto Pinheiro Sena1,  
Gustavo Cervino Martinelli1, José Carlos Raimundo Brito1

1 Servico de Cardiologia Intervencionista do Hospital Santa Izabel; Salvador, 
Bahia, Brasil, 2 Servico de Cardiologia do Hospital Santa Izabel; Salvador, 
Bahia, Brasil.

Introdução: A dissecção espontânea de coronária (DEC) é uma causa 
infrequente de infarto agudo do miocárdio (IAM). Ocorre de modo 
não traumático e não iatrogênico, sendo mais comum em jovens e 
mulheres. Em gestantes ou puérperas, a dissecção pode ser uma con-
sequência do aumento do estresse hemodinâmico fisiológico ou de 
efeitos hormonais que enfraquecem a parede arterial coronariana. 
Embora de curso benigno em sua maioria, relatamos um caso de grave 
apresentação IAM relacionada a DEC. Relato do caso: J.S.N., femini-
no, 39 anos, sem comorbidades, no 14º dia pós-parto. Admitida pro-
veniente de serviço de pré-hospitalar, com dor precordial súbita, em 
aperto, com irradiação para membros superiores. Eletrocardiograma 
evidenciou supradesnivelamento do segmento ST em parede ante-
rior, evoluindo com insuficiência respiratória e choque cardiogênico. 
Instalado Balão intra-aórtico e suporte vasopressor. Coronariografia 
evidenciou dissecção de coronária, acometendo Tronco de coronária 
esquerda (TCE) e Descendente anterior (DA), com fluxo TIMI 0. Pro-
cedido angioplastia primária, com implante de três stents farmaco-
lógicos em TCE>DA, DA e Primeiro diagonal (técnica de duplo stent) 
- figura abaixo. Evoluiu com melhora do choque cardiogênico, sendo 
retirado o BIA e extubada após 48h. Ecocardiograma transtorácico 
com disfunção segmentar anterior e FEVE de35%. Angiotomografia 
de aorta sem alterações relevantes. Avaliação reumatológica negativa 
para doenças do interstício ou colagenoses. Recebeu alta hospitalar 
após 7 dias do evento, em uso de dupla antiagregação plaquetária e 
medidas para disfunção ventricular esquerda. Conclusão: A DEC é 
causa incomum de IAM, representando <1% dos casos, sendo a apre-
sentação de dissecção de TCE a mais rara delas. Mais comum em mu-
lheres e representa até 30% das causas de infarto em gestantes. Pode 
estar relacionada a outras condições, como doenças do colágeno, sen-
do mandatório avaliação de displasia fibromuscular. Com diagnóstico 
por vezes desafiador, métodos adjuntos como ultrassonografia intra-
coronária e tomografia de coerência óptica podem ser utilizados. O 
tratamento intervencionista, percutâneo ou cirúrgico, depende do lo-
cal de dissecção, número de vasos envolvidos, fluxo coronário e status 
hemodinâmico. A utilização de aspirina e betabloqueador pode estar 
relacionada a redução da recorrência de DEC.

Referências:
1. Alfonso F TAT. Spontaneous coronary artery dissection: new in-
sights from the tip of the iceberg. Circulation. 2012;126(6):667.
2. Almaghraby, A. Spontaneous Coronary Artery Dissection and Cardio-
genic Shock. JACC VOL. 77, NO. 12, 2021 MARCH 30, 2021:1590–7.
3. Saw J, Mancini GB, Humphries KH. Contemporary review on sponta-
neous coronary artery dissection. J Am Coll Cardiol 2016;68:297–312.

TB-017201
REPARAÇÃO TECIDUAL EM PACIENTES 
SUBMETIDOS À INTERVENÇÃO CORONÁRIA 
PERCUTÂNEA COM STENT ELUIDOR DE SIROLIMUS 
E POLÍMERO BIOABSORVÍVEL: AVALIAÇÃO 
SERIADA ATRAVÉS DA TOMOGRAFIA DE 
COERÊNCIA ÓPTICA (ESTUDO REPAIR)
Guilherme Barreto Gameiro Silva1, Daniel Chamié1, Rafael Meneguz-
Moreno1, Luiz Fernando Tanajura1, Marcos Franchetti2, José Airton 
Arruda3, André Manica4, Ricardo Costa1, Alexandre Abizaid1,  
Sergio Braga1, Fausto Feres1, José de Ribamar Costa Jr.1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, 2 Paraná Medical Research 
Center, 3 Hospital Evangélico de Vila Velha, 4 Instituto de Cardiologia de 
Porto Alegre 

Introdução: Os stents farmacológicos de novas gerações passaram 
por aprimoramentos para melhorar seu perfil de cicatrização, visan-
do melhorar a segurança da intervenção coronária percutânea (ICP) 
relacionada à trombose de stents. Estes dispositivos passaram a ter 
hastes mais finas, polímeros mais biocompatíveis e mudanças nas 
doses e cinética de liberação dos fármacos. O stent Inspiron® com-
preende uma plataforma metálica de Cromo-Cobalto com hastes finas 
(75 mm), coberta em sua face abluminal por polímero bioabsorvível 
(PLLA + PLGA) e que libera baixa dose de sirolimus (80% da dose em 
30 dias). Objetivo: Documentar o padrão de cobertura tecidual das 
hastes do stent Inspiron® através da avaliação seriada com tomogra-
fia de coerência óptica (TCO). Nossa hipótese é que stents com hastes 
finas e com polímeros bioabsorvíveis apresentam cobertura tecidual 
rápida e homogênea. Métodos: Estudo prospectivo, multicêntrico 
que recrutou pacientes tratados com o stent Inspiron®, divididos em 
3 grupos. O primeiro grupo realizou reestudo com TCO após 3 meses, 
o segundo após 2 meses e o terceiro após 1 mês. O desfecho primário 
foi a comparação entre o percentual de hastes cobertas pela neoínti-
ma nos diferentes tempos pré-determinados. As análises foram reali-
zadas em um corelab independente, cego em relação ao tempo em que 
o reestudo foi realizado. Resultados: Foram tratadas 72 lesões em 68 
pacientes. A média de idade foi de 59,5 anos, sendo 41,2% diabéticos 
e 29,4% com síndrome coronária aguda. Em relação ao desfecho pri-
mário, 90,41 ± 8,8% das hastes estavam cobertas após 1 mês, 93,96 
± 8,73% após 2 meses e 97,21 ± 3,03% após 3 meses (p = 0,042). A 
espessura da hiperplasia neointimal foi de 60 mm no 1º mês, 90 mm 
no 2º mês e 120 mm no 3º mês, demonstrando que a cicatrização 
ocorreu de forma homogênea e controlada nos primeiros 3 meses 
enquanto a média de obstrução pela hiperplasia neointimal foi de 
4,45%, 6,95% e 10,11% e a área de hiperplasia neointimal foi de 0,54 
mm2, 0,85 mm2 e 1,16mm2 após 1, 2 e 3 meses respectivamente 
(figura 1). Conclusão: O stent Inspiron® apresenta ótimo padrão de 
cicatrização precoce, com > 90% das hastes cobertas por tecido neoin-
timal no primeiro mês e com praticamente todas as hastes cobertas 
no terceiro mês. Estes dados servirão como base para formulação de 
ensaios clínicos randomizados para avaliar a eficácia e segurança da 
ICP em pacientes submetidos ao implante de stents de nova geração e 
tempo de dupla antiagregação abreviado.
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TB-018301
INTERVENÇÃO CORONÁRIA PERCUTÂNEA EM 
LESÃO DE TRONCO DA CORONÁRIA ESQUERDA 
DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19: 
ANÁLISE DE UMA SÉRIE DE CASOS CONSECUTIVOS 
EM HOSPITAL TERCIÁRIO
Guilherme Lira Leite1, Jéssyca Rodrigues Tauhata1, Irapuan Magalhães 
Penteado1, Daniel Putz Penteado1, Daniel Maranon Terrível1, Gustavo 
Affonso de Oliveira1, Rodrigo Leite Albanez1, Erlon Oliveira de Abreu 
Silva1, Micheli Zanotti Galon1

1 Instituto de Gastroenterologia de São Paulo (IGESP)

Introdução: A cirurgia de revascularização miocárdica (CRM) em 
casos de doença aterosclerótica coronariana (DAC), com ou sem en-
volvimento do tronco de coronária esquerda (TCE), diminuiu signi-
ficativamente durante o período da pandemia de COVID-19 ficando 
restrita a casos de síndrome coronária aguda (SCA). Como conse-
quência, a intervenção coronária percutânea (ICP) passou a ser uma 
estratégia utilizada para o tratamento de lesões complexas com bons 
resultados. Objetivos Verificar os perfis clínico e angiográfico dos pa-
cientes submetidos a ICP de TCE atendidos em um hospital terciário 
durante a pandemia de Covid-19, bem como analisar seus desfechos 
intra-hospitalares e seguimento clínico. Métodos: Estudo de uma sé-
rie de casos consecutivos realizados no período de março de 2020 a 
novembro de 2021. Coletaram-se dados clínicos e angiográficos dos 
pacientes, assim como a classificação em escores prognósticos. Re-
sultados: Dentre as 1812 ICPs realizadas de março de 2020 a novem-
bro de 2021, 20 foram para tratar lesão de TCE (1,10%). A média da 
idade dos pacientes foi de 69,6 anos, sendo 35% do sexo feminino e a 
apresentação clínica predominante foi SCA sem supra de ST (50%). O 
escore SYNTAX I apresentou média de 34,5 (+/- 11,26 desvio padrão), 
e 11 (55%) pacientes tiveram escore SYNTAX acima de 32 pontos. 
Aproximadamente 15% tratava-se de lesão de TCE protegido. Obte-
ve-se sucesso angiográfico da intervenção percutânea em 100% dos 
pacientes, destes 70% foram guiados por imagem ultrassom intra-
-coronário. No intra-hospitalar houve um óbito, porém, de causa não 
cardiológica, e não houve ocorrências de acidente vascular cerebral ou 
sangramento maior. A taxa de infarto periprocedimento foi de 25%, 
sendo que 100% destes pacientes apresentavam escore SYNTAX > 32. 
Foi obtido seguimento clínico por contato telefônico em 70% dos ca-
sos (n=14) e destes 92% negavam angina. Conclusões: A ICP de TCE 
foi realizada com segurança e apresentou resultados angiográficos e 
clínicos satisfatórios e semelhantes entre os pacientes de menor e 
maior risco angiográfico, refletindo na manutenção da qualidade dos 
resultados durante a pandemia. 

TB-019601
ANÁLISE DOS DESFECHOS EM INTERVENÇÃO 
CORONÁRIA PERCUTÂNEA DE TRONCO 
CORONÁRIO ESQUERDO NÃO PROTEGIDO
Flávio Passos Barbosa1, Henrique Lima Guimarães1, Adriano Gonçalves 
de Araújo1, Giuliano Gardenghi1, Fabiano Zumpano1, Álvaro de Moraes 
Júnior1, Fernando Henrique Fernandes1, Frederico Lopes Oliveira1,  
Max Weyler Nery1, Debora Freire Ribeiro Rocha1,  
Débora Rodrigues Santana1, Mauricio Lopes Prudente1

1 Hospital Encore

Introdução: Lesões significativas no tronco de coronária esquerda 
são encontradas em aproximadamente 5% dos pacientes submetidos 
à coronariografia, sendo a maioria dos casos multiarteriais e com en-
volvimento do tronco distal. A cirurgia de revascularização do mio-
cárdio é considerada o tratamento preferencial para lesões de tronco 
de coronária esquerda não protegido. No entanto, com o avanço de 
técnicas e a introdução dos novos stents liberadores de fármacos, a 
intervenção coronariana percutânea tem sido considerada estratégia 

viável, apresentando resultados favoráveis. Objetivos: O objetivo 
deste estudo foi analisar os desfechos em pacientes com lesões de 
tronco de coronária esquerda não protegido submetidos à intervenção 
coronariana percutânea. Métodos: Foram analisados dados eletrôni-
cos de pacientes submetidos à intervenção coronariana percutânea 
entre dezembro de 2017 e janeiro de 2020 em um único centro, com 
o objetivo de avaliar características clínicas, angiográficas e os desfe-
chos clínicos. Resultados: Foram incluídos 103 pacientes portadores 
de lesões significativas de tronco não protegido, 66% eram do sexo 
masculino, 88,3% eram hipertensos, e 87,4% possuíam função ven-
tricular normal. Lesões envolvendo a bifurcação foram identificadas 
em 73,8% dos pacientes, 36,9% apresentavam lesões concomitantes 
nos três grandes vasos epicárdicos e 42,7% com escore SYNTAX in-
termediário (23 a 32 pontos). O sucesso angiográfico foi obtido em 
100% dos casos, com quatro (3,9%) eventos cardíacos e cerebrovas-
culares adversos, sendo 2,9% de mortalidade. Conclusões: Os resul-
tados hospitalares sustentam a intervenção coronariana percutânea 
como um procedimento seguro, de excelente resultado angiográfico 
e eventos cardíacos e cerebrovasculares adversos comparáveis aos da 
cirurgia de revascularização do miocárdio, configurando opção bas-
tante viável em relação ao tratamento cirúrgico.

TB-019602
MORBIMORTALIDADE EM UMA COORTE DE 
INDIVÍDUOS SUBMETIDOS A ATERECTOMIA 
ROTACIONAL POR LESÕES EXTREMAMENTE 
CALCIFICADAS
Adriano Gonçalves Araújo1, Felipe Barbosa Amaral1,  
Debora Freire Ribeiro Rocha1, Mauricio Lopes Prudente1,  
Fernando Henrique Fernandes1, Alvaro de Moraes Junior1,  
Henrique lima Guimaraes1, Giuliano Gardenghi1, Max Weyler Nery1, 
Frederico Lopes Oliveira1, Flavio Passos Barbosa1

1 Hospital Encore

Introdução: O tratamento de artérias coronárias com lesões inten-
samente calcificadas ou cronicamente ocluídas tem as menores taxas 
de sucesso quando são submetidas a procedimento percutâneo. Uma 
estratégia de redução de volume das lesões calcificadas, que fazia par-
te da técnica de resgate para tratamento de estenoses não dilatáveis 
por balão, evoluiu para uma abordagem de preparação da lesão pri-
mária, para posterior implante do stent. Objetivos: Análise dos des-
fechos em pacientes submetidos a aterectomia rotacional em lesões 
extremamente calcificadas Métodos: Trata-se de análise retrospecti-
va de dados relacionados a aterectomias rotacionais realizadas em pa-
cientes complexos e de alto risco para tratamento de lesões extrema-
mente calcificadas com implante de stent farmacológico, obtidos do 
Prontuário Eletrônico do Paciente Tasy, entre os anos de 2012 e 2016 
Resultados: Uma coorte de 138 indivíduos foi acompanhada após 
aterectomia rotacional entre os anos de 2012 e 2016. Os fatores de 
risco mais frequentemente observados foram hipertensão (87%), dis-
lipidemia (69%), diabetes melito (44%) e sedentarismo (72%). Foram 
tratados 244 vasos, dos quais 179 com auxílio de aterectomia rotacio-
nal, e implantados 308 stents farmacológicos. O escore SYNTAX II foi 
22,4±11,5, com 18% dos indivíduos classificados como de alto risco 
(>33 pontos); acesso arterial femoral ocorreu em 76,8%. A transposi-
ção da lesão foi alcançada em 98% dos casos. O sucesso angiográfico 
foi obtido com o implante de stent em 98% dos procedimentos. O 
tempo de internação hospitalar foi de 2,6±3,7 dias. A mortalidade 
intra-hospitalar foi de 4%, e a mortalidade em 4 anos foi de 14,5%. 
O seguimento tardio foi realizado por ligações telefônicas até 4 anos 
após o procedimento. Dentre os pacientes, 97% mantiveram o uso 
regular de terapia antiplaquetária dupla. Apenas 42% relataram exer-
cícios regulares. Angina pectoris foi relatada por 13% dos indivíduos. 
Conclusões: A aterectomia rotacional apresentou baixa ocorrência 
de eventos adversos nas evoluções imediata e tardia, levando à alta 
taxa de sucesso do implante de stent em lesões complexas.
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TB-019702
REGISTRO BRASILEIRO DA CARDIOLOGIA 
INTERVENCIONISTA DURANTE A PANDEMIA DO 
COVID-19 (RBCI - COVID19)
Maria Sanali Moura de Oliveira Paiva1, Viviana Guzzo Lemke2, Glaucia 
Moraes Oliveira3, Giordana Zeferino Mariano4, Esmeralci Ferreira5,  
Flávio Roberto Azevedo de Oliveira5, Rodrigo Cantarelli6, Wangles Jotão 
Geraldo7, Maria Cristina Meira Ferreira8, Fernanda Marinho Mangione9, 
Luis Fernando campos10, Cesar Dusilek11

1 Hospital Universitário Onofre Lopes, 2 Hospital das Nações, 3 UFRJ,  
4 Hospital São João Batista-SC, 5 Hospital Universitário Pedro Ernesto,  
6 Hospital Dom Helder Câmara, 7 Hospital Promater, 8 Hospital Federal dos 
Servidores do Estado, 9 Beneficência Portuguesa de São Paulo, 10 Hospital do 
Coração Natal, 11 Núcleo De Pesquisa Clínica do Rocio

Introdução: A pandemia pela COVID19 durante os primeiros meses 
dificultou a chegada aos hospitais de muitos pacientes acometidos 
por DCV aguda, como IAM e AVC. Isso repercutiu diretamente no nú-
mero de mortes em domicílio, assim como nos tempos porta-balão, 
entre outros. METODOLOGIA- Participaram 25 centros, documen-
tando os pacientes maiores de 18 anos, que realizaram procedimento 
cardiovascular em laboratórios de hemodinâmica, no período de 26 
de maio a 30 de novembro de 2020. Os dados foram inseridos em pla-
taforma dedicada tipo eCRF. Os desfechos foram morte por qualquer 
causa, IAM, AVC e por COVID19.Todos os centros foram treinados 
em boas práticas clínicas (GCP). Modelos de regressão logística foram 
usados para análise estatística dos dados Resultados: - Foram incluí-
dos 1282 pacientes, dos quais 435 (33,9%) com quadro de IAM. Den-
tre esses, 107 (8,4%) apresentaram complicações cardiovasculares. 
Covid19 foi diagnosticado em 77 pacientes (6%), com mortalidade de 
15,58%. A maioria dos pacientes tinha DAC significativa, e a presença 
de trombo intracoronário foi mais frequente nos casos de IAMCSST e 
nos pacientes com COVID19. Óbito ocorreu em 31 casos (2.4%), es-
tando associado à complicações.O tempo porta-mesa maior que 12hs 
foi associado com 30,8% de complicações, sendo 25% nos casos de 
COVID19. O desfecho IM com complicações e morte esteve relaciona-
do à infecção por COVID19 e necessidade de implante de 02 stents. 
As complicações estiveram relacionadas com HAS, gênero masculino, 
diabetes, infarto prévio, revascularização prévia, sedentarismo, disli-
pidemia. CONCLUSÃO- Todos os óbitos foram associados à presença 
de complicações. Para o desfecho combinado (morte e complicações 
cardiovasculares e não cardiovasculares) nos pacientes com IMSSST, 
o tempo porta-mesa maior que 12 horas foi associado com 30,8% de 
complicações, das quais 25% ocorreram na presença de infecção por 
COVID-19. O diagnóstico de COVID19 esteve associado à morte e às 
complicações não fatais dos pacientes submetidos a procedimentos 
de hemodinâmica durante a pandemia. 

TB-020101
AVALIAÇÃO DOS SINTOMAS DE ANGINA E GRAUS 
DE OBSTRUÇÃO CORONARIANA EM PACIENTE 
SUBMETIDOS A ANGIOGRAFIA CORONÁRIA
Giulliano Gardenghi1, Guilherme Diniz Prudente1, Flávio Passos 
Barbosa1, Fernando Henrique Fernandes1, Adriano Gonçalves de Araújo1, 
Frederico Lopes de Oliveira1, Alvaro de Moraes Junior1,  
Fabiola Gomes Silva Magalhaes1, Mauricio Lopes Prudente1

1 Hospital ENCORE

Introdução: Pacientes com doença arterial coronariana (DAC) têm a 
angina como principal manifestação clínica. A angina limita a quali-
dade de vida e pode ser avaliada por diversos métodos sendo um dos 
principais o cateterismo cardíaco (CC). OBJETIVO Este estudo tem 
como objetivo comparar os sintomas da angina pré-intervenção com 
os achados no CC. Métodos: Estudo transversal com indivíduos en-
caminhados ao serviço de hemodinâmica para realização de CC para 

diagnóstico de DAC entre agosto e outubro de 2020. O Seattle Angi-
na Questionnaire (SAQ) foi utilizado para avaliar as manifestações 
clínicas mais relevantes da DAC antes da intervenção. Após o CC e a 
realização da angiografia, as imagens foram analisadas por dois car-
diologistas intervencionistas experientes para determinar as lesões. 
Foi realizada uma análise sequencial das artérias coronárias direita e 
esquerda, bem como seus ramos principais e eventuais enxertos ci-
rúrgicos previamente implantados. Os pacientes foram divididos em 
dois grupos: aqueles com lesões coronárias &#8805; 70% e aqueles 
com CC normal (“branco”) (sem lesões). Posteriormente, eles foram 
comparados de acordo com suas características basais e escores ob-
tidos no SAQ. A análise estatística utilizou testes t não pareados e 
qui-quadrado. As medidas não paramétricas foram testadas pelo teste 
de Fisher, com significância a 5%. Resultados: No período descri-
to, foram analisados 50 pacientes, com média de idade de 63,8 ± 8,8 
anos para os que que tinham lesões &#8805; 70% e 57,9 9 ± 11,1 
anos para os que tinham CATE branco, 50% eram do sexo masculino, 
82% hipertensos, 42% tabagistas e 64% com dislipidemia. 35 pacien-
tes (70%) apresentaram lesão coronariana maior ou igual a 70% e 15 
(30%) apresentaram CATE branco. Pacientes com lesões &#8805; 
70% apresentaram pior percepção de saúde quando comparados 
a pacientes com angioplastia normal (Lesões &#8805; 70%: 68,0 ± 
17,3 pontos versus angioplastia branca: 81,3 ± 14,1 pontos, p: 0,01). 
Outros domínios do SAQ não apresentaram diferenças significativas. 
CONCLUSÃO Observou-se que pacientes com lesões coronarianas 
&#8805; 70% apresentaram pior percepção de saúde do que aqueles 
com CC “branco”. O SAQ é um importante instrumento na avaliação 
clínica de pacientes com DAC e pode ser uma opção para avaliação de 
sintomas nessa população.

TB-020701
VERIFICAÇÃO DE HIPOEXPANSÃO E FRATURA DE 
STENT COM A FERRAMENTA STENTBOOST NA ERA 
ATUAL DAS HASTES ULTRAFINAS
Achilles Gustavo da Silva1

1 Mário Palmério Hospital Universitário/Uberaba-MG

Introdução: Ferramentas de realce de stent são fáceis de usar, rápi-
das, e aumentam a qualidade e quantidade de informações disponí-
veis durante a realização de intervenção coronária percutânea. São 
úteis para verificação de integridade, expansão e overlap de stents 
implantados. Objetivo: Avaliar a ocorrência de hipoexpansão e fra-
tura de stents por meio de ferramenta de realce de stent (StentBoost, 
Philips Medical System). Métodos: Foram avaliadas as angioplastias 
coronárias realizadas a partir de agosto de 2021 em Serviço de Hemo-
dinâmica de Hospital Universitário em Uberaba/MG que continham 
as imagens da ferramenta StentBoost disponíveis. Foi verificado o 
resultado final após intervenção, observando a expansão, presença 
de deformidades e fraturas dos stents implantados. Os dados clíni-
cos, angiográficos e do StentBoost foram organizados em tabela de 
Excel com posterior realização de estatística descritiva. Resultados: 
Foram avaliados 23 pacientes, com realização de 24 intervenções co-
ronárias e 32 vasos analisados. A idade média encontrada foi de 67,2 
anos com 15 (65,3%) do sexo masculino e ocorrência de hiperten-
são, diabetes, dislipidemia e tabagismo foi de 65,2%, 47,8%, 39,1% 
e 21,7% respectivamente. Dos procedimentos realizados, 8(34,7%) 
foram por síndrome coronária aguda sendo avaliados as intervenções 
em artérias descendente anterior em 16(47%), circunflexa 5(14,7%) 
e coronária direita 5(14,7%). Pós-dilatação foi realizado em 17(70%) 
intervenções e Kissing Balloon em 4(16,6%). Foram implantados 39 
stents e uma angioplastia foi realizada com balão farmacológico. O 
número de stents Orsiro, Firehawk, SupraFlexStar, Promus Premier, 
Biomime foram 18(46,2%), 8(20,5%), 7(17,9%), 5(12,9%) e 1(2,5%) 
respectivamente. Todos os procedimentos foram realizados com su-
cesso e com fluxo final TIMI 3. Step-up foi encontrado na angiografia 
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de 7(29,1%) procedimentos e Step-down em 10(41,6%). Dos 32 vasos 
analisados, 4(12,5%) continham imagens inadequadas para avalia-
ção. Foram observados 3 casos bem definidos de hipoexpansão e não 
foram encontradas fraturas de stent. Conclusão: Na nossa casuís-
tica, com utilização de stents de hastes ultrafinas em 2/3 dos casos, 
não foi encontrado fratura de stent e hipoexpansão foi observado em 
aproximadamente 10% dos implantes. O uso de ferramentas de realce 
de stent é de fácil utilização e pode fornecer informações importan-
tes nas intervenções coronárias percutânes. 

TB-020702
PERFIL CLÍNICO E ANGIOGRÁFICO DE PACIENTES 
COM IDADE ABAIXO DE 40 ANOS SUBMETIDOS 
À ANGIOPLASTIA CORONÁRIA EM SERVIÇO DE 
HEMODINÂMICA DO TRIÂNGULO MINEIRO
Achilles Gustavo da Silva1

1 Mário Palmério Hospital Universitário/Uberaba-MG

Introdução: Manifestação de doença arterial coronariana tem 
sido cada vez mais frequente em pacientes jovens. Dados da litera-
tura mostram que até 10% dos pacientes com DAC possuem menos 
de 45 anos. Conhecer os fatores de risco e a forma de manifestação 
da doença nesse subgrupo é importante para propor protocolos de 
atendimento com medidas específicas para reconhecimento precoce e 
tratamento adequado. OBJETIVO Avaliar perfil clínico e angiográfico 
de pacientes com idade abaixo de 40 anos submetidos à angioplas-
tia coronária. Métodos: Foram avaliados banco de dados e laudos de 
pacientes submetidos à angioplastia coronária em Serviço de Hemo-
dinâmica de Uberaba/MG. Os dados demog&#341;aficos, clínicos e 
angiográficos dos pacientes abaixo de 40 anos foram organizados em 
tabela de Excel com posterior realização de estatística descritiva. Re-
sultados: Foram avaliadas 1241 angioplastias coronárias realizadas 
de agosto de 2011 a março de 2022 onde 10 pacientes abaixo de 40 
anos realizaram 11 procedimentos (0,88%). Dos pacientes 6 (60%) 
eram do sexo maculino com idade média e IMC de 35,4 e 27,6 respec-
tivamente. A ocorrência de hipertensão, diabetes, dislipidemia, taba-
gismo e insuficiência renal crônica foi de 50%, 20%, 40%, 20%, 10% 
respectivamente. Dos procedimentos realizados 4 (36,3%) foram ele-
tivos e 9 por via radial (81,8%). Histórico de angioplastia prévia foi 
observado em 3 casos, presença de doença uniarterial em 8 (72,7%), 
relato de imagem de trombo em 4 (36,3%) e presença de reestenose 
em 2 procedimentos de 1 paciente. A artéria tratada foi a descendente 
anterior em 8 (72,7%) e coronária direita em 3 (27,3%) com reali-
zação de tromboaspiração em 2 casos, inbidor de glicoproteina Iib/
IIIa e fibrinolítico em 1 procedimento cada. Em 9 procedimentos fo-
ram implantados stents sendo utilizados 2 stents em apenas 1 caso. 
Dos 10 stents implantados 5 eram convencionais e 5 farmacológicos 
e todos procedimentos tiveram fluxo TIMI 3 ao final. Conclusões: 
Na nossa casuística, menos de 1% das angioplastias coronárias foram 
realizadas em pacientes abaixo de 40 anos, os principais fatores de 
risco foram hipertensão arterial e dislipidemia, maioria uniarterial 
e a artéria mais frequentemente tratada foi a descendente anterior

TB-022501

INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DE TESTES 
PROVOCATIVOS DE ISQUEMIA MIOCÁRDICA 
NO RESULTADO DA CORONARIOGRAFIA EM 
PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM 
HIPÓTESE DIAGNÓSTICA DE ANGINA ESTÁVEL
Michelle Nogueira de Oliveira1, Milena Viana de Queiroz1, Raphael 
Cardoso Moraes1, Rodrigo Lagny de Castro Oliveira1,  
Paulo Cesar Moraes1

1 Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa

Introdução: A disponibilização de métodos diagnósticos de isque-
mia miocárdica no Sistema Único de Saúde (SUS) é bastante hetero-
gênea. Dessa forma, a indicação de coronariografia para detecção de 
doença aterosclerótica coronária, em muitos casos, não é precedida 
de testes diagnósticos de isquemia e baseia-se apenas em critérios 
clínicos. Tal fato pode interferir na probabilidade de haver lesão sig-
nificativa à coronariografia. Objetivos: Avaliar a relação da presença 
de testes provocativos de isquemia miocárdica considerados positivos 
no resultado da coronariografia de pacientes com hipótese diagnós-
tica de angina estável em um serviço de referência em cardiologia 
intervencionista do Sistema Único de Saúde. Métodos: Avaliação 
retrospectiva de casos encaminhados para coronariografia pelo SUS 
entre os meses de janeiro a maio de 2021 com diagnóstico de angina. 
Excluiu-se quadros agudos (angina instável, infarto do miocárdio com 
e sem supradesnivelamento do segmento ST) e com doença ateroscle-
rótica já estabelecida em estudo anatômico coronariano prévio (cate-
terismo ou angioTC de coronárias). Os pacientes foram divididos em 
dois grupos: os com algum teste provocativo de isquemia prévio à co-
ronariografia e aqueles com diagnóstico exclusivamente baseado em 
critérios clínicos. Avaliou-se a presença de lesões angiograficamente 
significativas à coronariografia (lesões com grau de estenose &#8805; 
50% em algum vaso epicárdico). Resultados: Foram incluídos um to-
tal de 248 pacientes. A idade média foi de 61,9 anos (±12), 12% eram 
diabéticos, 32,2% hipertensos e 2,8% tabagistas atuais. 59 pacientes 
apresentavam algum teste prévio positivo para a avalição de isque-
mia (teste ergométrico em 36 casos, cintilografia miocárdica em 14, 
ambos em 8 e ecocardiograma de stress em 1). Outros 189 pacientes 
foram encaminhados com base exclusivamente em critérios clínicos. 
92 pacientes (37,09% do total) apresentaram lesões angiografica-
mente &#8805; 50%. No grupo com teste isquêmico positivo houve 
29 casos com lesões significativas (49,1%) contra 64 (33,3%) entre os 
que não possuíam teste isquêmico positivo (RR=1,47; IC 95%: 1,06-
2,04). Não houve diferença significativa quanto à presença de multi-
-arteriais entre os grupos com teste isquêmico e sem teste isquêmico 
positivo (53,5% e 53,1%). Conclusões: Em casos de angina estável, 
as coronariografias realizadas pelo SUS com indicação baseada na pre-
sença de teste provocativo de isquemia positivo revelaram um índice 
de presença de lesões significativas (&#8805;50) superior aos casos 
em que a indicação se baseou exclusivamente na apresentação clínica.
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TB-023302
ASSOCIAÇÃO ENTRE NEOVASCULARIZAÇÃO E 
HIPERPLASIA NEOINTIMAL NAS REESTENOSES 
INTRA-STENT: AVALIAÇÃO COM OCT
Stefano Garzon1, José Mariani1, Guy Prado1, Márcio Rezende1, Rodrigo 
Albanez1, Adriano Caixeta1, Breno Almeida1, Pedro Lemos1

1 Hospital Israelita Albert Einstein

Introdução: A reestenose intra-stent é uma entidade patológica re-
lativamente recente, sendo responsável por grande parte das falhas 
terapêuticas e das re-intervenções nas angioplastias coronarianas. 
Apesar de já explorado previamente, o processo patológico da forma-
ção da reestenose é complexo, sendo principalmente mediado por in-
flamação local, com migração de macrófagos, linfócitos e fibroblastos. 
Há evidências de que a maior inflamação pode se relacionar tanto com 
maior espessura de neoíntima, ocasionada por maior reação tecidual, 
como com a formação de neovascularização local. A tomografia de 
coerência óptica (OCT) é um método intracoronário com definição de 
imagem próxima à histológica, permitindo avaliação in vivo dos com-
ponentes das placas ateroscleróticas e das reestenoses intra-stent.  
Objetivo(s): Avaliar a relação entre a área de hiperplasia neointimal 
e a presença de neovascularização usando OCT. Métodos: Pacientes 
submetidos a cateterismo cardíaco diagnóstico por angina estável ou 
síndromes coronarianas agudas com reestenose intra-stent avaliados 
com OCT. Foram selecionados 35 pacientes que apresentavam OCT 
de boa qualidade de imagem, realizada antes de qualquer interven-
ção. A área de hiperplasia neointimal (área transversal do stent – área 
transversal do lumen) foi calculada em cada frame contendo ≥ 300 µm 
de espessura de tecido neointimal, sendo utilizada o frame com maior 
área de hiperplasia. O volume de neovascularização foi calculado so-
mando-se a área total de neovascularização em cada frame e aplican-
do-se a lei de Simpson, sendo então indexado pelo comprimento da 
placa. Resultados: Em pacientes com presença de neovascularização, 
as medianas da área de hiperplasia neointimal foram significativa-
mente maiores (5,07 mm2 [3,95 – 6,47] x 3,53 mm2 [2,84 – 4,53], p = 
0,004). Utilizando a curva ROC, determinamos área de hiperplasia de 
3,81 mm2 (AUC 0,790 [0,641 – 0,940], p = 0,005) como valor de corte 
na amostra. Houve diferença significativa na presença de neovascula-
rização de acordo com a área de hiperplasia neointimal (12,5% com 
área ≤ 3,81 mm2 x 57,9% com área > 3,81 mm2, p = 0,006).  Conclu-
são: Maiores área de hiperplasia neointimal parecem estar associa-
das à maior presença neovascularização nas reestenoses intra-stent. 
A partir de 3,81 mm2 de área de hiperplasia neointimal, a maioria das 
reestenoses apresenta neovascularização visível pela OCT.

TB-023401
APLICAÇÃO DA TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA 
ÓPTICA NO TRONCO DA CORONÁRIA ESQUERDA. 
UM ESTUDO DE FACTIBILIDADE TÉCNICA.
Daniel Bandeira1, Sérgio Braga1, Dimytri Siqueira1, Henry Seligman2, 
Rodrigo Joaquim1, Ricardo Costa1, Ricardo Petraco2, Fausto Feres1,  
Daniel Chamié1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, 2 Imperial College London

Introdução: Imagem intravascular é de grande valia na avaliação de 
estenoses ambíguas e para guiar procedimentos de intervenção coro-
nária percutânea (ICP) no tronco da coronária esquerda (TCE). A ne-
cessidade de injeção de contraste para remoção transitória do sangue 
intraluminal e o grande calibre deste segmento vascular são conside-
rados os principais impedimentos para a utilização da tomografia de 
coerência óptica (OCT) no TCE. Objetivos: Documentar a factibilida-
de do uso da OCT na avaliação de lesões no TCE, incluindo a visualiza-
ção de seu óstio. Métodos: Estudo prospectivo, unicêntrico, de braço 
único, que avaliou procedimentos consecutivos no TCE no período de 
Agosto a Dezembro de 2020. O desfecho primário é a qualidade das 

imagens obtidas, definidas como visualização clara da parede vascular 
sem contaminação por sangue em ≥ 80% da circunferência do vaso.
Resultados: Dezoito pacientes foram incluídos, com um total de 29 
corridas de OCT. Destas, 20 (68,9%) foram adquiridas pré-ICP e 9 
(31,1%) pós-ICP. A média das idades foi 60,1±12,3 anos, 12 (66,7%) 
eram homens e 5 (27,8%) diabéticos. Síndrome coronária aguda foi 
a apresentação de 11 (61,1%) pacientes. A via radial foi utilizada em 
13 (72,2%). As lesões do TCE localizavam-se no segmento distal em 
9 (50%), corpo 4 (22.2%) e 5 (27,8%) possuíam doença difusa ou 
predominantemente ostial. Foram utilizados cateteres-guia Judkins 
Left em 10 (55,6%) e Extra Back-up em 8 (44,4%). Injeção manual 
de contraste foi realizada em todos os casos. Um total de 8,97±1,52 
mL de contraste foi utilizado, sem diferença significativa (p=0,378) 
entre as imagens pré-ICP (9,15±1,66 mL) e pós-ICP (8,60±1,17 mL) 
O diâmetro luminal do TCE mediu 4,54±0,72mm (3,21 a 6,08mm) 
nas imagens pré-ICP e 4,65±0,51mm (3,91 a 5,23mm) nas imagens 
pós-ICP. O óstio do TCE e sua abertura para a aorta foi visualizado em 
todos os casos. A distância do cateter-guia até o óstio do TCE mediu 
0,81±0,71mm (0,2 a 2,9mm). 1.971 imagens transversais consecu-
tivas de OCT foram analisadas nos segmentos de TCE. Destas, 5,4% 
foram classificadas como baixa qualidade (≥20% da circunferência 
vascular ocultada por sangue), e distribuídas mais frequentemente 
próximas ao cateter-guia (figura). Conclusões: Utilização da OCT no 
TCE é possível, com administração de pouco volume de contraste e 
obtenção de imagens de boa qualidade, incluindo a visualização do 
óstio do TCE. Sua aplicação em maior escala, e reprodutibilidade por 
outros operadores necessita ser avaliada.

TB-023402
REGISTRO BRASILEIRO PARA DOCUMENTAÇÃO 
DAS PRÁTICAS DE MANEJO DE PACIENTES 
PORTADORES DE ESTENOSES CORONÁRIAS 
INTERMEDIÁRIAS (EMPIRE BRAZIL)
Daniel Bandeira1, Lara Vilela Eurípedes1, Júlio Paiva Maia2, André 
Manica3, Adriana Moreira4, José Victor Francisco4, Luiz Guilherme 
Francisco4, Carisi Polanczic5, Rodrigo Gurgel4, Pedro Barros4,  
Alexandre Abizaid4, Daniel Chamié1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, 2 CEDIPAR, 3 Instituto de 
Cardiologia - Fundação Universitária de Cardiologia, 4 Hospital do Coração,  
5 Hospital Moinhos de Vento

Introdução: A proporção de pacientes submetidos à cinecoronario-
grafia eletiva que necessitam complementação diagnóstica adicional 
para a tomada de decisão terapêutica é desconhecida no Brasil, assim 
como o seu manejo na prática clínica atual. Objetivos:  Avaliar a pre-
valência de estenoses coronárias intermediárias (40-70%) em pacien-
tes submetidos à cinecoronariografia, e seu manejo atual nos diferen-
tes níveis de suplementação de saúde no Brasil. Métodos: Registro 
prospectivo, multicêntrico, de braço único, em que foram incluídos 
todos os pacientes consecutivos submetidos à cinecoronariografia en-
tre JUN/21 e SET/21 em 5 hospitais de referência em Cardiologia no 
Brasil (2 públicos e 3 privados). O desfecho primário foi a ocorrência 
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de eventos cardiovasculares adversos maiores (ECAM: morte, infarto, 
re-internação por recorrência de angina e revascularização não pla-
nejada da lesão alvo). Resultados: 503 pacientes foram incluídos. 
A média das idades foi 63±11 anos, 69,8% são homens, 35,6% são 
diabéticos, e 44,1% se apresentaram com síndrome estável. Menos da 
metade (41,7%) possuíam alguma avaliação funcional prévia à cine-
coronariografia. Algum grau de estenose coronária foi documentado 
em 421 pacientes (84%), dos quais 177 (42%) apresentavam redução 
luminal entre 40-70%. As informações clínicas e angiográficas foram 
consideradas insuficientes para tomada de decisão em 223 pacientes 
(44.3%). Destes, fisiologia invasiva foi realizada no momento da cine-
coronariografia em 27 pacientes (12,1%), imagem intravascular em 
5 (2,2%), avaliação funcional não invasiva solicitada para 32 (14,3%) 
e 161 (72,2%) liberados sem qualquer avaliação adicional. No segui-
mento médio de 180±68 dias, 148 pacientes foram contatados, e 
18,9% apresentaram ECAM. Dentre os 148 pacientes sem resolução 
diagnóstica durante a cinecoronariografia, 28 pacientes (18,9%) per-
maneceram sintomáticos e necessitaram atendimento médico poste-
rior, 17 (11,5%) foram hospitalizados, 6 (4,1%) sofreram revasculari-
zação não planejada, e 8 (5,4%) sofreram infarto fatal. Conclusões: 
Dentre os pacientes submetidos à cinecoronariografia, proporção não 
desprezível possui estenoses coronárias para as quais avaliação adi-
cional é necessária para a tomada de decisão. A grande maioria destes 
pacientes é liberada sem qualquer investigação adicional. O tempo 
para complementação diagnóstica impacta na ocorrência de desfe-
chos clínicos e qualidade de vida

TB-024301
ABORDAGEM CONTEMPORÂNEA DE LESÕES DE 
BIFURCAÇÃO CORONÁRIA TRATADAS NA ROTINA 
DE UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA DE CARDIOLOGIA 
INVASIVA
Edson Marcos Campos Lessa Junior1, Lucas Santos Nielsen Tinasi1,  
Lara Vilela Euripedes1, Guilherme Freitas Fernandes de Oliveira1, 
João Vitor de Jesus Alves1, Josimar Cortes Junior1, José de Ribamar 
Costa Jr.1, Dimytri Alexandre de Alvim Siqueira1, Daniel Chamié1, 
Rodolfo Staico1, Fausto Feres1, Ricardo Alves da Costa1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Introdução: O tratamento percutâneo de lesões de bifurcação coro-
nária pode ser tecnicamente desafiador e associar-se à complicações 
relacionadas ao comprometimento do ramo lateral (RL). De manei-
ra geral, a estratégia provisional, com implante primário de stent no 
vaso principal (VP), é a técnica mais utilizada; entretanto, a melhor 
abordagem em lesões mais complexas, permanece em debate. Obje-
tivo: Reportar a incidência e a abordagem técnica de lesões de bi-
furcação coronária submetidas à intervenção coronária percutânea 
(ICP) na prática diária contemporânea em um serviço de referência 
terciário. Métodos: Foi realizado um levantamento de dados de pro-
cedimentos de ICP realizados durante 01 ano, entre 01/03/2021 até 
28/02/2022, sendo identificados os pacientes com lesão de bifurca-
ção coronária com RL ≥2.0mm tratados com stents farmacológicos. 
A complexidade das lesões foi determinada pela classificação de Me-
dina, sendo a lesão de bifurcação verdadeira considerada na vigência 
de comprometimento significativo (estenose >50%) dos 02 ramos. 
Sucesso angiográfico foi definido como: fluxo TIMI 3, lesão residual 
<50% e ausência de dissecção no VP e no RL ao final do procedimento. 
Resultados: Dentre os 1898 procedimentos de ICP realizados no pe-
ríodo, 327 (17,2%) envolviam bifurcações, sendo 60% (197/327) clas-
sificadas como lesões de bifurcação verdadeiras. No geral, os pacientes 
com bifurcações apresentaram-se com síndrome coronária aguda em 
70% dos casos e 74% tinham comprometimento multiarterial. A via 
de acesso radial foi utilizada em 73% e métodos de imagem invasivos 

guiaram a ICP em 15%. A tabela exibe os dados angiográficos e técni-
cos. O sucesso angiográfico nos 02 ramos foi obtido em 93%, devido 
principalmente a comprometimento persistente do RL em 21 casos 
(6%). Conclusões: As lesões de bifurcação coronária representaram 
17% dos procedimentos de ICP realizados na prática contemporânea, 
sendo que a maioria apresentava elevada complexidade anatômica. 
Mesmo assim, a estratégia preferencial foi o implante de apenas 01 
stent no VP. Dos casos tratados com 02 stents, a técnica DK-crush foi 
a mais utilizada. O POT e o kissing-balloon final foram realizados na 
maioria dos casos e o comprometimento persistente do RL foi eviden-
ciado em apenas 6% das lesões tratadas.

TB-026201
QUANTITATIVE FLOW RATIO (QFR) FOR 
FUNCTIONAL ASSESSMENT OF CORONARY ARTERY 
STENOSIS: COMPARATIVE ANALYSIS WITH 
MYOCARDIAL PERFUSION SCINTIGRAPHY
Luciano de Moura Santos1, Carlos Augusto Homem de Magalhães 
Campos1, Maria Antonieta Albanez Albuquerque de Medeiros Lopes1, 
Vinicius Bocchino Seleme1, Guilherme de Albuquerque Cavalcanti 
Mendes1, Alexandre Antônio Cunha Abizaid1

1 Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP

Introduction: Quantitative flow ratio (QFR) is a method that infers 
the value of FFR, from three-dimensional quantitative coronary an-
giography, eliminating the use of a pressure wire and coronary hype-
remia. The relationship between the QFR and the area of ischemia 
on myocardial perfusion scintigraphy (MPS) is still not very clear. 
Objectives: To investigate the QFR cutoff value that best correlates 
with a clinically relevant area of ischemia (equal to or greater than 
10%) on myocardial perfusion scintigraphy. Methods: Retrospecti-
ve, observational study, based on the collection of electronic medical 
record data from a single center. Consecutive patients with invasive 
coronary angiography (ICA) and MPS, with a maximum interval of 
three months, were evaluated. QFR was assessed by accuracy, area 
under the curve (AUC), sensitivity and specificity. Results: Out of 
1126 patients with ICA and MPS, 700 patients (219 with ischemia on 
MPS and 481 without ischemia) and 2100 vascular territories (352 
with ischemia and 1748 without ischemia) were possible to calculate 
the QFR and included in this study. The accuracy of the QFR to detect 
an area of ischemia greater than 10% on MPS was 84.5%, with a sen-
sitivity of 67.57% (95%CI: 50.2% to 82.0%) and specificity of 84.83% 
(95%CI: 83.2% to 86.3%). Optimal cutoff value of QFR for detecting 
an area of ischemia > 10% on MPS was < 0.66, with an AUC of 0.806 
(95% CI: 0.789 to 0.823, p < 0,001). The correlation between QFR 
and any area of ischemia on MPS was r = -0.3543, p < 0,0001. The 
AUC is shown in the attached figure. Conclusions: We found good 
accuracy and AUC when we evaluated the ability of QFR to identify 
an area of ischemia greater than 10% in an unselected population of 
clinical practice. We found a significant and weak negative correlation 
between the QFR value and any area of ischemia on MPS
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TB-026401
NEFROPATIA INDUZIDA POR CONTRASTE
Lucas Novaes Carvalho1, Dário Duarte Peixoto de Assis1, Fernando 
Amata Mudado1, Ari Mandil1, Jamil Abdalla Saad1, Efraim Lunardi Flam1, 
Eduardo Kei Marquesini Washizu1

1 Felício Rocho

Introdução: Nefropatia Induzida por Contraste (NIC) é caracteriza-
da por uma piora da função renal secundária a infusão de contraste 
iodado. Ocorre de forma direta, pela lesão de células epiteliais tu-
bulares, bem como indireta, por vasoconstrição e isquemia renal. É 
definida como aumento da creatinina em pelo menos 0.5 mg/dl ou 
25% do valor basal em 2 a 5 dias após exposição ao contraste. Estudos 
demonstraram que a presença de NIC está associada a aumento de 
mortalidade e piora progressiva da função renal. Dos fatores de risco 
envolvidos em sua patologia, o mais importante é a presença de doen-
ça renal crônica prévia. Objetivos: Avaliar a prevalência de nefropa-
tia induzida por contraste em pacientes com doença renal crônica e 
realização de preparo adequado com cristalóide conforme diretrizes 
atuais. Foi também realizado follow-up de 4 anos dos pacientes com 
diagnóstico de NIC. Métodos: Pacientes com DRC (Clearance de crea-
tinina < 60) que foram submetidos a exames invasivos com infusão de 
contraste no ano de 2018 e 2019 em um serviço de saúde terciário em 
Belo Horizonte. Esses pacientes coletaram creatinina sérica antes e 
72 horas após o procedimento, sendo identificados os pacientes com 
NIC baseado nos critérios acima utilizados. Esses pacientes recebe-
ram hidratação parenteral conforme protocolo institucional baseado 
nas diretrizes atuais. Foi realizada busca em prontuário eletrônico dos 
dados. Resultados: De Janeiro de 2018 a Dezembro de 2019, foram 
elencados 491 pacientes com ClCr < 60, dos quais 426 (86%) repeti-
ram o exame de creatinina após 72 horas do procedimento. Foram 
identificados 12 casos de NIC (2,4% de incidência). Desses pacien-
tes, havia dados disponíveis de 8 (75%) ao final de 4 anos de acom-
panhamento. Cinco (41,6%) evoluíram para óbito em 3 anos e um 
evoluiu para DRC dialítica, atualmente aguardando transplante renal. 
Conclusões: A Nefropatia Induzida por Contraste é uma doença rele-
vante na cardiologia intervencionista. O uso de contrastes menos ne-
frotóxicos associado a hidratação parenteral preventiva baseada em 
evidência implicou em redução importante da NIC. Nossos achados 
corroboram com estudos mais recentes que mostraram menor inci-
dência do que a previamente estimada (10%). Devido a sua associação 
com maior mortalidade, sugere-se a implementação de protocolos de 
diagnostico, prevenção e acompanhamento dessa doença. 

TB-027401
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM PACIENTE 
JOVEM COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO
Karlla Ninfa de Sousa Silva1

1 Anima centro hospitalar 

Introdução: O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença au-
toimune sistêmica, decorrente de danos teciduais imunologicamente 
mediados, acomete difusamente o tecido conjuntivo de maneira crô-
nica sendo mais frequente em mulheres jovens. Estão envolvidos em 
sua gênese fatores genéticos, ambientais e, possivelmente, infeccio-
sos. O acometimento cardíaco é bastante comum, gerando quadros 
clínicos variáveis. Objetivos: Descrever o caso de uma paciente Jo-
vem, que aos 27 anos de Idade do sexo feminino, com diagnostico de 
Lúpus Eritematoso, apresentou infarto agudo do miocárdio, alertar 
para o diagnóstico precoce desses pacientes. Métodos: Trata-se de 
um relato de caso, que conforme Yoshida (2007) e Brasileiro (2016) 
é uma importante fonte de informação. O caso foi coletado durante 
o estágio de cardiologia prática, após autorização formal das institui-
ções participantes. Para a revisão e discussão do caso buscou-se as 
bases do MEDLINE, LILACS e SciELO. Procedeu-se a leitura de revi-
sões integrativas, sistemáticas e de metanálises e por fim, analisou-se 
o caso, visando obter conhecimentos para uma melhor assistência 
de enfermagem a casos de infarto agudo do miocárdio em pacientes 
com Lúpus Eritematoso. Resultados: De acordo com estudo realiza-
do por Soeiro (2014), o acometimento cardiovascular relacionado ao 
LES tem sido uma das principais causas de morbimortalidade nesses 
pacientes. As primeiras descrições dessa associação foram relatadas 
na década de 1960. A incidência de IAM relacionado à aterosclerose 
precoce em jovens com LES chega a ser nove a 50 vezes maior do que 
em pacientes sem a doença e de mesma idade, tornando o LES um 
fator de risco independente para a ocorrência de doença arterial coro-
nária. Estudos demonstram que o tratamento do LES, especialmente 
o uso de esteróides, pode também influenciar o processo ateroscleró-
tico. Acredita-se que este tratamento seja aterogênico, parcialmente 
devido aos efeitos sobre as lipoproteínas plasmáticas. O uso por tem-
po prolongado de corticoesteróides é sabidamente responsável pela 
elevação dos níveis de colesterol total, triglicérides, apolipoproteína 
B e por promover distribuição anormal de subclasses de lipoproteí-
nas de alta densidade. O diagnóstico de doença coronária através de 
testes de isquemia em pacientes com LES é limitado devido à idade e 
predominância de sexo feminino. Em pacientes com LES, a presença 
de fatores de risco tradicionais para aterosclerose deve ser ativamen-
te pesquisada e tratada agressivamente. Conclusões: É de extrema 
importância que o enfermeiro saiba identificar os sinais e sintomas 
das doenças coronarianas, podendo ajudar no diagnóstico mesmo em 
pacientes jovens. O rastreio de sintomas sugestivos de infarto agu-
do do miocárdio e intervenções contra fatores de risco cardiovascu-
lar devem fazer parte dos cuidados básicos aos pacientes com Lúpus 
eritematoso Sistêmico para um melhor prognóstico desses pacientes. 

TB-027901
FIVE YEARS CLINICAL OUTCOMES AFTER 
IMPLANTATION OF ABSORB BVS IN A SINGLE 
CEBNTER PILOT STUDY WITH REAL WORLD 
PATIENTS, WITH PRE SCAFFOLD TREATMENT AND 
GUIDED BY INTRAVASCULAR IMAGING
Costantino R Costantini1, Sergio G Tarbine1, Costantino O Costantini1, 
Vinicius Shibata1, Marcos Denk1, Rafael Macedo1, Marcio Luize1, Everton 
C Dombeck1

1 Hospital Cardiologico Costantini

Background: The safety and performance of the Absorb Bioresorba-
ble Vascular Scaffold (BVS) has been previously demonstrated with 
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clinical data. However, these trials included patients with simple le-
sions. The Absorb III trial demonstrated an excess of adverse events 
following BVS implantation. Aiming to evaluate clinical outcomes, we 
analyzed the treatment of real world patients in a pilot study from a 
single center, using optimal technique and intravascular image gui-
dance in all cases, followed during 5 years. Methods: Observational 
retrospective pilot study, in a single Brazilian center, from 12/2014 to 
10/2016, including 100 patients treated with BVS implantation. Sa-
fety and efficacy outcomes were analyzed in the in-hospital and late 
follow-up (5 years). Results: Mean age was 58.1&#8201;years; 88% 
were male, 31% had diabetes, and 28% presented with acute coro-
nary syndromes. A total of 171 lesions in 141 vessels were treated 
with 190 BVS (mean 1.9 scaffolds/patient). Further intervention fol-
lowing intravascular imaging to optimize BVS implantation was re-
quired in 31% of patients. Procedure success was 100%. All patients 
completed a 5-year follow-up. The clinical events rate were: all cause 
mortality 2%, cardiac death 0%, MI 2%, target vessel myocardial in-
farction 0%,TVR 16%, definite scaffold thrombosis 0%. Conclusions: 
In this real-world experience, the use of intravascular imaging to 
guide BVS implantation was associated with a high 5-year event-free 
survival rate, with no scaffold thrombosis. 

TB-028101
IMPACTO DO ESCORE SYNTAX NA ABORDAGEM 
TERAPÊUTICA DE PACIENTES COM DOENÇA 
ARTERIAL CORONÁRIA MULTIARTERIAL OU 
ENVOLVENDO O TRONCO DA CORONÁRIA 
ESQUERDA NA PRÁTICA DIÁRIA
Vitor Alves Loures1, Pablo Santos Graffitti1, Rodolfo Staico1, Dimytri 
Siqueira1, Daniel Chamie1, Louis Nakayama Ohe1, Galo Maldonado1, 
Lucas Petri Damiani1, Sérgio Braga1, Luiz Fernando Tanajura1, Fausto 
Feres1, Ricardo Alves Da Costa1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Introdução: : Os escores angiográficos de complexidade anatômica 
coronária, notadamente o SYNTAX, podem contribuir de forma im-
portante na decisão terapêutica assim como pré-determinar o valor 
prognóstico da intervenção de revascularização miocárdica proposta.  
Objetivos: Reportar a complexidade anatômica de pacientes com 
doença arterial coronária (DAC) multiarterial e/ou com envolvimen-
to do tronco da coronária esquerda (TCE) por meio do escore (an-
giográfico) SYNTAX e correlacionar a complexidade anatômico com 
a abordagem terapêutica recebida: tratamento clínico, intervenção 
coronária percutânea (ICP) ou cirurgia de revascularização do mio-
cárdio (CRM). Métodos: Trata-se de um estudo observacional, com 
coorte retrospectiva, realizado em centro cardiológico único terciário 
de grande volume. Foram incluídos na análise, de forma consecutiva, 
os pacientes submetidos à exame diagnóstico de cateterismo cardíaco 
e cineangiocoronariografia entre 2019 e 2022 que apresentaram DAC 
multiarterial e/ou envolvimento do TCE. A complexidade da DAC foi 
determinada pela avaliação do escore SYNTAX angiográfico, já valida-
do previamente, por um experiente operador cego sobre o tratamento 
realizado posteriormente. A variação intra-observador avaliada pelos 
coeficientes de Pearson e Lin foi de 0,98 para ambos. Resultados:  
Um total de 400 pacientes foram incluídos, sendo que 11% apresen-
tavam comprometimento significativo do TCE. A média das idades 
era 65,5 ± 9,5, 28,8% eram do sexo feminino, 36,9% tinham diabe-
tes, 80,8% hipertensão arterial sistêmica, 59,2% dislipidemia, 12,2% 
insuficiência renal crônica e 35,6% infarto do miocárdio prévio. No 
geral, a média do escore SYNTAX foi de 27,3 ± 9,8, sendo que os es-
tratos de SYNTAX baixo (<23), moderado (23-32) e alto (>32) foram 
encontrados em 34,8%, 35,3% e 30%, respectivamente. Em relação ao 
tratamento recebido, 32,5% foi submetido a ICP, 26% a CRM e 41,5% 
foi mantido em tratamento clínico apenas. A média do escore SYN-
TAX para ICP, CRM e tratamento clínico, respectivamente, foi 23,2 

± 8,5 vs. 31 ± 8,7 vs. 28,2 ± 10,1, (p ANOVA = 0,001). Conclusão: 
Nessa população de alto risco, o escore SYNTAX foi uma importante 
ferramenta de orientação terapêutica contemporânea para os pacien-
tes com DAC multiarterial e/ou envolvimento do TCE, sendo que os 
pacientes submetidos à ICP apresentaram valor de escore significati-
vamente mais baixo do que os pacientes submetidos à CRM ou trata-
mento clínico apenas. 

TB-028601
IMPACTO CLÍNICO DAS PERFURAÇÕES 
CORONARIANAS DURANTE A RECANALIZAÇÃO DE 
OCLUSÕES TOTAIS CRÔNICAS: ANÁLISE AGRUPADA 
DE 2054 PACIENTES DO REGISTRO LATAM CTO
Marcelo Harada Ribeiro1, Lorenzo Azzalini2, Alexandre Quadros3, Iago 
Koerich Silva4, Laura Batista de Oliveira5, Luís Augusto Palma Dallan6, 
Franklin Hanna7, Cristina Silveira1, Ricardo Santiago8, Neisser Morales9, 
Alfredo Galassi10, Carlos Campos11

1 Hospital SOS Cardio e Hospital Baía Sul Medical Center, 2 Division of 
Cardiology, Department of Medicine, University of Washington, Seattle, 
WA, US, 3 Instituto de Cardiologia - Fundação Universitária de Cardiologia 
(IC-FUC), 4 Universidade Federal de Santa Catarina, 5 Universidade Federal 
de Santa Catarina e Hospital SOS Cardio, 6 University Hospitals Cleveland 
Medical Center / Case Western Reserve University, 7 Clínica Confamiliar,  
8 Bayamon Heart and Lung Institute e Manatí Cardiovascular 
Interventional Instititute, 9 Centro medico 20 de noviembre ISSSTE, 10 

Universidade de Palermo, 11 Incor HCFMUSP

Introdução: A perfuração coronariana é a complicação mais frequen-
te da intervenção coronariana percutânea (ICP) para recanalização de 
oclusões totais crônicas (OTC), mas evidências acerca de desfechos a 
médio prazo são escassas. Objetivos: Um registro multicêntrico in-
ternacional que objetiva avaliar a incidência, desfechos e preditores 
independentes de perfurações coronarianas em pacientes submetidos 
a ICP por OTC. Métodos: Dados do registro LATAM-CTO Registry 
(57 centros; 9 países) foram analisados, entre eles, o risco aos 30 dias 
e aos 12 meses de eventos cardíacos adversos maiores (ECAM) que 
definimos como: mortalidade por todas, as causas, infarto do miocár-
dio(IM) e revascularização do vaso alvo(RVA) no grupo de pacientes 
com perfuração coronariana utilizando curvas de Kaplan-Meier(ti-
me-to-event), uma “Landmark Analysis” e análise de desfechos com-
postos por peso(Mortalidade por todas as causas, IM, RVA, choque e 
sangramento), comparando com pacientes do grupo sem perfuração. 
Além disso, foram avaliados os preditores independentes de perfura-
ção coronariana. Resultados: Dos 2054 pacientes submetidos a ICP 
por OTC durante 2015 a 2019, os escores da mediana J-CTO e PRO-
GRESS-CTO foram 2,0 (1,0-3,0) 1,0 (0,0-2,0), respectivamente. A 
taxa de perfuração foi de 3,7%, das quais 55% foram Ellis classe 1. Aos 
12 meses, houve taxas de ECAM maiores (24,9% vs. 13,3%; p <0,01) 
no grupo de perfuração. Utilizando a análise dos desfechos compos-
tos por peso, a perfuração foi associada ao aumento de sangramento 
e eventos isquêmicos aos 6 meses (p =0,04) e 1 ano (p<0,01). Encon-
tramos preditores independentes associados com perfuração coro-
nariana durante ICP com OTC: TCA máximo (p<0,01), escore J-CTO 
&#8805; 2 (p=0,05), técnica do guia “Knuckle” anterógrado (p =0,04) 
e ICP de OTC em corornária direita (p = 0,05). Conclusões: Perfu-
rações coronarianas foram infrequentes, porém não-negligenciáveis 
e associadas com maior complexidade anatômica e uso de técnicas 
mais agressivas, ocasionando maiores risco de hemorragia e eventos 
isquêmicos. Realizamos também uma “Landmak Analysis”que mos-
trou, além de maiores taxas de ECAM aos no grupo perfuração, que 
estes pacientes continuam infartando mais aos 12 meses sugerindo 
um “legacy effect” e que esta complicação está longe de ser um evento 
benigno. 
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CC-002101
FECHAMENTO DE AURICULETA ESQUERDA COM NOVO DISPOSITIVO 
WATCHMAN FLX
Jorge Luis Vivar Sanchez1, Ricardo Quizphe1, Wisthon Moreira1, Pedro Orellana1, Diego Cordova1

1 Hospital Santa Ines

Caso Clínico 
• Paciente de 80 anos de idade com antecedentes de hipertensão Arterial, Dislipidemia, em trata-

mento de fibrilação Atrial com anticoagulação. 
• Nos últimos meses tivemos um episódio recente de AVC isquêmico transitório pelo qual foi optado 

pela utilização do dispositivo WATCHMAN FLX. 
• AL exame físico no presenta alteracoes significativas. Eco cardiograma não mostra valvulopatia 

aparente, átrio esquerdo de 44mm.

TRIALS y Seguridad del dispositivo 
• TRIAL: SURPASS do NCDR-LAAO Registry™ inclui o maior número de pacientes com WATCHMAN 

FLX com 0,37% de taxa de eventos adversos de procedimentos graves em 7 dias. 
• Advance Safety: Resultados de segurança comprovados A baixa taxa de eventos de 0,5% demonstra 

o perfil de segurança aprimorado do dispositivo WATCHMAN FLX, mostrando uma diferença esta-
tisticamente significativa em relação à meta de desempenho definida para end points de segurança 
semelhantes no estudo PREVAIL e no registro CAP2.

Início do Procedimento

(Video)

Posicionamiento do Pig Tail em Auriculeta Esquerda
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Posicionamento do Dispositivo em Auriculeta Esquerda

Fechamento de Auriculeta Esquerda com Novo dispositivo 
WATCHMAN FLX Primero Caso. 
• As vantagens do dispositivo são a mobilidade no momento da co-

locação. Possibilidade de reposicionamento. Maior controle no mo-
mento do lançamento.

Resultado final

Conclusões
• Paciente recebe alta no dia seguinte do procedimento.
• Sem Intercorrencias.
• Manteve o uso de anticoagulação.

CC-002201
COMUNICAÇÃO INTERATRIAL IATROGÊNICA  
COM REPERCUSSÃO HEMODINÂMICA  
PÓS VALVE IN VALVE MITRAL VIA TRANSEPTAL - 
RELATO DE CASO
Luiz Felipe Carvalho Lopes1, Ricardo Wang1,  
Antonio Fernandino de Castro Bahia Neto1, Leonardo Greco Machado1

1 Instituto Orizonti

Apresentação Clínica
• CFC, Feminino, 81 anos;
• HPP: Dislipidemia, HAS, hipotireoidismo. Relato de AVEi devido a 

FA em pós OP de colecistectomia, evoluindo posteriormente com 
demência vascular;

• Uso crônico prévio de sotalol 40mg 2x, rosuvastatina 5mg, levotiro-
xina 88 mcg, furosemida 20mg 2x e Varfarina 2,5mg;

• Passado de Dupla troca valvar (biopróteses mitral e aórtica) em 
2014.

Exame Físico:
o RCR, SSR II/VI e estalido de abertura da mitral proximal.
o Sem edemas ou congestão. MVF sem RA.
• HMA: Paciente evolui com piora em classe funcional (II > III) há 

08 meses. Procurou este serviço com ETT externo (05/01/22) do-
cumentando disfunção importante do tipo estenose em bioprótese 
mitral (AVM 0,9, gd 12/22). Admitida em 14/03/22.

Ecocardiograma TE 16/03/22:
• AE 52 Ao 34 VE 33/47 FEVE 57% VE com remodelamento concên-

trico.
• VD dilatado (55), hipoocontrátil. IT importante. PSAP 79mmHg.
• Bioprótese Mitral com estenose importante (AVM 0,94, gd 6/12).
• Bioprótese AO com dupla disfunção moderada. FOP com shunt E > D.
o CATE: Coronárias isentas de aterosclerose significativa.
• Alto risco cirúrgico (STS:13% e Euroscore:12.66%), optado por Valve 

in Valve Mitral.
• Submetida em 18/03 a implante percutâneo de bioprótese balão ex-

pansível tamanho 26 via transseptal sem intercorrências.

• Boa evolução. Recebe alta de UTI para enfermaria.
• Evolui com quadro de ortopneia importante e dessaturação em de-

cúbito zero refratárias a medidas anticongestivas. Descartado qua-
dro infeccioso ou derrame pleural;

• Optado por realizar cateterismo cardíaco + manometria e avaliar 
possibilidade de shunt D > E via CIA (punção transseptal) ao au-
mento de retorno venoso durante o decúbito.

Avaliação Angiográfica & Método Adjunto 
Manometria–VFD(31/03/22):
• PD2VE: 17mmHg/PAE:20mmHg 
• PAm: 120mmHg/SaO2=80%;
• Pressãoe m AP:83x25mmHg.

Ocluída CIA com balão:
• Pressões não se alteram e SaO2 salta para 96% com mesma FiO2.

ETE periOPi nforma CIA de 16mm, shunt D> E e teste de microbolhas 
positivo.
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Tomada de Decisão + Intervenção
→ À ausência de mudança em pressões e melhora em SaO2, docu-
mentado shunt D > E, via CIA.
→ Optado por oclusão de comunicação guiada por ETE. 
Procedimento sem intercorrências. Implantada prótese tamanho 19 
via VFD.

Implantada prótese tamanho 19 via VFD.

Evolução pós-intervenção
• Boa evolução com remissão de dispneia e dessaturação ao decúbito;
• Sítios de punção em bom aspecto e função renal preservada;
• ETT de controle demonstra dispositivo normoinplantado em SIA e 

sem shunts residuais, além de bioprótese Mitral normofuncionante;
• Recebe alta para domicílio em 05/04/22.

Conclusão
• Nas últimas 02 décadas, houve aumento exponencial em procedi-

mentos transcateter realizados via transseptal;
• Devido à ausência de recomendações em diretrizes e literatura res-

trita a relatos de casos ou estudos unicêntricos, a oclusão desses 
defeitos segue como dilema clínico;

• Neste caso, documentado o shunt direita > esquerda associado a 
hipoxemia, optou-se por oclusão da CIA iatrogênica

CC-003501
VALVE-IN-VALVE MITRAL POR VIA TRANSATRIAL 
EM PACIENTE COM SEPTO INTERATRIAL 
CALCIFICADO: UMA VIA ALTERNATIVA 
José Henrique Herrmann Delamain1, Dimytri Alexandre de Alvim 
Siqueira1, Alberto Colella Cervone1, Renato Tambellini Arnoni1,  
Antonio Tito Paladino Filho1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Caso clínico 
• NLR, Masculino, 68 anos

Consulta inicial: 
Paciente com disfunção de prótese biológica mitral por rotura de fo-
lheto e diversas internações por hipervolemia e congestão sistêmica. 
Troca valvar mitral realizada em 2006, com fechamento de CIA com 
patch de pericárdio bovino no mesmo tempo cirúrgico. 

História médica pregressa: 
• Ex-tabagista
• DPOC 
• Disfunção de VD (FAC 20%)
• HAP (PSAP 60mmHg)

Medicações em uso:
• Metoprolol 100mg 2x/dia 
• Furosemida 40mg 3x/dia 
• Sinvastatina 20mg 1x/dia 

• Levotiroxina 50 mcg 1x/dia 
• Marevan conforme TP

Ecocardiograma inicial

• ECO TE (12/2021): 

• Função sistólica do ventrículo esquerdo preservada (FEVE=63%)
• Disfunção sistólica do ventrículo direito (FAC=20%)

Parâmetros descritivos:
• Prótese biológica em posição mitral com folhetos discretamente 

espessados, pontos de cálcio e abertura preservada. Observa-se 
rotura de um de seus folhetos gerando ao doppler refluxo de grau 
importante, GD máximo de 41mmHg, GD médio de 12mmHg. 
PHT=100ms (sugetivo de disfunção tipo insuficiência com hiper-
fluxo).

Tomada de decisão
• Heart team – janeiro/2022
• Paciente com alto risco cirúrgico 
• EuroScore e STS elevados
• Pneumopatia (DPOC e HAP) 
• Optado por inclusão do paciente em protocolo institucional: SUR-

ViV Randomização para tratamento percutâneo da disfunção da 
bioprótese mitral através de ViV mitral

1ª tentativa de ViV mitral transeptal
• Paciente interna eletivamente no dia 09/02/2022 para realização 

de ViV
• Realizadas diversas tentativas de punção transeptal com orientação 

através de ecocardiograma transesofágico sem sucesso 
• Bainha de Swartz + BRK 1 e BRK
• Agilis NxT + Agulha BRK 1 e BRK

Follow-up
• Durante internação – Fevereiro / 2022
• Paciente mantem-se estável após tentativa de VIV mitral 
• Discutido com cirurgia cardíaca a possibilidade de acessos alternativos 
• para o ViV mitral, sendo optado por toracotomia lateral direita e 

acesso direto ao átrio esquerdo. 
• Paciente recebeu alta, com retornos ambulatoriais semanais até o 
• procedimento híbrido Nova internação – Março / 2022
• Paciente com sinais de congestão durante internação, sendo reali-

zado diureticoterapia pré-procedimento 
• Submetido ao procedimento híbrido em 31/03/2022

ViV mitral transatrial
• Acesso transatrial através de punção com introdutor 7F 
• Houve dificuldade na progressão do guia 0,035 THSCF, sendo ne-

cessário cruzamento da aorta e captura com cateter Snare para es-
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tabilização.
• Trocado introdutor 7F por introdutor Edwards Certitude

• Realizado posicionamento de bioprótese Sapien 3 29mm em posi-
ção mitral e liberação sob rapid pacing com volume nominal 

• Paciente realizou recuperação em unidade pós-operatória onde 
permaneceu por 1 dia, recebendo alta hospital no 7º dia pós pro-
cedimento, assintomático e com grad. diastólico médio de 3mmHg.

Mensagem final 
• A presença de patch de pericárdio bovino calcificado e a deformi-

dade anatômica pelo aumento do átrio direito foram fatores que 
dificultaram a realização do procedimento por via transeptal.

• Apesar das dificuldades técnicas a busca por um acesso alternativo 
e a presença de uma equipe cirúrgica disposta a ajudar na aborda-
gem minimamente invasiva permitiram o tratamento definitivo do 
paciente.

• O sucesso da abordagem percutânea aqui demonstrada, com boa 
• evolução do paciente, demonstra que esta via alternativa para rea-

lização de ViV mitral, deve ser considerada naqueles pacientes com 
falência da punção transeptal.

CC-003502
ABLAÇÃO SEPTAL POR RADIOFREQUÊNCIA NA 
PREVENÇÃO DE “VENTRÍCULO SUICIDA” PÓS-TAVI: 
TRATAMENTO PERCUTÂNEO DE PACIENTES COM 
DOENÇAS COEXISTENTES
José Henrique Herrmann Delamain1, Dimytri Alexandre de Alvim 
Siqueira1, Alberto Colella Cervone1, Bruno Pereira Valdigem1,  
Fausto Feres1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 

• EAS, feminino, 74 anos

• Consulta inicial: 
Síncope e dispneia classe funcional II de NYHA
Ao exame físico – sopro sistólico ejetivo em foco aórtico 5+/6+ 
Solicitado ecocardiograma na suspeita de dispneia de etiologia valvar
História médica pregressa: 
• HAS
• DM tipo 2
• Ex-tabagista
• DPOC 
• Fragilidade 
• Artrite reumatóide

Medicações em uso:
• Enalapril 20mg 2x/dia 

• Hidroclorotiazida 25mg 1x/dia 
• Glifage XR 500mg 2x/dia 
• Gliclazida MR 60mg 1x/dia 
• Atorvastatina 20mg 1x/dia 
• Adalimumabe, Leflunomida

Exames iniciais
• ECO TE (12/2021):

 
• Parâmetros descritivos:
• o Gradiente medioventricular máximo:
• Repouso: 29mmHg // Pós pausa extrassistólica: 86mmHg o Valva 

aórtica: 
• Trivalvular, espessada e calcificada, abertura e mobilidade reduzidas. 
• Refluxo de grau discreto. AV indexada 0,37cm2/m2, GS máx 

106mmHg e GS médio de 68mmHg.

Tomada de decisão
• Heart team – janeiro/2022
• Paciente com status cirúrgico proibitivo
• EuroScore e STS elevados
• Pneumopatia e fragilidade 
• RMC para avaliação de miocardiopatia hipertrófica:
• Hipertrofia assimétrica com espessura de 17mm no segmento an-

terosseptal basal, presença de jato de aceleração medioventricular
• Angiotomografia protocolo TAVI:
• Escore de cálcio valvar - 3046 (intensa calcificação valvar com res-

trição de sua abertura)
• Anatomia favorável a troca valvar aórtica transcateter

Ablação septal por radiofrequência
• Na tentativa de reduzir os riscos de ventrículo suicída, em Janeiro 

de 2022 a paciente foi submetida a ablação com cateter de radiofre-
quência, como forma de reduzir o gradiente.

• Protocolo Valdigem e cols.: utilizando como ponto de ablação ini-
cial, o aliasing observado no ecocardiograma transesofágico. 

• Procedimento foi realizado sob anestesia geral, com 30 aplicações 
a 80w e 60º. 

• Ao final, não havia gradiente na via de saída.

Follow-up pós-ablação

1ª reavaliação – Fevereiro / 2022
• Seguimento clínico ambulatorial:
• 15 dias 
• 1 mês
• Manutenção da dispneia, com leve melhora (classe funcional II) 
• ECO TT: 
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• Manutenção da estenose aórtica crítica
• AV indexada=0.36cm2/m2

• GS médio=60mmHg

Troca valvar aórtica transcateter

TAVI – 17/ 03 / 2022
• Aortografia e ventriculografia pré-TAVI
• Pré-dilatação com balão Edwards 20 x 40mm (-1 ml do vol. nominal)

TAVI – 17/03/2022
• Implante de bioprótese 20mm com volume nominal 
• Pós-dilatação com balão da prótese e 1 ml acima do nominal

Follow-up pós-TAVI

29/Abril /2022
• Seguimento clínico ambulatorial:
• Assintomática do ponto de vista cardiovascular;
• Sem limitações para atividades de vida diária. 

ECO TT (29/04/2022): 
• Septo 13mm – sem gradiente na via de saída do VE 
• Endoprótese em posição aórtica, jato de refluxo central discreto, 
• GS máximo=9mmHg
• GS médio=5mmHg
• Paciente liberada para cirurgia de artrose em joelho direito.

Mensagem final 
• Não infrequente encontramos pacientes com estenose aórtica e 

gradiente em via de saída de ventrículo esquerdo não relacionado 
a valvopatia 

• A presença de hipertrofia ventricular importante, principalmente 
aquela que gera gradiente intraventricular na via de saída do ven-
trículo esquerdo aumenta o risco de ventrículo suicida após TAVI

• O sucesso da abordagem percutânea aqui demonstrada nos leva a 
crer que esta pode ser uma estratégia alternativa na abordagem de 
pacientes com miocardiopatia hipertrófica e estenose aórtica, com 
alto risco cirúrgico associado.

CC-003701
SÍNDROME OBSTRUTIVA DA VIA DE SAÍDA DO 
VENTRÍCULO ESQUERDO: RELATO DE CASO
Emanuele Rocha Da Silva1, Wanessa Karla Souza Pereira2,  
Mayra Moura Urtinga Barbosa3, Evandro Martins Filho2,  
Antonio Leilton Luna Machado Junior2

1 CESMAC, 2 Santa Casa De Misericordia De Maceio, 3 Santa Casa de 
Misericordia de Maceio

Apresentação clínica
• PACIENTE: M.L.S.D.,Sexo Feminino, parda, 60 anos, natural e resi-

dente em Maceió – AL.

• Hipertensa; Diabética; Dislipidemia; Artrite Reumatoide;
• DAC Severa – tem 08 stents em A.T.C. em CX em 2004, ATC CD em 

2013; ATC em DA em 2014; ATC em Dg em 2015; Último cateteris-
mo em Out 2018 evidenciando stents pérvios

• QPD: Dor no peito e cansaço.
• HDA: Paciente relata quadro de desconforto precordial e dispneia 

há vários anos com piora nos últimos 6 meses. 
• EXAME FÍSICO:
• AR: MV+ SEM RA
• ACV: RCR EM 2T BCNF, SS em FAo (++/4+)
• PA: 110 X 60 MMHG
• ABDOME: SEMI-GLOBOSO, FLÁCIDO E INDOLOR
• EXTREM: SEM EDEMAS, BEM PERFUNDIDAS
• ECG(06/12/19) NA EMERGÊNCIA: SINUSAL, 65 BPM, ARV INFE-

RIOR INESPECIFICA.
• FAZ USO DOMICILIAR: Vastarel 35mg 2x, Selozok 200mg/dia, 

Plaq 75mg, Procoralan
• 7,5mg 2x, Dainitre, Acertanlo, Vasogard e Rosuvas, Diamicron, 

Metformina

Ecocardiogramas seriados

Evidenciando gradiente importante na via de saída do VE (discordante 
dos outros ecocardiogramas)

RELATO DE CASO CLÍNICO
• CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO (07/12/19): NORMAL.

• HOLTER (20/12/19): FC MAX: 123 BPM; FC MÉDIA: 99 BPM;

FC MÍNIMA: 88 BPM; AUSÊNCIA DE PAUSAS > 2 SEG; 02

EPISÓDIOS DE DEPRESSÃO DO SEGMENTO ST MAIOR

QUE 1.7 MM ÀS 16:55 HRS. PRESENÇA DE ESV

FREQUENTES. 2 EPISÓDIOS DE TVNS

TOMADA DE DECISÃO
• GRADIENTE IMPORTANTE (40 MMHG) DA VIA DE SAIDA DO 

VENTRICULO ESQUERDO, SUGERINDO OBSTRUÇÃO IMPOR-
TANTE.

• DAC OBSTRUTIVA LEVE COM STENTS PÉRVIOS.
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RM cardíaca (2019)
• Ressonância magnética cardíaca evidenciando hipertrofia septal 

importante com obstrução da VSVE e insuficiência mitral impor-
tante por movimento sistólico do folheto anterior da válvula mitral. 

• Não foi observado o realce tardio típico da miocardiopatia hipertró-
fica clássica tendo o diagnóstico de hipertrofia ventricular esquerda 
idiopática.

INTERVENÇÃO

Coronariografia (2019)

EVOLUÇÃO PÓS INTERVENÇÃO

Resultado final após embolização

CONCLUSÃO
• Paciente teve boa evolução clínica após a embolização - em CF I. 
• Realizou implante de CDI/Marcapasso e ablação do nó AV para in-

duzir BAVT 2 meses após a embolização para prevenção de morte 
súbita arrítmica.

• Houve redução importante da necessidade de medicações e melhor 
controle da frequência cardíaca.

• Cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva é uma doença genética 
transmitida por herança autossômica dominante com expressão e 
penetrância variável causada por mutações em genes codificadores 
das proteínas do sarcômero cardíaco.

• Caracterizada por um ventrículo esquerdo hipertrofiado e a forma 
assimétrica está associada a obstrução dinâmica da via de saída com 
geração de gradiente sub aórtico em repouso em 30% dos casos, na 
ausência de outras condições cardíacas ou sistêmicas que possam 
causar hipertrofia de evidente magnitude.

• Atualmente, a ressonância magnética cardíaca tem papel de desta-
que na avaliação de pacientes com obstrução do ventrículo esquerdo, 
principalmente na avaliação de cardiomiopatias hipertróficas e na pa-
cientes onde o ecocardiograma é inconclusivo ou tecnicamente limitado.

• A detecção de fibrose miocárdica usando realce tardio permite de-
tectar aqueles pacientes com maior risco de morte súbita, arritmias 
malignas e distúrbios eletrocardiográficos e fecha o diagnóstico 
para CMH.

• Nos casos de CMH obstrutiva o tratamento inicial sempre é medi-
camentoso. Nos casos refratários deve-se considerar o tratamento 
invasivo: cirúrgico ou por cateter.

• O tratamento padrão ouro consiste na miectomia cirúrgica porém 
poucos centros no Brasil tem experiência nessa técnica e ela esta 
associada a maior morbidade e mortalidade intrahospitalar.

• Tratamentos minimamente invasivos por cateter são uma boa op-
ção para os pacientes refratários ao tratamento clínico.

• A embolização septal alcoólica em geral é a o tratamento de escolha 
quando opta-se por tratamento por cateter.

• A embolização com micro molas é uma opção factível e efetiva 
quando a embolização alcoólica é de maior risco.
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CC-004703
TAVI E IMPLANTE PERCUTÂNEO DE DISPOSITIVO 
DE OCLUSÃO DE APÊNDICE ATRIAL ESQUERDO NO 
MESMO PROCEDIMENTO
Rodrigo Leite Albanez1, Breno Oliveira Almeida1, Renato Campanati1, 
Adriano Mendes Caixeta1, Marcio Eduardo de Rezende1

1 Hospital Israelita Albert Einstein - São Paulo-SP

Caso Clínico
• Paciente de 83 anos, portador de Parkinson, Fibrilação Atrial Per-

manente (em uso de apixabana), Estenose Aórtica Grave, histórico 
de plastia da valva mitral a qual apresenta estenose grave no mo-
mento. Lesões valvares em acompanhamento clínico devido ausên-
cia de sintomas até então.

• Apresentou episódio de AVC isquêmico 2 meses antes da interna-
çãoatual. Evoluiu com transformação hemorrágica na ocasião. 

• Deu início com quadro de lipotimia e dispneia aos esforços sendo 
avaliado no pronto atendimento e solicitada internação.

• Diante do quadro clínico optado pelo tratamento simultâneo da es-
tenose aórtica e oclusão do apêndice atrial. A valva mitral não foi 
abordada neste procedimento devido uma “Neo-LVOT” de 120cm2

Tomografia Pré-Procedimento

Procedimento
• Paciente com STS score de 10,97% e Euroscore de 11.
• HAS-BLED: 4
• Optado pelo implante da prótese Sapien 3 número 28 e dispositivo 

Amulet 31

Seguimento
• Ecocardiograma de controle intra-hospitalar evidenciou mínimo 

refluxo paraprotético, gradiente máximo de 13mmHg e médio de  
6mmHg. Fração de ejeção de 64%.

• Paciente recebeu alta 4 dias após o procedimento

Conclusão
• Apresentamos um caso clínico de implante simultâneo de prótese 

valvar aórtica transcateter e oclusão do apêndice atrial esquerdo.
• Esse tipo de situação é incomum na prática clínica, no entanto, 

conforme demonstrado em estudo observacional é factível, com 
boa aceitação do paciente, sem aumento da taxa de complicações, 
mesmo tempo de internamento dos procedimentos isolados e sem 
aumento significativo da quantidade de contraste utilizada.

CC-004901
VALVE-IN-VALVE PARA TRATAMENTO DE 
DISFUNÇÃO DE PRÓTESE BIOLÓGICA  
EM PACIENTE NONAGENÁRIA
Henrique Solce1, Uebe Chade Rezeck1, Moysés de Oliveira Lima Filho1, 
José Antônio Marin-Neto1, João Reynaldo Abbud Chierice1

1 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - HC - 
FMRP - USP

APRESENTAÇÃO CLÍNICA
Feminina, 95 anos, com múltiplas comorbidades, doença Renal Crô-
nica (Creatinina: 3mg/dl), troca valvar aórtica por prótese biológica 
(Braile 21mm) em 2013, marcapasso definitivo em 2019 por bloqueio 
atrioventricular total, e piora importante de classe funcional há 6 
meses (classe funcional III pela NYHA) com um episódio de síncope. 
Exame físico: sopro sistólico 2+/6+ e sopro diastólico 4+/4+ em foco 
aórtico, com PA=127 x 33mmHg

Ecocardiograma: Fração de Ejeção de 61%
Valva aórtica com próteses biológica com Dupla lesão estenose de 
grau discreto (área valvar=1,95cm2), e insuficiência de grau acentua-
da (vena contracta de 8mm e refluxo holodiastólico em aorta abdo-
minal).

TOMADA DE DECISÃO
Discutido em Heart Team e devido ao risco cirúrgico elevado e optado 
por Valve-in-Valve; 
Euro SCORE II: 14,2% / STS: 12,4%

PLANEJAMENTO
Angiotomografia pré-procedimento: (área=252mm2 e perímetro= 
552mm);

Seios de Valsalva:  

28,5 x 28,5 x 26,7mm

Anel valvar aórtico= 

16,3 x 15,5mm

Junção sinotubular= 

25,5 x 25,4mm
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• Em 2017 foi submetido a miectomia cirúrgica.
• Recorrência dos sintomas, com queixas de baixo débito (síncope) 

que melhoravam com Manobra de valsalva

APRESENTAÇÃO CLÍNICA - Ecocardiograma
• Átrio Esquerdo
• D=52mm
• Vol=113ml
• Vol ind=62ml/m2

• Ind de massa VE=201,13g/m2

• Septo 21mm
• Gradiente intraventricular
• Pico=90mmHg
• Médio=44mmHg

Conclusão: Hipertrofia septal assimétrica obstrutiva

PRESENTAÇÃO CLÍNICA
• Cateterismo: ausência de coronariopatia; VE hipertrófico com 

DSVE preservado e obstrução da via de saída com gradiente de pico 
de 80mmHg.

APRESENTAÇÃO CLÍNICA
• Discussão do caso em Heart Team
• - 2ª abordagem cirúrgica cirúrgica (maior risco);
• - Anatomia favorável: ramos septais de bom calibre;
• - Preferência dos pacientes e familiares

Conduta: alcoolização septal

PROCEDIMENTO
• Oclusão do 1º ramo septal com cateter-balão over the wire (OTW) e 

injeção de contraste ecocardiográfico pelo cateter-balão com o mes-
mo insuflado.

• Eco com contraste delimitando somente septo. Dessa forma o pro-
cedimento progrediu para alcoolização deste ramo septal.

• Oclusão do 2º ramo septal com cateter-balão over the wire 2,5 x 
08mm e injeção de contraste ecocardiográfico pelo cateter-balão 
com o mesmo insuflado. Eco contrastado delimitando parte do sep-
to e de parede do VD. A alcoolização desse ramo iria causar uma 
grande área de necrose com risco para o paciente.

PLANEJAMENTO
Em angiotomografia apresentando as alturas da coronária Coronária di-
reita=8,2mm com distância do anel virtual até seu óstio (VTC) de 6,12mm 
e Altura de coronária esquerda=8,6mm com VTC de 5,49mm, sem corona-
riopatia com escore de Cálcio 02 U.A.

Optado pela escolha de prótese Evolut R de tamanho 23mm 
para o implante

INTERVENÇÃO
Procedimento realizado por técnica minimalista (sedação, ecocar-
diografia transtorácico, pacing pelo Fio-guia Safari e sem uso de con-
traste); via femoral direita, realizado pós dilatação com cateter balão 
Atlas Gold 18 x 40mm.

Controle ecocardiográfico demonstrou discreto gradiente valvar (GP: 
24mmHg e GM: 11mmHg) e ausência de regurgitação e manometria 
simultânea do ventrículo esquerdo e aorta após implante demonstrou 
redução do gradiente pressórico (GP=6mmHg) e melhora da pressão 
diastólica da aorta e da pressão de pulso (114 x 54mmHg)

EVOLUÇÃO
Evoluiu bem, sem intercorrências, recebendo alta no terceiro dia após 
procedimento; Retorno ambulatorial após 30 dias: assintomática do 
ponto de vista cardiovascular; melhora da função renal (Creatinina Pós= 
1,76mg/dl e Uréia=66mg/dl).

Faleceu após 1 ano e 11 meses do procedimento, em domicilio por causas  
naturais.

CONCLUSÃO
O procedimento ViV é viável em pacientes com alto risco cirúrgico e foi 
associado a sobrevida favorável, melhora sustentada do estado hemodi-
nâmico e resultados funcionais e de qualidade de vida excelentes. O pro-
cedimento realizado sem uso de contraste iodado pode ser executado e 
demonstra o quão minimalista pode se tornar. 

A melhora do débito cardíaco, apesar da fração de ejeção dentro da nor-
malidade, após a correção da disfunção da prótese, pode ser responsável 
pela melhora da função renal.

CC-004902
ALCOOLIZAÇÃO SEPTAL DE MIOCARDIOPATIA 
HIPERTRÓFICA SEPTAL ASSIMÉTRICA 
OBSTRUTIVA GUIADO POR ECOCARDIOGRÁFIA E 
CONTRASTE ECOCARDIOGRÁFICO
Henrique Solce1, Uebe Chade Rezeck1, João Reynaldo Abbud Chierice1, 
Moysés de Oliveira Lima Filho1, José Antônio Marin-Neto1

1 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - HC - 
FMRP - USP

APRESENTAÇÃO CLÍNICA
• Masculino, 63 anos, natural de Mauriti (CE), aposentado, com his-

tória familiar de cardiomiopatia hipertrófica.
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• Imagem ecocardiográfica Pré (esquerda) e Pós alcoolização demons-
trando queda dos gradiente de pico de 78 para 21mm Hg e Médio 
de 37 para 25mmHg.

PROCEDIMENTO E EVOLUÇÃO CLÍNICA

• Manometria pré e pós alcoolização demonstrando queda do gra-
diente pico.

• Paciente evoluiu bem, recebendo alta hospitalar após 5 dias. Assin-
tomático no retorno ambulatorial de 1 mês.

CONCLUSÃO:
- A alcoolização septal é procedimento seguro e eficaz na redução do 
gradiente intraventricular e melhora dos sintomas; 
- A utilização do Ecocardiograma contrastado confere precisão e segu-
rança ao procedimento ao delimitar com um grau satisfatório de pre-
cisão a área a ser alcoolizada, evitando dessa forma as consequências 
clínicas de uma área desnecessariamente abordada.

CC-005701
VALVE-IN-VALVE AÓRTICO (VIVAO) EM PACIENTE 
COM AORTA TORTUOSA E HORIZONTALIZADA
Gabriel Prado Saad1, José Henrique Herrmann Delamain1,  
Louis Nakayama Ohe1, Alberto Colella Cervone1,  
Dimytri Alexandre de Alvim Siqueira1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Apresentação Clínica
• Identificação: Paciente P.O. 79 anos, sexo masculino Comorbidades: 

HAS, Ex-Tabagista, Dislipidemia. 
• Cirurgia prévia: Troca valvar aórtica (VAo) biológica Biocor No 25 + 

plicatura de aorta ascendente em 2011.
• Quadro clínico: Dispnéia progressiva (atualmente NYHA IV), asso-

ciada a episódios de síncope frequentes
• Medicações em uso: Bisoprolo 5mg, Enalapril 20mg BID, AAS 

100mg, Furosemida 40mg, Finasterida Ecocardiograma Transtorá-
cico 2018 – Ao 50mm, FEVE 62%. 

• Prótese aórtica com folhetos espessados e mobilidade reduzida. 
• Gradiente médio 40, AV 0,9cm2. 
• Ecocardiograma Transtorácico: 2022 – Ao 50mm, FEVE 23%. 
• Disfunção VD. Gradiente médio 57, AV 0,4cm2. DVSVE 24mm.

Tomada de Decisão
• Disfunção de prótese aórtica biológica do tipo estenose, apre-

sentando síncopes recorrentes e dispneia NYHA IV VIV 
Ao vs Cirurgia de troca valvar aórtica EuroScore II: 28,26% 
STS Score: 

• Considerando risco cirúrgico elevado risco cirúrgico, optado por 
Valve-in-Valve aórtico em decisão referendada por Heart Team

Angiotomografia pré-VIVAo

Intervenção
• Abordagem minimalista
• Obtidos 2 acessos ipsilaterais em artéria femoral comum direita – 

7F e 4F. Posicionados cateteres pigtail 4F e AL1 6F em aorta ascen-
dente. 

• Introduzido fio-guia rígido 0.035” Lunderquist pelo pig-tail, sem 
resolução de tortuosidade em aorta descendente.

• Embora tenha sido possível o cruzamento da prótese aórtica com 
fio-guia 0.035” reto, não houve sucesso na progressão do cateter 
AL1 devido à tortuosidade no trajeto.

• Posicionado 2º fio-guia Lunderquist para retificação do trajeto ao 
nível da aorta descendente

• Cruzamento da bioprótese com sucesso após utilização de bainha 
de Mullins 10F e cateter AL2

• Avanço e posicionamento de prótese balão-expansível Sapien 3 
23mm, com suporte oferecido por guia Lunderquist posicionado na 
região apical do VE

• Realizado implante da bioprótese
• Pós-dilatação com balão Atlas Gold 24 x 40mm (stretching) 
• Aortografia final revelando prótese bem posicionada e ausência de
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Evolução
• Monitorização com ecocardiograma periprocedimento – FEVE com 

melhora de 24% para 32% após implante, ausência de refluxo para-
valvar e orifício efetivo de fluxo de 2,1cm2

• Alta hospitalar 48 horas após TAVI, referindo melhora sintomática 
• importante.

Conclusão
• É crescente número de pacientes com idade avançada e necessidade 

de retroca valvar aórtica, sendo o VIV aórtico alternativa para aque-
les com alto risco cirúrgico 

• A idade avançada não infrequentemente nos traz alterações anatô-
micas importantes da aorta e do sistema íliofemoral

• Com o avanço da técnica de implante valvar transcateter, demons-
tramos a factibilidade do VIV aórtico mesmo em anatomia desa-
fiadora.

CC-006901
OCLUSÃO PERCUTÂNEA DE FÍSTULA AORTO-ÁTRIO 
DIREITO ADQUIRIDA APÓS REOPERAÇÃO PARA 
TROCA VALVAR AÓRTICA
Leandro Zacarias Figueiredo de Freitas1, Flávio Veiga Jardim1,  
José Silvério Peixoto Guimarães1, João Batista Masson1

1 Hospital do Coração de Goiás

Paciente: sexo feminino, 57 anos 
• Retroca de valva aórtica por disfunção de prótese biológica (esteno-

se com gradiente transvalvar pico-pico de 60mmHg), em 09/2021
• Achado cirúrgico: bioprótese disfuncional (MISMETE)
• Feito ampliação do anel aórtico e implantado prótese aórtica bioló-

gica HANKOCK N23
• 6º PO com BAVT sendo realizado implante de marcapasso defi-

nitivo Paciente evoluiu com dispneia progressiva logo após a alta 
hospitalar 

•  ECO TE 3D: fístula aorta-átrio direito na topografia do seio aórtico 
não coronariano (localização contralateral ao óstio da coronária es-
querda), com fluxo turbulento para o átrio direito, adjacente à cús-
pide septal da valva tricúspide, com jato paralelo ao plano valvar, 
aumento discreto do átrio direito, ventrículo direito com função 
sistólica preservada, prótese biológica aórtica com mobilidade pre-
servada de seus folhetos. Gradiente médio em 21mmHg.

Aortografia mostra fístula do seio aórtico não coronariano (base da pró-
tese) para átrio direito medindo 9,85mm de comprimento por 6,33mm 
no maior diâmetro

• Decidido pelo fechamento percutâneo da fístula tendo em vista 
duas cirurgias cardíacas prévias utilizando-se prótese de CIV mus-
cular (Occlutech mVSD Occluder nº 12)

• Cruzada a fístula pela aorta com cateter multiporpouse e corda guia 
hidrofílica 260cm. Com cateter laço pela veia femoral a guia hidrofí-
lica foi "pescada" criando-se um circuito artério-venoso

• Progredida bainha 9F pela veia femoral sendo posicionada na aorta. 
Liberado primeiro disco na aorta e em seguida no átrio direito

Vídeo 1. Liberação da prótese occlutech nº 12

Vídeo 2. Aortografia de controle mostrando ausência de refluxo da aorta 
para átrio direito

Ecocardiograma intraoperatório mostrando prótese de civ bem implantada
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• Paciente evoluiu com melhora significativa da dispneia
• ECO de controle após 20 dias mostra dispositivo oclusor normoim-

plantado, sem fluxo residual. Prótese biológica sem alterações es-
truturais com gradiente médio em 23mmHg. Pressão sistólica em 
artéria pulmonar em 40mmHg. Insuficiência tricúspide de grau 
discreto a moderado.

Conclusão
• Trata-se de rara complicação cirúrgica com risco de importante 
• repercussão hemodinâmica
• A prótese de CIV é a mais adequada para esses casos por suportar 

grandes fluxos com grandes gradientes minimizando risco de he-
mólise e embolização.

CC-008401
IMPLANTE TRANSCATETER DE VALVULA  
AÓRTICA COM A TÉCNICA BASÍLICA PARA O 
TRATAMENTO DE DISFUNÇÃO DE BIOPRÓTESE 
AÓRTICA EM PACIENTE COM ALTO RISCO  
DE OCLUSÃO CORONÁRIA
Vinicius Daher Vaz1, Flavio Rosa Vieira1, Rogerio Las Casas1,  
Fabricio Ribeiro Las Casas1, Tannas Jatene1

1 Hospital do Coração Anis Rassi

Apresentação Clínica
• ID: Sexo masculino, 75 anos
• HDA: Dispneia progressiva havia 1 ano, com piora importante nos 
• últimos 3 meses (CF NYHA III)
• APP: HAS, CRVM 2007 (ATIE →DA, SF →CD), troca valvar aórtica 

por prótese biológica Braille 21 em 2009, ATC com stents em 2012 
e 2021, ex-tabagista, DRC IIIa (TFG 51ml/min/1,73m²

Métodos Adjuntos

Tomada de Decisão
• STS score: 6,45%
• EuroSCORE II: 4,09%
• O paciente se recusou sua 3ª cirurgia e o Heart Team propôs TAVI

Achados da Angio TC

Procedimento
• Anestesia Geral e Ecocardiograma Esofágico
• Acesso arterial femoral direito e esquerdo. 
• Veia femoral esquerda para MPP devido a presença BRD+BDAS
• Perfuração do folheto da BioPrótese com CG AL3 + microcateter 

Finecross (Terumo) + fio guia 0.014 Provia 9 (medtronic) + eletro-
cautério

• Posicionamento de Snare 20 na Via de saída do VE com CG MP 
• Laceração do folheto realizado com Eletrocautério em modo corte 

50W + com flush de SF0.09% puxando simultaneamente ambos CG 
após posicionamento do formato de V da Guia 0.014 no folheto da 
bioprótese.

LACERAÇÃO DO FOLHETO DA BIOPRÓTESE
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RESULTADO FINAL E CONCLUSÃO
• Eco final GD médio de 11.9mmhg e na hemodinâmica de 5mmhg e 

ausência de PVL
• ECG manteve BRD+BDAS 
• Alta em 24hs com uso de DAPT. 
• Assintomático desde então.
• CONCLUSÃO - A técnica de BASILICA é factível para ser realizada 

em nosso meio utilizando materiais disponíveis no Brasil com se-
gurança e efetividade.

CC-008402
IMPLANTE TRANSCATETER DE VALVULA AÓRTICA 
(TAVI) PELA VIA TRANSCAVAL
Vinicius Daher Vaz1, Gustavo Vitoria Gomes1, Fabricio Ribeiro Las Casas1, 
Tannas Jatene1, Rogerio Lobo de Andrade Las Casas1

1 Hospital do Coração Anis Rassi

Apresentação Clínica
• MMP, sexo feminino, 76 anos
• HAS, DAC, Estenose Aórtica importante sintomática
• Evolui com piora progressiva da dispneia (CF III)
• Exame físico: SS ejetivo 3+/6 foco aórtico
• Peso: 45kg; PA: 132X61mmhg; FC 45 bpm

Métodos Adjuntos
• ECG: Bradicardia sinusal, FC=49 bpm
• ECOTT: GD pico 71mmhg; GD médio 44mmhg; Vel 4,2 m/s; AVA 

0,73cm² (0,53cm²/m²); FE 65%
• (Teichholz); PSVD 60mmHg; regurgitação aórtica discreta

AVALIAÇÃO ANGIOGRÁFICA
• Cateterismo: Lesão grave de DA; 
• Gradiente VE-Ao 53mmhg; 
• Realizado ATC + Stent DA

Tomada de Decisão
• STS score: 6,953% EuroSCORE II: 6,31%- Risco Intermediário
• Devido ao grau avançado do DPOC o Heart Team considerou alto 

risco para TVAo e indicou TAVI

Achados da Angio TC
• Área de 393mm2, Perímetro 71,2mm, Diâmetros 24,8 x 20,7, ACD 

17mm ACE 14mm, Seios Valsalva media 28.
• Acesso: Femorais e Ilíacas E/D com vários pontos de estenose grave 

com calcificações 360 graus. Subclávia Esquerda com estenoses e 
calcificação importante em sua origem. Artéria Carótida Comum 
Esq. calibre 4.5mm

Procedimento
• Sedação e Ecocardiograma Transtorácico
• Acesso arterial femoral esquerdo para SNARE
• Acesso veia femoral direita para a TAVI. Estímulo do MP pelo Guia 

Ventricular
• Punção da aorta pela Veia Cava inferior na borda inferior de L3
• Utilizando cateter RDC ++ microcateter Finecross (Terumo) + fio 

guia 0.014 Provia 9 (medtronic) + 
• Microcateter CXI 0.035 + Balão NC 2.5 x 20 + eletrocautério
• Posicionamento de Snare 20 na aorta com CG JR 
• Punção da VCI e Aorta e Eletrocautério em modo corte 50W através 

de escopia em duas projeções. 
• Troca por sistema 0.035 e posicionamento de fio guia Extrastiff na 

aorta, seguido de posicionamento de E-Sheath (Edwards) através 
da VCI - punção - Aorta 

• Implante tradicional de protese S3 # 23
• Oclusão da fístula VCI - Aorta com cateter Agilis + Prótese Ever-

mend PDA 10/8
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Punção transcaval

Implante Protese e Oclusão do Shunt

Resultado Final e Conclusão
• Paciente teve queda de Hb 10.8 para 7.7 sem instabilidade hemo-

dinâmica
• TC abdominal de controle mostrou discreto hematoma retroperi-

toneal
• Alta hospitalar com AAS em 72 horas
• A realização de TAVI pela via transcaval se mostrou segura e factível 

neste caso, podendo ser considerada uma boa via alternativa em 
casos selecionados.

CC-011202
TAVI EM PACIENTE FRÁGIL POR VIA SUBCLÁVIA
Mauricio Felippi de Sá Marchi1, Gabriel Kanhouche1, Guilherme Spina1, 
Alexandre Abizaid1, Fábio Sandali de Brito Júnior1

1 InCor

Paciente
Identificação: 76 anos, feminina

HMP
• Artrite reumatoide (dificuldade para locomoção)
• DM II, não insulino requerente
• HAS
• Dislipidemia
• Osteoporose
• ClCr 56ml/min/1,73m2

• Peso 30kg, Alt 138cm, IMC 15,75 (magreza)

Sintomas 
• Há 5 meses parou de fazer esforços maiores durante a fisioterapia 
por cansaço
• Há 15 dias filho a percebia mais cansada e desanimada, com edema MMII
• Há 1 semana piora da dispneia e edema MMII
• Nega dor precordial, mal-estar ou outro quadro relevante 

Eco TT pré

Medidas
• AE: 56 ml/m2

• Septo: 12mm
• Parede posterior: 11mm
• FEVE: 63% Simpson

Válvula aórtica
• Calcificação acentuada
• AVA 0,6cm²
• Gradiente pico 35mmHg
• Gradiente médio 17mmHg
• Stroke Vol. 29,9ml/m2

Válvula mitral e tricúspide
com regurgitação discreta
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TAVI

Resultado final

Take-Home Message
• O acesso por via subclávia é uma alternativa para pacientes candi-

datos ao implante percutâneo de prótese aórtica (TAVI) com doença 
vascular periférica.

CC-011203
PROCEDIMENTO COMBINADO DE TAVI COM 
DISPOSITIVO DE OCLUSÃO DE APÊNDICE ATRIAL 
ESQUERDO E PROTEÇÃO CEREBRAL
Mauricio Felippi de Sá Marchi1, Gabriel Kanhouche1, Flávio Tarasoutchi1, 
Alexandre Abizaid1, Fábio Sândoli de Brito Júnior1

1 InCor

Identificação:
• IDP, 81 anos, feminina

HMP
• DM II, não insulino requerente
• Marcapasso 03/2020 - BAVT
• FA(CHADSVASC 6; HAS-BLED 3)
• ClCr 46ml/min/1,73m2

Sintomas 
HF NYHA III
Sem síncope ou angina

 
Eco TE

Medidas
• AE: 42mm
• Septo: 13mm
• Parede posterior: 12mm
• Lcavidade VE: 45x26mm
• FEVE: 74% Simpson
• PSAP: 54mmHg

Válvula aórtica
• Calcificação acentuada
• Válvula tricúspide
• AVA 0.6cm²
• Gradiente pico 90mmHg
• Gradiente médio 56mmHg
• Válvula mitral e tricúspide com regurgitação moderada
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Oclusão apêndice atrial esquerdo

Evolução pós-intervenção
• Paciente evoluiu sem intercorrências e recebeu alta 
• para acompanhamento ambulatorial

Take-home message
• A TAVI e oclusão de apêndice atrial esquerdo com proteção cerebral 

pode ser considerada uma alternativa para pacientes com estenose 
aórtica grave e fibrilação atrial com alto risco de sangramento

CC-014202
FECHAMENTO PERCUTÂNEO DE COMUNICAÇÃO 
INTER-ATRIAL APÓS TRATAMENTO 
HETEROTÓPICO DA INSUFICIÊNCIA TRICÚSPIDE
Jose Fabio Almiro da Silva1, Mauricio Sales de Oliveira1, Felipe Maia 
Souza da Silva1, Tarcisio Pascoal1, Cleverson Neves Zukowski1

1 Hospital Copa Dor

APRESENTAÇÃO CLÍNICA
Homem de 81 anos admitido por quadro de fadiga, edema periféri-
co importante e dispnéia aos mínimos esforços (classe funcional iii), 
predominantemente com sintomas de insuficência cardíaca direita.

APRESENTAÇÃO CLÍNICA
• Portador de fibrilação atrial permanente (ablação do nó av + im-

plante de marcapasso vvi há 15 anos).
• Miocardiopatia dilatada com disfunção biventricular importante 

submetido à terapia de ressincronização cardíaca e implante de car-
diodesfibrilador epicárdico há 5 anos
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• EM NOVEMBRO 2020, SUBMETIDO A TRATAMENTO PERCUTÂ-
NEO DE INSUFICIÊNCIA MITRAL IMPORTANTE COM SISTEMA 

• MITRACLIP E TENTATIVA DE CLIP TRICÚSPIDE SEM SUCESSO.

INTERVENÇÃO
• DEVIDO À FALHA DE COAPTAÇÃO E IMPORTANTE DILATAÇÃO 

DO ANEL TRICUSPÍDEO, FOI OPTADO POR IMPLANTE DE VAL-
VA BICAVAL TRANSCATETER (TRICVALVE)

EVOLUÇÃO
• MELHORA DA DISPNÉIA E DO EDEMA PERIFÉRICO.

Vídeos: Em A (pré) e B (pós), observa-se melhora do fluxo bidirecional 
na veia cava inferior, após tratamento heterotópico da insuficiência tri-
cúspide. Figuras: Em C (pré) e D (pós) doppler de veias supra-hepáticas 
mostram alteração do padrão de fluxo sinusoidal (relacionado ao refluxo 
tricuspídeo torrencial) e sua melhora para o padrão bifásico após im-
plante da valva em cava inferior.

EVOLUÇÃO
• PORÉM APRSENTA QUEDA DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, MAIS 

PROEMINENTE NO TESTE DE CAMINHADA AINDA INTERNADO.

• FECHAMENTO PERCUTÂNEO DA COMUNICAÇÃO INTER-ATRIAL 
COM PRÓTESE TIPO AMPLATZER ASD OCCLUDER TAMANHO 17MM

• EVOLUI COM MELHORA SIGNIFICATIVA DOS SINTOMAS EM RE-
POUSO E NO EXERCÍCIO, E AUSÊNCIA DE QUEDA DA SATURAÇÃO 
DE OXIGÊNIO DURANTE O TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS. 
DIANTE DA EVOLUÇÃO SATISFATÓRIA, RECEBE ALTA HOSPITALAR 
EM 72 HORAS APÓS A CORREÇÃO DA COMUNICAÇÃO INTER-A-
TRIAL (CIA).

CONCLUSÃO
• A CIA É UM DOS DEFEITOS CONGÊNITOS MAIS FREQUENTES EM
• ADULTOS, SENDO O TRATAMENTO PERCUTÂNEO BEM ESTABELE-

CIDO.
• CORREÇÃO DE CIA RESIDUAL APÓS PROCEDIMENTOS COM PUN-

ÇÃO TRANSEPTAL NORMALMENTE NÃO É NECESSÁRIA.
• NOS CASOS COM GRANDE REPERCUSSÃO CLÍNICA E/OU HEMODI-

NÁMICA SUA CORREÇÃO É FACTÍVEL E PODE SER BENÉFICA.

CC-015202
VALVOPLASTIA MITRAL PERCUTÂNEA:  
RELATO DE CASO
Álvaro Gabriel Durães1, Diego Drummond Tanos Lopes1,  
Rayssa Marcella Vieria Ferreira1, Ana Paula Porto Campos e Campos1, 
Cássia Caetano de Oliveira Miranda1

1 Biocor Instituto

Apresentação clínica
• Masculino, 77 anos, hipertenso, DAC com passado de RVM e angio-

plastia, plastia mitral em 2018 devido estenose.
• Evoluindo com dispneia em repouso e edema de membros inferiores.
• • Ecocardiograma evidenciando estenose mitral importante.

Avaliação inicial
• Ecocardiograma: átrio esquerdo (AE): 5,5cm; área valvar:
• 0,9cm². Valva mitral de aspecto reumático, com espessamento sig-

nificativo de suas bordas, folheto posterior fixo e com restrição im-
portante de abertura.

Tomada de decisão
• Pacientes sintomáticos – classe funcional NYHA – II, III, ou IV com 

estenose moderada ou grave (área valvar <que 1,5cm²) com morfo-
logia valvar favorável, ausência de trombo em AE e ausência de IM 
grave. Evidencia 1A

• Diante da sintomatologia do paciente, a possibilidade de progres-
são de sobrecarga de ventrículo direito, optou-se pela plastia mitral 
percutânea.
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Intervenção • Evolução pós-intervenção Paciente evoluiu com melhora dos sinto-
mas bem como aumento da área valvar no ecodopplercardiograma.

• AE: 6,1cm; Área valvar: 1,4cm2. Valva mitral de aspecto reumático, 
com espessamento significativo de suas bordas, folheto posterior 
fixo e com restrição importante de abertura

Conclusões
• No caso exposto, apesar de apresentar escore de Wilkins de 11, o 

paciente havia anatomia favorável e um baixo comprometimen-
to do aparato subvalvar, o que permitiu individualizar decisão e 
adotar a estratégia de realização de plastia valver percutânea, que 
mostrou-se bem sucedida, dado o aumento da área da válvula, bem 
como redução dos sintomas relatados pelo paciente.

CC-016602
CASO COMPLEXO DE VALVOPLASTIA AÓRTICA 
E ANGIOPLASTIA DE TCE EM PACIENTE IDOSA 
FRÁGIL DE 89 ANOS EM TRATAMENTO DE 
ENDOCARDITE INFECCIOSA DE VALVA MITRAL, 
SEGUIDO DE TAVI
Maria Antonieta Albanez Albuquerque de Medeiros Lo1, Rui Tompson1, 
Heitor Niceas Albanez A de Medeiros1, Marcela Maria Cavalcanti Lira1, 
Heitor Mauricio de Medeiros Filho1

1 Real Hospital Portugues

Apresentação Clínica
Paciente de 89 anos, sexo feminino, dislipidêmica, com critérios de 
fragilidade, e osteoartrose de joelhos. Deu entrada na emergência 
com evidenciando uma insuficiência cardíaca descompensada de etio-
logia valvar, estenose aórtica importante. Paciente enquanto estava 
realizando exames de angiotomografia e aguardando liberação de 
procedimento de implante valvar percutâneo aórtico (TAVI), apre-
sentou quadro de endocardite infecciosa de valva mitral por Pseu-
domonas, sendo então indicado tratamento com meropenem por 6 
semanas, guiado por culturas.

Avaliação angiográfica ou método adjunto
AngioTomografia Computadorizada de Aorta: Diâmetros Luminais: 
Anel Valvar Aórtico: Diâmetros transversos: 25,0 x 18,0mm; Diâ-
metro médio: 21,5mm; Área (planimetria): 342,0mm² Perímetro do 
anel valvar aórtico: 69,0mm Seio de Valsalva: 28,4 x 27,9 x 24,5mm 
Diâmetro da transição sinotubular: 28,5mm Altura da CD em relação 
ao plano valvar: 14,3mm. Altura do TCE em relação ao plano valvar: 
15,1mm.
Artérias ilíacas comuns de trajetos habituais, com calibre luminal de 
6,5mm à direita e 8,0mm na à esquerda. Artérias ilíacas comuns de 
trajetos habituais, com calibre luminal de 6,2mm à direita e 7,2mm 
na à esquerda. Artérias femorais comuns de trajetos habituais, com 
calibre luminal de 5,8mm à direita e 6,2mm na à esquerda. ETE 
23/09: Vegetação móvel folheto atrial mitral 13mm. Gradiente trans 
valvar aórtico 80mmhg.
Durante tratamento antimicrobiano apresentou instabilidade e EAP 
com IAMSSST, sendo realizado cateterismo cardíaco e evidenciado 
lesão de tronco de coronária esquerda de 80% distal. Discutido em 
Heart team e como paciente de alto risco cirúrgico (Euroescore II 
17,4%), foi optado por valvoplastia aórtica, seguida de angioplastia 
de tronco de coronária esquerda.
Sedaçao, puncionada artéria radial esquerda para PAI, marcapasso 
provisório em veia femoral esquerda. Puncionada artéria femoral 
esquerda para valvoplastia e angioplastia de tronco de coronária 
esquerda para poupar acesso principal posterior de TAVI. Realizado 
valvoplastia aórtica com balão Cristal 18 x 40mm. Realizado angio-
plastia de tronco de coronária esquerda com técnica de DK crush, 
sendo colocados stents farmacológicos 4x 18 e 4x 15mm em ADA e 
ACX, respectivamente (imagens no próximo slide)/Paciente manteve 
estável e foi encaminhada a UCO sem drogas.
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Valvoplastia aórtica e angioplastia de TCE

Evoluçao e implante de TAVI
Paciente fez o curso de antibiótico no total de 6 semanas. Sem novas 
intercorrências. Repetido o ecocardiograma transesofágico antes do 
implante de TAVI, sendo que o gradiente médio Ve- Ao de 80mmHg 
caiu para 30mmHg pos valvoplastia e com ausência imagem de endo-
cardite de mitral. Decidido por implante de TAVI com prótese Evolut 
R numero 26 com sucesso, sem intercorrências. Paciente teve alta 
hospitalar após 4 dias do procedimento.

Conclusão ou “pontos de aprendizado” do caso
Caso complexo com idosa frágil com risco cirúrgico proibitivo. Mostra 
a importância da discussão em time e com planejamento o caso ex-
tremamente complexo pode ter desfecho favorável. Outro aspecto do 
caso é que ainda existe espaço para valvoplastia aórtica como ponte 
para TAVI. Nesse caso paciente necessitava do término de antibiótico 
da endocardite infecciosa da valva mitral. Além da segurança de uma 
angioplastia de tronco de coronária esquerda pós queda do gradiente 
transvalvar. Importante salientar que o balão da valvoplastia foi pre 
selecionado baseado na angiotomagrafia e que o material de TAVI es-
tava em sala, caso paciente necessitasse.

CC-016802
RELATO DE CASO: IMPLANTE DE TAVI EM 
PACIENTE COM NECESSIDADE DE CORREÇÃO DE 
URGÊNCIA DE FRATURA DE FÊMUR
Leonardo Giglio Dragone1, Mohamad Said Ghandour1,  
Nadia de Mendonça Carnieto1, Paulo Tadeu Penedo Junior1,  
Rafael Albino Lencioni1

1 Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo

Apresentação Clínica
• Paciente AMP, feminina, 95 anos, hipertensa, portadora de Este-

nose Aórtica grave (Área Valvar 1,0cm²) associada a Insuficiência 
Mitral discreta e ICFEP.

• Fratura cominutiva peri-trocantérica de fêmur esquerdo após que-
da da própria altura.

• Alto risco de complicações na indução anestésica por conta da Es-
tenose

• Aórtica (STS 8.089% de mortalidade)

Tomada de Decisão
• Optado por realizar TAVI antes da cirurgia de correção da fratura 

do femur

Intervenção
• Implantada prótese MyVal 24.5mm em posição aórtica.
• - Gradiente VE-Ao pós-implante: 5mmHg.
• - Ausência de leak paravalvar ou insuficiência central.

Evolução pós-intervenção
• Dois dias após implante da TAVI, paciente foi submetida a correção 

de fratura de fêmur esquerdo.
• Intraoperatório e pós-operatório imediato sem intercorrências.
• Paciente evoluiu com piora da função renal nos dias subsequentes, 

retornando ao seu basal ainda na internação.

Take-Home Message
• Se Estenose Aórtica assintomática, a intervenção valvar não se faz
• necessária no pré-operatório de cirurgias não-cardíacas.
• Nos casos sintomáticos de Estenose Aórtica, estudos mostram que 

o risco de morte+IAM pode chegar a aproximadamente 8,3% nas 
cirurgias nãocardíacas.

• Realizar implante de TAVI em pacientes idosos portadores de Es-
tenose.

• Aórtica grave com necessidade de cirurgia de urgência parece ser 
uma possibilidade terapêutica segura.

CC-019801
BALÃO INTRA-AÓRTICO (BIA) AXILAR EM 
PACIENTE COM IC DESCOMPENSADA INTERMACS 
III: UM ACESSO PROMISSOR
Felipe Mateus Teixeira Bezerra1, Pedro Henrique de Almeida Marins1, 
Fábio Sândoli de Brito Júnior1, Alexandre Antonio Cunha Abizaid1,  
Pedro Felipe Gomes Nicz1

1 Instituto do Coração (InCor) HCFMUSP
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Apresentação Clínica
• Paciente masculino, 65 anos, diagnóstico de Miocardiopatia 
• Chagásica com fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) 
• de 20%, com critérios para 
• Insuficiência Cardíaca avançada.

AP:
• Hipertensão arterial
• Fibrilação Atrial em ACO
• Internado no contexto de nova descompensação da cardiopatia em 

perfil C por progressão de doença - INTERMACS III.
• Durante a internação hospitalar (IH) foi iniciada avaliação para in-

dicação de transplante cardíaco.
• Paciente necessitando de doses crescentes de inotrópico durante 

IH, contudo mantendo sinais de baixo débito cardíaco.
• Atingiu dose máxima de Dobutamina (20 mcg/kg/min) e manteve 

extremidades frias, sonolência e oligúria.
• Optado por suporte mecânico com passagem de BIA.

Passagem BIA axilar
• Paciente em avaliação prétransplante cardíaco com provável neces-

sidade de suporte prolongado.
• Optado por utilizar a via axilar para reduzir o tempo de imobiliza-

ção e suas consequências.

• Posicionamento com ponta radiopaca da base na altura da carina 
da traqueia. A ponta radiopaca distal do balão até a bifurcação das 
ilíacas.

Pontos de Aprendizado
• BIA via axilar é uma alternativa sobretudo para pacientes com pers-

pectiva de necessidade prolongada do suporte mecânico.
• A via axilar é segura e permite que o paciente mantenha a deambu-

lação e suporte mecânico adequado.

CC-019802
BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR TOTAL 
TRANSITÓRIO APÓS ALCOLIZAÇÃO SEPTAL EM 
PACIENTE COM CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA: 
UM RELATO DE CASO
Felipe Mateus Teixeira Bezerra1, Maurício Felippi de Sá Marchi1,  
Fabio Fernandes1, David Costa de Souza Le Bihan1,  
Henrique Barbosa Ribeiro1

1 Instituto do Coração (InCor) HCFMUSP

Apresentação Clínica
• VMG, 68 anos, feminina
• Miocardiopatia Hipertrófica assimétrica com predomínio septal, obs-

trutiva, sem disfunção ventricular (FEVE 77% RM 2021) e sem fibrose.
• Dispneia aos esforços classe funcional NYHA III; Angina CCS II.
• Ecocardiograma com Gradiente Médio na VSVE em Valsalva:  

96mmHg e insuficiência mitral importante devido ao Movimento 
anterior sistólico.
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Avaliação Angiográfica
Avaliação De Gradientes

Gradiente Pico-a-Pico: 70mmHg Presença de Insuficiência Mitral Im-
portante ao Eco.

Planejamento da Intervenção
• Fio-Guia 0,014’’ 
• Workhorse
• Balão semicomplacente 1,5 x 8mm
• Marca-passo provisório já posicionado.

Infusão de 1 ml de álcool absoluto em 3 minutos. 

Aguardados 10 minutos.

Aferição de Gradiente 

Após a intervenção
• Gradiente Pico-a-Pico: 3mmHg.
• Insuficiência Mitral leve a moderada.
• Evidenciado BAVT após a infusão – MPTV conduzindo.

Evolução após o procedimento

Pontos de Aprendizado
• BAVT Transitório é um evento comum durante a alcoolização sep-

tal, sendo imperativo o posicionamento de Marcapasso previamen-
te ao início do procedimento.

• Bloqueio de Ramo Direito acontece até 50% dos casos 
• A mortalidade do procedimento varia com a experiência do centro. 
• A avaliação detalhada da extensão da alcoolização guiada com o 

ecocardiograma pode reduzir o índice de complicações.
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CC-021301
COVID ASSOCIADO COM DISFUNÇÃO SUBAGUDA 
DE BIOPRÓTESE VALVAR TRANSCATETER 
EXPANSÍVEL POR BALÃO TRATADA COM 
RIVAROXABAN
João Luiz de Alencar Araripe Falcao1, Breno de Alencar Araripe Falcão2, 
Ryan de Alencar Araripe Falcão2, Sandra Nívea dos Reis Saraiva Falcão3, 
Filipe Lino Bastos Vasconcelos4

1 Universidade Federal do Ceara, 2 Hospital Monte Klinikum, 3 Universidade 
de Fortaleza, 4 Hospital Universitário Walter Cantídio

Apresentação clínica 
• Homem, 86 anos, vacinado contra SARS-Cov-2 (3 doses), portador 

de estenose aórtica senil grave, com cansaço a moderados esforços 
há 4 meses, recebeu indicação de TAVI.

• Comorbidades: HAS, DM, dislipidemia e tumor neuroendócrino sob 
adequado controle quimioterápico (evolução estável há 10 anos).

Avaliação pré-procedimento

TAVI (27/DEZ/21)
• Prótese Edwards Sapien 3 #26, com proteção da coronária E, sem 

necessidade de implante de stent. ECO intraoperatório: Gradiente 
médio de 8mmHg, sem refluxo. Procedimento sem intercorrências.

• Alta no 3o dia, assintomático, em bom estado geral.
• Em uso de Aspirina 100mg, Roxflan 5mg 2x, Forxiga 10mg, Trayenta 

duo, Insulina Treziba/Novorapid, Crestor 10mg.

TAVI Sapien 3 #26 com proteção da coronária E

Evolução: COVID cerca de 20 dias após TAVI
• 15/JAN/22: Síndrome gripal leve (coriza e status subfebril), 20 dias 

após a TAVI. COVID+. Isolamento domiciliar. 
• Laboratório (15/JAN/22): D-Dímero=3,28mg/L (Referência <0,55), 

Creatinina:1,93mg/dL, Ureia=46mg/dL. Seguiu com Aspirina 100mg.
• Evolui com cansaço a pequenos esforços após cerca de 1 semana 

de doença.

Tomada de decisão
• Repetido ECO-TT (24/JAN/22): Disfunção importante de biopró-

tese, tipo estenose, gradiente médio: 50mmHg, V.max:4,5m/s e 
área valvar: 0,6cm2.

• TC evitada por risco de piora da função renal (Cr=1,93).
• Trocado Aspirina 100mg/d por Xarelto (Rivaroxaban) 20mg/d em 

24/JAN/22. Planejado ECO em 1 mês e anticoagulação por 3 meses.

Evolução pós-anticoagulação
• Melhora significativa do cansaço após 15 dias de anticoagulação.
• Laboratório (23/MAR/22): Hemoglobina=13,9g/dL
• Creatinina:1,27mg/dL, Ureia=47mg/dL. 
• ECO (09/MAR/22): Prótese valvar com bom aspecto, gradiente mé-

dio de 8mmHg, V.max:2m/s e área valvar: 1,4cm2. FEVE=61%.

“Pontos de aprendizado” do caso - I
• Sintomas de insuficiência cardíaca aguda ou piora significativa do 

gradiente transvalvar aórtico nos primeiros meses pós-TAVI suge-
rem disfunção trombótica de bioprótese.

• Infecção por SARS-CoV-2 associa-se com eventos trombóticos agu-
dos, e pode ter favorecido a trombose valvar.

“Pontos de aprendizado” do caso - II
• A trombose subaguda de bioprótese valvar aórtica costuma ter boa 

resposta terapêutica com o uso de anticoagulantes orais, podendo-se 
empregar novos anticoagulantes orais como o Rivaroxaban para 
esta finalidade

CC-021302
PSEUDOANEURISMA FEMURAL COMPLICADO COM 
HEMATOMA RETROPERITONEAL VOLUMOSO EM 
VIA DE ACESSO SECUNDÁRIA NO PÓS-OPERATÓRIO 
DE TAVI COM NECESSIDADE DE PROTEÇÃO 
CORONÁRIA EM IDOSA FRÁGIL - MAIS ACESSOS, 
MAIS RISCOS
João Luiz de Alencar Araripe Falcao1, Breno de Alencar Araripe Falcão1, 
Ryan de Alencar Araripe Falcão1, Sandra Nívea dos Reis Saraiva Falcão2, 
Filipe Lino Bastos Vasconcelos3

1 Hospital São Carlos, 2 Universidade de Fortaleza, 3 Hospital Universitário 
Walter Cantídio

Apresentação clínica 
• Mulher, 81 anos, frágil (altura=1,45m, peso=42kg), portadora de 

estenose aórtica senil grave, evolui com cansaço a moderados esfor-
ços e empachamento há 6 meses. Recebeu indicação de TAVI.

• Comorbidades: DM e dislipidemia.
• Uso: Trayenta, Plenance, Lansoprazol, Bromoprida

Avaliação pré-procedimento
• ECG (14/0UT/21): Sinusal, normal.

ECO (14/OUT/21)
• - Estenose grave, sem refluxo
• - Gradiente máximo:76mmHg
• - V.Max: 4,3m/s
• - FEVE=68%

TC (09/NOV/21)
• - VAo com intensa calcificação
• - CE “baixa” (altura: 9,7mm)
• - Diâmetros no seio coronário entre 22 e 24mm
• - Área anel: 307mm2
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TAVI (15/NOV/21)
• Prótese Edwards Sapien 3 #20 (acesso femoral D), com proteção 

da coronária E (acesso femoral E), sem necessidade de implante de 
stent. 

• Outros acessos: Marcapasso (femoral E) e pigtail (radial D)
• ECO intraoperatório: Gradiente médio de 8mmHg, com refluxo 

discreto.
• Procedimento complicado por BRE transitório após “pace rápido”.
• Hemostasia: femoral D: 2 perclose, femoral E: AngioSeal 6F.

TAVI Sapien 3 #20 com proteção da coronária E

Evolução pós-operatória (2º PO)
• 16/NOV/22: Estável, uso de Aspirina 100mg. ECG: ritmo sinusal, 

com QRS estreito. Retirado Marcapasso 24h após o procedimento.
• Após a retirada: Dor abdominal intensa + Instabilidade hemodinâ-

mica 
• (PA=60x40mmHg, FC=120bpm, palidez, sudorese).

Tomada de decisão
• Reposição volêmica rápida (SF 2000ml), solicitado 2 bolsas de he-

mácias, iniciado Noradrenalina.
• TC de tórax/abdome/pelve + Angio-TC pelve de urgência: Hemato-

ma retroperitoneal + pseudoaneurisma femural E.
• Acionado cirurgião vascular: Trombose do pseudoaneurisma com 

injeção de trombina.

TC abdome/pelve e Angio-TC pelve

Evolução posterior
• 3º PO em UTI com transfusão de 3ª bolsa de hemácias, mantendo 

Hb em torno de 10g/dl + desmame de drogas vasoativas. Aspirina 
descontinuada.

• 4º PO: Alta para o quarto.
• 5º PO: Alta para casa.

“Pontos de aprendizado” do caso - I
• Pesar riscos e benefícios da proteção coronária na TAVI.
• Preferência por acesso radial sempre que possível.
• Cuidado durante retirada de marcapasso, que, no caso em questão, 

se correlacionou com descompensação clínica.
• Baixo limiar para solicitar TC e Angio-TC no pós-operatório de TAVI 

com instabilidade hemodinâmica.

CC-021901
TRATAMENTO PERCUTANEO DE “LEAK” 
PARAVALVAR MITRAL COM USO DE SEIS PLUGUES 
VASCULARES A AUXÍLIO DA IMPRESSÃO 3D PARA 
PLANEJAMENTO DO PROCEDIMENTO
Pablo Tome Teixeirense1, Maximiliano Otero Lacoste1,  
João Felipe Barros de Toledo1, Luiz Antonio Gubolino1,  
Ariane Binoti Pacheco2

1 Hospital Unimed de Piracicaba, SP, 2 Multiscan Inteligência Diagnóstica, 
Vitória, ES

Apresentação Clínica
• Paciente de 73 anos, com valvopatia mitral reumática, duas trocas 

valvares prévias (próteses biológicas), evoluindo há 6 meses com 
ICC classe III-IV, fibrilação crônica paroxístico e novo sopro sistólico 
em foco mitral de início recente.

• Ecocardiograma sugerindo refluxo paravalvar mitral severo; eco-
cardiograma transesofágico confirmou diagnóstico, com refluxo 
turbulento e grave em região ântero-lateral (de 7 a 11h na visão do 
cirurgião).

• Exame físico: paciente descorada, emagrecida, frágil, com dispneia 
de repouso, sopro holossistólico em foco mitral, ritmo de F.A

• Edema demmii (2/4+), fígado palpável, estertores subcrepitantes 
em bases pulmonares.

Exames complementares
• Tomografia - imagem de “leak” paravalvar mitral complexo, envol-

vendo no mínimo 25% da circunferência do ânulo da prótese bioló-
gica (seta) em posição mitral, que tinha boa função ao eco.

Ecocardiograma 3D
• Imagem de “Leak" paravalvar mitral complexo com fluxo turbulento 

e de difícil definição das bordas e número de defeitos.
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Tomada de decisão
• Impressão de molde de resina em 3D, derivado das imagens em DI-

COM da angiotomografia para melhor reconhecimento da anato-
mia do defeito e planejamento de possível intervenção de oclusão 
do leak valvar mitral através de técnicas transcateter.

Impressão em 3D revela leak paravalvar mitral com múltiplos orifícios de 
trajetos e contornos serpiginosos, abrangendo pelo menos 40% no anel 
protético em posição mitral (setas)

Tratamento
• Sob anestesia geral balanceada e monitorização com ecocardiogra-

ma transesofágico, realizamos implanter de 4 plugues vasculares do 
tipo “Amplatzer Vascular Plug 2”, Abbott Vascular (EUA).

• Punção transseptal com auxílio de eletrocautério (septo manipula-
do cirurgicamente, calficicado).

• Uso de bainha defectível “Agilis NXT” para orientar a passagem de 
fio hidrofílico através dos orifícios.

• Implante sequencial de plugs de tamanhos variados (6, 8, 10 e 
12mm).

Evolução
• Paciente teve recidiva de mais dois orifícios após 2 anos do primeiro 

implante, havendo hemólise e piora da classe funcional, sendo ne-
cessário o implante de mais dois plugues vasculares, com melhora 
clínica, estando em classe funcional II atualmente, e sem necessida-
de de transfusões de sangue.

Conclusões
• Leaks paravalvares mitrais são patologias complexas, em pacientes 

com múltiplas comorbidades, e se o tratamento percutâneo for in-
dicado, o planejamento deve ser feito de maneira multidisciplinar, 
de maneira minuciosa, sendo os exames de ecocardiograma transe-
sofágico 3D e a tomografia computadorizada fundamentais para o 
sucesso do procedimento.

• Mais recentemente, a popularização e o custo mais acessível dos 
modelos em 3D (acrílico ou resina), tem se mostrado ferramentas 
adicionais importantes para o melhor entendimento das patologias 
estruturais complexas.

Pontos de aprendizado
• Leaks paravalvares mitrais são procedimentos de alta complexidade, 

que necessitam de materiais específicos e uso de múltiplas técnicas 
para a sua execução bem sucedida.

• Cursam frequentemente do hemólise se houver incidência de fluxos 
residuais de alta velocidade e energia cinética.

• Acompanhamento clínico rigoroso é necessário, pois é comum 
haver recidiva.

• Em casos onde o risco cirúrgico é proibitivo, o tratamento percutâ-
neo melhora a qualidade de vida e a sobrevida em pacientes selecio-
nados, comparados ao tratamento clínico. 

CC-024101
TAVI EM CENÁRIO DE ACESSOS HOSTIS: 
IMPORTÂNCIA DO ULTRASSOM NA SALA DE 
HEMODINÂMICA
Julio Roberto Barbiero1, Rogério Tadeu Tumelero1,  
Fernando Luiz de Melo Bernardi1, Mateus Rossato1

1 Unimed Chapecó

• Masculino, 80 anos, médico
• Diabético não-insulino depentente, hipertenso em uso de 3 clas-

ses de drogas, dislipidêmico, obeso, SAHOS - cpap, DAC uniarte-
rial com intervenção em DA terço médio em 08/2021, neoplasia 
de cólon com hemicolectomia direita e QT adjuvante em 2016 com 
doença controlada, DAOP severa com claudicação para 50 metros
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• Estenose Valvar Aórtica grave sintomática com dispneia e limitação 
aos esforços de caráter progressivo.

• STS score 6,7% mortalidade - Euroscore II 2,3% mortalidade.
• ECG: sinusal, BAV 1 grau, BDAS, SVE, ARV
• Ecocardiograma 02/22: Ao 3,5 - AE 4,1 - VE 5,3/3,4 - S 1,4 - PP 1,2 - 

Fe 65% - PSAP 28 - EAO grave AV 1,0cm2 - VE hipertrófico
• Coronariografia 08/21: TCE sem lesões - DA 40%p e 75%d - DG 

50%p - CX 30%p e 30%d - CD 30%p e 30%m AngioTC: Anel valvar 
23 x 27, média 25mm, perímetro 78,7mm, área 486mm2. 

• Ângulo 55 graus. TCE 17mm. CD 18mm. Seios > 30mm. Femo-
ral direita diâmetro mín 4,2mm. Femoral esquerda diâmetro min  
3,2mm com grande calcificação. 

• Doppler Arterial Membro Superior Esquerdo: braquial 5mm, axilar 
6,2mm.

Avaliação Heart Team

TAVI

• Plano terapêutico de TAVI por via braquial esquerda com disposi-
tivo EvolutR 29.

• Punções arteriais de ulnar direita, radial esquerda e braquial es-
querda orientadas por ultrassom.

• Tentativa de navegação com o sistema de entrega sem a prótese car-
regada pela braquial sem sucesso.

• Opção secundária ao braquial foi a femoral direita e mesmo depois 
de angioplastia com balão na ilíaca, o dilatador do introdutor 14 Fr 
não subiu.

• Mapeamento da axilar esquerda e punção orientada pelo ultrassom 
com colocação de 1 reparo perclose e fio sentinela pelo acesso femoral.

• Implante direto sem intercorrências.

Evolução
• Alta no terceiro dia sem complicações nos acessos e com evolução 

favorável pela TAVI.

Aprendizado
• Acessos hostis para TAVI são sempre desafiadores, principalmente 

quando impossibilitada a entrada pelas femorais 
• O ultrassom é uma ferramenta de baixo custo e que pode fazer a 

diferença no sucesso de uma intervenção 
• É imperioso que os operadores se habituem ao seu manejo e aplica-

bilidade dentro dos laboratórios de hemodinâmica.

CC-026403
VALVE-IN-VALVE AÓRTICO POR MISMATCH 
PRÓTESE-PACIENTE
Lucas Novaes Carvalho1, Dário Duarte Peixoto de Assis1,  
Jamil Abdalla Saad1, Ari Mandil1, Efraim Lunardi Flam1

1 Felício Rocho

Caso clínico
• 72 anos, sexo masculino
• Dispneia NYHA III-IV, precordialgia aos esforços e episódios de síncope
• PESO: 95 KG ALT: 178cm SC: 2,13
• HP: HAS, DMNIR, DPOC Gold IIIb
Estenose aórtica importante e aneurisma de aorta ascendente trata-
dos cirurgicamente em 2017 (implante de bioprótese Biocor Epic 
numero 21 + prótese de Dacron)
• STS score mortalidade: 5,74%
• Euroscore II: 6,74%

Propedêutica
• ECOTT:
• FEVE 69% VE 54/33 AE 42 AO 35 PSAP 42 SIV PP 9/9
• VE com função sistólica preservada
• Prótese valvar em posição aórtica com folhetos discretamente es-
pessados. Fluxo turbulento com velocidade 4,65; Gmax 86, Gmed 50, 
orifício efetivo 0,56cm2, indexado=0,26cm2/m2. Leak paraprotetico 
discreto (mismatch grave)
• IM leve.
• CATE:
• Coronárias isentas de obstruções angiograficamente significativas
• Gradiente VE // Ao: 50mmHg
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Planejamento

Gradientes

Caso clínico
• Realizado procedimento sob anestesia geral, guiado por ecocardiograma 
transesofágico
• Acesso primário: artéria femoral direita
• Acesso secundário: artéria femoral esquerda
• Marcapasso transvenoso introduzido pela veia jugular interna direita
• Realizada pré-dilatação com balão nº 20
• Realizada implante de prótese Evolut Pro 23mm
• Pós dilatação com balão 20 não complacente

• Realizada hemostasia com implante de um dispositivo (Perclose) em 
cada lado.

Caso clínico
• Paciente recebe alta do CTI no dia seguinte ao procedimento
• Alta hospitalar dois dias após TAVI

• Sítios operatórios sem sinais de complicações, com hematoma dis-
creto bilateralmente

• Paciente sem dispneia ou dor torácica.

Conclusões
• Mismatch paciente-prótese grave possui impacto significativo em 
• morbi-mortalidade
• Intervenção percutânea está indicada nos casos sintomáticos e re-

fratários a tratamento medicamentoso, de alto risco cirúrgico
• Planejamento com diferentes métodos complementares é crucial, 

bem como conhecimento da prótese previamente implantada É um 
procedimento ainda pouco utilizado mas oferece uma alternativa 
viável em pacientes selecionados com resultados satisfatório.

CC-026404
TROCA VALVAR AÓRTICA PERCUTÂNEA COM 
OCLUSÃO DE TRONCO DE CORONÁRIA ESQUERDA
Lucas Novaes Carvalho1, Dário Duarte Peixoto de Assis1,  
Fernando Amata Mudado1, Efraim Lunardi Flam1, Ari Mandil1

1 Felício Rocho

Caso clínico
• MMOP, 76 anos
• Sexo feminino
• Dispneia NYHA II e dor torácica aos esforços
• Comorbidades:
• HAS, Dislipidemia, Osteoporose, DAOP
• Medicações de uso domiciliar: AAS 100mg, Enalapril 5mg MID, Fu-

rosemida 40mg MID, Rosuvastatina 20mg MID.

Propedêutica
• ECOTT 21/05/21: FEVE: 69% VE 41/25 SIV 12 PP 11 Ao: 29 AE: 37 

PSAP 26 HVE leve com função sistólica normal. VD normal. Valva 
aortica com calcificação importante, área 0,5 e indexada 0,3; veloci-
dade 4,76, Gmax 91 e Gmed 57. IAo ausente. IM leve. IT leve

• - CATE (15/6/2021): TCE lesão grave distal, DA 80% proximal. CX 
80% segmentar terço medio. CD 90% proximal e distal. 

• STS score: Mortalidade 4,315% Morbimortalidade: 18,028%
• Após discussão com Heart Team, optado por realização de angio-

plastia para tronco de coronária esquerda, realizada sem intercor-
rências em 04/08/21 e posteriormente TAVI.

Planejamento
• Sapien 3 - 23mm (– 1 ml)
• Pré-dilatação com balão 20
• Marcapasso veia jugular interna direita
• Acesso primário femoral esquerda
• Acesso secundário femoral direita
• Anestesia: sedação + anestesia local

Planejamento - angiotomografia



Cardiopatia Estrutural / Resumos

J Transcat Intervent. 2022;30(Supl 1):S65-S107

Journal of  
Transcatheter Interventions

90

TAVI – pré dilatação e implante de valva

TAVI – complicação e tratamento

Evolução
• Realizada TAVI no dia 21/10/21
• Paciente evoluiu com oclusão de tronco de coronária esquerda pelo 

folheto da valva nativa
• Apresentou instabilidade hemodinâmica e elétrica durante inter-

corrência, com necessidade de ressuscitação cardiorrespiratória
• Procedida realização de angioplastia com implante de novo stent 

em tronco de coronária esquerda, com sucesso.
• Paciente foi encaminhada ao CTI e apresentou melhora progressiva, 

tendo alta hospitalar em 27/10/21, com discreto déficit visual 
• Ecocardiograma de 29/12/21 com prótese normofuncionante, gra-

diente transvalvar médio de 18mmHg
• Última consulta cardiológica realizada em 12/05/22, paciente sem 

dispneia, déficits neurológicos. Independente, ativa

Considerações finais
• A TAVI tem ganhado espaço no tratamento de estenose aórtica grave, 

sobretudo em pacientes idosos com risco cirúrgico elevado, com 
melhora inclusive em mortalidade

• Sua indicação e planejamento envolvem diferentes métodos com-
plementares e devem ser realizadas de forma cautelosa

• Ainda assim, o procedimento está sujeito a complicações, e o car-
diologista intervencionista deve estar atento e preparado para en-
frentar eventuais adversidades.

CC-027801
TRATAMENTO SIMULTÂNEO DA REGURGITAÇÃO 
AÓRTICA COM IMPLANTE TRANSCATETER VALVAR 
AÓRTICO E REGURGITAÇÃO TRICÚSPIDE COM 
TRICVALVE.
Mohamad Said Ghandour1, Nádia de Mendonça Carnieto1, Paulo Tadeu 
Penedo Júnior1, Marco Antonio Praça de Oliveira1, Gustavo Ieno Judas1

1 BP

No financial interest or affiliation with one or more organizations 
that could be perceived as a real or apparent conflict of interest in the 
context of the subject of this presentation.

Background
• Multiple valvular heart disease (VHD) is a prevalent condition in 

patients with native VHD. 
• Although it was initially mainly studied for mitral VHD, there is 

now evidence that it may also occur as a result of aortic VHD. Tri-
cuspid Regurgitation is associated with reduced long-term functio-
nal capacity and survival after treatment of the left-sided VHD.

• Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR) has been used for 
off-label treatment in patients with aortic insufficiency.

• Transcatheter Bicaval Valve System (TricValve®) has been emplo-
yed for treatment of tricuspid insufficiency.

• The aim of this presentation was to report, for the first time in the 
literature, a case where both VHD were treated simultaneously 
using TAVR and TricValve® systems. 
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Case Report
• Echocardiography: Normofunctional prostheses with preserved Pa-

tient discharge biventricular function
• New York Heart Association: Class I 
• Weight loss: 11kg
• General conditions: No edema, ascitis, normal hepatic function and 

no pulmonary congestion 60 days follow up: functional class I, no 
edema.

Conclusion
• To our knowledge, this is the first case report of simultaneous en-

dovascular treatment using TAVR and bicaval prosthesis for both 
aortic and tricuspid insufficiency 

• Those new technologies will probably offer complete treatment for 
multiple VHD, reducing morbimortality and improving quality of 
life, even in high-risk patients. 

• However, further studies are necessary with this new technique.
• Intracardiac echocardiography will probably be an important tool 

for tricuspid transcatheter therapies.

CC-027902
SINGLE SHOT PROCEDURE:  
TAVI AND PERCUTANEOUS CLOSURE  
OF LEFT ATRIAL APPENDAGE
Sergio Gustavo Tarbine1, Costantino R Costantini1,  
Costantino O Costantini1, Vinicius Shibata1, Marcos Denk1

1 Hospital Cardiologico Costantini

Introduction
• Atrial fibrillation (AF) in patients undergoing transcatheter aortic 
valve implantation (TAVI) means a worse prognosis because of the 
bleeding risk associated with oral anticoagulation. Left atrial appen-
dage occlusion appears as a treatment option in this situation. We 
present a case in which, in order to optimize resources, we tempted a 
procedure with simultaneous TAVI and LAA oclusion.

Clinical summary
• Male, 86 yrs, hypertension, dyslipidemia, coronary artery disease, 

and severe aortic stenosis with worsening of functional class to II-
-III. CABG in 2000. Stent to RCA 2003 & rotablator + DES to RCA 
2018. AF + flutter 2010(unsuccessful ablation). In use of anticoa-
gulation, refers during last year falls (lumbar vertebrae fracture and 
head trauma). With

• STS morbimortality 24.2, CHA(2)DS(2)-VASc =4 and HAS-BLED=4 
the procedure was planned including TAVI and LAA oclusion. Cardiac 
catheterization showed normal left ventricular function. RCA with 
good evolution and patent LIMA to left anterior descending and SVG 
to Diagonal. Multislice CT showed adequate femoral access.

• TEE was used both for TAVI and LAA analysis. On 03/12/2020, un-
der general anesthesia and with TEE guide, underwent successfully 
TAVI with a 26 Edwards Sapien S3 and LAA oclusion with a 20 ACP. 
Amplatzer device. In 01/2021 elective pacemaker was implanted. 
After 1 yr the patient shows good clinical evolution with normaliza-
tion of his funtional class and without anticoagulation.

Preprocedure TEE

Cardiac Catheterization

TAVI & LAAO procedure
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TAVI & LAA oclusion 1 year follow up

CC-028201
IMPLANTE PERCUTÂNEO DE VALVA AÓRTICA 
(TAVR) VIA SUBCLÁVIA ESQUERDA E IMPLANTE 
DE STENTS FARMACOLÓGICOS POR VIA BRAQUIAL 
DIREITA NO PÓS OPERATÓRIO PRECOCE EM 
VIGÊNCIA DE SÍNDROME CORONARIANA AGUDA 
SEM SUPRA DE ST DE ALTO RISCO
Luís Fernando Alves Campos1, Bruno de Castro Coutinho1,  
Welingson Vanuci Negreiros Guimarães1, Eduardo José de Paiva Hipólito1

1 Hospital do Coração de Natal

Apresentação Clínica
• RNRF, 74 anos, sexo masculino;
• Dispnéia progressiva aos esforços;
• Antecedentes pessoais: hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, 
re-transplante renal, prostatectomia, implante de stent para circun-
flexa há 10 anos, vasculopatia periférica severa.

Avaliação angiográfica
• Ecocardiograma transesofágico: estenose aórtica severa; gradiente 

ventrículo esquerdo aorta: máximo 65mmHg e médio 43mmHg; 
área valvar: 0,9cm2; função ventricular normal.

• Cateterismo (CATE): DA: 40%; Dg1: irregularidades; Cx: 50%; 
MgE1: 100%; VPE: sem lesões; CD: 100%; CC para CD grau 2; CX 
para MgE1 de grau 3.

• Angiotomografia de aorta: Annulus: diâmetros 22.0 x 26.7mm, 
diâmetro médio 24,3mm, perímetro 77.0mm, diâmetro derivado 
24.5mm. SOV: RCC 35.5mm, LCC 36.5mm, NCC 34.7mm. LVOT: 
19.8 x 31.3mm. Altura de coronárias: esquerda 13.6mm, direita 
24.2mm. Altura dos seios de Valsalva: direito 26.7mm, esquerdo 
24.0mm, não coronariano 27.2mm.

Tomada de decisão
• • Anulo valvar elíptica com calcificação +++/4+; coronárias altas > 

13mm com seios largos; acessos femorais bastante calcificados e 
baixos diâmetros; acesso alternativo pela subclávia esquerda pois 
não apresenta calcificação e possui bons diâmetros.

Intervenção
• 22/02/2022: implante percutâneo de valva aórtica auto expansível 

Evolut Pro.29 por dissecção de artéria subclávia esquerda. Gra-
diente médio entre ventrículo esquerdo e aorta pós implante de 
5mmHg.

Evolução pós intervenção
• 24/02/2022 - Infecção do trato respiratório com infiltrado em base 

direita - iniciado tazocin;
• 24/02/2022 - Insuficiência cardíaca congestiva descompensada 

perfil “B”;
• 07/03/2022 – Síndrome coronariana aguda sem supra de ST: dor 

precordial típica mais alteração do ECG com infra de ST de V2 a V6.
• Cineangiocoronariografia + implante stents farmacológicos para 

descendente anterior e circunflexa por via braquial direita (único 
acesso disponível); Cateterização coronariana seletiva através da 
malha da prótese - Procedimento com sucesso e sem intercorrên-
cias;

• Alta da UTI em 09/03/2022 e hospitalar em 11/03/2022.

Pontos de aprendizado
• Acessos alternativos deverão ser sempre considerados quando o 

femoral for hostil;
• Importância do alinhamento de cúspides nesse sistema de prótese 

para permitir reacesso futuro de coronárias;
• Planejamento cuidadoso e vigilância constante no pósoperatório 

são imprescindíveis para o sucesso da intervenção.
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CC-028301
DUPLO IMPLANTE TRANSCATETER VALVAR 
SIMULTÂNEO: MITRAL E AÓRTICO
Breno Oliveira Almeida1

1 Hospital Israelita Albert Einstein

História Clínica
• Paciente sexo masculino, 83 anos
• FA Crônica, HAS, Diabetes Mellitus, IRC Não-dialítica
• Há 6 meses dispnéia em classe funcional III (NYHA)
• Há 2 meses ortopnéia, tonturas e edema demmii.
• Em 2007 Cirurgia de Revascularização do Miocárdio + troca valvar 

mitral (Perimount 27) + Implante de MPD
• Há 6 meses TVP – Implante de filTro de veia cava
• STS Score atual=11

Ecocardiograma - Admissão

Angiotomografia

• DISFUNÇÃO DE PRÓTESE VALVAR 
• MITRAL - ESTENOSE
• ESTENOSE AÓRTICA CRÍTICA 
• FALÊNCIA DO TRATAMENTO CLÍNICO 
• RISCO CIRÚRGICO 
• ELEVADO/PROIBITIVO
• COMO TRATAR?
• Dupla troca Valvar -
• Percutânea

PROCEDIMENTO
• Anestesia Geral
• Acesso arterial bilateral e venoso à direita
• TAVI PRIMEIRO - Para aliviar a via de saída do VE permitir melhor 

manuseio do volume após correção da estenose da prótese mitral
• Implante Valvar Mitral Via Transseptal (TVMR) no mesmo procedimento.

TAVI

IMPLANTE PERCUTÂNEO VALVAR MITRAL - ViV

CONCLUSÃO
• Há um aumento progressivo da prevalência da doença multivalvar 

(mitroaórtica) degenerativa calcífica.
• Por acometer uma população idosa e de mais alto risco cirúrgico, o 

tratamento desta condição segue desafiador.
• O Duplo Implante Transcateter Valvar Simultâneo demonstrou ser 

uma alternativa factível e viável para pacientes com anatomia ade-
quada e risco cirúrgico alto/proibitivo.
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CC-028302

VALVE-IN-MAC COM ÁREA PREDITA DE NOVA VIA 
DE SAÍDA DO VE (NEO-LVOT) CRÍTICA
Breno Oliveira Almeida1

1 Hospital Vila Nova Star

História Clínica
• 72 anos
• Sexo masculino
• Diabetes Mellitus Tipo 1 difícil controle
• Retinopatia, neuropatia diabética
• Nefropatia diabética
• Hipertensão arterial

Evolução Ecocardiográfica 25/10/2018

Take home Valve-in-MAC
• Experiência mundial limitada Planejamento rigoroso
• Angio-CT
• Preditores de morbi-mortalidade são conhecidos 
• Atualmente deve ser limitada para pacientes com risco cirúrgico 

alto/proibitivo.

CC-029001
AVANÇOS DA CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA 
FAZENDO A DIFERENÇA: DA RECANALIZAÇÃO 
RETRÓGRADA DE CTO AO REPARO MITRAL 
TRANSCATETER
Breno de Alencar Araripe Falcão1, João Luiz de Alencar Araripe Falcão1, 
Ryan de Alencar Araripe Falcão2, João Eduardo Tinoco de Paula3,  
Fabio Sandoli de Brito Junior4

1 Hospital de Messejana, 2 Hospital Monte Klinikum, 3 Unicor, 4 Instituto do 
Coração - FMUSP
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Apresentação clínica
• Paciente masculino, 63 anos
• Insuficiência renal crônica dialítica, em avaliação para transplante 

renal, com angina durante as sessões de diálise
• Antecedentes de infarto agudo do miocárdio por oclusão da artéria 

circunflexa tratado com angioplastia com implante de stents
• Ecocardiograma fração de ejeção do ventrículo esquerdo preservada, 

acinesia lateral e hipocinesia inferior, insuficiência mitral discreta
• Cintilografia isquemia inferior e fibrose ínfero-later.

Coronariografia

Recanalização retrógrada da artéria CD

Reapresentação clínica após transplante renal 
• Dispnéia progressiva, internação por IC descompensada (NYHA IV)
• Disfunção ventricular leve a moderada, acinesia lateral, insuficiên-

cia mitral importante
• Ajuste e otimização do tratamento clínico por 6 meses, mantendo-se 

muito limitado.

Ecocardiograma

Coronariografia & SPECT

RNM

Reparo transcateter da valva mitral

Resultado & Evolução
• • Alta em 24h
• • Melhora de classe funcional (CF2) após 1 ano

Mensagem
A combinação de terapias avançadas de intervenção coronária per-
cutânea e intervenção estrutural no topo do tratamento clínico otimi-
zado proporcionaram ao paciente se beneficiar de outros tratamentos 
disruptivos como o transplante renal além de melhorar substancial-
mente a sua qualidade de vida.

CC-029002
ROTURA DE ANEL AÓRTICO:  
NEM SEMPRE PREVEMOS...
Breno de Alencar Araripe Falcão1, João Luiz de Alencar Araripe Falcão1, 
Ryan de Alencar Araripe Falcão2, Sandra Nívea dos Reis Saraiva Falcão1, 
Filipe Lino Bastos Vasconcelos3

1 Hospital de Messejana, 2 Hospital Monte Klinikum, 3 Hospital São Mateus

Apresentação clínica
• Paciente masculino, 68 anos
• Episódios recentes de perda de consciência sem relação com esforço 
• compatíveis com crise convulsiva 
• Estenose aórtica com progressão no último ano de moderada para 
• importante
• Teste ergométrico com capacidade funcional reduzida, tontura e 

queda da pressão arterial sistólica induzida pelo esforço – Indicado 
TAVI.
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Estratégia para TAVI
• Sapien 3 transfemoral com proteção cerebral
• Sedação + Local
• Proteção cerebral (SENTINEL)
• Marcapasso transvenoso provisório (veia femoral)
• Acesso arterial auxiliar (femoral esquerda)
• Acesso principal femoral direita (2 proglides)
• S3 29 com menos 1,5mL - implante direito

Procedimento

Tamponamento cardíaco (imediato)
• Suporte
• Drenagem pericárdica (punção de Marfan + pigtail)
• Aspiração de sangue vermelho vivo (~300mL)
• Solução do tamponamento
• Acionamento da cirurgia cardíaca
• Retirada do introdutora de grande calibre e reversão da anticoagu-

lação.

Evolução
• Monitorização por 48h, sem recorrência de sangramento
• Alta hospitalar após 3 dias / Rever terapia antiplaquetária em 1 se-
mana pós-CT.

Mensagem
• Calcificação extrema localizada é um preditor de acomodação assi-

métrica da prótese e deve ser valorizado na estratégia de intervenção
• Reconhecimento rápido e resolução imediata do tamponamento, 

com acionamento da retaguarda cirúrgica não ação fundamentais 
para o tratamento da rotura de anel com tamponamento.

• Acompanhamento pós com tomografia e terapia antiplaquetária 
individualizada são pontos importantes no acompanhamento.

CC-029003
VALVE-IN-VALVE MITRAL TRANSEPTAL: ESTEJA 
PREPARADO PARA OCLUIR O SEPTO INTERATRIAL
Breno de Alencar Araripe Falcão1, João Luiz de Alencar Araripe Falcão1, 
Ryan de Alencar Araripe Falcão2, Fabio Sandoli de Brito Junior3,  
Ricardo Paulo de Sousa Rocha2

1 Hospital de Messejana, 2 Hospital Monte Klinikum, 3 Instituto do Coração 
- FMUSP

Apresentação Clínica
• Paciente sexo feminino, 90 anos, ativa do ponto de vista cognitivo 

e afetivo
• Dispnéia progressiva, com múltiplas internações por IC descom-

pensada (NYHA IV)
• Troca valva mitral por prótese biológica Epic #27 (2005)
• Disfunção de bioprótese mitral com predomínio de insuficiência, 
• hipertensão pulmonar importante (PSAP 70mHg)
• Antecedente de Parkinson - Alto riso para cirurgia convencional 

(STS 20%)
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Angiotomografia

Avaliação virtual do neo-LVOT (Prótese Sapien 3 #26)

Simulação em modelo 3D (Sapien 3 #26)

Procedimento: Implante transeptal de S3 #26

Resultado

Hipoxemia aguda grave por shunt D-E (iatrogênico)

Fechamento de emergência de defeito de septo intertarial

Evolução
• Desmame de ventilação mecânica mais arrastado em função de ra-

baixamento de consciência
• Angio RNM imagens de alteração de difusão que não explicava o 

rebaixamento
• Recuperação clínica e alta hospitalar com melhora substancial da 

dispneia
• Após 6 meses, redução importante nos níveis de hipertensão pul-

monar.

Mensagem
• No valve-in-valvemitral, a análise cuidadosa da tomografia com si-

mulação virtual e estimativa de neo-LVOT é fundamental para se-
gurança do procedimento

• Simulações em modelos 3D podem trazer novas perspectivas e me-
recem ser exploradas

• Defeito de septo interatrial com repercussão importante pode ocor-
rer e devemos estar preparados para corrigir.

CC-029201
SEGUIMENTO TARDIO ULTRASSONOGRÁFICO DE 
“CHIMNEY STENT” EM PROCEDIMENTO DE VALVE 
IN VALVE AÓRTICO
Cleverson Neves Zukowski1, Felipe Maia1, Mauricio Oliveira1,  
Jose Fabio Almiro1, Vinicius Esteves1

1 Rede D

Quadro Clínico
• Feminina, 78 anos, com HAS e diabetes
• 2 cirurgias prévias na valva aórtica
• 2010: decalcificação sem troca
• 2015:troca valvar aórtica com prótese 
• Sorin Mitroflow 21
• Atual: AE CCS II e dispneia CF III
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• Bradicardia Sinusal e SVE
• A=1.71m P=72Kg
• PA=140 x 70mmHg/FC=52 bpm
• Sem edema pulmonar ou periférico
• Sopro típico de EAO

Laboratório:
• CrCl(CG)=52ml/min
• Hb=11.5
• Pro-BNP=1150 pg/mL( N=menor que 450)

Achados do Ecocardiograma

ANGIO TC- prótese Mitroflow pequena

Pontos principais
• Valve in Valve com diâmetro interno de 17mm: risco de
• mismatch.
• Alto risco de oclusão de TCE:Mitroflow/VTC=2.2mm/SOV=22mm/ 

TCE=9mm.
• Como prevenir mismatch e oclusão coronária neste caso?
• 1. Fratura do anel
• 2. Chimney stent em TCE

BAV Atlas Gold 20: fratura do anel

Implante de Evolut 23 + stent chaminé no TCE

Controle

Controle com ultrassom intracoronário em TCE 18 meses após 
a TAVI

MENSAGEM FINAL
• FRATURA DE ANEL VALVAR É IMPORTANTE EM PROCEDIMEN-

TOS DE VIV AÓRTICO 
• PARA EVITAR GRADIENTE TRANSVALVAR MAIS ALTO.
• EM PACIENTE COM RISCO MUITO ALTO DE OCLUSÃO CORO-

NÁRIA, EMPREGAR 
• TÉCNICAS PREEMPTIVAS: STENT CHAMINÉ E BASILICA.
• STENT CHAMINÉ APRESENTA BOM RESULTADO TARDIO PELO 

CONTROLE ANGIOGRÁFICO E COM IVUS.

TB-003503
ANÁLISE DEMOGRÁFICA E DO PERFIL DE 
RISCO CIRÚRGICO DE PACIENTES SUBMETIDOS 
ROTINEIRAMENTE A TAVI EM HOSPITAL 
TERCIÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
José Henrique Herrmann Delamain1, Dimytri Alexandre de Alvim Siqueira1, 
Alberto Colella Cervone1, Tacianne Rolemberg Braga1,  
Gabriel Prado Saad1, Patrícia Paiva Stein1, 
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Auristela Isabel de Oliveira Ramos1, Sergio Braga1, Fausto Feres1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Introdução: Realizada pela primeira vez há 20 anos, o implante por 
cateter de bioprótese aórtica (TAVI) revolucionou o tratamento da 
estenose aórtica (EAo). Inicialmente destinado ao tratamento de pa-
cientes (pts) de alto risco cirúrgico ou inoperáveis, evidências atuais 
contemplam o TAVI como terapia de escolha naqueles com idade su-
perior a 70 anos e com risco cirúrgico intermediário, sendo considera-
da equivalente à cirurgia em pts de baixo risco. Em nosso país, o TAVI 
foi recentemente incorporada no Sistema Único de Saúde (SUS) ape-
nas para o tratamento de pacientes inoperáveis, sendo condicionada 
à demonstração de custo-efetividade. Procuramos avaliar o perfil de-
mográfico e o risco cirúrgico dos pts atualmente submetidos a TAVI 
em nossa instituição - hospital terciário do SUS onde o TAVI é reali-
zado rotineiramente, conforme sua indicação baseada em evidências.
Métodos: Estudo longitudinal, retrospectivo, com inclusão de pa-
cientes submetidos consecutivamente a TAVI entre set/2020 a 
maio/2022. A indicação de TAVI esteve baseada em diretriz nacio-
nal da Sociedade Brasileira de Cardiologia, sendo corroborada pelo 
Heart Team institucional. O risco cirúrgico foi estimado pelos escores 
STS e EuroScore II, e considerada a presença de outros fatores que 
sabidamente impactam na decisão terapêutica, como a presença de 
fragilidade (avaliada pelo escore Essential Frailty Toolset) e aspectos 
anatômicos como aorta em porcelana. Pts selecionados para ensaios 
clínicos conduzidos na instituição foram excluídos. Resultados: No 
período, 92 pts foram submetidos a TAVI, com média de idade de 77 
anos (± 7,35 anos), sendo 60% masculinos, com elevada prevalência 
de HAS (78,3%) e insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzi-
da (62%); 54% apresentavam-se em classe funcional NYHA III ou IV. 
DPOC, insuficiência renal com clearance inferior a 30ml/min e cirur-
gia de revascularização prévia estiveram presentes em 17.9%, 24.4% 
e 17,4%, respectivamente; 46% dos pts foram considerados frágeis ou 
pré-frágeis. A população foi categorizada como de baixo risco cirúr-
gico, com EuroScore II médio de 4,86±3,82% e STS de 3.56±1.98%. 
Apenas 4 pts apresentavam STS >8%, e aorta em porcelana esteve 
presente em 4 pts (5,5%). Conclusão: Em nossa experiência, a indica-
ção de TAVI - alinhada às diretrizes mais atuais - resultou em população 
tratada composta por idosos >75 anos, com várias comorbidades e 
portadores de fragilidade, porém categorizados como de baixo risco 
cirúrgico. Apenas 8 pts foram categorizados como inoperáveis ou de 
alto risco cirúrgico. Apesar de incorporada ao SUS, a TAVI ainda é 
uma opção terapêutica com baixa disponibilidade e acesso.

TB-003601
EMPREGO ROTINEIRO DE PUNÇÃO ARTERIAL 
GUIADA POR ULTRASSOM E DE 1 DISPOSITIVO DE 
SUTURA PARA HEMOSTASIA FEMORAL PÓS-TAVI: 
FACTIBILIDADE E SEGURANÇA
Alberto Colella Cervone1, Dimytri Alexandre de Alvim Siqueira1,  
Jose Henrique Herrmann Delamain1, Auristela Isabel de Oliveira Ramos1, 
Sergio Luiz Navarro Braga1, Jorge Eduardo Assef1,  
Ibraim Masciarelli Francisco Pinto1, Mario Issa1,  
Dorival Julio della Togna1, Fausto Feres1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Introdução: O implante transcateter de bioprótese aórtica (TAVI) 
por via transfemoral constitui tratamento seguro e eficaz para pa-
cientes (pts) idosos com estenose aórtica (EAo) grave e sintomática, 
independente do perfil de risco cirúrgico. A obtenção do acesso e de 
hemostasia arteriais são aspectos técnicos fundamentais do procedi-
mento, associados ao prognóstico. Tradicionalmente, a hemostasia 
arterial tem sido obtida com utilização de 2 dispositivos de sutura 
(Perclose, ProGlide) ou mediante combinação de dispositivos (sutura 
+ base de plug de colágeno). Contudo, com a progressiva redução no 

perfil dos introdutores e o uso rotineiro de punção guiada por ultras-
som (USG), a viabilidade de se garantir hemostasia efetiva com ape-
nas um dispositivo de sutura ainda não é bem demonstrada. Méto-
dos: Estudo observacional e prospectivo, com seleção consecutiva de 
pts submetidos a TAVI, por via transfemoral de março/20 a abril/22. 
Em todos os casos, a punção foi realizada com auxilio de USG, sendo 
que a partir de set/2021 iniciou-se protocolo institucional de aplica-
ção de apenas 1 dispositivo Perclose após a obtenção do acesso fe-
moral (pre-closure). Avaliamos a necessidade de aplicação adicional 
de 1 ou mais dispositivos de hemostasia, a presença de estenose da 
artéria femoral &#8805; 50% - conforme angiografia de controle no 
sítio da punção - e a ocorrência de sangramentos conforme os crité-
rios VARC-III. Resultados: No período, 67 pts foram submetidos a 
TAVI por via transfemoral, sendo 25 pts com aplicação de 1 disposi-
tivo de hemostasia (grupo A) e 42 pts com aplicação de 2 ProGlides 
(grupo B). A população total foi composta por pts com média de idade 
de 77±7,32 anos, sendo 34% do sexo feminino e com STS médio de 
3,6% - sem diferenças entre os grupos A e B. Prótese balão-expansível 
foi utilizada em 90% dos casos, sendo utilizado introdutores 14F em 
90% dos pts. À angiografia femoral pós-procedimento, estenose re-
sidual foi identificada em apenas 1 (4.1%) dos 24 pts que receberam 
apenas 1 perclose e em 9 (22%) dos 42 pts abordados com 2 ProGli-
des (p=0,08). Após a exclusão de 11 pacientes no grupo de 2 perclo-
se e 1 do grupo de 1 perclose, por falta de angiografia femoral final, 
foram avaliados 24 de um total de 56 pacientes. No grupo no qual 
foi utlizado apenas 1 perclose a média de idade foi de 77±7,32 anos, 
sendo o sexo masculino foi prevalente com 75% dos casos e tipo de 
prótese mais utilizada foi a balão expansível com introdutor de 14F. 
Não foram notados sangramentos maiores, e a incidência de sangra-
mento menor com necessidade de compressão manual prolongada foi 
<1% em ambos os grupos. Nenhum paciente do grupo A necessitou 
de ProGlide adicional. Conclusão: Nesta série inicial, a associação de 
punção femoral guiada por USG e a aplicação de apenas um disposi-
tivo de sutura mostrou-se factível, com hemostasia efetiva e menor 
ocorrência de estenose residual da artéria femoral quando comparada 
ao reparo vascular obtido com 2 dispositivos.

TB-003602
SINGLE-CENTER EXPERIENCE WITH MERILS 
MYVAL TRANSCATHETER HEART VALVE
Dimytri Alexandre de Alvim Siqueira1, Jose Henrique Herrmann Delamain1, 
Auristela Isabel de Oliveira Ramos1, Sergio Luiz Navarro Braga1,  
Jorge Eduardo Assef1, Ibraim Masciarelli Francisco Pinto1,  
Mario Issa1, Dorival Julio della Togna1, Antonio Tito Paladino Junior1, 
Louis Nakayama Ohe1, Fausto Feres1, Alberto Colella Cervone1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Background: TAVR has emerged as a revolutionary treatment for 
symptomatic and severe AS patients, irrespective of surgical-risk 
profile. Novel transcatheter heart valves (THV) with a lower profile, 
easy-of-use, and expected longer durability are being developed to 
target the younger and low-risk population. Myval is a 14Fr, balloon-
-expandable THV with a skirt to minimize the occurrence of paraval-
vular leak (PVL) and has been recently approved for commercial use 
in Brazil. Methods: Single-center, prospective observational study 
encompassing all consecutive patients (pts) who underwent TAVR 
with MyVal between December 2020 and May 2022. Indications 
for TAVR were in accordance with current international guidelines. 
Clinical and echocardiographic outcomes were defined accordingly 
to VARC-III criteria. Results: A total of 60 pts were enrolled so far. 
The mean age was 74.4±3.2 years, 63% were male, and the mean STS 
score was 3.6±2.8%; 50% of pts were in class III/IV NYHA. Pre-pro-
cedure mean gradient and aortic valve area were 56.4±17.6mmHg 
and 0.7±0.2cm2, respectively. In the majority of pts, TAVR procedu-
res were performed under a minimalist, percutaneous transfemo-
ral approach, except two cases (one performed using transcarotid 
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access and another using transubclavian access). 12% of pts were 
treated for bicuspid aortic stenosis and four pts (6.7%) underwent 
a valve-in-valve procedure. Procedure success was achieved in all ca-
ses, and a post-procedure echocardiogram revealed a mean residual 
gradient of 3,3±0,6mmHg, with PVL greater than mild in a single 
case (1.7%). A permanent pacemaker was required in 3 pts (5%), 
and the average hospital length of stay was 2,7±2,8 days. At 30-
days, there were 3 deaths, one due to COVID-19 and two classified 
as cardiovascular deaths. Currently, 19 patients completed 6 months 
follow-up. One non-cardiovascular death was reported at follow-up 
and all the remaining patients were in NYHA class < II. Conclusion: 
In this initial experience with the Myval THV, short-term clinical and 
echocardiographic outcomes were encouraging, with good hemody-
namic performance and symptomatic improvement.

TB-005501
CONDUCTION DISTURBANCES AND PERMANENT 
PACEMAKER IMPLANTATION IN PATIENTS 
UNDERGOING TAVI WITH A MINIMALIST 
APPROACH
Marcos Almeida Meniconi1, Alberto Colella Cervone1,  
Dorival Julio Della Togna1, Fernanda Jacques Calçado de Oliveira1, 
Jorge Eduardo Assef¹, Ibraim Masciarelli Francisco Pinto1, Mário Issa1, 
Auristela Isabel de Oliveira Ramos1, Fausto Feres1,  
Dimytri Alexandre de Alvim Siqueira1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Introduction: The development of conduction disturbances and 
the need for permanent pacemaker (PPM) implantation are among 
the most common complications related to TAVI. Nowadays, a mi-
nimalist TAVI approach is favored, with the goal to promote a safer, 
timely hospital discharge < 48 hours. Accordingly, the occurrence of 
conduction disturbances after the procedure must be systematically 
monitored. Objective: To evaluate the prevalence of baseline elec-
trocardiographic (EKG) abnormalities known to predict conduction 
disorders after TAVI and the incidence of PPM within 30 days after 
the procedure, in unselected patients (pts) undergoing a minimalist 
TAVI procedure in a tertiary hospital of the SUS. Methods: Single 
center, observational and prospective study, with consecutive pts 
undergoing minimalist TAVI from Sep/2020 to Jan/2022. EKG was 
obtained at baseline and at the end of the procedure, 4h and 24 h 
after TAVI, according to institutional protocol. The presence of rhy-
thm disturbances, atrioventricular and intraventricular blocks and 
the indication of PPM during index hospitalization and after 30 days 
were analysed. Results: Fifty patients were selected, with a mean 
age of 79.2±4.8 years and a mean STS of 2.6±1.4%; 20 (40%) were 
women. Balloon-expandable transcatheter heart valves (THV) were 
used more frequently (76%), and a high-positioning implantation te-
chnique of THV were attemped. The rhythm and conduction distur-
bances at baseline were: - Sinus rhythm: 41 (82%) - Atrial fibrillation: 
12 (24%) - BAV 1st degree: 14 (28%) - Right bundle branch block: 3 
(6%) - Left bundle branch block: 7 (14%) - Pacemaker: 4 (8%). The oc-
currence of bradyarrhythmias that motivated extended monitoring 
and in-hospital surveillance for at least 24 hours occurred in 7 (14%) 
pcts, as follows: Total atrioventricular block: 1 (2.5%) - Advanced 
atrioventricular block: 1 (2.5%) - Atrial fibrillation with slow ventri-
cular response: 2 (5%) - Junctional rhythm: 2 (5%) - Sinus bradycar-
dia and intraventricular conduction disorder: 1 (2.5%) There was an 
indication for PPM in only 1 (2.5%) pct. There were no readmissions 
due to conduction disorders or PPM implantation up to 30 days after 
TAVI. Conclusion: In this series, few patients undergoing TAVI with 
a minimalist approach had conduction disturbances that resulted in a 
delay of hospital discharge. Only 1 pct required PM implantation. The 

application of an institutional protocol with timely hospital dischar-
ge (<48h) was not related to a higher risk of conduction disturbances 
in the short term (30 days). 

TB-005502
SAFETY AND CLÍNICAL OUTCOMES OF A LEAN, 
MINIMALIST TAVR PATHWAY IN A TERTIARY, 
PUBLIC HOSPITAL IN BRAZIL
Marcos Almeida Meniconi1, Dimytri Alexandre de Alvim Siqueira1, 
Alberto Collella Cervone1, Fernanda Calçado de Oliveira1,  
Dorival Julio Della Togna1, Mario Issa1, Ibraim Masciarelli Francisco Pinto1,  
Jorge Eduardo Assef1, Auristela Isabel de Oliveira Ramos1, Fausto Feres1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Introduction: A lean, minimalist transcatheter aortic valve repla-
cement (LmTAVR) pathway is broadly defined by the simplification 
of technical aspects of the procedure (local anesthesia, percutaneous 
access, transthoracic echo, etc.), combined with systematic care, 
comprehensive and multidisciplinary approach to optimize clini-
cal outcomes and promote faster recovery of patients (pts), and is  
associated with reduced length of stay and hospital costs. Its imple-
mentation in the Brazilian Unified National Health System (SUS) is 
still limited, and requires the development and validation of specific 
protocols. Objective: To describe the initial clinical outcomes, in-
-hospital length of stay and rehospitalization rate at 30 days after the 
implementation of an institutional protocol for LmTAVI in a tertiary 
hospital of the SUS. Methods: Observational and prospective study, 
with consecutive pts who underwent TAVR from Sep/20 to Jan/22. 
Exclusion criteria for LmTAVI were: non-elective pts, left ventricular 
ejection fraction < 30%, non-femoral access, stage V kidney disease, 
dialysis, dyscrasias or thrombocytopenia, or pts scheduled for ano-
ther combined procedure at admission. Results: Of the 67 pts who 
underwent TAVI procedure in the period, 17 (25%) had exclusion cri-
teria for LmTAVI. Regarding pts included in the minimalist approa-
ch (n=50), mean age was 79.2 ±4.8 years, mean STS 2.6 ±1.5% and 
20 (40%) were women. One patient required permanent pacemaker 
implantation after LmTAVI; cardiovascular mortality at 30 days was 
2%. Of the pts undergoing LmTAVI, 64% were discharged the next 
day after the procedure, and 86% were discharged within 48h. The 
30-day cardiovascular readmission rate was 4%, due to stroke (n=1) 
and heart failure (n=1). Conclusion: In this initial experience, the 
development and implementation of a systematized and optimized 
protocol for patient care undergoing LmTAVI in a tertiary hospital 
of public health system in Brazil was feasible and safe. Majority of 
pts were discharged within 48h, with a low rate of rehospitalizations.

Imagem 1. TAVI in Dante Pazzanese between Sep/2020 a Jan/2021.
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TB-005702
TAVR OUTCOMES IN PATIENTS WITH SEVERE 
LEFT VENTRICULAR DYSFUNCTION DURING THE 
COVID-19 PANDEMIC
Gabriel Prado Saad1, Alberto Colella Cervone1,  
Jose Henrique Herrman Delamain1, Dimytri Alexandre de Alvim Siqueira1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Introduction: Patients with severe aortic stenosis (AS) associated 
with left ventricular dysfunction have higher surgical risk and ought 
to receive expeditious treatment, compared to patients with pre-
served ventricular function. During the COVID-19 pandemic, such 
patients endured longer surgical wait and reduced clinical follow-up. 
Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR) is a safe treatment 
option in this setting, however data in the treatment of patients with 
severely depressed left ventricular ejection fraction (LVEF <=35%) are 
scarce. Objective: To evaluate the clinical outcomes and changes in 
left ventricular ejection fraction (LVEF) after TAVR in patients with 
severe AS and severely depressed LVEF. Methods: Seventy-eight (78) 
TAVR procedures were analyzed from September 15, 2020 to March 
24, 2022. Nine (09) patients with severely depressed LVEF (<=35%), 
whose TAVR indication was determined by a Heart Team, were iden-
tified. Results: Mean age was 69 years, and 67% were male. Mean 
STS Score was 4.1%. 78% of patients presented at a NYHA functional 
class <=III. Mean gradient and aortic valve area (AVA) were respecti-
vely 56mmHg and 0,56cm2 . All the procedures were performed with 
a minimalistic approach and were successful. One of the patients re-
quired a definitive pacemaker implant. Four out of eight patients (1 
missed follow-up) improved LVEF (at least 5% increase) and one had 
a normal LVEF after 1 month follow-up. In-hospital stay was a mean 
of 2 days, excepting the patients with the pacemaker implant, who 
had a late hospital discharge. There were no major adverse effects 
at the 1-month follow-up period, according to the VARC-3 criteria. 
Eight of the nine patients presented clinical improvement (NYHA I) 
at follow-up. Table 1 shows the data presented. Conclusions: In pa-
tients with severe AS and a severely depressed LVEF, TAVR was a safe 
and effective procedure, with clinical and echocardiographic improve-
ment verified in short follow-up.

TB-006801
PREDITORES INDEPENDENTES DE REESTENOSE 
DA VALVA MITRAL APÓS VALVOPLASTIA MITRAL 
PERCUTÂNEA POR BALÃO EM UMA GRANDE 
COORTE CONSECUTIVA COM SEGUIMENTO 
CLÍNICO POR MAIS DE DUAS DÉCADAS
Thyago Antonio Biagioni Furquim1, Rafael Alexandre Meneguz-Moreno1, 
J. Ribamar Costa Jr.1, Alfredo Nunes Ferreira Neto1, Nisia Lyra Gomes1, 
Auristela IO Ramos1, Cesar A. Esteves1, Sérgio Luiz N. Braga1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Introdução: A valvoplastia mitral percutânea com balão (VMPB), 
sempre que tecnicamente viável, é a opção de tratamento preferencial 
para a estenose mitral, particularmente aquelas secundárias à doença 
cardíaca reumática. No entanto, a reestenose valvar mitral pode se 
desenvolver em um número significativo de pacientes submetidos a 
esse procedimento, com fatores de risco ainda pouco claros para tal 

ocorrência. Objetivos: O objetivo deste estudo foi elucidar os fatores 
de risco da reestenose valvar mitral em um número significativo de 
pacientes submetidos à comissurotomia mitral percutânea por balão 
para tratamento da estenose mitral (EM), principalmente quando se-
cundária à cardiopatia reumática. Métodos: Trata-se de uma análise 
de centro único de uma coorte grande e consecutiva de pacientes tra-
tados com VMP entre 1987 e 2010, que desenvolveram reestenose. O 
desfecho primário foi determinar os preditores independentes desse 
evento, definido como perda de mais de 50% do aumento original na 
área valvar mitral máxima (AVM) ou AVM menor que 1,5cm2. Re-
sultados: Um total de 1.794 pacientes consecutivos submetidos a 
VMP em um único centro, instituição terciária de alto volume, foram 
incluídos neste registro. Reestenose da valva mitral foi observada em 
26% dos casos (n=483). A média de idade da população foi de 36 anos, 
com a maioria dos pacientes sendo do sexo feminino (87%). A duração 
média do acompanhamento foi de 4,8 anos. Na análise multivariada, 
os preditores independentes de reestenose foram: diâmetro atrial 
esquerdo [RR (risco relativo): 1,03; IC (intervalo de confiança) 95%: 
1,01-1,04; p <0,01]; gradiente máximo pré-procedimento (RR: 1,01; 
IC 95%: 1,00-1,03; p=0,02) e Wilkins score > 8 (RR: 1,37; IC 95%: 
1,13-1,66; p<0,01). Conclusões: No seguimento em longo prazo, a 
reestenose da valva mitral foi observada em até 25% da população 
submetida à VMP. Os achados ecocardiográficos pré-procedimento, 
incluindo o diâmetro do átrio esquerdo, o gradiente valvar máximo e 
o escore de Wilkins, foram os únicos preditores independentes desse 
desfecho desfavorável.

TB-006802
SEGUIMENTO A LONGO PRAZO DE 
VALVULOPLASTIA MITRAL PERCUTÂNEA EM 
PACIENTES COM ESTENOSE REUMÁTICA MITRAL E 
HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR GRAVE
Rafael Alexandre Meneguz-Moreno1, J. Ribamar Costa Jr.1, Nisia Lyra 
Gomes1, Cesar A. Esteves1, Auristela IO Ramos1, Sérgio Luiz Navarro Braga1

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Introdução: A hipertensão arterial pulmonar pode ser um fator de 
complicação em pacientes com estenose valvar reumática e que se-
rão submetidos a valvuloplastia mitral percutânea por balão (VMPB), 
sendo esta uma abordagem terapêutica atraente em pacientes com 
estenose mitral de origem reumática. Objetivos: O objetivo deste es-
tudo foi avaliar os resultados imediatos e de longo prazo em pacientes 
com hipertensão pulmonar (HAP) submetidos à VMPB e estenose mi-
tral (EM) reumática. Métodos: Entre os 1.794 pacientes consecuti-
vos, de 1987 a 2010, a VMP foi realizada em um único centro em 147 
pacientes que tinham HAP significativa definida como pressão arte-
rial média basal (pressão pulmonar sistólica > 75mmhg). Mortalidade 
por todas as causas, necessidade de substituição valvar mitral ou nova 
VMP e reestenose valvar foram avaliados durante o acompanhamento 
anual. Resultados: A média de idade foi de 33,8±12,8 anos e 83,6% 
(123 pacientes) eram mulheres. O sucesso foi alcançado em 89,8% 
dos pacientes (132 pacientes). A área valvar mitral (AVM) aumentou 
de 0,83±0,17cm2 para 2,03±0,35cm2 (p <0,001) e, aos 20 anos, a área 
valvar mitral foi de 1,46±0,34cm2 (p=0,235). A pressão sistólica da 
artéria pulmonar diminuiu de 87,0±6,0mmHg para 60,0±0,9mmHg 
(p <0,0001). As taxas de mortalidade por todas as causas, necessidade 
de substituição da valva mitral, nova VMP e reestenose valvar foram 
de 0,67%, 20,0%, 8,78% e 30,4%, respectivamente, em seguimento a 
longo prazo (média de 15,6±4,9 anos). Conclusões: Observou-se que 
houve diminuição significativa da pressão arterial pulmonar após o 
procedimento e a VMPB é considerada segura e eficaz em pacientes 
com EM reumática. Embora tenha havido uma diminuição gradual da 
AVM a longo prazo, a maioria dos pacientes permaneceu assintomáti-
ca e sem grandes eventos adversos. 
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TB-014101
CORRELAÇÃO ENTRE MEDIDAS 
ECOCARDIOGRAFICAS E HEMODINÂMICAS NA 
HIPERTENSÃO PULMONAR
Ana Tereza Azeredo Bastos Brito1, Salvador Rassi1,  
Daniela Graner Schuwartz Tannus1, João Batista Masson Silva1,  
Daniela do Carmo Rassi Frota1, Flávio de Souza Veiga Jardim1,  
Leandro Zacarias F de Freitas1

1 HC UFG

Introdução: O diagnóstico de hipertensão pulmonar (HP) requer 
avaliação invasiva por cateterismo cardíaco direito (CCD); no entanto 
a triagem e o monitoramento da HP são realizados usando métodos 
não invasivos, como o ecocardiograma transtorácico (ECOTT). Por 
isso, torna-se fundamental compreender a associação entre essas me-
didas. Objetivos: Correlacionar as medidas diagnósticas e prognós-
ticas do ECOTT com as medidas do CCD. Métodos: Participaram do 
estudo pacientes diagnosticados com HP grupo 1 e 4 acompanhados 
nos ambulatórios da instituição entre os anos de 2019 e 2020. Todos 
os pacientes foram submetidos ao exame de ECOTT no laboratório 
de ecocardiografia e após 3 a 4 horas ao CCD. As medidas avaliadas 
ao ECOTT foram: pressão sistólica do ventrículo direito (PSVDECO), 
pressão média da artéria pulmonar (PmAPECO) calculada pela fórmu-
la PmAPECO =0,6 X PSAP e resistência vascular pulmonar (RVPECO). 
As medidas avaliadas pelo CCD foram: pressão sistólica pulmonar 
(TPsistólica), pressão sistólica média (TPmédia) e resistência vascular 
pulmonar (RVPCCD). Resultados: Dezesseis indivíduos de ambos os 
sexos (13 do sexo feminino) com idade média de 44,4 anos participa-
ram do estudo. Houve associação entre as medidas PSVDECO e TP 
sistólica (r=0,91; p<0,05), PmAPECO e TP média (r=0,91; p<0,05), 
RVPECO e RVPCCD (r=0,74; p<0,05). Por outro lado, essas medi-
das foram concordantes apenas para PSVD (p=0,656) e PmAPECO 
(p=0,656), com acurácia significativa para a PmAPECO (AUC=0,958; 
p=0,008*) Conclusões: O ECOTT demostrou ser um método de ava-
liação adequado para o diagnóstico de HP, com boa associação entre 
as medidas hemodinâmicas avaliadas ao ECOTT e ao CCD. PmAPECO 
apresentou com uma excelente acurácia para discriminar pacientes 
com ou sem HP.

TB-017501
AVALIAÇÃO COMPARATIVA E FOLLOW-UP DE 94 
PACIENTES COM ESTENOSE VALVAR AÓRTICA POR 
ECOCARDIOGRAFIA E CATETERISMO CARDÍACO 
EM HOSPITAL PÚBLICO TERCIÁRIO.
Felipe Araujo Campos1, Larissa Rodrigues Garcia1,  
Renata Nabeiro Dias Angelo1, Jose Antonio Marin Neto1,  
André Schmidt1, Minna Moreira Dias Romano1, Henrique Turin Moreira1, 
Andre Vanucci Badran1, Igor Matos Lago1, Moyses de Oliveira Lima Filho1,  
Joao Reynaldo Abbud Chierice1, Rafael Brolio Pavao1

1 Hospital das clínicas de Ribeirão Preto da USP

Introdução: Estenose Valvar Aórtica (EVAo) é valvopatia com mais 
aumento de prevalência e avanços de fisiopatologia, caracterização 
hemodinâmica e terapêutica. Atualmente a avaliação diagnóstica é 
baseada em ecocardiografia (ECO) mas é escassa a comparação com o 
cateterismo cardíaco (CAT) no cenário atual de EVAo complexa. Ob-
jetivo: Comparar a avaliação por CAT e ECO e a evolução da EVAo 
por amostra de demanda em hospital terciário, antes do tratamen-
to definitivo. Métodos: Resultados de pacientes consecutivos com 
EVAo no triênio 2016-2018, e follow-up mínimo de 2 anos ou até 
eventual óbito. Intervalo temporal entre ECO e CAT=1 [0,4:4,6]mês. 
CAT: mensurados gradiente pico (GPc), pressão telediastólica ventri-
cular (PD2VE); ECO: estimados gradiente médio e pico (GPe), área 
valvar e FE(VE). Severidade da EVAo segundo Diretriz Bras Valvopa-
tias 2020. Variáveis não normais como medianas e intervalos inter-

quartis, gaussianas como médias + DP. Concordância entre métodos 
por diagrama Bland-Altman. Resultados: 94 pacientes (49 homens), 
idade=67[60:74] anos. Comorbidade mais prevalente, hipertensão 
arterial(78%). Etiologia degenerativa=49, reumática=40, congêni-
ta=9%. ECO: FE(VE)=60%[52:65], GPe=62+26mmHg, gradiente mé-
dio=41,7+18,2, área valvar=0,9cm²[0,7:1,2]. CAT: PD2VE=20[16:30]
mmHg, GPc=48 [20:67,8]mmHg, doença coronária em 35 pts (12 uni, 
15 bi e 8 triarteriais). EVAo severa (ECO)=69%, com padrão hemo-
dinâmico de alto gradiente=54%, baixos gradiente e fluxo=4%, e pa-
radoxal (baixo gradiente e fluxo normal)=11%. Discordância ECO vs 
CAT sobre severidade da EVAo=30% (figura 1), coeficiente de Spear-
man entre área valvar e GPc=-0,7 (p<0,001). Diferença entre GPe e 
GPc=-10[IC95% -58:38]mmHg com nítida tendência a aumento em 
faixa mais elevada de valores e presença de vários outliers (figura 2). 
No follow-up mediano=19[10:34] meses, houve 27(29%) óbitos, sen-
do 13 após tratamento cirúrgico (8 pós-operatório imediato) e 14 sem 
tratamento definitivo, com lesão coronária associada em 11(41%), e 
disfunção ventricular (FEVE < 50%) em 11(41%). Conclusões: Nesta 
subpopulação de idosos não selecionados, sem predomínio de gênero, 
e comorbidades incluindo doença coronária, o padrão hemodinâmico 
é heterogêneo e com significativa discordância na severidade da EVAo 
por ECO e CAT, dificultando o diagnóstico e a adoção de terapêutica 
apropriada. Apesar de função sistólica ventricular preservada, o prog-
nóstico é comprometido por elevada mortalidade em médio prazo, 
requerendo-se maior acurácia diagnóstica e adoção tempestiva de te-
rapêutica cirúrgica ou intervencionista.

BA

TB-020001
FACTIBILIDADE E SEGURANÇA DO TESTE 
CARDIOPULMONAR DE ESFORÇO EM PACIENTES 
COM ESTENOSE AÓRTICA GRAVE SINTOMÁTICA
Gustavo Neves de Araújo1, Rodrigo Pinheiro Amantéa2,  
Camila Porto Cardoso3, Guilherme Pinheiro Machado2, Alan Pagnoncelli2,  
Bruno Oneto Y Viana Pintos2, Marco Vugman Wainstein2,  
Anderson Donelli da Silveira2, Felipe Costa Fuchs2

1 Imperial Hospital de Caridade, 2 Hospital de Clínicas de Porto Alegre,  
3 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Introdução: O teste cardiopulmonar de exercício (TCPE) tradicio-
nalmente é contra-indicado em pacientes com estenose aórtica (EAo) 
grave e sintomática por um risco teórico de complicações. Contudo, 
em pacientes com a EAo grave e assintomática, o teste é indicado para 
avaliação de sintomas e resposta ao exercício. Pacientes com estenose 
aórtica usualmente são idosos com diversas comorbidades, e a avalia-
ção objetiva dos sintomas, bem como a mensuração direta da capaci-
dade funcional, pode fornecer informações importantes. Objetivo: 
&#8203;Demonstrar a factibilidade e segurança do TCPE em pacien-
tes com estenose aórtica grave sintomática atendidos no ambulatório 
de Cardiopatia Estrutural do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e 
que estão sendo considerados para troca valvar aórtica percutânea 
(TAVI) ou cirúrgica. Métodos: Apresentamos dados preliminares de 
um estudo observacional com avaliação da capacidade funcional em 
pacientes com EAo antes do procedimento de correção (TAVI ou ci-
rurgia), e em 1 e 6 meses após. Foram incluídos consecutivamente 28 
pacientes com estenose aórtica grave sintomática entre abril de 2019 
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nico Tasy® e tabulados e analisados pelo Excel®. Resultados: Nos pa-
cientes analisados, 4 evoluíram com bloqueio de ramo esquerdo após 
o TAVI, destes 1 apresentava ECG pré procedimento com a mesma 
alteração. Indicado implante de MPD a 1 paciente, um dos quais evo-
luiu com novo bloqueio de ramo esquerdo, os demais pacientes foram 
submetidos a retirada do MP provisório ainda na sala de hemodinâ-
mica. Aquele com indicação de MPD foi submetido ao implante do 
device ainda na mesma internação, sem intercorrências. O intervalo 
HV variou de 46 a 58ms (média 53,28) antes da intervenção, para 52 
a 84ms (média 62,8) após, cerca de 18% de variação positiva. Ape-
nas um paciente evoluiu para óbito de etiologia não relacionada ao 
procedimento. Nenhuma complicação relacionada ao EEF foi descri-
ta. Conclusões: A estratégia do EEF durante o TAVI parece ser uma 
estratégia viável para estratificar pacientes quanto ao risco de BAVT e 
BAV2º grau Mobitz tipo II de forma precoce, já os encaminhando para 
o tratamento adequado sem demonstrar aumento nos riscos relacio-
nados ao procedimento. 

TB-022101
EXPERIÊNCIA INICIAL COM PRÓTESE OCLUSORA 
DE FORAME OVAL PATENTE GORE® CARDIOFORM 
SEPTAL OCCLUDER
Francisco José Araújo Chamié de Queiroz1, Daniel Peralta e Silva2,  
Glauco da Silva Pereira1, Carolina Garbin Comandulli1, João Carlos Tress3

1 INTERCAT, 2 INTERCAT; Hospital Federal dos Servidores do Estado; 
Hospital das Clínicas de Teresópolis, 3 Complexo Hospitalar de Niterói

Introdução: Os dispositivos para oclusão percutânea do forame oval 
patente (FOP) disponíveis no Brasil possuem baixo perfil e trombo-
genicidade reduzida. A maioria dos dispositivos são feitos de malhas 
de Nitinol®, com design e formato semelhantes. O dispositivo Gore® 
Cardioform Septal Occluder (GSO), disponível no Brasil desde março 
de 2021, possui desenho diferente em relação a outros dispositivos, 
como cobertura completa da prótese com PTFE e menor quantidade 
de metal. Relatamos nossa experiência inicial com o dispositivo GSO 
no Brasil. Objetivos: Avaliar a eficácia e segurança do novo dispositi-
vo para oclusão de FOP no Brasil - Gore® Cardioform Septal Occluder 
em pacientes com diagnóstico de acidente vascular encefálico cripto-
gênico, ataque isquêmico transitório ou embolia paradoxal sistêmi-
ca. Métodos: De novembro de 2020 a março de 2022, realizamos 14 
oclusões de FOP com o novo oclusor Gore® Cardioform Septal Oc-
cluder. Todos os procedimentos foram realizados em hospitais priva-
dos do Rio de Janeiro. A idade dos pacientes variou de 31 a 66 anos, 
com média de 50,1 anos e 50% eram homens. O tamanho do forame 
variou de 3mm a 14mm de comprimento e 2mm a 6mm de altura. 
Aneurisma do Septo Atrial (ASA) foi identificado em 3 pacientes e 
FOP de túnel longo em outros três. O tamanho do dispositivo mais 
utilizado foi 30mm (9 pacientes), seguido do tamanho 25mm (5 pa-
cientes). Outros tamanhos de dispositivo não foram usados. Dez pa-
cientes foram encaminhados por acidente vascular encefálico cripto-
gênico; dois pacientes sofreram Ataque Isquêmico Transitório (AIT); 
e isquemia renal e mesentérica em outros dois pacientes. Os procedi-
mentos foram realizados sob anestesia geral e guiados por ecocardio-
grama transesofágico. Durante o procedimento, foram administrados 
2g de Cefazolina e 100U/Kg de heparina não fracionada para todos 
os pacientes. A veia femoral direita foi o principal local de acesso. To-
dos os pacientes receberam alta no dia seguinte com dupla antiagre-
gação por 3 meses, seguido de AAS por mais 3 meses. Resultados: 
O implante do dispositivo foi bem sucedido em todos os pacientes. 
O seguimento após 1 mês foi realizado em 14 pacientes com ecocar-
diograma bidimensional. Após 6 meses, 6 pacientes foram avaliados 
através de eco transesofágico. Não foram observados shunt residual 
ou trombose do dispositivo. Um paciente apresentou arritmia atrial 
(extra-sístole atrial) resolvida com propafenona 300mg duas vezes 
ao dia por 1 mês. Hematomas na região inguinal foram considera-
dos leves. Não foram observadas complicações graves relacionadas ao 

e janeiro de 2022, caracterizada pela presença de dispneia ou cansaço 
progressivo aos esforços e redução da capacidade funcional em pa-
cientes com área valvar aórtica inferior a 1cm², gradiente médio su-
perior a 40mmHg, velocidade de pico superior a 4m/s ou volume sis-
tólico indexado para superfície corporal inferior a 35ml/m². O TCPE 
foi realizado em esteira, com protocolo de rampa e análise de gases 
breath-by-breath até a exaustão sempre que possível. Resultados: 
&#8203;A média de idade dos pacientes foi de 80,6±8,4 anos e 53,6% 
eram do sexo masculino. A maioria encontrava-se em classe funcional 
III da classificação New York Heart Association (51,9%). A mediana 
do escore Society of Thoracic Surgeons (STS) foi 3,2% (2,1 - 4,2%). A 
média do consumo de oxigênio de pico (VO2pico) foi 13,8±4,9 ml/kg/
min, e 82,1% dos pacientes apresentaram Rpico superior a 1,05. Não 
foram verificados eventos adversos relacionados ao TCPE durante a 
realização deste estudo. Todos os pacientes tiveram sintomatologia 
ao menos parcialmente atribuída à patologia valvar e foram submeti-
dos à troca valvar aórtica, 19 de forma percutânea e 7 cirurgicamente. 
Não houve óbitos intra-hospitalares. Dois pacientes aguardam a rea-
lização de troca valvar cirúrgica. Conclusões: Este estudo piloto su-
gere que o TCPE é seguro e factível em pacientes com estenose aórtica 
grave sintomática, tendo a maioria dos pacientes atingido critérios 
de maximalidade do teste sem complicações. Esclarecer a origem dos 
sintomas de pacientes comórbidos com estenose aórtica e documen-
tar de maneira objetiva a capacidade funcional pode evitar procedi-
mentos invasivos de alto risco e custo.

TB-020102
SÉRIE DE CASOS DE PACIENTE SUBMETIDOS A 
MEDIDA HV SIMULTANEAMENTE A TROCA VALVAR 
AÓRTICA TRANSCATETER
Giulliano Gardenghi1, Patricia Ferreira Demuner1, Flávio Passos Barbosa1, 
Fernando Henrique Fernandes1, Adriano Gonçalves de Araújo1,  
Frederico Lopes de Oliveira1, Alvaro de Moraes Junior1,  
Silvio Roberto Borges Alessi1, Fabiola Gomes Silva Magalhaes1, 
Ellen Gonçalves Guimaraes1, Maurício Lopes Prudente1

1 Hospital ENCORE

Introdução: A troca valvar aórtica transcateter (TAVI, do inglês 
“transcatheter aortic valve implantation”) é um dos tratamentos 
de escolha para pacientes com estenose aórtica grave em pacientes 
de alto, médio e baixo risco. Comparando os anos de 2011 e 2019 
percebemos redução nas complicações como acidente vascular ence-
fálico, porém sem decréscimo no número de casos com necessidade 
de implante de marcapasso definitivo (MPD): aqueles com bloqueio 
átrio ventricular total (BAVT) ou do segundo grau Mobitz tipo II. 
Um dos preditores da necessidade de MPD é o desenvolvimento de 
distúrbio de condução do ramo esquerdo, o que pode acometer cerca 
de um quarto dos pacientes. Ainda na forma subclínica o diagnóstico 
destes distúrbios de condução pode ser feito de forma invasiva pela 
medida do intervalo his-ventricular (HV), normal abaixo de 55ms. 
Dados sobre o impacto do bloqueio de ramo esquerdo após a TAVI 
são escassos e o tratamento é adaptado de forma individual levando a 
diferenças marcantes no manejo clínico. Objetivo: Relatar uma série 
de 7 casos de paciente submetidos ao TAVI simultaneamente ao es-
tudo eletrofisiológico (EEF) com medida HV, com o intuito de avaliar 
imediatamente após o implante a necessidade de MPD e a correlação 
com distúrbio de condução do ramo esquerdo. Métodos: Avaliados 7 
pacientes (4 masc; idade média 80 anos; IMC médio 23,3) submetidos 
a TAVI concomitantemente ao EEF com medida HV. O EEF foi reali-
zado via acesso venoso femoral com cateter diagnóstico quadripolar 
e posicionado no feixe de His para medir o intervalo HV, naqueles 
pacientes cuja medida HV superava 70ms foi indicado o implante de 
MPD. Para o TAVI a técnica utilizada foi a mesma em todos os casos, 
com acesso transfemoral, sob sedação e analgesia local, próteses Sa-
pien®, Corevalve revolute R® e Evolut® tamanhos variando de 20mm 
a 34mm. Os dados foram coletados no sistema de prontuário eletrô-
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procedimento. Conclusões: O dispositivo Gore® Cardioform Septal 
Occluder provou ser seguro, eficaz e fácil de usar, apesar desta peque-
na série de casos. Não foram observadas complicações graves durante 
o seguimento. Mais procedimentos utilizando este dispositivo são 
necessários para melhor avaliação de segurança e eficácia.

TB-022601
PROTOCOLO PRÉ-IMPLANTE TRANSCATETER DE 
VALVA AÓRTICA COM EXAMES DE IMAGEM SEM 
UTILIZAÇÃO DE CONTRASTE EM CANDIDATOS 
COM DISFUNÇÃO RENAL
Guy F. A. Prado1, Stefano Garzon1, Jose Mariani1, Adriano M. Caixeta1, 
Breno A. Oliveira1, Felipe Ramalho1, Márcio E. Rezende1,  
Rodrigo L. Albanez1, Marcelo L. C. Vieira1, Claudio H. Fischer1,  
Walther Ishikawa1, Pedro A. Lemos1

1 Hospital Israelita Albert Einstein

Introdução: Candidatos ao implante transcateter de valva aórtica 
(TAVI) são comumente avaliados com angiotomografia e cateterismo 
cardíaco invasivo como parte essencial na seleção dos casos e para 
a programação da intervenção pré-procedimento. Entretanto, ambos 
métodos de imagem utilizam contraste iodado que pode levar a ne-
fropatia induzida por este agente, especialmente em pacientes críti-
cos com disfunção renal prévia. Objetivo: O objetivo deste estudo é 
descrever um protocolo de imagem com zero contraste para avaliação 
pré-TAVI em pacientes com disfunção renal. Métodos: O protocolo 
pré-TAVI com zero contraste (Figura 1) consiste na combinação de 
vários métodos de imagem conforme a seguir: 1) Ressonância nuclear 
magnética sem uso de gadolíneo (“three-dimensional navigator-echo 
with electrocardiogram-gated steady-state free-precession series”); 
2) Tomografia computadorizada sem contraste com sincronização 
eletrocardiográfica; 3) Ultrassom doppler de membros inferiores; 4) 
Ecocardiograma transesofágico. Por último, a TAVI era realizada para 
aqueles considerados bons candidatos e o contraste era permitido du-
rante a intervenção, mas os operadores eram fortemente orientados 
a utilizar o menor volume possível. Coronariografia e intervenção 
coronariana percutânea foram realizadas também somente durante 
o procedimento da TAVI e apenas para casos selecionados. Resulta-
dos:  Este trabalho piloto incluiu 8 pacientes de alto risco cirúrgico 
(STS: 9.84 ±6.7) com estenose aórtica severa sintomática e disfunção 
renal que foram submetidos ao esquema de imagem multimodal com 
zero contraste e, por último, ao procedimento da TAVI. A intervenção 
foi realizada com sucesso em todos os pacientes, sem regurgitação 
aórtica residual maior ou igual a moderada, embolização da prótese, 
ruptura de anel, complicações vasculares maiores, acidente vascular 
cerebral ou morte durante a hospitalização. A mediana do volume de 
contraste durante a intervenção foi de 42.5 ml (IQQ: 37.5 – 67.5). 
O clearence de creatinina permaneceu estável durante o período de 
observação (basal: 27.54 ±11.93ml/min; após protocolo de imagem 
multimodal: 27.74 ±10.55ml/min; pós-TAVI antes da alta: 30.64 
±14.27ml/min; p=0.5 para todos). Conclusão: O protocolo proposto 
sem utilização de agentes contrastados parece ser uma ferramenta 
clínica promissora para avaliação pré-TAVI em pacientes com disfun-
ção renal prévia.

A

B

C

Figura 1. Imagem multimodal para avaliação de candidatos a TAVI com 
disfunção renal. 

Acesso vascular fêmoro-ilíaco-aórtico (A) foi avaliado com ultrassom do-
ppler (painel superior demonstra a artérias femorais direita e esquerda), 
tomografia computadorizada (setas, painel central superior demonstra a 
artérias femorais direita e esquerda), ressonância nuclear magnética (pai-
nel central inferior demonstra a artérias femorais direita e esquerda). A 
raiz da aorta e o anel aórtico (B) foram avaliadas com tomografia com-
putadorizada (painel superior), ressonância nuclear magnética (asterisco 
vermelho no painel central indica o anel valvar aórtico) e ecocardiograma 
(painel inferior), no qual também foi reavaliado para confirmação durante 
o procedimento (C, painel esquerdo). A formato final da prótese metálica 
é demonstrada em C, painel direito.

TB-023201
CENARIO ATUAL DA OCLUSAO DE FORAME 
OVAL PATENTE EM POPULACAO COM AVE 
CRIPTOGENICO EM CENTROS DE REFERENCIA. 
DADOS DE REGISTRO PROSPECTIVO
Felipe Souza Maia da Silva1, Mauricio Sales Oliveira2, Jose Fabio Almiro1, 
Tarcisio Pascoal2, Monica Luiza de Alcantara1, Marcos Paulo Fonseca1, 
Daniel Goldwasser2, Paolo Vilela1, Soraya Pulier1,  
Andre Casarsa Marques1, Cleverson Neves Zukowski2

1 Hospital Gloria D’ Or, 2 Hospital Copa D’ Or

Introdução: A oclusão de forame oval patente (FOP) em casos de 
AVE criptogênico passou a ser indicada de rotina ao demonstrar su-
perioridade na recidiva de eventos cerebrovasculares quando com-
parado à terapia farmacológica (anti-agregante plaquetário ou anti-
coagulante) no seguimento de médio prazo. Objetivo: Demonstrar 
os dados de registro multicêntrico observando as variáveis do pro-
cedimento, clínica e ecocardiográficas em pacientes submetidos 
ao fechamento percutâneo de FOP. Métodos: Registro prospecti-
vo, multicêntrico (DEZ/2018 – MAR/2022) contendo 43 pacientes 
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(idade média 53,8±16,1anos e 61% sexo masculino) submetidos ao 
fechamento de FOP em 3 serviços de hemodinâmica após evento cé-
rebro-vascular com taxa de sucesso de 100% (implante de prótese sob 
anestesia geral e guiado por eco transesofágico) seguido do uso de 
anti-agregação plaquetária dupla por 6 meses. Todos os casos apre-
sentavam investigação descartando a presença de doença cerebrovas-
cular, trombofilias e/ou fibrilação atrial (FA). As principais indicações 
clínicas foram (AVE 71% e AIT 29%), sendo que 15% destes pacientes 
já haviam apresentado evento cérebro-vascular prévio. Ao ECO TE 
observamos (extensão média do túnel do FOP 9,2±2,8mm e diâme-
tro de abertura não estirado 5.9±3,7mm). Na tabela apresentamos as 
variáveis do procedimento e ecocardiográficas. No seguimento intra-
-hospitalar não observamos nenhum caso de complicação mecânica 
do procedimento (derrame pericárdico/ perfuração/ embolização de 
prótese) e apenas um caso de hematoma femoral benigno (< 5cm); 
no tardio (28±10 meses) três pacientes desenvolveram FA 2 semanas 
após o fechamento e houve um caso de recidiva de AIT em paciente 
com embolização simultânea de fistulas arterio-venosas pulmona-
res. Não foi observado shunt residual ao ECO de controle (6 meses) 
em nenhum paciente. Conclusão: Na população estudada a oclusão 
de FOP se mostrou segura e eficaz com apenas uma recidiva de AIT 
no seguimento médio. As variáveis ecocardiográficas mais prevalen-
tes foram a presença de shunt mod-grave (>10-20microbolhas) e de 
aneurisma de septo inter-atrial (SIA) que apresenta forte correlação 
com evento embólico neste cenário.

Procedimento N=43 (%) ECO TE N=43 (%)

Tempo médio (min) 41±16 Shunt espontâneo 27 (64%)

Fluoroscopia (min) 8.6±3.2 Shunt mod-grave 43 (100%)

DAC ao CATE 3 (7%) Aneurisma SIA 18 (42%)

Diâmetro delivery (Fr) 9.2±2.0mm Vv. Eustáquio  
proeminente

6 (13%)

Próteses: Amplatzer/
Figulla/Ceraflex

30%, 35%, 35% CIA associada 6 (13%)

TB-023301
DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA PRÉ-TAVI: 
PRECISAMOS DE ANGIOPLASTIA?
Stefano Garzon1, José Mariani1, Guy Prado1, Márcio Rezende1,  
Rodrigo Albanez1, Adriano Caixeta1, Breno Almeida1, Pedro Lemos1

1 Hospital Israelita Albert Einstein

Introdução: O implante valvar aórtico percutâneo (TAVI) é terapia 
amplamente adotada para o tratamento de estenose aórtica degene-
rativa. No entanto, há dúvidas em relação à melhor estratégia de es-
tratificação coronariana e à angioplastia de estenoses antes da TAVI.
Objetivo(s): Avaliar a incidência de eventos cardiovasculares em pa-
cientes submetidos a TAVI em 3 cenários distintos. Métodos: Foram 
selecionados 126 pacientes consecutivos submetidos a TAVI. Os pa-
cientes foram agrupados em 3 grupos: 1) sem lesões obstrutivas; 2) 
com lesões obstrutivas não submetidos a angioplastia pré-implante; 
e 3) com lesões obstrutivas submetidos a angioplastia pré-TAVI. Estes 
pacientes foram acompanhados após o implante por 1 ano para deter-
minar a ocorrência de IAM ou óbito. Resultados: Não houve diferen-
ça entre os 3 grupos em relação a infarto ou mortalidade por todas as 
causas. Entre os 2 grupos que apresentavam lesões coronárias, não 
houve diferença entre o padrão de lesão coronariana (Tabela 1). Con-
clusão: Na nossa amostra, a presença de doença arterial coronariana 
não tratada com angioplastia não pareceu impactar nos desfechos dos 
pacientes submetidos a TAVI.

TB-026901
PROCEDIMENTO COMBINADO DE IMPLANTE 
TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA E OCLUSÃO 
DO APÊNDICE ATRIAL ESQUERDO EM PACIENTES 
INELEGÍVEIS PARA ANTICOAGULAÇÃO ORAL: 
SÉRIE DE CASOS
Antonio Fernando Diniz Freire1, Filippe Barcellos Filippini1,  
Pedro Felipe Gomes Nicz1, Marcelo Queiroga2,  
Ricardo Cavalcante e Silva3, Henrique Barbosa Ribeiro1, Arthur Procópio4, 
Cristiano G. Bezerra5, Eberhard Grube1, Pedro Henrique Melo3,  
Alexandre Abizaid1, Fábio S. de Brito Jr1

1 InCor- FMUSP, 2 Hospital Nossa Senhora das Neves, 3 Hospital Sírio 
Libanês, 4 Hospital Unimed Recife, 5 Hospital Aliança, Salvador

Introdução: Pacientes com estenose aórtica importante e fibrilação 
atrial (FA) submetidos ao implante transcateter de válvula áortica 
(TAVI) geralmente apresentam risco aumentado de acidente vascu-
lar cerebral e complicações hemorrágicas. A oclusão concomitante do 
apêndice atrial esquerdo (OAAE) após TAVI pode ser uma alternativa 
à anticoagulação oral (ACO). Métodos: Entre 2018 e 2022, descreve-
mos uma série de casos de 7 pacientes com alto risco de sangramen-
to com estenose aórtica importante e fibrilação atrial submetidos ao 
TAVI e LAAO no mesmo procedimento. Resultados: A média de ida-
de foi de 84,9±4,9 anos e 57% do sexo feminino. Os escores médios 
de risco de mortalidade previstos por CHA2DS2-VASc, HAS-BLED 
e STS foram 5,9±0,7, 3,9±1,1 e 8,8±3,4%, respectivamente. O tem-
po médio de seguimento foi de 23 (1 a 27) meses. Foi utilizado em 
57% dos pacientes prótese auto expansível e para o OAAE, 43% de 
Lambre e 57% de Wachtman. Todos os paciente apresentaram san-
gramento gastrointestinal prévio. Todos os procedimentos obtiveram 
sucesso técnico e nenhum evento adverso foi observado durante o 
seguimento. Conclusão: A fibrilação atrial é a arritmia mais comum 
na população de submetida ao TAVI. Naqueles que apresentam san-
gramento maior ou com risco de vida, a taxa de mortalidade pode 
duplicar. Relatamos uma série de 07 casos de procedimento combina-
do de OAAE após TAVI em pacientes inelegíveis para anticoagulação 
oral. Na presente casuística, o procedimento combinado de TAVI e 
LAAO seguido de SAPT ou DAPT sem a transição para ACO foi viável 
e seguro, com alto sucesso técnico e sem eventos adversos durante o 
seguimento. Estudos futuros são necessários para esclarecer se essa 
estratégia será o padrão de atendimento para pacientes com estenose 
aórtica importante e fibrilação atrial submetidos a TAVI que são con-
siderados inelegíveis para ACO. 

TB-026902
ANGIOGRAFIA COM CO2 PARA AVALIAÇÃO DE 
ACESSO VASCULAR NO IMPLANTE TRANSCATETER 
DE BIOPRÓTESE VALVAR AÓRTICA SEM A 
UTILIZAÇÃO DE CONTRASTE IODADO EM 
PORTADORES DE DOENÇA RENAL CRÔNICA -  
FASE PILOTO - EVOLUT ZERO CKD
Antonio Fernando Diniz Freire1, Mauricio Felippi de Sá Marchi1,  
Pedro Felipe Gomes Nicz1, Filippe Filippin1, Tarso Accorsi1,  
Gabriela Liberato1, Henrique Ribeiro1, Marcelo Vieira1,  
Flávio Tarasoutchi1, Alexandre Abizaid1, Fábio S de Brito Jr1

1 InCor- FMUSP

Fundamento. O dióxido de carbono (CO2) é um gás produzido no 
ciclo carbônico. Esse composto é utilizado como meio de contraste 
para avaliação vascular periférica desde a década de 1980. O CO2 é 
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o único agente de contraste seguro comprovado em pacientes com 
insuficiência renal e hipersensibilidade alérgica ao contraste iodado. 
Uma área de aplicação do CO2 como agente contrastado é a avaliação 
de vias periféricas no planejamento do implante percutâneo da válvu-
la aórtica (TAVI). Este procedimento está em franca expansão mun-
dialmente em virtude do envelhecimento populacional e do aumento 
na prevalência da estenose aórtica. Frequentemente, os pacientes 
submetidos a TAVI apresentam disfunção renal, sendo imperativo a 
minimização da utilização de agentes nefrotóxicos, como o contras-
te iodado. Métodos: Entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021, 
25 pacientes portadores de doença renal crônica e estenose aórtica 
importante e sintomática foram avaliados pré TAVI com exames sem 
contraste, sendo o acesso vascular avaliado com angiografia ilíaco-fe-
moral com CO2. O método também foi utilizado para avaliação de 
complicação pós procedimento. A avaliação de segurança do estudo 
foi realizada por um operador cego através da tomografia com con-
traste, no qual é o padrão ouro, além de angiografia com contraste 
pós TAVI. Resultados:. A media de idade foi de 79.9±6.1 anos, 72% 
dos pacientes encontravam-se em classe funcional III ou IV e o escore 
de risco STS-PROM médio foi 3.0±1.5% e 12% dos pacientes apre-
sentavam disfunção ventricular importante (FEVE<35%). O clearen-
ce de creatinina médio foi 49.1±7%. Dos 27 paciente selecionados, 2 
apresentaram critérios de exclusão por acesso vascular não factível 
pela angiografia por C02. 1 paciente apresentou estenose vascular pós 
TAVI e 1 paciente apresentou extravasamento de CO2 identificado 
pela angiografia com CO2. Ambos foram tratados com angioplastia 
com balão com sucesso. Aos 30 dias, não houve nenhum óbito e a 
taxa de sucesso do dispositivo (VARC-2) foi 92%. Conclusão Apesar 
da diferença na propriedade física entre o CO2 e o meio de contraste 
líquido tradicional, as arteriografias produzidas por CO2 são bastan-
te comparáveis às imagens obtidas com utilização de contraste, com 
um perfil de segurança aceitável. Com a disponibilidade de subtração 
de imagem digital de alta resolução e um sistema de entrega de gás 
confiável, o CO2 é um agente viável para obtenção de imagens an-
giográficas. Com o presente trabalho demonstramos a viabilidade da 
utilização do CO2 e sua alta correlação com as medidas obtidas pelo 
estudo tomográfico para o planejamento de TAVI. 

TB-027701
IMPLANTE TRANSCATETER DE BIOPRÓTESE 
VALVAR AÓRTICA SEM A UTILIZAÇÃO DE 
CONTRASTE IODADO EM PORTADORES DE 
DOENÇA RENAL CRÔNICA - FASE PILOTO -  
EVOLUT ZERO CKD
Pedro Felipe Gomes Nicz1, Antonio Fernando Diniz Freire1,  
Filippe Barcellos Filippini1, Gabriel Kanhouche1,  
Maurício Felippi de Sá Marchi1, Henrique Barbosa Ribeiro1,  
Tarso Duenhas Accorsi1, Gabriela Liberato1, Renata de Sá Cassar1,  
Flávio Tarasoutchi1, Alexandre Abizaid1, Fábio Sândoli de Brito Jr.1

1 Instituto do Coração - InCor/HCFMUSP

Introdução: A lesão renal aguda após o implante transcateter de val-
va aórtica (TAVI) é uma complicação frequente, com consequências 
clínicas significativas. Antecedente de doença renal crônica e o uso de 
contraste iodado para o planejamento e o procedimento estão entre 
os principais fatores de risco para o desenvolvimento dessa complica-
ção. Objetivos: Os objetivos são: definir o papel das modalidades de 
imagem sem contraste no planejamento pré-procedimento, avaliar a 
viabilidade e segurança de uma nova técnica de implante sem utilizar 
de contraste iodado e determinar a incidência de lesão renal aguda 
em pacientes portadores estenose aórtica e doença renal crônica sub-
metidos ao TAVI, com a técnica proposta em 30 dias de seguimento. 
Métodos: Pacientes portadores de estenose aórtica importante sin-
tomática e doença renal crônica foram avaliados para TAVI com qua-
tro exames: ecocardiograma tridimensional, ressonância magnética, 

tomografia sem contraste e angiografia ilíaco-femoral com CO2. Após 
a análise dessas imagens, na ausência de critérios de alto risco para 
TAVI por via transfemoral foram submetidos ao TAVI com a técnica 
proposta. Três pontos de avaliação de segurança foram realizados du-
rante o estudo com contraste foram realizados na fase piloto. RESUL-
TADOS Entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021, 25 pacientes 
portadores de doença renal crônica e estenose aórtica importante e 
sintomática foram avaliados e submetidos ao TAVI por via transfemo-
ral conforme a estratégia do estudo. A media de idade foi de 79.9±6.1 
anos, 72% dos pacientes encontravam-se em classe funcional III ou IV 
e o escore de risco STS-PROM médio foi 3.0±1.5% e 12% dos pacien-
tes apresentavam disfunção ventricular importante (FEVE<35%). O 
clearence de creatinina médio foi 49.1±7%. Foi utilizada a prótese 
auto-expansível Evolut R (80%) e Evolut Pro (20%), o tamanho mais 
implantado foi 29mm (52%) e a altura final do implante foi de 6mm 
pela fluoroscopia e 4.5mm pelo ecocardiograma. A taxa de marca-
passo definitivo foi 17% e lesão renal aguda 24% (estágio 1 - 20% / 
estágio 2 - 4%), nenhum pacientes fez hemodiálise. Aos 30 dias, não 
houve nenhum óbito e a taxa de sucesso do dispositivo (VARC-2) foi 
92%. Conclusões: A estratégia proposta de planejamento e implante 
transcateter de valva aórtica por via transfemoral sem contraste ioda-
do em portadores de disfunção renal crônica se mostrou segura e com 
resultados similares aos dados publicados com utilizando a técnica 
convencional.

TB-027702
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE TRATAMENTO 
TRANSCATETER (VALVE-IN-VALVE) E 
REABORDAGEM CIRÚRGICA CONVENCIONAL PARA 
PORTADORES DE DISFUNÇÃO DE BIOPRÓTESE 
VALVAR EM POSIÇÃO MITRAL
Pedro Felipe Gomes Nicz1, Roney Orismar Sampaio1,  
Maurício Felippi de Sá Marchi1, Carlos Henrique Eiras Falcão2,  
Vitor Vahle3, Antenor Portela4, José Airton de Arruda5, Honório Palma1, 
Henrique Barbosa Ribeiro1, Alexandre Abizaid1, Flávio Tarasoutchi1, 
Fábio Sândoli de Brito Jr.1

1 Instituto do Coração - InCor/HCFMUSP, 2 Complexo Hospitalar de Niterói 
- CHN - Niterói-RJ, 3 Hospital São Lucas - Aracajú-SE, 4 Hospital São 
Marcos - Teresina - PI, 5 Hospital Meridional - Vitória-ES 

Introdução: A disfunção de prótese biológica mitral é uma condição 
frequente e o tratamento cirúrgico tradicional apresenta maior risco 
quando comparado à primeira cirurgia. O implante bioprótese trans-
cateter se apresenta como uma alternativa ao tratamento convencio-
nal. Objetivos: Avaliar comparativamente o tratamento de portado-
res de disfunção de bioprótese mitral de forma cirúrgica tradicional 
ou por implante de bioprótese transcateter valve-in-valve. Métodos: 
Foram incluídos pacientes portadores de disfunção de bioprótese mi-
tral submetidos à cirúrgia convencional (re-troca) ou implante trans-
cateter valve-in-valve (TMVIV) - dados de um centro de referência 
em cardiologia e do registro RIBAC/SBHCI. Mitral Academic Resear-
ch Consortium (MVARC), ajustado conforme a estudos prévios, foi 
utilizado para classificar os desfechos. Resultados: Entre janeiro de 
2014 e janeiro de 2022, 279 pacientes consecutivos, portadores de 
disfunção de bioprótese cirúrgica em posição mitral foram incluídos, 
138 submetidos à re-troca valvar mitral e 141 pacientes tratados com 
TMVIV, desses 78 por via transapical (TA-TMVIV) e 63 por via tran-
septal (TS-TMVIV). A mediana de idade e do escore de risco cirúrgico 
(STS) foram maiores no grupo TMVIV que no grupo Re-troca (idade 
70 anos [63 - 77] vs 52 [41 - 60]; p<0.001; STS 6.8 [4.3 - 13.4] vs 3.84 
[2.84 - 5.66]; p<0.001). No seguimento de 30 dias houve menor mor-
talidade no grupo TMVIV que no grupo Re-troca (10.1% vs 18.5%; 
p=0.045) e uma tendência a maior taxa de sucesso do procedimen-
to no grupo TMVIV (67,4% vs 56,5%; p=0.062). Ao separar o grupo 
TMVIV conforme a via de acesso (transeptal vs transapical), o grupo 
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TS-TMVIV apesar de apresentar maior idade (76 anos [70 - 82] vs 
66 [57 - 72]; p<0.001) e risco cirúrgico similar (STS-PROM 7.3% vs 
6.7; p=0.45); apresentou menor mortalidade e maior taxa de sucesso 
do procedimento em 30 dias quando comparado ao grupo TA-TMVIV 
(mortalidade 4,8% vs 14.5%; p=0,058; taxa de sucesso do procedi-
mento - MVARC (90.5% vs 48.7%; p<0.001). Conclusões: Apesar 
da maior idade e risco cirúrgico dos pacientes do grupo tratado com 
implante transcateter valve-in-valve, esse grupo apresentou menor 
mortalidade e uma tendência a maior taxa de sucesso do procedimen-
to em 30 dias. No grupo transcateter os pacientes tratados por via 
transeptal apresentaram uma tendência a menor mortalidade e maior 
taxa de sucesso em 30 dias. 

TB-028001
AMPLATZER CARDIAC PLUG - (ABBOTT VASCULAR) 
SIZING PARA A OCLUSÃO DO APÊNDICE ATRIAL 
ESQUERDO COM BASE NA AVALIAÇÃO DAS 
MEDIDAS DA ZONA DE ATERRISSAGEM, AVALIADAS 
PELA RECONSTRUÇÃO TRIDIMENSIONAL 
DA ANGIOGRAFIA TOMOGRÁFICA 
COMPUTADORIZADA
Edgar Freitas Quintella1, Márcio José Montenegro da Costa1,  
Leonardo Hadid1, Luiz Kohn2, Maximiliano Otero Lacoste3,  
Gustavo Lycurgo Leite4, Paulo Antonio Marra da Motta4

1 Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, 2 Hospital 
Universitário Pedro Ernesto, 3 Hospital Copa Star, 4 Hospital Home

Introdução: O fechamento percutâneo do apêndice atrial esquerdo 
(AAE) se apresenta como uma alternativa não farmacológica promis-
sora à anticoagulação. No entanto, devido à singularidade anatômica 
do AAE, o dimensionamento preciso e a seleção da prótese ideal se 
torna uma tarefa complexa. Objetivos: Na tentativa de mitigar os 
riscos de um dimensionamento inadequado e viabilizar uma melhor 
padronização na escolha, este estudo propõe uma nova técnica para 
o sizing da prótese Amplatzer Cardiac Plug (ACP-AMULET)(Abbott 
Vascular). Métodos: A atual proposta foi fundamentada pelo con-
senso de operadores experientes, que recomendam que o sizing seja 
realizado através da mensuração da área e do perímetro da zona de 
aterrissagem (Landing Zone) da prótese, de acordo com as medidas 
adquiridas pela reconstrução tridimensional dos planos do colo do 
AAE, pela angiografia tomográfica computadorizada (AngioTC). Além 
disso, uma tabela consolidada foi criada a partir das recomendações 
cedidas pelo fabricante, onde contabilizou-se a gama dos diferentes 
tamanhos e oversizing para permitir a ancoragem e o implante seguro. 
Discussão: A razão da proposta deriva da irregularidade e heteroge-
neidade das formas AAE, o que torna o uso de métodos de dimensio-
namento bidimensional, como os baseados na média dos diâmetros, 
um critério de decisão menos preciso na seleção da prótese. Embora 
o ecocardiograma transesofágico ainda ser o método de imagem mais 
utilizado na maioria dos centros, devido a sua ampla disponibilidade 
e pela possibilidade de ser realizada intraprocedimento, ele também 
está sujeito a importantes vieses como a experiência do ecocardiogra-
fista e o status de volêmico do paciente, o que pode restringir a ampla 
reprodução de resultados positivos quando empregado como o único 
critério decisório na escolha da prótese a ser implantada.

TB-029202

PERFIL CLÍNICO E RESULTADOS INTRA-
HOSPITALARES DE PACIENTES SUBMETIDOS A 
IMPLANTE TRANSCATETER DE VALVULA AORTICA: 
RESULTADOS INICIAIS DO REGISTRO TAVIDOR
Cleverson Neves Zukowski1, Felipe Maia1, Marden Tebet1, Edmur Araujo1, 
Miguel Rati2, Gustavo Gama1, Luiz Alberto Mattos1, Cristiano Guedes1, 
Vitor Vahle1, Eduardo Pessoa de Mello1, Rodrigo Cantarelli1,  
Vinicius Esteves1

1 Rede D

Introdução: O implante transcatéter valvar aórtico (TAVI) tem se 
consolidado no mundo como principal alternativa no tratamento da 
estenose aórtica grave. Há falta de dados de mundo real deste proce-
dimento na população brasileira. Objetivos: Avaliar o perfil clínico 
e epidemiológico dos pacientes submetidos a TAVI em hospitais pri-
vados do Brasil. Métodos: Através de um registro multicêntrico de 
uma rede de saúde saúde suplementar, procuramos avaliar os dados 
clínicos e epidemiológicos, bem como desfechos intra-hospitalares 
de pacientes submetidos a TAVI. Coleta de dados prospectiva e re-
trospectiva, em banco de dados (plataforma REDCAP) aprovado na 
CONEP em 11/2019. Resultados: De janeiro de 2014 a março de 
2022, 422 pacientes consecutivos foram incluídos na análise, com 
predominância do sexo feminino(52,6% dos pacientes). A idade 
média foi de 81,2 anos(51-100), com STS médio de 6,16(1-28) e 
Euroscore II de 7.28(0.7-51), portanto, maior representatividade 
de população de risco cirúrgico intermediário. Houve sucesso no 
implante do dispositivo em 97.8% dos casos. Em 40.5% dos casos 
o implante foi de prótese balão-expansível, em 55.7% prótese auto-
-expansível e em 3.8% prótese mecanicamente expansível. A maior 
parte dos pacientes recebeu sedação consciente para o procedimen-
to (61.2%). Em relação a complicações do procedimento, 10.6% ne-
cessitaram implante de marcapasso definitivo por bloqueio atrio-
ventricular avançado e 11.1% tiveram complicação vascular maior. 
A taxa de acidente vascular encefálico(AVC) com disabilidade foi de 
2.3%; 2.5% dos pacientes evoluíram pra insuficiência renal com ne-
cessidade de diálise em algum momento. A mortalidade intra-hos-
pitalar foi de 5.2%, com tempo médio de internação de 7.2 dias. 
Conclusões: Em uma análise de mundo real de pacientes subme-
tidos a TAVI em uma rede de hospitais privados, o procedimento se 
demonstrou factível, com alta taxa de sucesso de implante e mor-
bimortalidade moderadamente baixa, em uma população de risco 
cirúrgico intermediário. 
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CC-007102
ACUTE RENAL INFARCTION TREATED WITH LOCAL INTRA-ARTERIAL 
THROMBOLYSIS
Ricardo de Souza Alves Ferreira1, Renato Sanchez Antonio1, José Luis Attab dos Santos2,  
Marcelo D’anzicourt Pinto2, Vicente Paulo Resende Jr3

1HCI - Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, MG - HRCor, 2HCI - Santa Casa de 
Misericórdia de Ribeirão Preto, SP, 3HCI - Hospital das Clínicas Samuel Libânio, Pouso Alegre, MG, Brasil.

A 53-year-old man with stable coronary disease and dyslipidemia was admitted with sudden pain 
of severe intensity in the left flank, initiated at about 4 hours prior, with irradiation to the pelvic 
region, associated with vomiting. He was evaluated in the emergency department, and was suspected 
to have pyelonephritis and/or renal lithiasis. At physical examination, he had positive Giordano sign 
and no fever. Hemogram showed leukocytosis and shift to the left, non-infectious routine urine, and 
renal injury (creatinine, 1.4mg/dL). An empiric antibiotic was started. He mentioned palpitations 
the night before. Electrocardiogram at admission showed sinus rhythm and absence of acute 
ischemia signs. He kept refractory pain, even after opioid analgesia. A computed tomography scan of 
the abdomen was performed with contrast, showing left renal hypoperfusion and a suggestive image 
of thrombus in the left renal artery (Figure 1).

A B C

FIGURE 1. (A) Angiotomography shows decreased left renal perfusion. (B) CT shows filling failure in the 
left renal artery. (C) CT shows low left renal perfusion.

We performed selective catheterization of the left renal artery, followed by bolus infusion of 
alteplase 15mg by microcatheter (Video 3). More diluted injections were then given over a period 
of 30 minutes for a total of 50mg. Immediate arteriography showed a maintained pattern, but the 
patient experienced a slight improvement in the pain. After 6 hours of the procedure, the patient 
was asymptomatic. During hospitalization, echocardiogram (Figure 3) and Holter monitor were 
requested. 

A B C

D E

FIGURE 2. (A) Right renal artery without lesions and or filling faults, with adequate nephrographic 
effect. (B, C) Left renal artery with filling failure and high intraluminal thrombotic load, with decrease 
nephrographic effect. (D, E) Left renal artery after local intra-arterial thrombolysis, with no filling failure 
and improvement of the nephrographic effect.

Previous cardiac catheterization showed anterior descending artery with a discrete lesion and small 
diagonal branch with a severe lesion, and we opted for clinical treatment. Left ventriculography and 
echocardiogram revealed thrombus at the apex and preserved global function. Holter monitor showed 
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absence of paroxysmal tachyarrhythmias. New renal arteriography 
was performed after 5 days, and showed no evidence of thrombus, 
with improvement of the nephrographic effect (Videos 4-6). At 
hospital, he was kept under full anticoagulation with enoxaparin. He 
was discharged in good clinical condition with normal renal function. 
Rivaroxaban, bisoprolol, enalapril, and rosuvastatin were prescribed.

FIGURE 3. Transthoracic echocardiogram showing thrombus at the apex 
of the left ventricle, encircled by the asterisks.

CC-007103
EMERGENCY ARTERIAL EMBOLIZATION FOR 
ACTIVE EPISTAXIS CONTROL IN CARDIAC  
SURGERY POSTOPERATIVE CENTER IN  
NON-SPECIALIZED CENTER
Ricardo de Souza Alves Ferreira1, Renato Sanchez Antonio1,  
José Luis Attab dos Santos2, Marcelo D’anzicourt Pinto2,  
Vicente Paulo Resende Junior3

1HCI - Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, MG 
- HRCor, 2HCI - Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, SP, 3HCI - 
Hospital das Clínicas Samuel Libânio, Pouso Alegre, MG, Brasil.

Introduction: Epistaxis is a very usual disorder, it is usually 
self-restricted or controlled with conservative measures as local 
compression, cold gauze, arterial pressure control, cauterization 
under local anesthesia (chemical or thermoelectric) or anterior 
nasal packing. However, it could be presented as severe cases, and 
more aggressive measures could be necessary, like posterior nasal 
packing, arterial ligation or embolization. Clinical Case: J.B.P. 56 
years old, hypertensive and diabetic, with aortic and mitral valve 
disease, associated with significant obstructive coronary disease 
(severe anterior descending and right coronary artery obstruction). 
He was electively referred to our institution for cardiac surgery care, 
with a proposal for myocardial revascularization and double mitro-
aortic exchange. The patient underwent myocardial revascularization 
(left internal mammary to anterior descending artery and right 
ventricular saphenous aorta-posterior branch), implantation of 
Mechanical Aortic Valve Prosthesis and Valve Prosthesis Mechanical 
Mitral. She presented good evolution in the immediate postoperative 
period, being discharged to the ward after 48 hours. After 4 days in 
the INR adjusting ward, she presented active and large epistaxis, 
evolving to hypovolemic shock, requiring orotracheal intubation. 
Being performed volume replacement and blood products, 
correction of coagulation. Otorhinolaryngology team underwent 
urgent evaluation, and posterior tamponade was attempted and 
cauterization was attempted in the operating room, even with 
tampon, patient with active bleeding, requiring polytransfusion. 
Numerous attempts to transfer to the otorhinolaryngology referral 
center, as the institution's specialists had no experience with active 
epistaxis arterial ligation. After numerous transfer attempts, the 
possibility of urgent arteriography and arterial embolization of 
epistaxis was discussed with the hemodynamic team. Carotid 
arteriography was performed with an otolaryngologist in the room, 
intermittent removal of the tampon due to left bilateral active 
bleeding. Arteriography did not show active bleeding, only slight 
blush on sphenopalatine artery topography. A case was discussed 
with the otolaryngology team and family members, who opted for 
embolization. Microcatheter selection of the left sphenopalatine 
artery was performed. We performed selective embolization with 
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Gelfoam, still presenting active bleeding, then performed selective 
embolization of the left maxillary internal and facial artery, 
sequentially performed the procedure in counter-arterial arteries. At 
the end, a tampon was removed by the otolaryngology team, with 
significant reduction in bleeding.Redone new buffer and forwarded to 
ICU again. Patient was extubated, presented good clinical evolution. 
There was superficial necrosis of the right nasal fin and right lower 
lip region, conservatively treated by the stoma therapy team. During 
hospitalization the surgical team opted for debridement of the flap 
and lip necrosis. He was discharged after a prolonged hospitalization, 
with anticoagulation and follow-up with plastic surgery after nasal 
fin debridement. Discussion: The approach to epistaxis must always 
be careful, taking into consideration the type and severity of bleeding 
and the clinical condition of each patient. O Percutaneous treatment 
is a viable alternative, and should be performed with caution and in 
selected cases in order to avoid serious complications.

CC-013801
TROMBOSE CAROTÍDEA: ESTRATÉGIAS 
CONTEMPORÂNEAS INTERVENCIONISTAS
Jose Luis Lazarte1, Jose O. Gomez Moreno1, Carlos A. Babi1,  
Griselda Doxastakis1, Carlos Castro Olivera1

1Instituto de Cardiologia y Cirugia Cardiovascular.

• Paciente 57 anos - Feminino - Obesidade IMC 33.
• Antecedentes Pessoais: CA mama estagio II e trombose de jugular 

esquerda previa. 
• Ingressa ao plantão 25/03/2022. Perda de tono muscular 12h de 

evolução. (Hemiparesia facial central, paresia MSI 2/5). 

RMN de cérebro sem gadolínio. 
• Na região insular direita se identifica evento isquêmico hiperagudo.
• Múltiplas imagens focais hiper intensas T2 e Flair sub cortical lobar.
• Diagnóstico clínico: ACV isquêmico insular direito.
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• Ecocardiograma: Função ventricular conservada, cavidades con-
servadas, ausência de fontes cardo embólicas. Ausência de FOP.

Eco Doppler Carotídeo & Doppler transcranial
• Imagem de trombo (homogêneo hipoecoico), com estenoses distal 

de 60/69%.
• Fluxo retrogrado na artéria temporal esquerda. 

Angiotomografia do pescoço
• Imagem de falta de recheio a nível da cara posterior do vaso, que 

projeta até a artéria carótida interna direita.

Angiografia Carotídea 
• Carótida Direita trombo a nível do bulbo.
• Artéria cerebral meia direita tromboses intraluminais.

Decisão multidisciplinar
• Tratamento médico com Antitrombóticos.
• Antiagregação dual: ácido acetil silícico 100mg/dia, clopidogrel 

75mg/dia.
• Reabilitação clínica.
• ⇓ Evolução 7 dias post.
• “Recorrências embólicas” com manifestação clínica e imagem em 

RMN.

RMN de cérebro com gadolínio
• “Novos focos de isquemia aguda, localizadas nas margens superiores 

e posteriores do evento isquêmico prévio”.

Decisão multidisciplinar: 
• Tratamento intervencionista das recorrências embólicas. 
• Dispositivos dedicados para maximizar a captura e evitar a migração 

de trombos.

• Intervenção percutânea: Dispositivos para maximizar a captura de 
trombos.

• Intervenção percutânea: Implante de Stent dedicado.

Controle pós-intervenção
• Eco-doppler Carotídeo. Sem imagens de trombos luminais, fluxo 

preservado.
• Eco-transcranial. Recuperação fluxo cerebral.
• Evolução clínica após 30 dias. Sequela motriz. Monoparesia bra-

quial esquerda.

Conclusão
• A trombose carotídea refrataria ao tratamento antitrombótico 

exige uma abordagem multidisciplinar para uma adequada tomada 
de decisão.
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• A intervenção percutânea neste contexto é uma indicação atual-
mente fora das guias e requer maximizar os cuidados para a captura 
trombótica com o uso de materiais dedicados disponíveis.

• Esta técnica minimamente invasiva neste contexto é fatível, eficaz e 
demanda de expertise no manejo da patologia carotídea.

CC-015201
REESTENOSE DA ARTÉRIA RENAL EM RIM ÚNICO: 
RELATO DE CASO
Eduardo Szuster1, Gustavo Campos Faustino Vieira1,  
Ana Paula Porto Campos e Campos1, Diego Drummond Tanos Lopes1, 
Rayssa Marcella Vieira Ferreira1

1Biocor Instituto.

Apresentação clínica 
• Masculino, 45 anos, hipertenso, DAC com passado de RVM, 

portador de CDI, tabagista, rim esquerdo atrófico, angioplastia de 
artéria renal direita em 2017 e 2021.

Avaliação inicial
• Procura atendimento em pronto socorro, em 29/03/22, com quadro 

de anasarca e pressão arterial persistentemente elevada.
• Doppler Renal: redução do fluxo de artéria renal direita (ARD). 
• Angiografia: Oclusão funcional de ARD ao nível de stent prévio.
• Creatinina: 1,4mg/dl (TFG 63ml/min/1,73m2)
• Potássio: 3,2 mEq/L.

Tomada de decisão
• A fim de normalizar a hipertensão arterial renovascular refratária, 

decorrentes da estenose da artéria renal, foi optado por nova 
abordagem percutânea.

Intervenção
• Aortografia: punção em artéria femoral direita, introdução de 

bainha vascular JR 6F para óstio de ARD. Observada ausência de 
fluxo arterial.

• Aortografia: progressão do fio guia 0,014 sob oclusão total do stent.

• Cateteres balão 3.0x20mm e 5.0x12mm – pré dilatação.

• Stent Sirolimus 4.0x22mm (pós dilatado com cateteres balão 
5.0x15mm e 6.0x20mm) em óstio e segmento proximal de ARD.

• Angiografia renal pós angioplastia.
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Evolução pós-intervenção
• Paciente evoluiu com estabilização da função renal e normalização 

dos níveis pressóricos, proporcionando o descalonamento de 
medicação anti-hipertensiva.

Conclusões
• No caso exposto, a reintervenção com angioplastia em artéria renal 

direita ocluída, observou-se uma rápida e satisfatória resposta 
clínica do controle da hipertensão arterial secundária refratária, 
de causa renovascular, evidenciando o benefício do tratamento 
percutâneo com implante de stent.

CC-016301
EMBOLIZAÇÃO DE RAMO DA ARTÉRIA RENAL 
NO PÓS OPERTÓRIO TARDIO DE NEFRECTOMIA 
PARCIAL - RELATO DE CASO
Alexandre de Andrade Pires1, Caiser Teixeira de S. Junior1,  
Thiago José de Assis1

1Casa de Caridade de Carangola.

Introdução: A embolização da artéria renal é indicada em distúrbios 
muito diferentes, como câncer, trauma, complicações iatrogênicas, 
hipertensão arterial e insuficiência renal terminal. É um tratamento 
reconhecido para hemorragias iatrogênicas e hematúria que ocorre 
após nefrolitotomia percutânea (PCNL), cirurgia poupadora de 
néfrons (NSS), defeitos vasculares e neoplasias. A embolização 
terapêutica é definida como a oclusão voluntária de 1 ou vários vasos, 
o que é conseguido inserindo material no lúmen para obter trombose 
transitória ou permanente no leito vascular. Relato de Caso: Paciente 
48 anos, sem comorbidades, situada no sexto mês de pós operatório 
de Nefrectomia parcial devido a um carcinoma renal descoberto 
após investigação por dor abdominal. Evoluindo com episódios de 
hematúria, sendo o ultimo há 3 meses, com melhora espontânea. Dá 
entrada no serviço de emergência da Casa de Caridade de Carangola 
com quadro de síncope após episódio de hematúria importante. Ao 
exame, sudoreica, pele fria, PA 80x50mmHg, FC 130bpm. Severamente 
hipocorada. Exames iniciais evidenciaram hemoglobina de 6,0g/dl. 
Após discussão da equipe de urologia e cardiologia intervencionista, 
optado pela realização de arteriografia renal de urgência. Exame 
evidenciou imagem compatível com sangramento ativo, em jato, 
em sub-ramo da artéria renal. Realizada de imediato e embolização 
com liberação de 8 micromolas de destacamento controlado através 
de microcateter. Notada e interrupção do foco de sangramento com 
sucesso na realização do procedimento. Pós operatório ocorreu sem 
intercorrências, com interrupção da hematúria em menos de 48hs, 
estabilização e elevação dos níveis de hemoglobina. Recebeu alta 5 
dias após o procedimento. Em seguimento ambulatorial de 3 meses, 
sem reincidência da hematúria. 

A B

A. TC corte axial evidenciando massa em rim direito; B. TC corte coronal 
evidenciando massa renal.

A B

A. Arteriografia renal; B. Embolização renal.

Conclusão: O tratamento percutâneo com embolização seletiva da 
artéria renal utilizada em casos de hematúria de grande monta após 
nefrolitotomia percutânea e cirurgia poupadora de néfrons é um 
procedimento minimamente invasivo, seguro e eficaz. Como outra 
vantagem temos a preservação do órgão e de sua função.

CC-019701
REDENERVAÇÃO RENAL ASSOCIADO À CORREÇÃO 
DE ANEURISMA CEREBRAL EM MULHER JOVEM - 
RELATO DE CASO
Maria Sanali Moura de Oliveira Paiva1, Hugo Diógenes de Oliveira Paiva1, 
Andre Francisco de P. Antonangelo1, Tarcisio Maia Filho1,  
Wangles Geraldo Jotão1

1Hospital Promater.

APRESENTAÇÃO CLÍNICA
• EGC, mulher, 45 anos, 73kg, 1.67 m, IMC 26. Clearance de creatinina 

41mL/min. HAS (hipertensão arterial) desde os 23 anos, com 
inúmeras mudanças no esquema terapêutico, sem sucesso. Diabetes 
tipo II e dislipidemia. Mãe e irmã eram hipertensas e morreram por 
Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico. Primeira denervação renal 
em outubro de 2019 com sucesso, usando valsartana 320, anlodipino 
10, HCT 25, metoprolol 100, espironolactona 25, atensina, furo-
semida. Perda de resultado após um ano.

• Várias idas ao PS por cefaleia e HAS grave
• Outubro/2021 – internação em UTI por cefaleia intensa e HAS.
• Reavaliação com angiotomografia cerebral que evidenciou aneu-

risma de artéria cerebral média, sem condições para tratamento 
endovascular.

• Angiotomografia de abd – artérias renais sem estenose, sem sinais 
de feocromocitoma.

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA – EXAMES PRÉVIOS
• Doppler e angiotomografia das artérias renais – normais.
• Polissonografia – sem apneia do sono.
• Catecolaminas e metanefrinas normais.
• Ecocardiograma – AE 4.0/SIV 1.3/PPVE 1.0/DDVE 5.2/DSVE 3.2.
• Hipertrofia ventricular esquerda moderada.
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MAPA ANTES DA DENERVAÇÃO

TOMADA DE DECISÃO
• Heart team com o neurocirurgião – Proceder com a segunda DNV e 

clipagem de aneurisma cerebral após.
• DNV em 20/10/2021 e neurocirurgia em 14/11/2021. 
• DNV 46x57 disparos (Dir xEsq).
• Procedimento cirúrgico sem intercorrências.

PROCEDIMENTO DE DENERVAÇÃO RENAL

PROCEDIMENTO REALIZADO
• Sedação profunda. 
• Arteriografia renal bilateral.
• Cateter Symplicity Spyral Medtronic/estrutura helicoidal se molda 

mais facilmente.
• Múltiplos disparos de radiofrequência nas artérias renais, bila-

teralmente, cada disparo com duração de 60 segundos.
• Arteriografia de controle não evidenciando espasmos, dissecções.

SEGUIMENTO DE 06 MESES
• Sem sequelas neurológicas.
• Níveis tensionais em torno de 140x90 - Candesartana HCT 16/12.5, 

anlodipino 10, metoprolol 100.
• Ecocardiograma recente – AE 3.5/SIV 1.0/PPVE 09/DDVE 4.7/

DSVE 3.1. VE com contratilidade normal, sem sinais de hipertrofia.

APRENDIZADO
• Denervação renal é um procedimento seguro, podendo ser realizado 

novamente, embora sem consensos científicos.
• Não encontramos na literatura registro de associação terapêutica 

semelhante.

CC-020201
EMBOLIZAÇÃO DE FISTULA ARTERIOVENOSA EM 
LOBO SUPERIOR DE PULMÃO DIREITO
Eder Voltolini 1, Cleidi Boing Voltolini2, Eliezer Ferreira da Silva2, 
Edmilson Yano Ishii1, Dirceu Henrique Blanco3

1Hemodinâmica Umuarama, 2Universidade Paranaense-UNIPAR, 3Cardiocat.

Apresentação clínica
Paciente A.C.G.J, masculino, 18 anos, com queixa pregressa de 
dispneia aos moderados esforços, fadiga, cefaléia, fonofobia, foto-
fobia e síncope situacional. Admitido no serviço de emergência com 
dor retroesternal atípica e cianose. 

Avaliação Angiográfica e método adjunto
ECG ritmo sinusal, com desvio à direita, sobrecarga ventricular 
direita e inversão da onda T parede lateral PA 100/60 mmHg, SAT 
61 a 86% ritmo regular, sopro sistólico (++/+6) e desdobramento B 2 
e sopro rude em ápice de hemitórax direito Com hematócrito 50,7%. 
Ecocardiograma normal, angio tomografia e arteriografia com fístula 
arteriovenosa (FAV) calibrosa em lobo superior direito.

Tomada de decisão
O diagnóstico da doença de Osler Weber Rendu é firmado quando 
três dos 4 critérios da Divisão Científica da Fundação Internacional 
da doença estiverem presentes epistaxes, telangiectasias, lesões 
viscerais ou a história familiar compatível. Na presença de menos dois 
critérios, é improvável o diagnóstico da doença. A investigação clínica 
determinou o aparecimento de somente um dos critérios citados, 
pelo fato de apresentar telangiectasia pulmonar, tornando pouco 
provável o diagnóstico de doença de Osler Weber Rendu.

Intervenções
A embolização foi realizada em duas etapas, na primeira internação, 
implantou se quatro molas de Gianturco Realizada a segunda em-
bolização 5 meses após, registrou se o aumento imediato da saturação 
arterial de oxigênio de 69% para 92% ao final do procedimento.

Evolução pós intervenção
Paciente deixou hospital com melhora clínica evidente, sob uso 
de clopidogrel 75mg/dia por seis meses e ácido acetil salicílico de 
100mg/dia em uso contínuo No retorno após 30 dias do segundo 
procedimento, o mesmo apresentou melhora da capacidade física e 
sem novos episódios.

Conclusão
O tratamento de fístula arteriovenosa por técnica endovascular com 
embolização de molas demonstrou boa efetividade e pós operatório 
de curta permanência hospitalar.
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Second Attempt
• SOLUMBRA + Proximal Flow Blockage.

• Cello 9F.
• Ace 68.
• Microcateter.
• Microguide.
• Solitaire 6x40mm.

Third Attempt
• SOLUMBRA + Proximal Flow Blockage.

• Cello 9F.
• Ace 68.
• Microcateter.
• Microguide.
• Solitaire 6x40mm.

Patient Evolution
• Patient In Hospital Evolution.

• The patient reacquired consciousness and movements, and the 
NIHSS score improved from 18 to 4. 

• The patient was discharged home after 4 days. 
• 30-month Follow-up.

• NIHSS 3.
• Funcional Independent.

• February 2022.
• New episode of AIS (right side).
• Thrombolitics with no success.
• Pulmonary Sepsis.
• Death on 01/03/2022.

Teaching Points
• A complete tool box for mechanical thrombectomy is always 

desirable.
• Expertise in the main three techniques for mechanical throm-

bectomy is a must.

CC-034001

MECHANICAL THROMBECTOMY IN PATIENT  
WITH CAROTID-T OCCLUSION. DIVERSIFYING  
THE TECHNIQUES
Estêvão Carvalho de Campos Martins1, Orlando Teixeira Maia Junior1, 
João Luiz Frighetto1, João Carlos Matos Pinto Junior1,  
Frederico Louzada Cavalcanti1

1Hospital de Força Aérea do Galeão.

Acute Ischaemic Stroke
• Demographics.

• 66-year-old patient.
• Male.
• Height: 1,74m Weight: 80Kg.
• BMI:

• Patient Symptoms (15/06/2021).
• Aphasia and right hemiplegia. 
• (National Institutes of Health Stroke Scale [NIHSS] score 18).
• 3h from symptoms onset. 

Imaging
• Brain CT.
• Computed tomographic (CT) imaging revealed no hemorrhage.
• Alberta Stroke Programme Early CT Score (ASPECTS) was 10 (normal). 

• ANGIO CT.
• Occlusion at the left T-Carotid.

Angiography
• Cervical Angiography.

• No lesion at the Cervical Carotid.
• Cerebral Angiography.

• Carotid T Carotid.
• Pial Cerebral Circulation (Collaterals). 

First Attempt
• ASPIRATION ONLY.

• Neuromax.
• Ace 68.
• Microcateter.
• Microguide.
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• Never give up when facing a catastrophic ischaemic stroke due to 
large vessel occlusion.

• Maintenance of medical treatment with close surveillance is 
essential for long term outcome.

CC-034002
MECHANICAL THROMBECOMY IN CEREBRAL & 
CERVICAL CAROTID ARTERIES DURING ACUTE 
ISCHAEMIC STROKE
Estêvão Carvalho de Campos Martins1, Orlando Teixeira Maia Junior1, 
João Luiz Frighetto1, João Carlos Matos Pinto Junior1,  
Luiz Felipe Monsanto Fernandes Alves1

1Hospital de Força Aérea do Galeão.

Acute Ishcaemic Stroke
• Demographics.

• 54-year-old patient.
• Female.
• Height: 1,65m Weight: 65Kg.
• BMI:

• Patient Symptoms (19/12/2019).
• Aphasia and right hemiplegia. 
• (National Institutes of Health Stroke Scale [NIHSS] score 22).
• 2 h of symptoms onset. 

Imaging
• Brain CT.

• Computed tomographic (CT) imaging revealed no hemorrhage.
• Alberta Stroke Programme Early CT Score (ASPECTS) was 10 

(normal). 
• ANGIO CT.

• Filling defect in the cervical left internal carotid artery (ICA).
• Occlusion of the left middle cerebral artery (MCA). 

Angiography
• Cervical Angiography.

• Cervical angiography confirmed the filling defect at the left ICA. 

Procedure 1
• Cervical Thrombus Approach.

• Cervical angiography confirmed the filling defect at the left ICA 
aspirated directly through a Neuron MAX sheath (Penumbra, 
Alameda, California) because of its large bore.

• Removal of the entire device was required because of thrombus 
stuck inside the sheath. 

• After repositioning the Neuron MAX sheath, control angiography 
showed complete artery recanalization. 

• A large volume of thrombus was removed. 

Procedure 2
• Cerebral Thrombus Approach.

• The second step was to approach the thrombus occluding the left 
MCA.

• Basal angiography confirmed occlusion of the left MCA (F). 
• The Neuron MAX sheath was advanced distally into the 

extracranial ICA, and the thrombus was reached using a triaxial 
system (ACE 68 aspiration catheter [Penumbra] through the 
microcatheter through the 0.014-inch guidewire). 

• After touching the thrombus with the aspiration catheter, the 
guidewire and microcatheter were removed, and the thrombus 
was aspirated under the vacuum created by the Penumbra system. 

• Control cerebral angiography revealed complete arterial recana-
lization (G). Multiple fragmented thrombi were collected (H). 

Procedure 3 and Final Result
• Ballooning the Cervical Carotid Artery.

• Balloon angioplasty at the Internal Cervical Carotid Artery.
• Final Angiographic Result.

• No residual lesions.
• TICI Flow grade III.

Patient Evolution
• Patient In Hospital Evolution.

• The patient reacquired consciousness and movements, and the 
NIHSS score improved from 22 to 2. 

• The patient was discharged home after 5 days. 

Patient Follow-up
• 30-month Follow-up.

• NIHSS 0.
• Working and living a normal life.
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Teaching Points
• A complete tool box for mechanical thrombectomy is always 

desirable.
• Start with the proximal lesion first and then go to intracranial.
• Alternative solutions sometimes are required in mechanical 

thrombectomy.

TB-016901
A ASSOCIAÇÃO DA CARDIOLOGIA 
INTERVENCIONISTA À NEFROLOGIA NO 
TRATAMENTO DA DISFUNÇÃO DE ACESSOS 
VASCULARES PARA HEMODIÁLISE
Antonio Carlos Mansur Bedeti1, Andre de Sousa Alvarenga1,  
Gerson Marques Pereira Junior1, Carlos Rafael de Almeida Felipe1,  
Renan Attilio Santos Marquiori1, Saulo Augusto Lima1,  
Leonardo Grecco1, Gustavo Lobato Adjuto1,  
Clarice de Carvalho Silva Sarcinelli1, Gabriela Mazorque Estevanin1, 
Fabiano Marcio Dutra Neves1, Augusto Lima Filho1

1Santa Casa de Belo Horizonte.

A Associação da Cardiologia Intervencionista à Nefrologia no 
Tratamento da Disfunção de Acessos Vasculares para Hemodiálise. 
Introdução: A disfunção de acessos vasculares é uma das principais 
causas de morbimortalidade em pacientes hemodialíticos. A 
abordagem endovascular é o tratamento de escolha na maioria 
dos casos, promovendo maior durabilidade dos acessos vasculares 
definitivos, reduzindo a necessidade de implante de cateteres de 

longa ou de curta permanência, para a realização de hemodiálise. 
Neste cenário, o cardiologista intervencionista pode atuar em 
conjunto com a nefrologia objetivando o retorno da funcionalidade 
do acesso vascular através de técnicas endovasculares. Métodos: No 
período de outubro de 2013 a janeiro de 2018, 139 procedimentos 
endovasculares foram realizados em 104 pacientes renais crônicos 
com disfunção de acesso vascular para hemodiálise pelas equipes de 
cardiologia intervencionista e nefrologia. Resultados: A média de 
idade dos pacientes tratados foi de 57,2 anos, sendo 57,7% do sexo 
masculino, 88,4% hipertensos, 44,2% diabéticos e 24% dislipidêmicos. 
O tempo médio em hemodiálise foi de 60 meses. Tempo médio de uso 
de cada acesso até a disfunção foi de 30,3 meses. As principais causas 
de falência do acesso vascular foram: estenoses periféricas (50,9%), 
estenoses e oclusões centrais causando hipetensão venosa e edema 
limitante (32,7%) e trombose (15,4%). A angioplastia por cateter 
balão foi realizada em todos os procedimentos. A tromboaspiração 
foi realizada em 72% dos casos de trombose e o implante de stent 
em 16,3% de todos os casos. O procedimento foi considerado sucesso 
quando houve retorno da utilização do acesso tratado para realização 
de hemodiálise, sem necessidade de implante de cateter, sendo obtido 
em 98 % dos casos. No seguimento de 12 meses, a patência primária 
pós intervenção e secundária foram de 59,6% e 83% respectivamente. 
Neste período, 10(9,5%) pacientes faleceram, nenhum de causa 
relacionado ao procedimento. Conclusão: O tratamento endovascular 
da disfunção de acessos vasculares para hemodiálise realizado pela 
cardiologia intervencionista em associação com a nefrologia neste 
estudo, apresentou elevadas taxas de sucesso no reestabelecimento 
e manutenção da funcionalidade destes acessos no seguimento de 
12 meses.
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CC-003402
ATRESIA DA VALVA TRICÚSPIDE ASSOCIADA A TRANSPOSIÇÃO DAS 
GRANDES ARTÉRIAS COM ANORMALIDADES DO ARCO AÓRTICO E DUPLO 
Charly Florero Pereira1, Gustavo Semenedo Taminato1, Luis Henrique Theotilas Salerno1,  
Isabella Gomes Carvalho1, Júlio Cesar Francisco Vardi1, Junior Charly Florero Pereira1,  
Eder Frederico Andrade da Silva1, Celia Maria Camelo Silva1, Nathalia Oliveira1,  
Gustavo Rocha Feitosa Santos1

1 Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Apresentação clinica
• Paciente sexo masculino, 2 meses de vida, nascido a termo, de parto vaginal.
• Peso ao nascer de 3,18kg. O Apgar 1' e 5' era 9 pontos.
• Ecocardiograma fetal: C ardiopatia congenita complexa AT tipo II B com CIV restritiva e arco aór-

tico interrompido.
• Ecocardiograma TT pós natal: Situs solitus, conexão atrioventricular univentricular por atresia 

da valva atrioventricular direita; discordância ventrículo arterial; CIV restritiva, artéria pulmonar 
principal muito dilatada; Aorta ascendente hipoplásica com hipoplasia grave do arco transverso e 
istmo, um grande ducto arterial que mantém a circulação sistêmica.

Avaliação com Angiotomografia
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Avaliação angiográfica

Intervenção

Evolução pós intervenção
• A criança está bem, com bom ganho de peso, aguardando o próximo 

passo para o tratamento planejado, uma cirurgia de Damus Kaye 
Stansel e reconstrução do arco aórtico.

Conclusão
• A descrição desta cardiopatia congênita rara e complexa confirma a 

importânc i a de um diagnóstico precoce. 
• A importancia do uso de modalidade de imagens múltiplas para de-

finir com precisão a anatomia para planejamento terapeutico que 
permite uma melhor estratégia de gestão.

CC-003801
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM CRIANÇA DE 
10 ANOS COM DOENÇA DE KAWASAKI 
Rafael Brolio Pavão1, Uebe Chade Rezek1, Henrique Solce1,  
Felipe Araújo Campos1, José Antônio Marin-Neto1

1 Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto USP

Tratamento percutâneo de aneurisma coronariano trombosado

Apresentação clínica e tomada de decisão
• Paciente do sexo masculino, sem comorbidades prévias, aos 7 anos 

apresentou síndrome mão pé boca e alteração neurológica de marcha, 
sendo diagnosticado doença de Kawasaki.

• Ecocardiograma dilatação de coronárias (esquerda 12mm z score 3, 
3 direita 3, 5mm z score 2, 8 dimensões de câmaras normais. 

• Apresentou meningite asséptica revertida com imunoglobulina.
• Alta hospitalar com AAS dose alta, clopidogrel e anticoagulante.

Avaliação angiográfica

Imagens estáticas de ecocardiograma (a) e angiotomografia co-
nonariana (b, c) com diagnóstico de dilatação aneurismática de 
coronárias.

Evolução
Devido à aparente diminuição do tamanho do aneurisma e dificulda-
de social do paciente, foi suspensa a anticoagulação.
Após algumas semanas evoluiu com precordialgia típica e sintomas 
associados, com necessidade de atendimentos em pronto socorro, 
sem tratamento específico Em hospital terciário ECG com zona elé-
trica inativa de parede inferior e nova angiotomografia evidenciou 
oclusão trombótica em Descendente Anterior (e olcusão crônica em 
Coronária Direita (CD).

Avaliação Radiológica

Angiotomografia (a,b, evidenciando aneurismas coronarianos 
trom bosados com oclusões totais em CD e DA (aspecto recen-
te). Ressonância Magnética (cardíaca sinais de infarto recente 
em território.

A B C

A B C D
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Evolução
• Após procedimento boa evolução clínica, iniciado medicamentos 

para insuficiência cardíaca
• Controle medicamentoso realizado por própria criança, devido pro-

blemas familiares, optado por manter apenas medicamentos estri-
tamente necessário para aumentar adesão 

• Mantido acompanhamento ambulatorial com melhora completa de 
função ventrícular e mantido aneurisma em DA (z score 11,56).

Conclusão
• Doença de Kawasaki é uma vasculite rara que pode evoluir com 

diversas complicações, sendo aneurisma de coronária umas das 
mais temidas.

• Devido à gravidade e mal prognóstico, o diagnóstico deve ser precoce 
e o seguimento regular.

• A avaliação multimodal com diversos setores da radiologia foi de 
suma importância para, junto da hemodinâmica, detalhar o diag-
nóstico e propor melhor a terapêutica.

CC-008001
SEPTOSTOMIA ATRIAL COM IMPLANTE DE 
DISPOSITIVO TRANSCATETER PARA HIPERTENSÃO 
ARTERIAL PULMONAR IDIOPÁTICA
Thiago Sant1, Bárbara Cristina Rodrigues de Almeida1,  
José Ricardo Pimentel Palazzo de Souza1,  
Valério Fuks1, Francisco Chamié1

1 Hospital Caxias D

Apresentação clínica
• BCSAV, 26 anos, sexo feminino, apresenta desde 2016 quadro de hi-

pertensão arterial pulmonar idiopática (IPAH), no momento inter-
nada em classe funcional NYHA III refratária ao tratamento clínico 
otimizado com bosentana 125mg 2x/dia, sildenafil 50mg 3x/dia, 
iloprost 5mcg 8x/dia, furosemida 40mg intravenosa 2x/dia, hidro-
clorotiazida 25mg 2x/dia e espironolactona 50mg 1x/dia.

• Exame físico: ictus VD, sopro diastólico foco pulmonar, sopro sistó-
lico foco tricúspide, congestão hepática

• Ecocardiograma: PSAP 106mmHg, PAPm 65mmHg, IP moderada, 
IT grave com dilatação de anel, disfunção VD, FEVE 72% 

• Teste de caminhada: 50m em 3’20”
• Cateterismo cardíaco: DC 1,4l/min/m2, PAPm 61mmHg, PCAP 

30mmHg, VE 110/0/0mmHg, SaO2 artéria pulmonar 50%

Cateterismo cardíaco e arteriografia pulmonar

Tomada de decisão
• IPAH NYHA III refratária associada a síncope ao esforço e insufi-

ciência ventricular direita
• Ausência de estenose de ramos da artéria pulmonar
• Necessidade de desospitalização
• Ponte para reabilitação e transplante pulmonar
• Procedimento proposto: septostomia atrial

Avaliação angiográfica

Imagem estática de primeira angiografia evidenciando aneurisma 
de coronária esquerda e oclusão total de DA segmento médio.

Coronária direita com oclusão total ostial Emite colateral exube-
rante para DA através de Ramo Marginal Direito.

Avaliação Angiográfica e Intervenção

Recanalização e angioplastia em DA com implante de stent farma-
cológico 2,5 x 16mm Optado por manter tratamento clínico em 
relação à oclusão de CD.
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Fenestração da prótese Figulla Flex 12mm com dilatador 12F e 
balão Z-Med 10mm

Criação de uma comunicação interatrial e implante da prótese

Resultado cirúrgico
• Importante melhora de capacidade funcional com novo teste de ca-

minhada pré-alta 357m em 6’, sem dependência de O2 suplementar.
• Iniciada reabilitação pulmonar
• ambulatorialmente.

Pontos de aprendizado
• Seleção de pacientes com SaO2 >94% e PD2VE baixa no préopera-

tório (devido sobrecarga de câmaras esquerdas)
• Determinação do tamanho do orifício de acordo com gradiente in-

teratrial, em geral 5-10mm
• Melhora clínica ocorreu independente da dimensão do shunt inte-

ratrial (documentado ao ecocardiograma com microbolhas) e das 
pressões pós-operatórias (átrio direito, PSAP)

CC-008902
AORTOPLASTIA VIA ARTÉRIA AXILAR EM 
RECOARCTAÇÃO DE AORTA - RELATO DE UMA 
COMPLICAÇÃO GRAVE EM CRIANÇA DE 2,7 KG
Luiz Carlos Giuliano1, Luis Sergio Carvalho Luciano1,  
Carlos Maestri Castilhos1, Raquel Spilere Kammer1

1 Instituto de Cardiologia de Santa Catarina

Apresentação Clínica
• História Prévia:
• Sexo masculino - Prematuro 34 semanas
• Coarctação de Aorta
• PO Correção Cirúrgica de CoAo aos 11 dias de vida
• EcoTT 50d Pós Cx: Recoarctação de Ao Grad Sist 63mmHg
• Atual:
• Idade 2 meses e 26 dias – 2,7Kg – 45cm

Artéria Axilar Direita

Tomada de Decisão
• Sem Introdutor
• Hemotórax
• Instabilidade Hemodinâmica e
• Ventilatória
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Artéria Carótida Direita

Evolução Pós Intervenção
• Drenagem de Tórax
• Droga Vasoativa
• Transfusão
• Alta Hospitalar no 8ºPO
• Sem complicações relacionadas aos sítios de acesso
• Boa Evolução

CONCLUSÃO
• A artéria axilar é uma alternativa para procedimentos diagnósticos 

e terapêuticos em crianças até 20Kg
• A punção da artéria carótida guiada por US é factível mesmo em 

situações de urgência
• Planejamento – Estratégia – Saber manejar as complicações
• Material para resolução de complicações
• Novo acesso. Qual? Qual introdutor? Qual stent?
• Intervenção

CC-015401
COMPLICAÇÃO HEMODINÂMICA APÓS 
FECHAMENTO PERCUTÂNEO DE COMUNICAÇÃO 
INTERATRIAL, EM PACIENTE COM FÍSTULA DE 
TRONCO DE ARTÉRIA CORONÁRIA ESQUERDA 
PARA ARTÉRIA PULMONAR: RELATO DE CASO
Gabriela Taveira Estrela1, Marcos Vinícius Retali de Melo Vinha1,  
Jean Pedroso Vasques1, Luciano Fouchine Trindade1,  
Márcio Antônio dos Santos1

1 FAMERP

Apresentação clínica
Paciente de sexo feminino, previamente hipertensa, praticante de 
atividade física, clinicamente assintomática. Aos 55 anos de idade, 
foi diagnosticada com comunicação interatrial (CIA), por achado inci-
dental de ecocardiograma transtorácico (ECOTT).
Submetida a ecocardiograma transesofágico, que evidenciou pro-
lapso de folheto posterior da valva mitral, com insuficiência de grau 
discreto. Valvas tricúspide e pulmonar de aspectos morfológicos 
normais com insuficiências de graus discretos.
Pressão sistólica do ventrículo direito de 30mmHg, pressão média da 
artéria pulmonar de 22mmHg. Presença de dois orifícios de comuni-
cação interatrial tipo “ostium secundum” com diâmetro de 10mm na 
região anterosuperior e diâmetro de 5mm na região superior do septo 
interatrial. Dilatação da artéria pulmonar de 32mm. Qp/Qs de 1,5. 
Demais estruturas sem alterações.

Avaliação angiográfica
Encaminhada ao serviço de hemodinâmica para realização de cate-
terismo de câmaras cardíacas para avaliação pré-operatória de cor-
reção da CIA. Os resultados mostraram pressões em câmaras cardía-
cas sem alterações, Qp/Qs de 1,5. Ausência de coronariopatia. Foi 
achado presença de fístula arterial de tronco de coronária esquerda 
para artéria pulmonar.

Fístula de tronco de artéria coronária esquerda para artéria pul-
monar.

Tomada de decisão
Optado por fechamento da CIA por via percutânea, com prótese  
Amplatzer Septal Ocluder. Em menos de um mês, paciente evolui com 
sintomas de palpitação e dispneia em repouso, com necessidade de 
atendimento médico de emergência, sendo diagnosticada fibrilação 
atrial aguda com alta resposta ventricular.
No ECOTT de controle notou-se aumento substancial de átrio esquerdo, 
de 29ml/m² para 60ml/m², assim como da PSVD de 30mmHg para 
41mmHg. Alterações atribuídas ao fechamento da CIA associado a 
permanência da fístula coronária, esta gerando sobrecarga de volume 
em cavidade sem mais escape de fluxo.

Intervenção
Realizada oclusão de fístula coronária por embolização percutânea 
com micro molas. A intervenção foi bem sucedida e a evolução clínica 
satisfatória, paciente permaneceu assintomática e sem novos episó-
dios de arritmia.
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Conclusão
Fístulas coronárias são comunicações pouco frequentes que se apre-
sentam entre artérias coronárias e câmaras cardíacas ou estruturas 
vasculares. Neste caso paciente permaneceu assintomática por déca-
das, contudo após fechamento da CIA, evolui com complicação he-
modinâmica decorrente de sobrecarga de volume, esta resolvida após 
fechamento da fístula coronária.

CC-016101
OCLUSÃO PERCUTÂNEA TARDIA DE COMUNICAÇÃO 
INTERATRIAL EM ADULTO COM ANOMALIA DE 
EBSTEIN
Thiago Coelho Ribeiro1, Salvador André Bavaresco Cristóvão1,  
Rodrigo Nieckel Costa1, José Armando Mangione1,  
Mateus Paiva Marques Feitosa1

1 Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo

• Feminino, 56 anos. Portadora da Anomalia de Ebstein submetida a 
Cirurgia do Cone realizada aos 34 anos. História de duas cesáreas 
prévias, após a correção cirúrgica. 

• Evoluindo tardiamente com dispnéia progressiva e dessaturação 
em repouso, com piora dos sintomas e da cianose ao esforço quando 
na posição ortostática, dependência de uso domiciliar de oxigênio, 
em classe funcional III. 

• Três internações recentes em UTI, uma delas por insuficiência 
respiratória com necessidade de intubação e ventilação mecânica. 
Apresentava hipertensão arterial sistêmica e disfunção renal crônica 
com creatinina basal de 1,78mg/dL.

Ecocardiograma Transtorácico
• Pré procedimento evidenciava CIA tipo Ostium Secundum me-

dindo cerca de 10mm com fluxo bidirecional, preferencialmente 
esquerda – direita. FEVE: 75%; Dilatação importante das câma-
ras direitas DdVD=44. Câmaras esquerdas de dimensões normais. 
AD 37,8cm2 VD: 42,8cm2 AE: 18cm2 VE: 32cm2. Desempenho VD: 
FAC=30% (NL > 35%). Plastia da Valva Tricúspide com insuficiência 
discreta. PSVD de 35mmHg.

Foi avaliada pela equipe da cirurgia cardíaca que a acompanha. Indi-
caram o estudo hemodinâmico e avaliação de possibilidade de oclusão 
percutânea da CIA.
• Admitida em 28/04/2022 para cateterismo cardíaco e provável 

oclusão de CIA. 
• Sob anestesia geral, com auxílio do ecocardiograma transesofágico 

transoperatório e punções de veia e artéria femoral direita.
• Realizou-se o cateterismo cardíaco direito e esquerdo, aferidas 

pressões intracavitária, colhidas gasometrias (vide tabela 1), e rea-
lizada ventriculografia direita (foto 1).

 
Foto 1. Ventriculografia direita.

Tabela 1. Cateterismo cardíaco direito. Pressões das cavidades, 
oximetrias e cálculos. * VO2 125 X SC
Cavidades Pressões Dosimetria (SatO2%)

AD 11mmHg - -

VD 33/04/11mmHg - -

TP 30/14/19mmHg TP 73%

AE 12mmHg AE 99%

VE 100 /0/12mmHg MV 67%

AO 100/70/80mmHg AO 94%

Cálculos Q.I. Quis RVP Rossi Qp/Qs RVP/RVS

2,3/min/m2 2,15/min/m2 3,0 W.m2 32 W.m2 1,06 0,09

• No ecocardiograma transoperatório, observou-se CIA tipo Ostium 
secundum com 11,6mm (diâmetro estático) e após insuflação do 
balão (Técnica de Stop Flow), apresentou diâmetro de 14,98mm 
(Fotos 2 e 3 ), bordas com espessura moderada, extensa porção 
septal na borda superior e na porção justa – aórtica; válvula Tricús-
pide reparada pela técnica do cone, com regurgitação discreta, sem 
sinais de estenose e ventriculografia direita com volume e contra-
tilidade de VD preservados. 

Foto 2. Ecocardiograma Transesofágico

Foto 3. Ecocardiograma Transesofágico

Tomada de Decisão
• Realizado teste de oclusão da CIA com balão (Técnica de Stop Flow); 

registradas pressões no átrio direito e aorta.
• Não foram observadas repercussões hemodinâmicas com o balão 

insuflado por 20 minutos.
• Decidido por seguir com o procedimento de oclusão percutânea 

da CIA.
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Foto 4. Teste de oclusão (Stop Flow)

Intervenção
Seguiu-se o implante de uma prótese ASD (Occluder Septal Lifetech 
CERA®) 16mm com sucesso, sem intercorrências (Foto 5). Prótese 
bem posicionada no septo interatrial, sem shunt residual pelo ECOTE 
perioperatório (Foto 6).

Foto 5. Escopia-liberação da Prótese

Foto 6. EcocardiogramaTransesofágicopós implante

Evolução clínica
• Na UTI houve piora da função renal nos primeiros 5 dias após o pro-

cedimento, com incremento das escorias nitrogenadas, entretanto 
sem necessidade de hemodiálise (creatinina 1,78mg/dL e pico de 
2,8mg/dL)

• Seguiu-se com estabilização clínica, melhora da função renal, com 
escórias a níveis inferiores ao de admissão; já não dependente de 
oxigenioterapia, com saturação periférica de O2 e gasometria arte-
rial adequadas em ar ambiente. 

• Alta após 11 dias de internação, em ótimo estado geral, saturando 
95% em ar ambiente, normalização da função renal (creatinina da 
alta 0,92mg/dL – basal pré operatório de 1,78mg/dL); ecocardio-
grama pós operatório com função biventricular preservada e pró-
tese bem posicionada sem shunt residual.

CC-026303
ANOMALIA CORONARIANA: UM RELATO DE CASO 
DE ARTÉRIA CORONÁRIA ÚNICA
Mateus Paiva Marques Feitosa1, Carlos Williams Ferreira Costa Gomes1, 
Thiago Coelho Ribeiro1, José João Bailuni Neto1,  
José Armando Mangione1

1 Beneficência Portuguesa de São Paulo

Apresentação Clínica
• Paciente do sexo feminino, 56 anos, com histórico de angina CCS 

2 e dispnéia.
• Possui antecedentes de hipertensão arterial, diabetes mellitus e 

dislipidemia.
• Foi realizado teste ergométrico positivo, sendo encaminhada para 

realização de cateterismo cardíaco eletivo.

Avaliação Angiográfica
• Cineangiocoronariografia evidencia tronco da coronária esquerda 

emitindo ramo descendente anterior, circunflexa e coronária direita.

Injeção em seio coronariano direito sem óstio da artéria coronária 
direita
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Conclusão
• Artéria coronária única é patologia rara com prevalência de aproxi-

madamente 0,2% na população em geral.
• Apresentamos caso de coronária única, com óstio do tronco da ar-

téria coronária esquerda originando o ramo descendente anterior, 
circunflexa e coronária direita.

Pontos de aprendizado
• A presença de artéria coronária única, doença rara, porém poten-

cialmente grave, pode estar associada a doenças cardíacas congêni-
tas e a um maior risco de morte súbita.

• O diagnóstico de artéria coronária única demanda acompanhamento 
clínico estrito e rastreio ativo de patologias subjacentes potencial-
mente graves.

CC-027501 
VALVE-IN-VALVE PULMONAR EM PÓS 
OPERATÓRIO DE TETRALOGIA DE FALLOT COM 
PSEUDOANEURISMA EM TRONCO PULMONAR: 
UM ACHADO RARO E INESPERADO DURANTE 
PROCEDIMENTO.
Mario Henrique Hattori1, Santiago Raul Arrieta1, Luiz Junya Kajita1, 
Alexandre Antônio Cunha Abizaid1

1 InCor

Apresentação clínica

Trajetória cirúrgica
• Paciente de 9 anos, sexo masculino, com diagnóstico de base de Te-

tralogia de Fallot.
• Pós operatório de correção total aos 4 meses com monocúspide.
• Pós operatório de implante de prótese biológica Carpentier nº 21 

em posição pulmonar com reconstrução de via de saída de ventrícu-
lo direito com pericárdio bovino aos 6 anos.

Quadro clínico
• Paciente em seguimento ambulatorial, NYHA II.
• Ecocardiograma com piora gradativa de gradiente em valva pul-

monar e insuficiência, podendo estar associada a deformação em 
região supravalvar.

• Ecocardiograma com dupla lesão de prótese pulmonar: gradiente 
sistólico máximo 79mmHg, insuficiência moderada. "Imagem hi-
perecogênica localizada em parede anterolateral de tronco pulmonar, 
podendo corresponder a retração de tecido do tronco pulmonar invagi-
nando para a luz do mesmo".

• Tomografia computadorizada: Tronco pulmonar 23x20mm, ar-
téria pulmonar direita 13x12mm e artéria pulmonar esquerda 
15x14mm. Prótese com espessamento difuso de seus folhetos, 
"imagem linear hipoatenuante em parede anterolateral de tronco pul-
monar”.

• Paciente em sala híbrida, sob anestesia geral.
• Punção de veias femorais e artéria femoral direita.
• Ecocardiograma transesofágico intraprocedimento.
• As angiografias iniciais revelaram pseudoaneurisma em tronco pul-

monar.

Tomada de decisão
• Realizado teste com balão Maxi LD® (Cordis) 20/40mm insuflado 

manualmente com objetivo de: 
• Avaliar os diâmetros e comprimento do stent a ser usado.
• Evitar comprometimento das artérias pulmonares.
• Injeção simultânea seletiva nas artérias pulmonares.
• O teste de compressão coronária foi negativo.

Injeção no TCE em AP caudal evidenciando artéria coronária úni-
ca (ACD originada da ACE)

Injeção no TCE em OAD caudal evidenciando artéria coronária 
única (ACD originada da ACE)

Tomada de decisão
• Foi optado por encerrar o procedimento diante da ausência de le-

sões coronarianas.
• Encaminhada para ambulatório de cardiologia para seguimento.
• Paciente evolui assintomática em consulta de retorno após 06 me-

ses do cateterismo.
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Intervenção
• Implante de stent recoberto CP® (NuMed) 8/34mm montado em 

balão Maxi LD® (Cordis) 22/40mm, utilizando bainha Phyton® 14fr 
(Meril).

• Balão insuflado manualmente.
• Observa-se fluxo livre para artérias pulmonares, com exclusão total 

do pseudoaneurisma.
• Implante de valva pulmonar Myval® (Meril) nº 23 com guia Lun-

derquist® 0,035”.
• Angiografia posterior evidenciou prótese valvar bem posicionada, 

ausência de regurgitação e exclusão total de pseudoaneurisma.
• A criança permaneceu estável durante todo o procedimento.

Evolução após intervenção
• Paciente extubado em sala, sem intercorrências. Foi encaminhado 

à UTI para monitorização padrão após o procedimento. Alta da UTI 
no dia seguinte.

• Ecocardiograma em 3º dia após procedimento com prótese em po-
sição pulmonar gerando gradiente sistólico máximo de 12mmHg, 
sem regurgitação. Ventrículo direito com dilatação moderada, hi-
pertrofia discreta. TAPSE 1,1cm e FAC 45%

Conclusões
• O pseudoaneurisma em artérias pulmonares é uma complicação 

rara, podendo estar relacionada com quadros infecciosos, trauma, 
insuficiência pulmonar importante, técnica e materiais cirúrgicos. 
Trata-se de uma complicação com evolução potencialmente fatal. 
O tratamento depende de sua localização e, quando possível, a in-
tervenção percutânea pode envolver molas, stents recobertos ou 
próteses.

• Relatamos um pseudoaneurisma de tronco pulmonar em pós ope-
ratório de implante de prótese biológica, identificado durante pro-
cedimento para valve-in-valve pulmonar, tratado com sucesso.

• A presença de pseudoaneurisma não impossibilita a abordagem 
percutânea da valva pulmonar. O tratamento da lesão com um stent 
recoberto isolou completamente o defeito, o que permite uma re-
gião segura para o implante valvar pulmonar e torna o tratamento 
percutâneo uma excelente alternativa.

TB-002001
SHUNTS INTRAPULMONARES CAUSANDO AVC 
ISQUEMICO - FATO OU FICÇÃO
Francisco Chamié1, Daniel Peralta1, Glauco Pereira1,  
Carolina Comandulli1, João Carlos Tress2

1 INTERCAT-Cardiologia Intervencionista, 2 Centro Hospitalar de Niterói

Introdução: Acidentes Vasculares Cerebrais Isquêmicos (AVCI) são 
importante causa de óbito e incapacidade. Em até 40% dos casos, a 
causa dos eventos não é identificada, sendo chamados de Acidentes 
Vasculares Isquêmicos Criptogênicos (AVCIC). Tem sido sugerido que 
Shunts Intrapulmonares (SI) sejam caminho possível para a embolia 
paradoxal dos AVCCI quando o FOP está naturalmente ocluído. Até 
o presente, embora algumas evidências apontem, não foi determina-
da uma relação causal entre SI e AVCIC. Objetivo(s) Alertar para a 
importância de SI nos pacientes jovens com AVCIC e FOP fechado, 
propondo um método terapêutico através da identificação seletiva 
e embolização dos vasos alimentadores do SI visando a prevenção 
da recorrência dos AVCIC. Métodos Todos pacientes portadores de  
AVCIC foram sistematicamente encaminhados ao ecocardiograma 
transesofágico (ETE)para pesquisa de FOP. Quando este se encontra-
va naturalmente fechado foi feita a busca ativa de SI. Nestes casos fo-
ram conduzidos ao laboratório de hemodinâmica. O septo interatrial 
foi investigado para confirmação da oclusão do FOP. A seguir foram 
realizadas arteriografias pulmonares seletivas com meio de contraste 
e solução salina agitada para detecção de microbolhas ao ETE. Onde 
eram identificada bolhas, a injeção foi repetida para a detecção de 

Hits em artéria cerebral média através do Doppler Transcraniano 
(DTC). Os vasos responsáveis foram embolizados com plug vascular 
e as injeções foram repetida para confirmar o desaparecimento das 
alterações de fluxo cerebral ao DTC. Resultados: De 2019 a 2022, 
12 pacientes (M4:F8) com AVCIC e Forame Oval fechado, foram estu-
dados. As idades variaram de 12 a 52 anos e os pesos de 35 a 106kg. 
Foram identificados os vasos responsáveis pelo SI em 4 pacientes e a 
conexão com o cérebro, confirmada pelo DTC. Em um foi identifica-
da uma pequena fístula arteriovenosa pulmonar medindo 11X9mm 
no terço inferior do pulmão direito, ocluída com Amplatzer Vascular 
Plug (AVP) II de 6mm. Nos demais casos os vasos responsáveis pelo 
SI foram identificados e embolizados seletivamente, com AVP II de 
6mm em um e AVP IV de 4 e 6mm nos demais. Nos outros 8 pacientes 
não foi possível detectar a presença de hits cerebrais ao DTC, embo-
ra o ETE acusasse a presença de bolhas em veias pulmonares. Todos 
os pacientes permaneceram assintomáticos. Não houve nenhuma 
complicação. Não houve recidiva de AVCIC em nenhum dos casos. 
Conclusão Neste manuscrito procuramos apresentar casos diagnos-
ticados com SI, onde os vasos responsáveis foram identificados e se-
letivamente embolizados para profilaxia da recidiva de AVCIC. O bom 
resultado deste trabalho, nesta pequena série de casos, pode indicar 
um campo promissor no estudo de pacientes com AVCIC e diagnós-
tico de SI em casos selecionados, para tratamento profilático, mas 
necessita mais estudos com seguimento longo para demonstrar sua 
segurança e eficácia. 

TB-002002
OCLUSÃO DE FORAME OVAL COM GORE 
CARDIOFORM - EXPERIÊNCIA INICIAL
Glauco Pereira1, Carolina Comandulli1, Francisco Chamié1,  
Daniel Peralta1

1 INTERCAT - Cardiologia Intervencionista

Introdução: A oclusão do Forame Oval (FO) para profilaxia de even-
tos embólicos cerebrais é superior ao tratamento com antiagregantes 
ou anticoagulantes orais, comprovado por diversos estudos randomi-
zados controlados e metanálises. Apesar dos bons resultados com uso 
das próteses de malha de Nitinol, ainda persiste a busca por disposi-
tivos com menos metal e mais rápida endotelização. Objetivos: Re-
latar a experiência inicial do grupo com a oclusão percutânea dos FO 
com a prótese Gore Cardioform Septal Occluder (GSO) Métodos To-
dos os pacientes portadores de eventos isquêmicos criptogênicos pré-
vios, submetidos a pesquisa de FO através da ecocardiografia transe-
sofágica (ETE) foram encaminhados ao laboratório de hemodinâmica 
para oclusão do FO. Os procedimentos foram realizados sob anestesia 
geral e intubação orotraqueal, monitorados por ETE. O FO foi cruza-
do com um cateter Multipropósito e, pelo seu interior uma guia Su-
perStiff foi posicionada profundamente em Veia Pulmonar Superior 
Esquerda. Sobre ela foi avançado o cateter de entrega com a prótese 
que foi exteriorizada até a completa configuração do disco esquerdo. 
Em seguida o conjunto foi recuado até encontrar o septo interatrial 
e configurado o disco direito, englobando ambas as lâminas do FO 
no seu interior. Os pacientes foram encaminhados para uma uni-
dade fechada de onde tiveram alta no dia seguinte em uso de dupla 
antiagregação por 3 meses e monoantiagregação por um ano. O se-
guimento foi feito através de Ecocardiogramas Transtorácicos (ETT) 
após um e três meses e com ETE após seis meses. Holter de 24h foi 
realizado sempre que possível. Resultados De 2020 a 2022 foram 
submetidos à oclusão percutânea 19 pacientes (M7:12F). As idades 
variaram de 31 a 73 anos (média de 51,6 anos). Uma paciente havia 
apresentado dois episódios de Isquemia Mesentérica e os demais 
haviam sofrido Acidentes Vasculares Cerebrais Isquêmicos Cripto-
gênicos prévios. O procedimento foi possível em todos os casos. Fo-
ram utilizadas próteses Gore Cardioform Septal Occluder (GSO) de 
25mm em 9 pacientes e GSO 30mm nos demais. O período médio de 
seguimento foi de 12,33 meses. Não foram detectados shunts resi-
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duais. Arritmia atrial foi detectada em 2 casos. Uma paciente de 25 
anos portadora de anomalia congênita da valva tricúspide, apresen-
tou episódios de Fibrilação Atrial Paroxística nos dias subsequentes. 
Tratada com Propafenona e Anticoagulação Oral reverteu para rit-
mo sinusal. Uma outra paciente de 73 anos apresentou FA durante a 
indução anestésica foi cardiovertida em sala e se mantém em ritmo 
sinusal desde então. Não houve complicações durante os procedi-
mentos. Não houve recidiva de eventos embólicos em nenhum caso. 
Conclusão: A utilização das próteses GSO foi segura e eficaz nesta 
pequena série de casos, em sintonia com os resultados internacionais 
já publicados. Mostrou-se uma excelente opção às demais próteses de 
malha de Nitinol para a oclusão percutânea dos FO. 

TB-008901
PUNÇÃO DA ARTÉRIA AXILAR PARA 
PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS OU 
TERAPÊUTICOS EM CARDIOPATIAS CONGÊNITAS -  
EXPERIÊNCIA INICIAL DE UM CENTRO DE 
REFERÊNCIA NO SUL DO BRASIL
Luis Sergio Carvalho Luciano1, Luiz Carlos Giuliano1,  
Gabriel Carmona Fernandes2, Jaqueline Evangelista Tomaz2,  
Ana Lúcia Parizi Mello2, Caroline Mozzatto Costa2,  
Tito Lívio Baião Filho2, Mariana de Souza Parreiras2,  
Giolana Mascarenhas da Cunha3, Vanderlei Corrêa Pereira Junior1, 
Ricardo Zanella Antoniolli1, Márcia Mallmann Cappellari2

1 Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, 2 Hospital Infantil Joana de 
Gusmão, 3 Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Introdução: O acesso vascular é uma questão importante para pro-
cedimentos em cardiopatias congênitas críticas, especialmente em 
crianças com peso inferior a 20Kg. O uso da artéria axilar não é tão 
frequente em pediatria, mas pode ser útil em diversos tipos de proce-
dimentos. Objetivo: Nosso objetivo foi avaliar o uso da artéria axilar 
em diferentes procedimentos realizados em crianças com peso me-
nor ou igual a 20Kg. Métodos Realizamos uma revisão retrospectiva 
de todos os pacientes com 20Kg ou menos submetidos a cateterismo 
cardíaco diagnóstico ou terapêutico via artéria axilar em um centro 
de atendimento terciário no sul do Brasil entre março de 2020 e maio 
de 2022. Técnica: A artéria axilar direita foi a via de acesso em todos 
os casos analisados. O acesso percutâneo direto à artéria axilar direita 
foi feito guiado por ultrassom ou por palpação do pulso. A punção foi 
realizada com agulha de punção radial, com o braço abduzido a 90°, e 
auxílio de um fio-guia hidrofílico 0,014” quando o guia do introdutor 
radial não progrediu para a luz do vaso. Um introdutor radial 5F ou 
6F foi utilizado inicialmente para o procedimento e, quando necessá-
rio, foi substituído por um maior. A hemostasia por compressão ma-
nual foi realizada após a intervenção. Resultados: Foram realizados 
211 procedimentos no período analisado, sendo 123 (58,3%) desses 
procedimentos em pacientes com peso menor ou igual a 20Kg. Em 9 
casos (8 homens), a artéria axilar foi a via de acesso para o procedi-
mento. As médias de idade e peso foram de 0,71 anos (zero dias - 2,85 
anos) e 6,28Kg (2,5 - 15,2Kg), respectivamente. Sete pacientes foram 
submetidos a procedimentos de intervenção e dois a cateterismo car-
díaco diagnóstico. Quatro pacientes foram submetidos a aortoplastia 
(sendo 3 com stent em recoarctação de aorta e 1 com stent em coarc-
tação de aorta nativa), uma valvoplastia aórtica, uma angioplastia 
de artéria pulmonar esquerda com stent através do Blalock-Taussig 
modificado à direita, uma oclusão de colaterais sistêmico-pulmona-
res e dois cateterismos diagnósticos. Cinco procedimentos foram 
classificados como urgências. O tempo médio de fluoroscopia foi de 
33,77 minutos (17,7 - 68,7 minutos). Não houve complicações graves 
relacionadas ao acesso axilar. Os pulsos e a perfusão dos membros 
foram monitorados após o procedimento e permaneceram normais. 
O sucesso técnico do acesso foi observado em todos os pacientes. O 
sucesso técnico do procedimento foi observado em 8 (88,9%) dos 9 

pacientes. No seguimento hospitalar foi obervado um caso (11%) de 
sangramento axilar, controlado com nova hemostasia e curativo com-
pressivo e um óbito hospitalar (11%) não relacionado à via de acesso. 
Conclusão O uso da artéria axilar mostrou-se seguro e eficaz em nos-
sa experiência inicial, sendo uma excelente via de acesso para tratar 
diversos tipos de cardiopatias congênitas, além de permitir conservar 
os demais sítios de punção para futuras intervenções.

TB-023901
FECHAMENTO PERCUTÂNEO DO CANAL ARTERIAL 
EM PACIENTES PREMATUROS ABAIXO DE 2KG: 
EXPERIÊNCIA INICIAL BRASILEIRA
João Luiz Langer Manica1, Juliana Neves2, Santiago Raul Arrieta3,  
Pedro Abujamra4, Raul Ivo Rossi Filho5, Paulo Correia Calamita6, 
Germana Cerqueira Coimbra3, Pablo Tomé Teixeirense7,  
João Henrique Aramayo Rossi8, Rodrigo Nieckel da Costa9,  
Salvador André Cristovão10, Carlos Augusto Cardoso Pedra11

1 Instituto de Cardiologia do RS & Maternidade Divina Providência (RS),  
2 Real Hospital Portaguês de Beneficência em Pernambuco, 3 Hospital Sepaco 
(SP), 4 Santa Casa de São José dos Campos & Hospital da Universidade 
de Campinas (UNICAMP), 5 Instituto de Cardiologia do RS, 6 Hospital 
da Criança de Goiânia, 7 Hospital Unimed de Piracicaba, 8 Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 9 Instituto Dante Pazzanese 
& Maternidade Santa Joana (SP), 10 Maternidade Santa Joana (SP) & 
Beneficência Portuguesa (SP), 11 Instituto Danta Pazzanese

TB-025102
INTERVENÇÃO NÃO FARMACOLÓGICA PARA 
REDUZIR A ANSIEDADE E PROMOVER UM 
COMPORTAMENTO COLABORATIVO DE  
CRIANÇAS QUE SERÃO SUBMETIDAS A 
CATETERISMO CARDÍACO
Rosalia Daniela Medeiros da Silva Koury1, Juliana Rodrigues Neves2, 
Luciane Soares de Lima Wanderley1, Estela Maria Leite Meirelles Monteiro1

1 Universidade Federal de Pernambuco, 2 IMIP

Introdução: A ansiedade tem elevada prevalência entre crianças 
submetidas a cateterismo cardíaco. Crianças mais ansiosas no pré-
-operatório são menos cooperativas, consomem mais analgésicos e 
apresentam mais distúrbios emocionais. A utilização terapêutica do 
brinquedo consiste em uma intervenção não farmacológica que está 
alicerçada no potencial que a brincadeira tem para expor um proble-
ma à criança e favorece o seu enfrentamento diante da realização de 
um procedimento invasivo. Objetivos: Avaliar o efeito de interven-
ção não farmacológica sobre o nível de ansiedade e o comportamento 
durante a indução anestésica de crianças submetidas a cateterismo 
cardíaco. MÉTODOS Estudo de intervenção realizado no Serviço de 
Hemodinâmica de dois hospitais públicos e um privado em Recife/
PE. A intervenção consistiu em uma sessão de Brinquedo Terapêu-
tico utilizando materiais representativos da sala de hemodinâmica, 
equipe e materiais utilizados na assistência juntamente com uma 
história que explicava e demonstrava à criança o procedimento ao 
qual ela seria submetida. O brinquedo e a história utilizados neste 
estudo foram validados por 23 juízes (anestesistas, cardiologistas 
intervencionistas pediátricos, contadores de história, educadoras 
infantis, enfermeiros, psicólogas, psicopedagogas e terapeutas ocu-
pacionais). A ansiedade pré-operatória da criança e de seu responsá-
vel foi avaliada antes e depois da sessão de Brinquedo Terapêutico. A 
avaliação do comportamento foi cega, realizada por uma cardiologista 
intervencionista pediátrica. Resultados: 31 pacientes, na faixa etá-
ria de três a 13 anos, 17 do sexo masculino, juntamente com seus 
responsáveis, participaram de sessão de Brinquedo Terapêutico. Sete 
(22,6%) eram portadores de cardiopatias acianóticas de hiperfluxo, 
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15 (48,4%) acianóticas obstrutivas, três (9,7%) cianóticas de mistura 
sanguínea e seis (19,4%) cianóticas de fisiologia univentricular. Seis 
(19,4%) foram submetidos a sedação venosa, seis (19,4%) a sedação 
sob máscara facial, 17 (54,8%) geral com intubação e dois (6,5%) ge-
ral com máscara laríngea. Cateterismo diagnóstico em 16 (51,6%) 
procedimentos e 15 (48,4%) cateterismos terapêuticos. 22 (70,9%) 
estavam ansiosos antes da intervenção, após a sessão apenas três 
(9,6%) estavam ansiosos. Houve redução na mediana do escore de 
ansiedade pré-operatória das crianças de 41,67 para 23,40 (p<0,001). 
Comportamentos como chorar, fugir e gritar foram menos frequen-
tes. 28 (90%) pacientes demonstraram adesão ao procedimento, não 
requerendo contenção física por parte da equipe, evitando atrasos à 
execução do procedimento. CONCLUSÕES Este estudo demonstrou 
de forma inovadora e inédita que o brinquedo terapêutico é uma in-
tervenção não farmacológica que promove a redução da ansiedade 
pré-operatória de crianças submetidas a cateterismo cardíaco e um 
comportamento mais adaptativo durante a indução anestésica.

TB-027101
IMPLANTE DE STENT PARA O TRATAMENTO DE 
COARCTAÇÃO DA AORTA POR VIA CAROTÍDEA EM 
LACTENTES
Patrícia Oliveira Lima de Macedo1, João Victor Bezerra Ramos1,  
Lais Vieira Araújo1, Lívia Farias de Holanda Furtado1,  
Abel Belarmino de Amorim Neto2, Lara Andrade Dantas2,  
Ranise Nunes Pereira Moura2, Daniel Marcelo Silva Magalhães2,  
Carlos Marximiliano Alves de Oliveira2, Juliana Sousa Soares de Araujo1, 
Cláudio Teixeira Regis3, Fabricio Leite Pereira2

1 Universidade Federal da Paraíba, 2 Hospital Metropolitano Dom José 
Maria Pires, 3 Complexo Pediátrico Arlinda Marques

Introdução: Coarctação da aorta é uma cardiopatia congênita na 
qual há estreitamento no istmo aórtico. O implante de stent para o 
tratamento está bem estabelecido no adulto e em crianças com mais 
de 25 quilogramas (kg). No entanto, em crianças menores o trata-
mento habitual é por cirurgia ou balão em recoarctação. Atualmen-
te, tem sido utilizada esta técnica em casos selecionados. Objeti-
vos: Demonstrar os resultados precoces do implante de stent para 
tratamento da coarctação por via carotídea em lactentes. Métodos:  
Trata-se de um estudo transversal, observacional e retrospectivo, de 
uma série de casos de implante de stent na coarctação por via caro-
tídea em um hospital público na Paraíba. Resultados: Quatro lac-
tentes foram submetidos a implante de stent por via carotídea com 
média de idade de 110 dias (22 dias a 12 meses), com média de peso 
de 5,3kg (2,9 a 10,6kg), todos masculinos e com outra alteração car-
díaca. No primeiro caso, a área coarctada passou de 2,6 para 7 milí-
metros (mm); o segundo passou de 1,3 para 6mm; o terceiro passou 
de 3 para 8mm e o quarto passou de 3,4 para 8,5mm. Dessa forma, a 
média pré-tratamento era de 2,58mm e passou a ser 7,38mm, sendo 
o tamanho do balão escolhido pela medida da aorta abdominal e do 
arco aórtico. Apenas 1 paciente apresentou como complicação uma 
pequena dissecção da aorta, de conduta expectante. Todos apresen-
taram normalização do fluxo da aorta abdominal no eco de contro-
le. CONCLUSÕES O implante de stent se mostrou efetivo, seguro a 
curto prazo, podendo ser uma opção de tratamento também nesta 
idade. Entretanto, são necessários mais estudos a longo prazo para 

acompanhar a efetividade da técnica no que tange a reintervenções 
necessárias devido ao crescimento somático dos pacientes.

TB-028901
VALVE IN VALVE TRICÚSPIDE EM DISFUNÇÃO DE 
BIOPRÓTESE CIRÚRGICA - REGISTRO PILOTO
Filippe Barcellos Filippini1, Cauyna Gurgel Moreira1,  
Tiago Costa Bignoto1, Maurício Felippi de Sá Marchi1, Gabriel 
Kanhouche1, Antônio Fernando Diniz Freire1, Pedro Felipe Gomes Nicz1, 
Renata de Sá Cassar1, Henrique Barbosa Ribeiro1, Alexandre Abizaid1, 
Santiago Raul Arrieta1, Fábio Sandoli de Brito Jr1

1 Incor

Introdução: A disfunção de bioprótese tricúspide em pacientes com 
cardiopatia congênita é uma condição frequente e a reabordagem ci-
rúrgica aberta costuma ser complexa e associada a maior mortalida-
de. O implante percutâneo de valve-in-valve em posição tricúspide 
(ViVT) apresenta-se como uma alternativa segura e com resultados 
favoráveis. O objetivo é descrever o registro piloto do procedimento 
e do seguimento em um centro terciário. Métodos: Análise retros-
pectiva de 12 pacientes com ViVT entre junho de 2015 a agosto de 
2022 no Instituto do Coração de São Paulo (InCor). Resultados: : 
A mediana de idade foi de 30,0±13,1 anos. As cardiopatias congê-
nitas mais encontradas foram Tetralogia de Fallot e a Anomalia de 
Ebstein, contabilizando juntas 66,7% da amostra. O número de cirur-
gias cardíacas prévias foi de 3,2±1,5 e de procedimentos tricúspides 
de 2,0±1,0, com endocardite infecciosa em 50% dos casos. A maioria 
dos pacientes apresentava sintomas de insuficiência cardíaca grave, 
com classe NYHA III ou IV em 50% dos pacientes, além de fibrilação 
atrial em metade da população. O tempo médio desde a última ci-
rurgia tricúspide foi de 9,5 anos, sendo a bioprótese Braile em 33%, 
tamanhos de 27 e 29mm os mais encontrados (em 58% dos casos). O 
mecanismo de disfunção protética foi insuficiência em 66% e dupla 
disfunção em 75%. O ecocardiograma pré procedimento evidenciou 
disfunção sistólica moderada ou grave do ventrículo direito em 7 
(58%), gradiente tricúspide médio 10.4mmHg e pressão sistólica da 
artéria pulmonar (PSAP) de 34mmHg. As próteses transcateter utili-
zadas foram Inovare (Braile) em 10 (83%) ou Sapien 3 (Edwards) em 2 
(17%), com tamanhos 24, 26 or 28mm igualmente distribuídos em 9 
(75%) casos. Pré-dilatação foi utilizada em 7 (58%) e pós-dilatação em 
apenas 2 casos. A avaliação ecocardiográfica intra procedimento de-
monstrou gradiente tricúspide de 3.5mmHg, sem leak moderado ou 
importante. O sucesso técnico foi obtido em 11/12 (92%), havendo 
necessidade de mudança no acesso de transjugular para transapical 
em um único caso. O tempo médio de internação foi de 12±5,4 dias, 
com alta em NYHA I em 67%. Não houve nenhum óbito intra-hospi-
talar ou no seguimento de 29 meses, o regime antitrombótico pre-
dominante foi antagonista da vitamina K em 10 (83%) e a trombose 
tardia de bioprótese ocorreu em 1 (8.3%), em vigência de infecção por 
covid-19. Controle ecocardiográfico em um ano demonstrou gradien-
te tricúspide médio 7,7±2,4mmHg, PSAP 43mmHg e 1 caso com leak 
paravalvular moderado. CONCLUSÕES: Este registro retrospectivo 
de ViVT demonstrou segurança, eficácia e melhora significativa dos 
sintomas no médio prazo.
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TB-006501
GINÁSTICA LABORAL EM UM SETOR DE HEMODINÂMICA: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA
Fernanda Maria Alves Lima1, Tatiane Roberta Fernandes Teixeira1

1Hospital das Clínicas - Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP

Introdução: A assistência em Hemodinâmica se destaca por sua especificidade e utilização de grande 
aparato tecnológico para realização de procedimentos endovasculares. Essas unidades devem contar 
com equipe multiprofissional qualificada e capacitada para assegurar uma assistência de qualidade. 
O trabalho no ambiente hospitalar envolve aspectos físicos e psíquicos que podem influenciar na 
qualidade de vida dos trabalhadores e na qualidade da assistência prestada. Fatores como carga de 
trabalho, esgotamento, conflitos e falta de controle sobre o trabalho são considerados geradores de 
estresse. Nesse cenário, a prática de atividades físicas é considerada uma estratégia importante na 
promoção do bem-estar, redução da ansiedade e sintomas de depressão, alívio da tensão e diminuição 
dos efeitos do estresse. A ginástica laboral é definida como a prática de atividade física de curta du-
ração que ocorre no ambiente de trabalho com o objetivo de compensar a carga gerada pelo trabalho 
em estruturas musculoesqueléticas, melhorar a postura e a percepção corporal dos trabalhadores, 
promover educação em saúde e mudanças no estilo de vida. Objetivo: Relatar a implementação da 
atividade de ginástica laboral em um Setor de Hemodinâmica. MÉTODOS: Relato de experiência 
da ginástica laboral implementada em um Setor de Hemodinâmica. O Setor está localizado em um 
hospital público e universitário, no interior do estado de São Paulo. A proposta de ginástica laboral 
partiu da iniciativa conjunta entre a Supervisão de Enfermagem do Setor e o Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) da instituição. A demanda que re-
sultou na iniciativa foi a queixa de dores nas costas dos profissionais do Setor, relacionado ao uso pro-
longado dos aventais plumbíferos. Resultados: Inicialmente foram definidos tipo de atividade, dias 
da semana e horários para realização da ginástica laboral e adquiridos colchonetes específicos para 
realização de atividades físicas. Pela disponibilidade do educador físico responsável pela atividade, foi 
definida sua realização três vezes por semana, no início da jornada de trabalho, no período da manhã. 
Para contemplar os profissionais de todos os períodos de trabalho é realizado um revezamento na es-
cala semanal da equipe de Enfermagem. Foi necessária uma reorganização dos processos de trabalho 
nos dias em que a ginástica laboral é realizada, em acordo com a equipe médica. Foram instituídas 
atividades de alongamento de aproximadamente 20 minutos, com uma boa adesão dos profissio-
nais, o que favoreceu sua manutenção. Conclusões: A implementação da ginástica laboral no Setor 
de Hemodinâmica mostrou-se uma ação importante para a promoção da saúde dos profissionais de 
saúde. Busca-se, por reavaliações frequentes, aumentar a participação dos profissionais e melhorar 
sua consciência corporal, além de melhores condições no ambiente de trabalho e novas atividades. 

TB-006502
COVID-19 E O ABSENTEÍSMO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM 
HEMODINÂMICA
Fernanda Maria Alves Lima1

1Hospital das Clínicas - Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP

Introdução: O absenteísmo é considerado um importante indicador de gestão de pessoas e pode 
ser de cinco tipos: voluntário, por doença, por acidentes de trabalho ou doenças profissionais, legal 
e compulsório. Frente à pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2) - COVID-19, o absenteísmo 
relacionado à doença teve grande impacto em todos os níveis de atenção à saúde. Os setores de He-
modinâmica também foram bastante impactados, tanto em relação à realização dos procedimentos 
endovasculares quanto ao absenteísmo dos profissionais, principalmente da equipe de Enfermagem. 
Objetivo: Verificar o absenteísmo da equipe de Enfermagem relacionado à COVID-19 em um Setor 
de Hemodinâmica. Método: Estudo descritivo e retrospectivo, realizado no setor de Hemodinâmica 
de um hospital público e universitário do interior do estado de São Paulo. O setor conta com 28 
profissionais de enfermagem, sendo sete enfermeiros e 21 técnicos de enfermagem, responsáveis 
pela assistência de enfermagem prestada durante 24 horas por dia, sete dias por semana. Foram 
obtidos os dados referentes às licenças médicas relacionadas aos casos suspeitos e confirmados da 
COVID-19 da equipe de Enfermagem no período de março de 2020 a abril de 2022. Os atendimentos 
de pacientes ambulatoriais foram suspensos no setor durante o mês de abril de 2020 e retomados 
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no mês seguinte com redução de 33,3%. Resultados: No período 
avaliado foram registradas 66 licenças médicas, sendo 14 licenças de 
enfermeiros e 52 de técnicos de enfermagem, e totalizados 435 dias 
perdidos de trabalho. No ano de 2021 ocorreram mais licenças médi-
cas, porém com menos dias perdidos de trabalho em relação ao ano de 
2020. As médias de dias de licença foram de 19,8 dias nos dez meses 
de 2020, 15,8 dias no ano de 2021 e 11,7 nos primeiros quatro meses 
de 2022. Conclusão: Frente ao número elevado de licenças médicas 
foram necessárias ações e decisões gerenciais para enfrentamento da 
situação no setor de Hemodinâmica. A variação de licenças médicas 
desde o início da pandemia refletiu as diversas mudanças institucio-
nais ocorridas na abordagem dos profissionais de saúde sintomáticos. 
Além dos protocolos institucionais é importante considerar a cons-
cientização de toda equipe de saúde quanto às atitudes e comporta-
mentos. O contexto da pandemia da COVID-19 trouxe a necessidade 
de estabelecimento de novos indicadores de recursos humanos para 
as instituições de saúde e deixou evidente a importância de um di-
mensionamento adequado da equipe de Enfermagem. 

TB-008101
MORTALIDADE POR INFARTO AGUDO DO 
MIOCÁRDIO NO BRASIL: UMA ANÁLISE 
TRANSVERSAL SEGUNDO DADOS DO DATASUS
Wágner do Nascimento Carvalho1, Tatiana Cristine dos Santos Pereira2

1Professor. Faculdade Santa Casa BH, 2Especialista em Enfermagem de 
Urgência e Emergência Ênfase em Cardiologia. Faculdade Santa Casa BH

Introdução: O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) representa impor-
tante causa de morbimortalidade dentre as Doenças Cardiovascula-
res (DCV) no Brasil e o mundo. Portanto, descrever este cenário em 
nosso país torna-se ação importante. Objetivo: Analisar o cenário de 
mortalidade por IAM no Brasil. Métodos: Estudo transversal reali-
zado com dados obtidos por meio do DATASUS. Foram analisados os 
registros referentes aos óbitos por IAM no período de 2000 a 2019. 
O cenário de mortalidade foi categorizado segundo variáveis como 
sexo, faixa etária, nível de escolaridade, raça/cor, estado civil, região 
e período de ocorrência. Resultados: No período analisado houve 
1.552.868 mortes devido IAM no Brasil, que ocorrem na maior par-
te em pessoas do sexo masculino 916.314 (59,01%), mais frequen-
temente nas faixas etárias 60 a 79 anos 760.869 (49,00%) e maior 
ou igual a 80 anos 369.776 (23,82%). O estado civil mais frequente 
foi casado (a) 680.953 (43,85%) e, considerando cor/raça o maior 
número de óbitos envolveu indivíduos de cor/raça branca 885.390 
(57,02%). A maior parte dos óbitos envolveu pessoas com menor ní-
vel de escolaridade, como analfabetos 257.997 (16,61%) e pessoas de 
um a três anos de estudo 369.086 (23,77%). As regiões com maior 
população apresentaram maior número de óbitos, como por exemplo 
a região Sudeste com 748.513 (48,20%). Conclusões: mortes por IAM 
no Brasil ocorreram de forma progressiva ao longo dos anos, sendo 
em maioria no sexo masculino, faixa etária acima de 60 anos, raça/
cor branca, menor nível de escolaridade. Diante dos resultados, perce-
be-se a necessidade de um aprimoramento das políticas públicas para 
promoção da saúde, e atenção as doenças cardiovasculares tanto na 
saúde pública quanto na suplementar. 

TB-010901
CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM 
EM HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA 
INTERVENCIONISTA
Francisco Ariel Santos da Costa1, Vera Lúcia Mendes de Paula Pessoa1, 
Erika Gondim Ramalho Gurgel Lima2, Virna Ribeiro Feitosa Cestari1, 
Gabriele Santos Queiroz1, Amanda Caboclo Flor1

1Universidade Estadual do Ceará, 2Universidade Federal do Ceará

Introdução: O Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia Interven-
cionista é o setor responsável pelo diagnóstico e/ou terapêutica de 
doenças coronárias, estruturais, congênitas e do ritmo. O enfermei-
ro é neste contexto responsável pelo dimensionamento da equipe de 
enfermagem, gerenciamento da unidade, bem como atuação na as-
sistência direta ao paciente no pré, trans e pós-procedimento. Sendo 
a avaliação o primeiro passo para a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem. Salienta-se que a avaliação de enfermagem se baseia 
em um processo complexo e necessário para a elaboração do plano 
de cuidados, a fim de otimizar os recursos, dirimir os riscos e prestar 
uma assistência de qualidade e integral. Objetivos: Identificar na li-
teratura científica os principais critérios na avaliação de enfermagem 
pré e pós-procedimentos no contexto da Hemodinâmica e Cardio-
logia Intervencionista. Métodos: Revisão integrativa realizada me-
diante busca de artigos nas bases de dados da saúde. Utilizou-se da 
estratégia PICo: P=população: pacientes com cardiopatias nas fases 
pré e pós procedimentos hemodinâmicos; I=interesse: avaliação de 
enfermagem, Co=contexto: Hemodinâmica e Cardiologia Interven-
cionista. Selecionaram-se estudos originais, sem restrição de idioma 
ou ano de publicação. Os dados foram extraídos por dois pesquisa-
dores independentes e organizados em quadros. A busca dos artigos 
nas bases de dados foi realizada utilizando os descritores: “cuidados 
de enfermagem/nursing care” e “cateterismo cardíaco/cardíac cathe-
terization”. Resultados: Foram incluídos 30 artigos para a análise, 
sendo categorizados com o auxílio do software Interface de R pour 
les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires 
(IRaMuTeQ®). A análise permitiu a distribuição dos critérios em 
duas grandes áreas: Avaliação clínica prévia e classificação de riscos 
(07 artigos) e Cuidados pós procedimento e manejo de complicações 
(23 artigos). A revisão permitiu ampliar a visão geral sobre os prin-
cipais critérios na avaliação de enfermagem em hemodinâmica, sen-
do observada grande produção da área no Brasil (42,2%), com nível 
de evidência IV como predominante (57,9%). Conclusões: Grande 
parte das produções avaliaram cuidados e critérios relacionados ao 
tempo de repouso no leito e mobilidade, bem como manejo de even-
tos hemorrágicos, no entanto observou-se carência de literaturas 
pertinentes quando a avaliação e cuidados com a pele relacionados 
aos procedimentos. A revisão permitiu ainda a síntese da literatura 
dos principais critérios utilizados para a avaliação de enfermagem nos 
contextos da hemodinâmica, possibilitou as subdivisões temáticas 
para um maior aprofundamento e evidenciou as lacunas do conheci-
mento, oportunizando novos estudos.

TB-010902
HEMOCARDIO (IN/OUT): CONSTRUÇÃO E 
VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO PARA A 
AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM EM CARDIOLOGIA 
INTERVENCIONISTA
Francisco Ariel Santos da Costa1, Vera Lúcia Mendes de Paula Pessoa1, 
Erika Gondim Ramalho Gurgel Lima2, Virna Ribeiro Feitosa Cestari1, 
Gabriele Santos Queiroz1, Amanda Caboclo Flor1

1Universidade Estadual do Ceará, 2Universidade Federal do Ceará

Introdução: A atuação da enfermagem em Hemodinâmica e Cardio-
logia Intervencionista, requer do profissional enfermeiro, expertises 
específicas e uma avaliação especializada do cuidado. Os procedimen-
tos realizados no laboratório de hemodinâmica em cardiologia inter-
vencionista, são aqueles relacionados a desobstrução e manutenção 
do fluxo coronariano, para aqueles com Doença Arterial Coronariana 
pela realização da Angioplastia Trasluminal Coronariana, das inter-
venções estruturais para os pacientes com valvulopatias mitrais e 
aórticas, por meio do Implante de Válvula Aórtica Transcateter ou 
do Tratamento Percutâneo de Insuficiência Mitral, bem como ainda 
procedimentos para pacientes portadores de arritmias e distúrbios do 
ritmo, atendidos pela eletrofisiologia, por meio da ablação por Ra-
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diofrequência ou Implante de Marcapasso Transvenoso. Para tanto, 
estratégias de planejamento a fim da otimização da assistência devem 
ser pautadas em evidências científicas e instrumentos confiáveis para 
estas ações. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi a construção 
de um instrumento com evidências de validade interna para avaliação 
de enfermagem em pacientes pré e pós-procedimentos hemodinâmi-
cos em cardiologia intervencionista. Métodos: Trata-se de um estu-
do metodológico, do tipo validação de conteúdo. Utilizou-se para o 
processo de validação o Índice de Validade de Conteúdo (IVC), sendo 
assim considerou-se IVC do item como excelente aquele que atingiu a 
pontuação >0,75 e para o construto a média do IVC dos itens >0,90. 
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Se-
res Humanos da Universidade Estadual do Ceará, sob protocolo nº 
4.711.658. A amostra foi composta por 25 enfermeiros, classificados 
como: juízes acadêmicos (9) e especialistas clínicos (16). Utilizou-se 
ainda as recomendações das etapas definidas por Pasquali (2013) que 
se dividem em três vertentes: procedimentos teóricos, empíricos e 
analíticos para que fosse possível a operacionalização do construto 
dos itens do instrumento de alta confiabilidade. Resultados: Foram 
validados 21 itens para a fase pré-procedimentos e 28 itens para a 
fase pós-procedimentos. O instrumento apresentou consistência in-
terna com IVC=0,90 e foi nomeado como HEMOCARDIO (in/out). 
Conclusões: A validação dos itens do construto pelos especialistas, 
evidenciou as opiniões e sugestões daqueles profissionais com exper-
tise clínica latente, que vivenciam o contexto estudado no seu cotidia-
no, possuindo ampla experiência e conhecimento de causa das parti-
cularidades da categoria. Por fim dispõe-se de uma tecnologia para a 
avaliação de enfermagem validada em polo teórico. 

TB-010903
APLICAÇÃO DE TRÊS INSTRUMENTOS CLÍNICOS 
PARA O MANEJO DE PACIENTES SUBMETIDOS A 
ANGIOPLASTIA CORONARIANA POR VIA RADIAL
Francisco Ariel Santos da Costa1, Vera Lúcia Mendes de Paula Pessoa1, 
Erika Gondim Ramalho Gurgel Lima2, Virna Ribeiro Feitosa Cestari1, 
Gabriele Santos Queiroz1, Amanda Caboclo Flor1

1Universidade Estadual do Ceará, 2Universidade Federal do Ceará

Introdução: A via de punção arterial radial tem sido nos últimos 
anos empregada e bem aceita nos laboratórios de hemodinâmica para 
os procedimentos em cardiologia intervencionista de pacientes por-
tadores de doença coronariana, já sendo atribuída a esta técnica a me-
nor incidência de eventos hemorrágicos graves e demais complicações 
vasculares, em comparação com a técnica de punção arterial femoral. 
Objetivo: O objetivo do presente estudo é apresentar a utilização de 
três instrumentos clínicos para o manejo de pacientes submetidos a 
angioplastia coronariana por via de punção arterial radial. Métodos: 
Estudo analítico e descritivo, desenvolvido com 55 pacientes porta-
dores de doença arterial coronariana, admitidos de forma eletiva no 
laboratório de hemodinâmica de um hospital referência cardiológica 
em Fortaleza-CE no período de julho a dezembro de 2021. Utilizou-
-se os instrumentos de avaliação: Vascular Complication Risk (VAS-
COR-Score), Early Discharge after Transradial Stenting of Coronary 
Arteries (EASY) e o Teste de Barbeau Reverso (TBR). Os dados cole-
tados foram analisados com o auxílio do software Statistical Package 
for the Social Sciences, considerando como significativamente esta-
tístico p<0,05. O projeto obteve parecer favorável (nº 4.712.143) 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Santa Casa de Misericórdia 
de Sobral (CE). Resultados: O perfil clínico predominante foi de 
homens (62,6%) com média de idade de 63,8 anos, portadores de 
hipertensão arterial sistêmica (82,1%), diabetes mellitus (47,4%) e 
dislipidemia (36,3%), com histórico de angioplastias coronarianas 
prévias (30,2%) e revascularização do miocárdio (5,2%). Quanto aos 
procedimentos, toda a amostra utilizou introdutores 6 French e pul-
seira de compressão seletiva como técnica para hemostasia. Quan-
to aos eventos hemorrágicos pós-procedimentos 6,2% evoluíram 

com hematomas, sendo classificados pela escala EASY como tipo II 
(05-10cm). O TBR evidenciou padrão B (44,5%) na avaliação da per-
fusão. O VASCOR-Score classificou 55,6% da amostra como risco 
para complicações vasculares (maior ou igual a 3 pontos). Do grupo 
classificado como com risco 21,1% apresentaram hematomas, con-
tra 2,7% do grupo classificado como sem risco. A média de utilização 
de Heparina Não Fracionada endovenosa foi de 7.500UI. Houve as-
sociação significativa (p=0,012) entre o uso de heparina (5.000UI/
ml) endovenosa na dose recomendada de 100UI/Kg e a ocorrência 
dos hematomas do sítio de punção (ODDS Ratio=9,1). Conclusões: 
Os três instrumentos de avaliação se mostraram eficazes para a clas-
sificação dos riscos e manejo dos pacientes no contexto analisado, 
possibilitando segurança e fornecendo subsídios para o cuidado de 
enfermagem baseado em evidências.

TB-014502
INSERÇÃO DAS ETAPAS DO PROCESSO DE 
ENFERMAGEM NA EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM
Carolina Pedra Branca Valentim Silva1, Carolina Larrosa de Almeida2, 
Anderson Reis de Sousa2, Weslly Bernardes de Oliveira2,  
Paloma de Castro Branda&#771;o2, Cláudia Silva Marinho2,  
Paulo Maurício Almeida Geambastiani1

1Hospital Universitário Professor Edgard Santos - HUPES, 2Universidade 
Federal da Bahia - UFBA 

Introdução: A Evolução de Enfermagem é fundamentada nas alte-
rações advindas do cliente, tendo como ponto de referência os Diag-
nósticos de Enfermagem identificados, os resultados e as interven-
ções em dada evolução clínica. Esse registro evidencia a comparação 
dos dados das anotações e das evoluções anteriores, cujo Processo de 
Enfermagem deve estar inserido como forma de monitoramento da 
resposta do cliente. Objetivos: Descrever a inserção das etapas do 
Processo de Enfermagem na documentação da Evolução de Enferma-
gem. Métodos: Relato de experiência desenvolvido em um hospital 
universitário em Salvador, Bahia, Brasil. Deriva das ações de tutoria 
de um programa de residência em Enfermagem Intensiva, no segun-
do semestre de 2021. A coleta de dados baseou-se nas anotações das 
orientações na tutoria, relativas à redação diária de evoluções de 
enfermagem. O conjunto de anotações originou a síntese do relato 
da experiência. Resultados: O Processo de Enfermagem ampliou a 
coleta de dados, destacando os problemas de enfermagem; permitiu 
a organização do registro; subsidiou a inserção dos Diagnósticos de 
Enfermagem na evolução de Enfermagem, guiou as metas assisten-
ciais e resultados esperados; direcionou a estruturação das interven-
ções e da avaliação de enfermagem. Essa ferramenta, baseada em 
metodologia científica, valorizou o raciocínio clínico do enfermeiro 
e impediu registros cíclicos repetitivos. Contextualização do Processo 
de Enfermagem na evolução, permitiu destinar visibilidade à atuação 
autônoma e científica do enfermeiro, favorecendo o reconhecimento 
profissional. O dimensionamento inadequado dos profissionais foi 
considerado um fator dificultador para essa prática. Conclusões: A 
inserção das etapas do Processo de Enfermagem nas Evoluções de 
Enfermagem mostrou-se essencial para a ampliação do pensamento 
crítico, guiando a formulação das prescrições de enfermagem e uni-
formizando os registros para a continuidade do cuidado. 

TB-014503
SUSPENSÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS 
DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS DE 
HEMODINÂMICA EM UM HOSPITAL DE ENSINO
Carolina Pedra Branca Valentim Silva1, Valdenir Almeida da Silva1, 
Rosana Santos Mota1, Andreia Santos Mendes1,  
Cristiane Marques de Carvalho1, Bárbara Sueli Gomes Moreira1,  
Cíntia Carine Leal Campos1



Enfermagem / Resumos

J Transcat Intervent. 2022;30(Supl 1):S129-S135

Journal of  
Transcatheter Interventions

132

1Hospital Universitário Professor Edgard Santos - HUPES

Introdução: A escassez de recursos financeiros, inadequação de re-
cursos humanos, necessidade de melhorias na estrutura física e de 
aquisição de materiais e equipamentos presentes em alguns hospi-
tais públicos impulsionam a necessidade de otimização dos processos 
administrativos e assistenciais. Para tanto, o preparo adequado dos 
pacientes para a realização de exames e procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos pode contribuir para o uso racional dos recursos disponí-
veis e evitar a exposição de pacientes a preparo incorreto. Objetivo: 
Analisar a suspensão de exames e procedimentos diagnósticos e tera-
pêuticos de hemodinâmica. Métodos: Estudo transversal, quantita-
tivo, realizado em um hospital público de ensino em Salvador - Bahia. 
Os dados foram no Aplicativo de Gestão Hospitalar (AGHU), referen-
tes ao ano de 2019, os quais foram analisados no software STATA 12. 
O projeto foi aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa, median-
te CAAE número 34640720.5.0000.0049. Resultados: No período 
do estudo foram agendados 1553 procedimentos dos quais 15,64% 
foram suspensos. A suspensão de exames foi mais prevalente em pa-
cientes ambulatoriais (39,58%), seguido das unidades de clínica mé-
dica (37,08%). O cateterismo cardíaco foi o exame mais cancelado, 
(35,39%). As condições clínicas desfavoráveis do paciente, (21,81%); 
e a falta de materiais (15,64%) foram as principais causas. Houve 
associação entre estar internado e a suspensão de angioplastia peri-
férica (p-valor =0,00), angioplastia coronariana (p-valor =0,00) e im-
plante de marca-passo (p-valor =0,00), relacionados a problemas na 
refrigeração (p-valor =0,00), preparo inadequado do paciente (p-va-
lor =0,05), contraindicação pelo anestesista (p-valor =0,02) e falta 
de vaga na UTI (p-valor =0,01). Já entre os pacientes ambulatoriais, 
a suspensão foi associada ao cateterismo cardíaco (p-valor =0,00) e 
arteriografia (p-valor =0,00), à falta de material (p-valor =0,00) e ao 
absenteísmo do paciente (p-valor =0,00). Conclusões: A elevada pre-
valência da suspensão de procedimentos esteve associada ao preparo 
incorreto, a fatores relacionados aos pacientes e estruturais da unida-
de, como falta de material e refrigeração inadequada.

TB-016501
EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO ESTRATÉGIA 
PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
ENFERMAGEM EM HEMODINÂMICA E 
CARDIOLOGIA NO INTERIOR DA BAHIA: RELATO 
DE EXPERIÊNCIA
Jocelio Matos Amaral 1, Suellen Portela Cunha Mineiro1,  
Daiane Nayara Santiago dos Santos1, Dayane Ortigara Ozelame1,  
Gilca Charlianne Batista de Macedo1, Jaciara Corado Guedes1,  
Jane Cristina Vieira de Souza Guedes1,  
Kamila Tanara Sayk Kasy Sayanne Brandão Costa1,  
Karla Dionéia Gonçalves da Silva1, Márcio Giovanni dos Santos Oliveira1

1Hospital do Oeste

Introdução: A implantação de serviços especializados configura um 
desafio ímpar para a gestão em saúde. E quando se trata de serviços 
de Hemodinâmica e Cardiologia, os desafios são peculiares, principal-
mente em regiões descentralizadas. Estes desafios envolvem desde a 
escassez de recursos humanos especializados e fornecimento de ma-
teriais, até estabelecimento de fluxos conforme as especificidades da 
rede de saúde local e regional. Objetivo: Diante disso, este relato pro-
põe descrever os passos executados através da educação permanente 
para implantação do serviço de enfermagem em hemodinâmica e car-
diologia em um hospital público do interior da Bahia no ano de 2021. 
Método: Trata-se de um relato de experiência desenvolvido pela 
equipe de enfermagem do serviço de hemodinâmica e cardiologia de 
um hospital público do interior da Bahia. Resultados: As etapas exe-
cutadas para implantação do serviço de enfermagem foram: 1- Visitas 
técnicas realizadas pela coordenação de enfermagem em outros ser-
viços já implantados para reconhecimento de fluxos; 2- Organização 

do espaço físico quanto a aspectos estruturais e dinâmicos do serviço; 
3- Seleção de profissionais com especialização/experiência na área; 
4- Encaminhamento dos profissionais para capacitação em serviços 
de referência; 5- Sessões de estudo inloco com profissionais convi-
dados; 6- Discussões aproximadas com coordenações de enfermagem 
de setores de apoio como emergência, ambulatório, clínica e terapia 
intensiva; 7- Discussões ampliadas com enfermeiros e técnicos sobre 
rotinas e fluxos de trabalho; 8- Estudos de caso para adequação da 
dinâmica de trabalho à realidade do serviço. Conclusão: A educação 
permanente configurou como ferramenta essencial para implantação 
do serviço de enfermagem e se alicerçou nas relações institucionais 
com outros serviços de referência do estado. Além disso, o processo 
de aperfeiçoamento é contínuo e a avaliação das ações implementa-
das é uma estratégia institucional a ser solidificada para qualificação 
do cuidado de enfermagem na unidade. 

TB-022401
PROTOCOLO DE ENFERMAGEM PARA REALIZAÇÃO 
DA IMPLANTAÇÃO DE VÁLVULA AÓRTICA 
TRANSCATETER NA HEMODINÂMICA NO HOSPITAL 
ESTADUAL DA SECRETARIA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - PROTOCOLO MINIMALISTA
Fernanda Jacques Calçado1, Regiane Canoa Camboim1

1IDPC

Introdução: Protocolo de Enfermagem para realização da Implan-
tação de Válvula Aórtica Transcateter na Hemodinâmica no Hospital 
Estadual da Secretaria do Estado de São Paulo - Protocolo Minimalis-
ta. Objetivo: Apresentar as experiências e atividades vivenciadas de 
atuação do enfermeiro no preparo da sala de hemodinâmica na reali-
zação do Implante de Válvula Aórtica Transcateter. Métodos: Trata-
-se de um Relato de experiência em que se utilizou da ferramenta de 
ensino, discussões de grupo entre enfermeiros e médicos por meio de 
um referencial teórico reflexivo baseado em práticas baseada em evi-
dências a respeito do Implante de Válvula Aórtica Transcateter e fun-
damentação técnica das empresas fornecedoras das próteses. Resul-
tados: Identificou se após discussão em grupo atrelada a evidências 
cientificas necessidade de treinamentos sobre o preparo e circulação 
de sala com a equipe de enfermagem e multiprofissional e a melhor 
assistência de enfermagem prestada. Conclusões: A experiência foi 
significativa, sinalizando que é fundamental o treinamento e a capa-
citação da equipe de enfermagem no preparo e circulação da sala de 
exame do laboratório de Hemodinâmica com agilidade e segurança.

TB-022402
COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À 
DESCOMPRESSÃO DA PULSEIRA HEMOSTÁTICA 
REALIZADA PELO ENFERMEIRO
Fernanda Jacques Calçado1, Itamara Farias de Lima1,  
Sérgio Henrique Simonetti1

1IDPC

Introdução: O cateterismo cardíaco é um exame invasivo que com-
bina o estudo hemodinâmico e angiográfico das diferentes estruturas 
cardíacas. A utilização da via radial para procedimento coronário in-
vasivo (ICP) é de grande interesse por delimitar inúmeras vantagens 
e custo-efetividade, e em maior evidência se encontra o conforto ao 
paciente pós-procedimento, retorno mais rápido as suas atividades 
habituais, diminuição de internações e gastos hospitalares. Como mé-
todo de hemostasia, o uso da pulseira compressiva vem sendo cada 
vez mais utilizado no mercado devido suas características que possi-
bilitam melhor visualização do sítio de punção, proporcionando in-
tervenções mais rápidas e eficazes em caso de complicações. Embora a 
literatura seja assertiva quanto a efetividade da pulseira hemostática, 
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pouco se foi evidenciado sobre complicações relacionadas a descom-
pressão realizada pelo profissional enfermeiro. Objetivos: Identifi-
car na literatura científica complicações relacionadas à descompres-
são da pulseira hemostática realizada pelo enfermeiro. Métodos: 
Trata-se de uma revisão da literatura narrativa. A busca foi realizada 
nas seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrie-
vel System Online (Medline) e Scientific Electronic Library On Line 
(SCIELO) e na Biblioteca Virtual a Banca Virtual de Saúde (BVS). 
Foram incluídos artigos publicados no período compreendido entre 
2012 e 2022 no idioma português. Utilizaram-se como descritores: 
Hemostasia/Cateterismo; Cardíaco/Artéria Radial. Resultados: Dos 
136 artigos, 08 atenderam os critérios de elegibilidade, publicados 
no Brasil. Dentre estes, as complicações evidenciadas relacionadas ao 
uso da via transradial, mesmo de baixa incidência, são 62,5% hema-
tomas de I e II grau, 37,5% sangramentos, 37,5% oclusão de artéria 
radial, 25% espamos, 12,5% hemorragia e 12,5% pseudoaunerisma. 
Conclusões: Constatou-se que a utilização da via radial e do dispo-
sitivo compressivo vem sendo cada vez mais utilizada para via de 
exame diagnóstico e como método de hemostasia. Sendo um méto-
do eficaz, considera-se que contribui positivamente, proporcionando 
maior conforto ao paciente. Assim, tornou-se essencial a necessidade 
da construção de um protocolo institucional com a finalidade de pa-
dronizar a atuação do enfermeiro na realização deste procedimento 
de descompressão da pulseira hemostática.

TB-023701
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE 
AVALIAÇÕES DE ENFERMAGEM NA LINHA DO 
CUIDADO DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
Cinara Maisonette Duarte1, Deise Cristina Grazioli1,  
Rosimar Veloso Sebben1

1Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre

Introdução: As doenças cardiovasculares, em especial, a síndrome 
coronariana aguda (SCA) são responsáveis pelos elevados índices de 
mortalidade global. Devido à grande relevância, é imprescindível que 
o enfermeiro utilize instrumentos para qualificar o cuidado. A imple-
mentação de avaliações de enfermagem é um método de prestação 
de cuidados com o objetivo de reduzir as complicações durante o tra-
tamento de forma a facilitar a adaptação e recuperação do paciente 
Objetivo: Desenvolver e implementar avaliações de enfermagem na 
Linha do cuidado do Infarto Agudo do Miocárdio em uma Unidade 
de Terapia Intensiva. Métodos Estudo descritivo, realizado com pa-
cientes com SCA, incluídos na linha do cuidado do Infarto Agudo do 
Miocárdio (IAM). Relato de experiência sobre o desenvolvimento e 
implementação de avaliações de enfermagem na Linha do cuidado 
do IAM, em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de referência 
cardiológica em Porto Alegre/RS. Ocorreram capacitações presenciais 
e rodas de conversa sobre os pontos que poderiam ser aprimorados 
nestas avaliações. A partir desta abordagem foi possível corrigir a 
avaliação assistencial, bem como a sistematização de seu cuidado. A 
avaliação de enfermagem inclui informações como o procedimento 
realizado, intercorrências ocorridas em sala, realização do eletrocar-
diograma na chegada ao setor, medicamentos administrados e em 
vigência, avaliação do sítio de punção e o período de repouso pós-
-intervenção. Resultados: A partir desta implantação percebeu-se 
a importância de sistematizar e otimizar o processo do cuidado, ga-
rantindo maior segurança ao paciente. A veracidade das informações 
com padronização dos registros, além de minimizar erros na comuni-
cação, propiciaram mobilização precoce e segura pós procedimento. 
Conclusão: O enfermeiro e sua equipe têm grande importância no 
papel de prestador assistencial ao paciente vítima de IAM e sua inter-
nação na UTI, acompanhando sua evolução e utilizando os recursos 
e processos necessários para sua recuperação. O desenvolvimento e 
implementação destas avaliações protocolos possibilitam o aprimo-

ramento da assistência de enfermagem com enfoque na segurança 
do paciente e prevenção terciária, antevendo possíveis complicações 
cardiológicas pós-infarto. 

TB-023702
PLANEJAMENTO DA ALTA HOSPITALAR DE 
PACIENTES COM SÍNDROME CORONARIANA 
AGUDA: TRANSIÇÃO DA ATENÇÃO TERCIÁRIA PARA 
A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Deise Cristina Grazioli1, Rosimar Veloso Sebben1,  
Emiliane Nogueira de Souza2

1Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, 2Universidade Federal de 
Ciências da Saúde de Porto Alegre

Introdução: Pacientes com síndromes coronarianas agudas (SCA) 
apresentam elevadas taxas de hospitalização e mortalidade durante 
a fase aguda e nos meses e anos subsequentes. A intervenção coro-
nária percutânea (ICP) tem sido realizada como uma das principais 
medidas terapêuticas associada ao uso da terapia antiplaquetária 
dupla. Após a realização da ICP, o paciente permanece internado por 
três a cinco dias para continuidade do cuidado e estratificação de ris-
co. A partir de então, pode ser iniciado o planejamento para a alta 
hospitalar, momento em que o enfermeiro realiza orientações sobre 
autocuidado, reforça a adesão a terapia medicamentosa. Objetivo: 
Acompanhar os pacientes com síndrome coronariana aguda durante 
a internação hospitalar e até trinta dias após a alta. Metodologia Es-
tudo descritivo, realizado com pacientes com SCA, incluídos em um 
programa liderado por enfermeiros, acompanhados até 30 dias após 
a alta hospitalar em um serviço de referência em cardiologia. Foram 
avaliados os resultados relacionados à adesão, dispensação de clopi-
dogrel na alta e a solicitação do medicamento, integração com serviço 
de atenção primária em saúde e desfechos clínicos. O desenvolvimen-
to da pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o 
parecer nº 3.723.533. Resultados: Dos 37 pacientes acompanhados, 
54% eram homens com idade de 65±11,3 anos com prevalência alta 
de hipertensão arterial sistêmica 28(76%), seguido de tabagismo 26 
(70%). O primeiro contato, em até uma semana após a alta hospitalar, 
foi com a atenção primária em saúde foi efetiva em 28 (76%) dos ca-
sos. O segundo contato era realizado com os pacientes em até um mês 
após a alta hospitalar, 35 (95%) apresentaram adequada adesão à te-
rapia medicamentosa, a integração a atenção primária em saúde ocor-
reu em 27(73%) dos casos, 06(16%) retornaram à emergência, 5,41% 
foram readmitidos em hospital. Considerações finais: Sabe-se que 
o melhor gerenciamento do quadro clínico do paciente, envolvendo a 
atuação da equipe multiprofissional, um adequado planejamento de 
alta, a provisão de recursos de apoio no domicílio e o acesso facilitado 
aos serviços de atenção primária em saúde podem evitar readmissões 
hospitalares potencialmente preveníveis. Com a implantação do Pro-
grama de acompanhamento de pacientes com SCA submetidos à ICP 
foi possível agregar valor ao cuidado intra e extra-hospitalar para os 
pacientes. 

TB-023703
COMPLICAÇÕES TRANS E PÓS PROCEDIMENTO 
INTERVENCIONISTA
Deise Cristina Grazioli1, Rosimar Veloso Sebben1,  
Cinara Maisonette Duarte1

1Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre

Introdução: As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal 
causa de morbimortalidade global, dentre elas a síndrome coronaria-
na aguda (SCA), a partir desse cenário, os procedimentos interven-
cionistas, são considerados uma opção diagnóstica e/ou terapêutica 
para a visualização radiográfica dos vasos coronarianos com uso con-
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traste radiopaco, amplamente realizado via artéria radial, conside-
rada a mais segura, pois possibilita a locomoção precoce e redução 
de complicações vasculares quando comparado a via transfemural. 
Objetivo: Apresentar as principais complicações trans e pós-procedi-
mento intervencionista. Metodologia: Estudo quantitativo, do tipo 
retrospectivo, realizado no período de janeiro a dezembro de 2021 
em um Laboratório de Hemodinâmica de uma instituição filantrópica 
da região sul do Brasil. A amostra foi composta por 2090 pacientes, 
de ambos os sexos, todas as faixas etárias, que foram submetidos a 
procedimentos intervencionistas (cateterismo cardíaco ou angioplas-
tia coronariana) no trans e pós-procedimento. Resultados A obtenção 
das informações foram extraídas do banco de dados dos procedimen-
tos realizados, dentre os principais achados, se destacam: 77% dos 
procedimentos foram realizados via transradial, no transprocedi-
mento, a arritmia ocorreu em 0,24% dos casos, seguido de dissecção 
coronariana, acidente vascular isquêmico em 0,048%. No pós-proce-
dimento, as principais complicações foram: hematoma pequeno ocor-
reu em 0,6%, seguido de sangramento leve 0,33%, hipotensão severa 
0,048% e níveis pressóricos PAS >=140mm em 0,047%. Considera-
ções finais: Dentre as principais complicações o hematoma pequeno 
foi o mais prevalente, seguido de arritmias. O enfermeiro possui um 
papel importante na prevenção de intercorrências no trans e pós-pro-
cedimento intervencionista, deve fomentar o conhecimento a todos 
os liderados, visando a promoção a saúde e redução de novos eventos 
vasculares. 

TB-025101
BRINQUEDO TERAPÊUTICO NO PREPARO DA 
CRIANÇA PARA O CATETERISMO CARDÍACO: 
UMA TECNOLOGIA EDUCATIVA PARA REDUZIR A 
ANSIEDADE E PROMOVER UM COMPORTAMENTO 
MAIS ADAPTATIVO
Rosalia Daniela Medeiros da Silva Koury1, Juliana Rodrigues Neves2, 
Estela Maria Leite Meirelles Monteiro1, Luciane Soares de Lima Wanderley1

1Universidade Federal de Pernambuco, 2IMIP

Introdução: A realização do cateterismo cardíaco pode ser uma expe-
riência muito estressante, tanto para as crianças quanto para os seus 
pais, e causar inúmeras resposta negativas, dentre elas, a ansiedade. 
Crianças que estão mais ansiosas no pré-operatório são menos coo-
perativas. O Brinquedo Terapêutico é uma importante técnica para 
preparar crianças que serão submetidas a cateterismo cardíaco pois 
está alicerçada no potencial que a brincadeira tem para expor-lhes 
um problema e favorece o desenvolvimento de estratégias de coping 
diante da realização de um procedimento invasivo. Objetivo: Avaliar 
o efeito da utilização do BT sobre o nível de ansiedade pré-operatória 
e comportamento durante a indução anestésica de crianças submeti-
das a cateterismo cardíaco. Métodos: Estudo de intervenção, quase 
experimental do tipo antes e depois. A coleta de dados foi realizada no 
Serviço de Hemodinâmica de dois hospitais públicos e um particular 
na cidade de Recife. A intervenção consistiu em uma sessão de Brin-
quedo Terapêutico utilizando materiais representativos da sala de 
hemodinâmica, equipe e materiais utilizados na assistência à criança 
juntamente com a contação de uma história durante a brincadeira que 
explicava e demonstrava à criança o procedimento ao qual ela seria 
submetida. Foi avaliada a ansiedade pré-operatória antes e depois da 
sessão de Brinquedo Terapêutico da criança e do seu responsável e 
o comportamento da criança foi avaliado durante a indução anesté-
sica. Resultados: A amostra foi composta por 31 crianças de três a 
13 anos, sendo 17 do sexo masculino. Todas as crianças participa-
ram ativamente da sessão de BT junto com seus responsáveis. Entre 
os participantes, 70,9 % estavam ansiosos antes da sessão de Brin-
quedo Terapêutico. Após a sessão apenas 9,6% das crianças estavam 
ansiosas. Ocorreu uma redução na mediana do escore de ansiedade 

pré-operatória das crianças de 41,67, antes da sessão, para 23,40 
(p<0,001), após a sessão. Houve uma menor frequência durante a 
indução anestésica de comportamentos como: chorar, fugir, gritar 
e movimentar-se até ser necessário os profissionais realizarem sua 
contenção física; e uma maior frequência de comportamentos como: 
auxiliar na execução do procedimento, falar e responder verbalmente. 
Os pais/responsáveis também apresentaram redução da mediana de 
ansiedade de 47 para 37 (p<0,001). Conclusões: Este estudo eviden-
ciou o efeito do uso do Brinquedo Terapêutico na redução da ansieda-
de pré-operatória das crianças submetidas a cateterismo cardíaco e na 
promoção de um comportamento mais adaptativo durante a indução 
anestésica. O Brinquedo Terapêutico demonstrou ser uma tecnologia 
que favorece a elaboração de estratégias para enfrentamento de pro-
cedimentos invasivos como o cateterismo cardíaco.

TB-026101
EXPERIÊNCIA NO IMPLANTE PERCUTÂNEO DA 
VÁLVULA AÓRTICA (TAVI) EM UM CENTRO DE 
CARDIOLOGIA E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 
EM APARECIDA DE GOIÂNIA, GOIÁS
Fabíola Gomes Silva Magalhães1, Giulliano Gardenghi1,  
Mauricio Lopes Prudente1, Fernando Henrique Fernandes1,  
Adriano Gonçalves de Araújo1, Flávio Passos Barbosa1,  
Frederico Lopes de Oliveira1, Halline Nogueira Borges1,  
Geise Rodrigues Martins1

1Hospital Encore

Introdução: A estenose aórtica (EAo) é uma doença degenerati-
va que afeta até 5% da população com mais de 75 anos de idade. A 
taxa mundial de idosos acima de 65 anos até 2050 deve aumentar em 
21,5%, da população mundial (IBGE), o que aumentará a prevalên-
cia dessa doença. O implante trasncateter da válvula aórtica (TAVI) é 
um procedimento inicialmente indicado para pacientes de alto risco 
e inoperáveis, porém com a evolução das pesquisas, a técnica foi ex-
pandida para pacientes com risco intermediário. O tratamento se tor-
na uma alternativa viável para os pacientes com idade avançada pelo 
baixo risco e benefícios a curto e longo prazo. Objetivos: Relatar a 
experiência de um Centro de Cardiologia Intervencionista na realiza-
ção do TAVI para tratamento da EAo grave e moderada, considerando 
a evolução dos pacientes, as complicações que impactam na sobrevi-
da, o desfecho clínico, além da segurança e eficiência na realização do 
procedimento hospitalar. Métodos: Foram avaliados 104 pacientes 
submetidos ao TAVI, sendo 43% pacientes do sexo masculino, média 
de idade é de 80 anos, tendo dentre as comorbidades: 81% hiperten-
sos, 58% dislipidêmicos, 37% diabéticos, 29% com função renal alte-
rada, 10% obesos e 6% tabagistas. Resultados: Em julho de 2013 foi 
realizado o primeiro procedimento de Implante Percutâneo de Válvu-
la Aórtica (TAVI) na Hemodinâmica, a equipe multidisciplinar qualifi-
cada realiza o planejamento e a viabilidade da intervenção. 100% dos 
casos foram realizados pela via transfemoral. A taxa de mortalidade 
relacionada ao procedimento foi de 8%, as complicações que levaram 
ao óbito foram: sangramento no sítio da punção, ruptura saída de VE, 
perfuração de VD, tamponamento, insuficiência cardíaca, choque hi-
povolêmico e isquemia mesentérica. 12% dos pacientes tiveram óbito 
tardio, as causas foram: ICC, AVCi, choque séptico, trombose valvar, 
pneumonia e COVID19. 13% necessitaram de marca passo definiti-
vo. A taxa de permanência hospitalar pós procedimento foi de 3 dias 
e 92% tiveram a alta programada com sucesso e acompanhamento 
da equipe clínica. Conclusões: O TAVI realizado em nosso serviço 
mostra-se eficiente e seguro, considerando o sucesso dos casos, bai-
xa permanência hospitalar, e redução das complicações periprocedi-
mento. A integralidade da assistência e a incorporação dos avanços 
tecnológicos com participação direta da equipe multidisciplinar tem 
contribuído para o sucesso dos casos. 
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TB-027301
A IMPORTÂNCIA DA CONSULTA DE ENFERMAGEM 
NO LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA: RELATO 
DE EXPERIÊNCIA
Jane da Silva Murça1

1Hospital Vera Cruz 

Introdução: As doenças cardiovasculares são consideradas, a prin-
cipal causa de morte e incapacidade pelo mundo segundo a Organi-
zação Mundial da Saúde, frente a esse cenário a cardiologia interven-
cionista aprimorou o conhecimento técnico cientifico associado ao 
desenvolvimento tecnológico, para diagnostico e tratamentos dessas 
doenças em laboratório de hemodinâmica, onde são realizados pro-
cedimentos através de um método minimamente invasivo e endovas-
cular. O enfermeiro nesta unidade é um profissional especialista na 
área, isto torna sua assistência técnica mais efetiva, com qualidade e 
segurança. A consulta de enfermagem deve ser uma prática estrutura-
da e com linguagens claras e objetivas, fortalecendo o cuidado inte-
gral, bem como verificação de oportunidades de proteção e melhores 
resultados para cada indivíduo. Objetivos: Esse estudo tem como 
objetivo através de relato de experiência, descrever e enfatizar a im-
portância da consulta de enfermagem que possibilita uma assistência 
de qualidade e segura. Métodos: Trata-se de um relato de experiên-
cia acerca das atividades desenvolvidas pelas enfermeiras no setor de 
hemodinâmica, de um hospital privado de grande porte no interior 
do estado de São Paulo. Resultados: O enfermeiro na unidade de he-
modinâmica inicia a sistematização no momento que o paciente é ad-
mitido pela equipe de enfermagem, realiza a preparo para o procedi-
mento, com a consulta de enfermagem é explicado o procedimento o 
qual será submetido, avaliado seu estado emocional, esclarecido dúvi-
das, cria-se um vínculo de confiança com o paciente, realiza o exame 
físico, verifica medicamentos em uso, doenças prévias, antecedentes 
pessoas, alérgicas e exames laboratoriais. Essas informações durante 
a consulta de enfermagem torna-se possível desenvolver um plano de 
cuidado para minimizar ou até mesmo evitar complicações graves no 
perioperatorio. Através da consulta de enfermagem é possível identi-
ficar pacientes que podem desenvolver lesão renal aguda induzida por 
contraste (LRAIC), com análise dos exames de creatinina, Clarence de 
creatinina e outros fatores de risco associados como: idade avançada, 
diabetes mellitus, insuficiência cardíaca e infarto agudo miocárdio 
prévio. Identificado o risco de LRAIC, será incluído em um protocolo 
institucional para acompanhamento pré e pós procedimento. Outra 
medida de segurança é realizar e garantir o protocolo de dessensibi-
lização aos pacientes alérgicos ao contraste iodado, que podem até 
evoluir para choque anafilático. Conclusões: Considera-se neste 
trabalho a atuação do enfermeiro como um profissional de grande 
importância, que possui um olhar holístico da unidade de hemod-
inâmica, junto à equipe de enfermagem e os demais profissionais en-
volvidos. Destaca-se a consulta de enfermagem de grande relevância 
para planejamento e execução das ações perioperatória, minimizar 
risco, garantir assistência segura e com qualidade. 

TB-028401
DOIS INDICADORES QUE IMPACTAM 
DIRETAMENTE NA REDUÇÃO DO TEMPO DE 
ATENDIMENTO DO IAMCSST
Nidia Licia de Flores Barbosa Pan1, Ana Paula Silva1,  
Andréa A. F. de França1, Márcia V. Rotter1,  
Vitor Latorre1, Leonardo F. Andrioli1, Mara Lúcia Leite Ribeiro1

1Hospital do Coração

Introdução: A maioria das mortes por Infarto Agudo do Miocárdio 
(IAM) ocorre nas primeiras horas de manifestação da doença, sendo 
40 a 65% na primeira hora e, aproximadamente, 80% nas primei-
ras 24 horas1-3. Dessa forma, a maior parte das mortes por IAM 
acontece fora do ambiente hospitalar e, geralmente, é desassistida 
pelos médicos. No IAM com Elevação do Segmento ST (IAMCST), 
o tempo desde o início dos sintomas (oclusão da artéria coronária) 
até a instituição do tratamento (reperfusão química ou mecânica) 
é diretamente proporcional à ocorrência de eventos clinicamente 
relevantes. Esse tempo é fator fundamental para o benefício do 
tratamento, tanto imediato quanto tardio. Define-se, conforme a V 
diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) sobre o trat-
amento do IAM com supradesnível do segmento ST, que o tempo 
ideal de chegada à porta de entrada do hospital até o procedimento 
de Intervenção Coronária Percutânea primária, também definido 
como Tempo Porta-Balão (TPB), deve ser ≤90 minutos. O acesso 
radial é recomendado como via de acesso padrão para cinecoronar-
iografia e ICP, a menos que haja alguma consideração específica para 
o procedimento. O benefício da via de acesso radial em pacientes 
com SCA já está bem estabelecido. Metanálise com mais de 22 mil 
pacientes com DAC estável e SCA, comparando via radial versus 
femoral demonstrou redução de eventos cardiovasculares, compli-
cações vasculares e sangramento com a via radial. Lembrando que 
isto só é válido em centros com expertise com a via radial. Facili-
tam-se, por meio da disponibilidade de indicadores de qualidade, o 
monitoramento de objetivos e metas em saúde e o estímulo ao for-
talecimento da capacidade analítica das equipes. Infere-se, assim, 
que um importante passo para se promover mudanças é identificar 
indicadores que possam ajudar a avaliar determinada prática assis-
tencial e, desse modo, monitorizá-la para a tornar o mais próximo 
possível do ideal ou de acordo com o que é preconizado pelas dire-
trizes mais atuais. Objetivo: Apresentar os principais indicadores 
de qualidade que contribuem para redução de tempo para abertura 
da artéria coronária nos casos de IAM c/SST. Método: Estudo ob-
servacional, retrospectivo baseado na base de dados de uma institu-
ição hospitalar especializada em cardiologia na cidade de São Paulo. 
Discussão: Os indicadores de qualidade de janeiro de 2020 à janei-
ro de 2022, demonstraram picos de abertura de artéria entre 60 até 
100 minutos. Os dados de janeiro à abril de 2022 apresentaram-se 
com melhoria de tempo de até 70 minutos e em abril obteve-se o 
tempo de 69,30 minutos. O percentual de punção radial nos casos 
de IAM c/SST tem uma média de 82,50%, evidenciando uma boa 
prática da equipe intervencionista para diminuição de complicações 
já apresentadas em diversos estudos publicados no Brasil e no mun-
do. Conclusão: Os indicadores descritos neste trabalho evidenciam 
a melhoria no tempo de atendimento do paciente com IAMCSST. 
Minimizando o tempo porta balão e consequentemente um melhor 
desfecho clínico.


