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As minhas primeiras palavras são de profundo 
agradecimento ao Professor Paulo Roberto B. Evora, que, 
como Editor-Chefe Interino do BJCVS, tem sido de uma 
ajuda ímpar na manutenção e evolução da nossa Revista.

Tendo melhorado da grave doença que me acometeu, 
voltei a me dedicar ao dia a dia da publicação, com a 
ajuda indispensável do Professor Evora e a dedicação 
absoluta da Assistente Editorial, Camila Safadi, e da Editora 
Executiva, Meryt Zanini.

Por bondade deles, incumbiram-me de novamente voltar 
a escrever esta carta, que introduz o Suplemento do 
BJCVS, referente ao 46º Congresso da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Cardiovascular.

O Congresso será realizado nos dias 05 e 06 de abril de 
2019 na Região Metropolitana de Belo Horizonte, cidade 
de Nova Lima, no Campus Aloysio Faria da Fundação Dom 
Cabral. Os participantes ficarão impressionados com as 
instalações da Fundação, muito propícias para um evento 
de alto teor científico, aliado a um convívio íntimo entre os 
congressistas e os conferencistas. 

Este ano, no dia 04 de abril (um dia antes do nosso 
Congresso), teremos o evento: “AATS Cardiovascular Valve 
Symposium Brazil”, promovido pela “American Association 
of Thoracic Surgery”, resultado da dedicação do nosso 
colega Walter Gomes, que vem estreitando os laços entre 
uma das principais sociedades de cirurgia cardiovascular 
americanas e a nossa SBCCV, a principal sociedade de 
cirurgia cardiovascular do Hemisfério Sul.

Compõem a diretoria do Valve Symposium, além dos 
representantes da SBCCV, Dr. Walter Gomes e Dr. Rui de 
Almeida, além dos colegas americanos, Dr. Vinay Badhwar 
e Dr. Marc R. Moon. 

O corpo de conferencistas integra colegas da Suíça, 
Canadá, Alemanha e Estados Unidos, respectivamente: Dr. 
Thierry-Pierre Carrel, Dr. Tirone E. David, Dr. Volkmar Falk, 
Dr. Joseph F. Sabik, III.

Todos, depois do Simpósio, participarão do nosso Congresso. 
Uma excelente oportunidade para conhecê-los e com eles 
trocar ideias e conhecimentos.

Durante o 46º Congresso, buscando um melhor 
aproveitamento, teremos sete convidados internacionais: 
Hani Shennib (EUA), Joseph Sabik (EUA), Ludovic Canaud 
(França), Thierry Carrel (Suíça), Tirone David (Canadá), 
Vinay Badhwar (EUA), Volkmar Falk (Alemanha), todos com 
grande destaque na área de cirurgia cardiovascular, para 

uma troca de experiências e 
enriquecimento de nossos 
conhecimentos, nas palavras 
do nosso Presidente Dr. Rui de 
Almeida.

Aproveito aqui para expressar 
minha opinião sobre a cirurgia 
cardiovascular e seu futuro.

Em primeiro lugar, quero dizer que quando a Sociedade 
foi fundada, em 1969, ainda como Departamento da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia, sob a liderança de dois 
ícones da nossa história – Professor E. J. Zerbini e Professor 
Adib Jatene –, recebeu o nome de Departamento 
de Cirurgia Cardiovascular da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia.

Em 1984 o Departamento foi transformado em Sociedade, 
sendo mantido o nome que persiste até hoje: Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Cardiovascular.

Chamo a atenção dos leitores para o discernimento dos 
fundadores da Sociedade, que tiveram a visão de usar o 
epíteto Cirurgia Cardiovascular e não Cirurgia Cardíaca, 
antevendo a evolução que reservava à especialidade não 
só o coração, mas também os vasos.

Tenho insistido em definir o “novo cirurgião cardiovascular” 
como um especialista que, se pode fazer o “mais” (cirurgia 
a céu aberto), pode fazer o “menos” (cirurgia endovascular, 
intervenções com uso de cateteres, cirurgias minimamente 
invasivas etc.).

Gostei muito da mensagem do Gabriel Mitsumoto, 
atual presidente do Departamento Brasileiro das Ligas 
Acadêmicas de Cirurgia Cardiovascular (DBLACCV).
Apreciaria que todos lessem o que ele escreveu. A cirurgia 
cardiovascular nunca esteve tão viva e assim continuará, 
como sempre atraindo os melhores cérebros. 

Para mostrar que o campo da nossa especialidade não 
está estagnado, é importante saber que a cirurgia de 
revascularização miocárdica diminuiu, mas não acabou; 
os doentes tornaram-se mais complexos, o que até certo 
ponto é bom, pois somente os cirurgiões capazes terão a 
oportunidade de manter-se no ápice da pirâmide.

Novos campos se abrem: as válvulas transcateter são área 
de atuação preferencial para o cirurgião, pois somos nós 
que entendemos de válvulas.

As bombas de auxílio circulatório são uma realidade. No 
ano passado foram implantados 2.500 Ventricular Assist 

Carta do Editor

2
Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery • Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular • 34.2 Suplemento 



6 de abril - Sábado - Anfiteatro C30

 
Inovação,
Incorporação e 
Expansão

5 e 6 de abril de 2019
Fundação Dom Cabral – Alphaville
BELO HORIZONTE/NOVA LIMA • MG

Inovação,
Incorporação e 
Expansão

TEMAS LIVRES 

SBCCV
Sessão 
Especial I

Devices (VAD) nos EUA e 2.000 na Europa. Este é um 
novo campo, cheio de desafios, no qual só o cirurgião 
cardiovascular com amplos conhecimentos poderá atuar.

A área dos transplantes poderá ter um salto de 
resolubilidade, quando os conhecimentos sobre genética 
avançarem um pouco mais. Acredito inclusive que não 
estamos longe dos xenotransplantes, que certamente só 
poderão ser realizados por um cirurgião cardiovascular de 
primeira classe. 

Aos leitores, peço desculpas pelo desabafo. Queria apenas 
dizer-lhes que tenho 80 anos, mas gostaria de ter 20 anos, 
que foi quando comecei a viver a cirurgia cardiovascular 
com o Professor Zerbini. Vocês não têm ideia como o 
começo de tudo foi difícil! 

Afinal, o que o Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery 
(BJCVS) tem a ver com o que escrevi? Digo que tem tudo 
a ver, pois a Revista só vai crescer se tivermos artigos de 
qualidade em abundância.

O BJCVS internacionalizou-se, o que é bom, mas seria 
muito importante receber mais artigos do Brasil, pois 
a Revista é o nosso cartão de visita e eu gostaria que 
mostrasse mais do Brasil que sonhamos.

Existem novidades no campo das publicações científicas 
e parte delas já foram assumidas, graças ao Gabriel Liguori 
e à sua valorosa equipe, responsáveis toda organização e 
manutenção da presença constante do BJCVS nas mídias 
sociais, fator fundamental para que os artigos publicados 
sejam consultados e citados.

Recentemente, J. J. Earnshaw publicou, no British Journal 
of Surgery (BJS), o artigo “It’s all about communication”[1], 
em que se consideram as sete mudanças mais importantes 
na comunicação científica. São elas: “Rapid research 
communications”, “Cutting edge reviews”, “Early online 
publishing”, “Expanding social media platforms”, “Tweets 
of the month”, “Letter to the Editor” e “Visual video & Plain 
English abstracts”.

No BJCVS muitas destas seções estão ativas e estamos 
providenciando as demais, de modo a cobrir todo o 
espectro.

Outra novidade que surgiu no campo da cirurgia foi o 
desenvolvimento de uma “caixa-preta” para os centros 
cirúrgicos, baseada no mesmo princípio que norteia a 
caixa-preta dos aviões[2].

O resultado obtido pelas “caixas-pretas” foi o conhecimento 
dos erros que assolam os centros cirúrgicos. Para evitá-
los, basearam-se na experiência com pilotos de aviões, 
implantando o treinamento em simuladores.

Neste Congresso os participantes terão a oportunidade 
de conhecer e ver o funcionamento dos simuladores, uma 
conquista maiúscula para o ensino-aprendizado.

Uma reivindicação antiga dos sócios da SBCCV era dar 
oportunidade para a apresentação de Temas Livres 
escolhidos. Neste Congresso foi dado um destaque especial 
para os Temas Livres, colocando-os na parte nobre do evento.

Como Editor do BJCVS, ficarei aguardando que todos os 
Temas sejam convertidos em artigos e enviados para a 
Revista. Prometo que será dado um tratamento especial 
para os manuscritos que nos forem enviados. Examinando 
o conteúdo das seções fiquei muito entusiasmado ao ver 
os títulos dos trabalhos, que mostram um real valor.

O curso sobre TAVI será da máxima importância, pois 
este é um campo que não podemos perder, e como já 
mencionado, quem sabe o “mais” também pode aprender 
o “menos”: as técnicas minimamente invasivas para o 
implante de válvulas e outros “devices”.

Outro curso que ressalto a importância é o de Metodologia 
Científica e de como escrever artigos científicos, uma 
antiga aspiração que agora se concretiza.

Com alegria vejo que os acadêmicos aderiram com força 
ao Congresso da SBCCV, e já estão na oitava edição. 
Também vejo que os perfusionistas, nossos companheiros 
do dia a dia, estarão conosco durante o Congresso, em sua 
37ª edição, sem dúvida uma demonstração do valor desta 
especialidade.

Para os perfusionistas tenho uma boa notícia: o Editor-
Chefe da revista Perfusion aceitou nosso convite para ser 
Editor Associado do BJCVS. Trata-se de uma porta para que 
os artigos da área sejam analisados por ele e possamos 
assim ter um lugar de destaque no contexto mundial. 
Espero que possamos receber um bom número de artigos 
sobre perfusão, um campo em plena expansão, quando 
pensamos em ECMO e em outras técnicas salvadoras.

Como todos os anos, teremos no dia 05 de abril, sexta-
feira, das 16 às 17 horas no Anfiteatro Fiat, a Reunião do 
BJCVS, com a seguinte ordem do dia:

• Prestação de contas (financeiro)
• Prestação de contas (científico)
• “Ahead of Print”
• Editores Associados – métricas para cumprimento das 

tarefas    
• ORCID na versão on-line 
• Fator de impacto do BJCVS – campanha
• Planejamento 2019/2020 (projeção financeira e 

científica)
• Regimento Interno
• Normas aos autores atualizada  

Estão convocados para a Reunião: Editores Associados e 
Corpo Editorial, assim como Revisores e todos os colegas.

Esta reunião é muito importante para a vida da Revista. 
Insisto que seja aberta a todos os sócios, que terão voz na 
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apreciação das apresentações e para apresentar sugestões 
que serão bem-vindas.

Infelizmente eu não poderei abraçá-los pessoalmente. A 
velhice foi ingrata comigo. O que mais sinto é a falta que 
me faz o convívio de amigos antigos e novos, que tanto 
alimentava minha alma. Quem sabe possa dizer-lhes um 
alô por videoconferência.

Finalmente, agradeço o apoio que o BJCVS tem recebido, 
ao longo dos anos das sucessivas diretorias, que jamais 
negaram condições para a Revista continuar progredindo.

Deixo aqui o meu muito obrigado à Camila, à Meryt, e 
a todos os companheiros e amigos. Deixo também um 
obrigado muito especial ao Professor Paulo Evora, que 

tem sido um irmão nesta minha luta para continuar sendo 
o Editor do BJCVS

Abraços,

  Prof. Dr. Domingo Braile
Editor-Chefe BJCVS
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Mensagem do 
Presidente da SBCCV

Mais uma vez temos a satisfação de dar as boas-vindas 
a todos os participantes do 46º Congresso da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, neste conclave 
científico, que tem a oportunidade de reunir os cirurgiões 
cardiovasculares brasileiros, na parte científica e numa 
confraternização social. 

Como sempre, este encontro tem o intuito de congregar 
os membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Cardiovascular em um evento do mais alto nível, em que 
assuntos de ordem científico, associativo e de defesa 
de interesses de nossos associados são amplamente 
discutidos. 

A organização local de Minas Gerais, coordenada pelo 
Dr. Luiz Claudio Moreira Lima, tem realizado um trabalho 
enorme para proporcionar a todos nós um acolhimento 
que somente os mineiros sabem fazer. Como foi solicitado 
pelos sócios, este ano a comissão local prepara um jantar na 
sexta-feira, por adesão, e que será um agradável momento 
de confraternização de todos nós e de nossos familiares. 
Temos a certeza que mais uma vez Minas Gerais mostrará 
sua riqueza tanto na parte de gastronomia, como no saber 
recepcionar. Este congresso será um marco na história da 
SBCCV pelas mudanças que os associados pediram e pelas 
inovações que integramos.

Na parte científica, sob a responsabilidade do Prof. Renato 
Kalil, a programação foi ajustada para dois dias, incluindo 
no sábado à tarde a programação dos Departamentos. 
Tal mudança foi necessária para otimizar a logística e os 
custos de todos os nossos associados e congressistas, em 
função das novas regras de compliance.  Teremos sete 
convidados internacionais: Hani Shennib (EUA), Joseph 
Sabik (EUA), Ludovic Canaud (França), Thierry Carrel (Suíça), 
Tirone David (Canadá), Vinay Badhwar (EUA), Volkmar 
Falk (Alemanha), todos com grande destaque na área de 
cirurgia cardiovascular.

Como um dos pontos de destaque desta edição, temos 
que salientar a parceria que a SBCCV está realizando 

com a AATS, através 
do Prof. Walter Gomes, 
trazendo para a quinta-
feira o simpósio “AATS 
Cardiovascular Valve 
Symposium 2019”, no qual estarão presentes seis cirurgiões 
americanos e que permanecerão conosco durante todo o 
evento e teremos a oportunidade de discutir as principais 
novidades no tratamento de lesões valvares da doença 
coronariana. 

Continuaremos prestigiando os trabalhos científicos, 
produzidos pelos membros da SBCCV, com a manutenção 
da sessão dos melhores temas livres e a divisão dos 
demais em salas agrupadas por temas correlatos, bem 
como apresentação de pôsteres, com algumas inovações.

Apesar de todas as situações pelas quais a cirurgia 
cardiovascular atravessa nos últimos tempos, a união de 
nossos associados tem se mostrado um exemplo ímpar 
na solidificação de nossa comunidade e, acima de tudo, 
a consciência de querermos uma Sociedade mais forte e 
ativa, com a participação de todos.

Quero, portanto, estender o convite da Diretoria da SBCCV 
e da Comissão Local para que todos se programem para 
estar presentes e aproveitarem esta oportunidade ímpar 
de convívio entre colegas e amigos, com a participação 
das nossas famílias, na cidade de Belo Horizonte, rica em 
atrações e que tão bem nos recebe.

Sentir-nos-emos muito honrados em vos receber para 
a nossa maior reunião cientifica, com a certeza de que 
sairemos mais capacitados cientificamente e unidos 
associativamente. 

Espero que todos tenham um excelente congresso e 
possam dele tirar o máximo proveito! ”

Prof. Dr. Rui M. S. Almeida 

Presidente da SBCCV Gestão 2018-2019
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TL 01 • 8h30/8h45
Expectativa de sobrevivência de pacientes pediátricos com dispositivo cardíaco eletrônico 
implantável (DCEI) por bradicardia secundária à correção de cardiopatias congênitas

Jose Carlos Rossini Iglezias, Roberto Costa, Wagner Nascimento, Elizabeth Sartori Crevelari, Katia Regina da Silva, Marcia 
Mitie Nagumo, Jessica Moretto Crivelari, Marcelo Biscegli Jatene, Silvana D´Ório Nishioka, Martino Martinelli Filho, Fabio 
Biscegli Jatene

Introdução: A bradicardia pós-operatória é a principal causa de implante de marca-passo pediátrico. O impacto dessa terapia 
na sobrevivência total ou na sobrevivência livre de insuficiência cardíaca nesse grupo de pacientes ainda é pouco conhecido. 

Ojetivo: Avaliar a sobrevivência total e a sobrevivência livre de insuficiência cardíaca refratária em pacientes pediátricos com 
DCEI, por bradicardia pós-operatória.

Métodos: Trata-se de uma coorte retrospectiva de centro de referência de Cardiologia Pediátrica com pacientes que foram 
seguidos por pelo menos 12 meses. Os desfechos analisados foram: mortalidade, transplante cardíaco, mudança de modo 
de estimulação (upgrades), reintervenções cirúrgicas para correção do defeito cardíaco. Foi utilizado o escore RACHS-1 para 
classificação da gravidade do defeito cardíaco congênito e de sua correção.

Resultados: No período de 1982 a 2018, 250 crianças foram submetidas a implantes de marca-passo (MP) ventricular (68,4%), 
MP atrioventricular (29,6%) ou de ressincronizador/cardiodesfibrilador (2,0%). O sexo era feminino em 54,4% e a idade mínima 
foi de 10 dias com mediana de 4,9 anos no implante do DCEI. O risco operatório avaliado pelo escore RACHS-1 mostrou que 88% 
dos casos estavam nas categorias 2 a 4. Durante o seguimento médio de 10,2±9,8 anos, 33,6% dos pacientes necessitaram mais 
do que uma operação para correção de sua cardiopatia, com máximo de até 5 operações. Mudança de modo de estimulação 
feita em 13,2% e transplante cardíaco em 4,0%. A expectativa de sobrevivência total foi de 80% aos 5 anos, 73% aos 10, 68% aos 
15, de 66% aos 30 anos de seguimento. As curvas de sobrevidas estimadas pelo método de Kaplan-Meier evidenciaram que 
a presença de escore RACHS-1 ≥ 3 reduziu significativamente a expectativa de sobrevivência total (P=0,002), assim como a de 
sobrevivência livre de transplante cardíaco (P<0,001) ou de mudança de modo de estimulação (P=0,002).

Conclusão: A expectativa de sobrevivência na população estudada foi de 66% ao final de 30 anos de seguimento. A gravidade 
da cardiopatia congênita e de sua correção, avaliada pelo escore RACHS-1, foi forte determinante dos desfechos morte por 
qualquer causa, transplante cardíaco ou necessidade de mudança de modo de estimulação.

TL 02 • 8h45/9h
A Fragilidade pré-operatória é preditora de piores desfechos pós-cirurgia de revascularização 
do miocárdio e melhora a acurácia preditiva do EuroSCORE

Álvaro Rösler, Gabriel Constantin, Pedro Nectoux, Dionatan Borges, Jonathan Fraportti, Marcela da Cunha Sales, Eraldo 
Lucio, Mauro Pontes, Pedro Dal Lago, Fernando Lucchese

Introdução: Embora a cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM) seja o procedimento cardiovascular mais realizado em 
todo o mundo há décadas e seja o tratamento padrão para doença arterial coronariana complexa, a predição do risco cirúrgico 
para o procedimento apresenta falhas importantes. Nesse contexto, a fragilidade pré-operatória pode desempenhar um papel 
relevante na predição do risco cirúrgico (Afilalo, JACC, 70(6): 689-700, 2017). 

Objetivo:  Avaliar o impacto da fragilidade hospitalar pós-CRM e verificar se alguma outra comorbidade potencializa o efeito da 
fragilidade sobre os desfechos.

Métodos: Nós montamos uma coorte prospectiva de pacientes submetidos consecutivamente à CRM isolada entre janeiro 
de 2013 e dezembro de 2017. A fragilidade foi definida como qualquer deficiência no Índice de Katz, que avalia o grau de 
dependência dos pacientes em realizar atividades diárias básicas. Dos 1508 pacientes, 126 (8,4%) foram classificados como 
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frágeis. As características basais e os desfechos foram comparados por análise univariada. Modelos de regressão multivariada 
foram aplicados para análise ajustada dos desfechos de interesse. As acurácias preditivas dos modelos de regressão foram 
analisadas por meio de curvas ROC. A acurácia preditiva adicional da fragilidade e de possíveis variáveis potencializadoras de 
efeito, quando associadas com os escores de risco cirúrgico, foi apurada pela comparação das curvas ROC com o teste DeLong.

Resultados: Nós observamos que os pacientes frágeis apresentavam idade mais avançada, mais comorbidades associadas 
e a maioria era do sexo feminino. Nós verificamos também que a fragilidade foi um preditor independente para mortalidade 
hospitalar (OR 5,55; IC95% 1,92-16,06; P=0,002) e para eventos cardiovasculares e cerebrovasculares graves - MACCE (OR 5.60, 
95%CI 1.93-16.2, P=0.001). Além disso, por meio de análise ajustada, nós identificamos que a fragilidade esteve associada com 
maior tempo de internação pós-procedimento (B 4.61, 95%CI 2.12-7.10, P<0.001). Complementarmente, nós identificamos que 
a anemia pré-operatória, da mesma forma que a fragilidade, foi classificada como um preditor independente para mortalidade 
hospitalar e para MACCE, e potencializava o efeito da fragilidade sobre os desfechos. Desta forma, nós pudemos verificar que 
quando associadas com os escores de risco cirúrgico, a fragilidade e a anemia melhoraram significativamente a acurácia preditiva 
do EuroSCORE 1 e do EuroSCORE 2 para mortalidade hospitalar (EuroScore1 AUC = 0.70 vs. EuroSCORE1, Fragilidade e Anemia 
AUC = 0.77, P=0.035 - EuroSCORE2 AUC = 0.71 x EuroSCORE2, Fragilidade e Anemia = AUC 0.77, P=0.049).  

Conclusão: Nós constatamos que a fragilidade e a anemia pré-operatória são preditores independentes de mortalidade 
hospitalar e de MACCE pós-CRM. A fragilidade também foi um forte preditor de maior tempo de internação hospitalar. A 
associação da fragilidade e da anemia com os escores de risco cirúrgico resultou em uma melhora significativa da acurácia 
preditiva dos escores em relação à mortalidade hospitalar. A triagem da fragilidade pelo índice de Katz melhorou a avaliação de 
risco para CRM isolada e, quando associada à anemia, demonstrou que pacientes frágeis e anêmicos possuem piores resultados 
cirúrgicos. Identificar estes pacientes pode ainda resultar em cuidados pré-operatórios específicos para o manejo da fragilidade 
e da anemia pré-operatória.

TL 03 • 9h/9h15 
Oxigenação por membrana extracorpórea após cirurgia de Norwood na síndrome da hipoplasia 
do coração esquerdo: uma análise retrospectiva

Victor Hugo Serafini Volpatto, Rodrigo Freire Bezerra, Rodrigo Moreira Castro, Juliana Torres Pacheco, Denilson Vieira da Cruz

Objetivo: Reportar nossa experiência institucional no manejo de neonatos com síndrome da hipoplasia do coração esquerdo 
submetidos à ECMO após cirurgia de Norwood, com o objetivo de identificar possíveis fatores de risco relacionados a maior mortalidade.

Métodos: Foram analisados, retrospectivamente, os prontuários de todos os neonatos com diagnóstico de Síndrome da Hipoplasia 
do Coração esquerdo (SHCE) submetidos a cirurgia de Norwood que necessitaram suporte circulatório através de ECMO veno-
arterial (VA), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica cardiológica, no período de outubro de 2015 até julho de 2018. 
As variáveis independentes avaliadas neste estudo foram variáveis demográficas (idade, peso, sexo, presença de atresia aórtica, 
presença de atresia mitral, diâmetro da aorta ascendente e diâmetro da comunicação interatrial) e variáveis relacionadas ao suporte 
de ECMO (local de início, indicação e tempo de permanência em ECMO). A variável dependente investigada no presente estudo 
foi a sobrevivência. Os dados demográficos e relacionados à ECMO foram comparados entre sobreviventes e não sobreviventes.

Resultados: No total, 21 pacientes foram incluídos no presente estudo. A média de idade foi de 4 (intervalo, 2-69) dias, o peso 
médio foi de 3000 (variação de 2600-3800) g, e 52,4% dos pacientes eram do sexo masculino. A atresia aórtica estava presente 
em 52,4% dos pacientes, enquanto a atresia mitral em 47,6%. O diâmetro médio da aorta ascendente foi de 2,5 (1,6-6,9) cm e o 
diâmetro médio da CIA foi de 5,1 (1,0-11,8) mm. Para 19% dos pacientes, a ECMO foi iniciada na sala de operação; para todos os 
outros, a ECMO foi iniciada na unidade de terapia intensiva (UTI). A indicação para instalação de ECMO foi parada cardíaca em 
57,1% dos pacientes, baixo débito cardíaco em 38,1% e arritmia em 4,8%. O tempo médio de permanência em ECMO foi de 8 
(variação, 3-44) dias. Sobrevida global durante o tempo de acompanhamento do estudo foi de 31,3%. Nenhuma das variáveis 
independentes relacionadas à demografia dos pacientes diferiu entre sobreviventes e não sobreviventes. A porcentagem dos 
pacientes que sobreviveram foi de 66,7% quando o tempo de permanência em ECMO durou 3 dias, 50,0% quando 4 dias, 100% 
quando 5 dias, 65,7% quando 6 dias, 0% quando 7 dias e 50% quando 8 dias; todos os pacientes que permaneceram em ECMO 
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por 9 dias ou mais morreram. Enquanto a taxa de sobrevida dos pacientes submetidos a ECMO por parada cardíaca (PCR) foi de 
12,5%, atingiu 53,3% para aqueles submetidos a ECMO por outras razões que não PCR (teste de Log-rank, P=0,05).

Conclusão: O manejo de neonatos com SHCE submetidos a ECMO V-A continua sendo um grande desafio em todo o mundo. 
Apesar dos elevados índices de mortalidade, um terço dos pacientes foi salvo desta condição fatal. O implante após PCR e o 
maior tempo em assistência circulatória estão relacionados ao pior prognóstico.

TL 04 • 9h15/9h30
Efeitos protetores do 17β-estradiol na lesão hepática e na coagulação após a oclusão total da 
aorta descendente proximal em ratos machos

Marcelo Luiz Peixoto Sobral, Ricardo Ribeiro Dias, Cristiano de Jesus Correia, Aline Santos de Almeida, Roberto Armstrong 
Jr., Ana Cristina Breithaupt-Faloppa, Luiz Felipe Pinho Moreira, Fabio Biscegli Jatene,

Objetivo: As doenças da aorta apresentam alta morbimortalidade e seu tratamento cirúrgico compromete o fluxo sanguíneo do 
trato gastrointestinal. Em estudo experimental anterior, demonstrou-se que o uso profilático do 17β-estradiol foi capaz de reduzir a 
inflamação e a mortalidade, pela preservação da perfusão mesentérica e da integridade intestinal. Uma vez que os níveis de hormônios 
sexuais, no início do período pós-traumático, estão associados a alterações na resposta hemostática, pretendemos investigar a influência 
do estradiol na coagulação e no processo inflamatório hepático após a isquemia e reperfusão (I/R) devido à oclusão da aorta torácica.

Métodos: Ratos Wistar machos foram randomizados e alocados em três grupos: (Sham) falsamente operados (n=10); (IR) animais 
submetidos à oclusão da aorta por 20 minutos, seguidos por período de reperfusão de 2 horas (n=10) e (E2) animais tratados 
com 17β-estradiol (E2, 280 mg/kg, iv) 30 minutos antes da I/R (n=10). Ao final da reperfusão, amostras de sangue e de tecido 
hepático foram coletadas para análise. A coagulação foi avaliada por tromboelastometria rotacional. Foram realizados ensaios 
de agregação plaquetária e análises histológicas de edema e de infiltrado leucocitário. A expressão gênica e proteica da síntese 
de óxido nítrico endotelial (eNOS) e da endotelina-1 (ET) foi investigada. As proteínas relacionadas à apoptose foram analisadas 
por imunohistoquímica.

Resultados: O grupo IR apresentou aumento da agregação plaquetária, quando comparado aos grupos Sham e E2 (Sham=45,1; 
IR=79,1; E2=40,8% ; P=0,02), firmeza do coágulo (Sham=65,8; IR=80,4; E2=68,9mm; P=0,012), menor concentração e maior tempo de 
ativação do fibrinogênio. No grupo E2 houve redução da agregação plaquetária (P=0,016) e aumento de fibrinogênio e fibrinólise 
(P=0,031). A avaliação histológica do fígado não mostrou diferenças quando analisados edema e infiltrado celular, mas houve aumento 
da atividade hepática da AST e ALT nos dois grupos submetidos a I/R (AST: Sham=78; IR=324; E2=242U/L; P=0,0016/ALT: Sham=43,9; 
IR=270,4; E2=184,8U/L, P=0,0007). A análise de apoptose do fígado mostrou redução de BCL-2 após isquemia e reperfusão no grupo IR, 
e o tratamento com estradiol foi capaz de prevenir essa redução (Sham=0,201, IR=0,043, E2=0,453; P<0,0001). Além disso, a expressão 
da eNOS no fígado foi reduzida no IR e aumentada pelo estradiol (Sham=0,22, IR=0,12, E2=0,19; P=0,0002).   

Conclusão: Os dados indicaram que a infusão profilática de 17β-estradiol exerceu efeito protetor, observado pela redução da agregação 
plaquetária e pelo aumento de fibrinogênio. Além disso, o tratamento aumentou a expressão hepática da eNOS e da molécula 
antiapoptótica BCL-2. Suporte Financeiro: processo 2016/14025-3, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

TL 05 • 9h30/9h45
Efeito do bloqueio simpático na morfologia pulmonar e na função ventricular direita em um 
modelo experimental de hipertensão arterial pulmonar

Raphael dos Santos Coutinho e Silva, Rafael Simas, Fernando Luiz Zanoni, Geisla Medeiros, Fernanda Beatriz da Silva, 
Daniel Cury Ogata, Luiz Felipe Pinho Moreira

Objetivo: Avaliar os efeitos da simpatectomia bilateral (SB) na morfologia pulmonar e na função ventricular direita (VD) em um 
modelo de hipertensão pulmonar (HP) induzida por monocrotalina em ratos.
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Métodos: Ratos Wistar machos foram aleatoriamente divididos em 3 grupos: grupo Controle (n=7), com ratos não manipulados; grupo 
HP (n=7), com ratos submetidos à indução da HP por monocrotalina, e grupo SB (n=7), ratos submetidos a simpatectomia bilateral no 
primeiro dia do protocolo de indução da HP. Três semanas após o início da indução da HP, os animais foram anestesiados e a análise 
da função ventricular direita foi realizada através da determinação de curvas de pressão-volume por cateter de microcondutância. 
Após a eutanásia dos animais, o bloco cardiopulmonar foi coletado e submetido a análises morfométrica e microscópica.

Resultados: Análises morfométricas mostraram hipertrofia significativa da parede das artérias pulmonares no grupo HP (22,8±3,4 
μm²), quando comparado ao Controle (8,7±1,2 μm²), enquanto que a SB foi capaz de prevenir esta alteração (11,5±1,8 μm², P=0,01). 
No grupo SB, observou-se diminuição significativa da ocorrência de atelectasia (11,1±2,4% vs. 26,1±3,4%, P=0,004) e da fibrose 
pulmonar (19,5±2,9% vs. 29,4±3,3%, P=0,05), em relação ao grupo HP. A análise morfométrica do VD mostrou hipertrofia da parede 
ventricular no grupo HP quando comparada ao grupo Controle (1,76±0,10 mm vs. 1,03±0,09 mm, P<0,001), acompanhada de 
aumento da área da câmara ventricular direita (8276±1019 mm² vs. 1864±273 mm², P=0,01), enquanto que no grupo SB estas 
medidas não se alteraram significativamente (1,37±0,10 mm; 4837±1187 mm²). Foi observada elevação significativa da relação 
entre a pressão sistólica do VD e a pressão arterial média no grupo HP quando comparada ao grupo Controle (0,69±0,17 vs. 
0,33±0,02, P<0,001) e também ao grupo SB (0,45±0,08, P=0,002). Diminuição significativa no trabalho sistólico pré-recrutável do VD 
foi observada no grupo HP em relação ao grupo Controle (P<0,001), a qual foi preservada no grupo SB (P=0,032).

Conclusão: O sistema simpático tem papel importante no desenvolvimento da HP, sendo observados efeitos positivos da 
simpatectomia bilateral na manutenção da arquitetura pulmonar e na morfologia e função do VD, em modelo induzido por 
monocrotalina em ratos.

TL 06 • 9h45/10h
Eficiência da descelularização como metodologia anticalcificante em biopróteses de pericárdio 
bovino

Claudinei Collatusso, João Gabriel Roderjan, Lucia de Noronha, Allyson Klosowski, Paula Hansen Suss, Luiz César Guarita-
Souza, Francisco Diniz Affonso da Costa, Daniele de Fátima Fornazari

Introdução: A descelularização tem sido descrita como um método alternativo para o processamento de tecidos biológicos 
com diminuição de antigenicidade e resistência à calcificação. 

Objetivo: Caracterizar as propriedades histológicas e biomecânicas do pericárdio bovino descelularizado, fixado com 0,1% de 
glutaraldeído, e avaliar os resultados das biopróteses construídas com este tecido, quando implantadas na posição mitral de 
carneiros jovens.

Métodos: Biopróteses mitrais foram confeccionadas com pericárdio bovino fresco fixado em glutaraldeído a 0,5% (grupo controle) ou 
pericárdio bovino descelularizado fixado em glutaraldeído a 0,1% (grupo estudo). Antes do implante, as amostras foram submetidas 
a histologia (Hematoxilina-Eosina, Movat e 4 '. 6-diamidino-2-fenilindol-DAPI), análise bioquímica (ácido desoxirribonucleico residual 
e epitopos α-gal) e caracterização biomecânica. Dezesseis animais foram incluídos no estudo e randomizados para cirurgia (n=8 em 
cada grupo). As biopróteses foram implantadas como substituição da valva mitral por até 180 dias em ovelhas jovens e os explantes 
foram avaliados histologicamente, por estudos radiológicos e quantificação do teor de cálcio. 

Resultados: O pericárdio descelularizado não implantado exibiu matriz extracelular bem preservada com ausência de células, 
redução de 77% nos níveis de ácido desoxirribonucleico e ausência de epítopos de α-gal detectáveis. Quando comparados aos 
controles, apresentaram menor resistência à tração e maior % de alongamento na direção longitudinal. Após 180 dias em posição 
mitral, as válvulas descelularizadas apresentavam folhetos flexíveis, sem sinais macroscópicos de calcificação. Histologicamente, 
os folhetos descelularizados apresentaram fibras colágenas intactas, melhor remodelamento tecidual e significativa redução de 
89% no conteúdo de cálcio comparado ao grupo controle.

Conclusão: O pericárdio bovino descelularizado manteve a estrutura histológica e as propriedades biomecânicas. Sugere-se 
que biopróteses construídas com pericárdio bovino descelularizado fixado em baixa concentração de glutaraldeído foram 
resistentes a calcificação em modelo mitral de ovinos jovens, podendo, assim, melhorar a durabilidade a longo prazo do tecido.
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TL 07 • 10h/10h15
Comportamento da curva de enzimas cardíacas no pós-operatório de correção total de 
cardiopatias congênitas acianogênicas com 1 hora de clampe. Comparação entre solução HTK e 
sanguínea hipercalêmica

Acrisio Sales Valente, Gustavo Porto Lustosa, Lia Alves Martins Mota, Adriano Lima e Suosa, Fernando Antônio de 
Mesquita, Aloísio Sales Gondim, Ronald Guedes Pompeu, Klébia Castelo Branco

Objetivo: O objetivo do estudo foi comparar a eficácia de duas soluções cardioplégicas utilizadas para proteção miocárdica em 
dois grupos homogêneos de crianças submetidas a correção cirúrgica de cardiopatias congênitas, a solução HTK e sanguínea 
hipotérmica-hipercalêmica (SHH).

Métodos: Trata-se de um estudo longitudinal, prospectivo, tipo ensaio clínico, randomizado e duplo-cego. Foram avaliadas no 
presente estudo 50 crianças operadas consecutivamente, pela mesma equipe cirúrgica. Todas eram portadoras de cardiopatias 
congênitas acianóticas, corrigidas com circulação extracorpórea e clampeamento de aorta com duração média de 60 minutos. As 
crianças foram randomizadas em dois grupos de 25 pacientes onde, no Grupo A, os pacientes receberam a solução HTK/Custodiol 
gelada, administrada em dose única na raiz da aorta e, no Grupo B, os pacientes receberam a solução sanguínea hipotérmica 
hipercalêmica (SHH) em uma concentração de 25Meq/L, administrada na raiz da aorta com uma seringa intermitentemente. Os 
50 números foram aleatorizados pelo programa Epi. Info versão 3.5.1 e colocados em envelopes lacrados. Esses foram abertos 
aleatória e imediatamente antes da aplicação da solução. Os parâmetros avaliados neste estudo foram: a idade, o peso, gênero, tipo 
de cardiopatia, o tempo da cirurgia, circulação extracorpórea e clampeamento da aorta, sendo calculado para cada uma dessas 
variáveis a média e, posteriormente, realizado uma correlação entre os dois grupos. A avaliação de dano miocárdico foi feita através 
da dosagem das enzimas cardíacas, troponina e creatina kinase-MB (CK-MB). As enzimas foram coletadas no pré-operatório, no 
final da cirurgia e 6, 12, 18, 24 e 48 horas após a cirurgia. Os dados foram tabulados e analisados pelo software SPSS, v23, SPSS, Inc. 
para análise e avaliação dos dados obtidos na coleta. Foram consideradas significativas as comparações com valor de P até 0,05. O 
estudo seguiu os princípios éticos de pesquisa envolvendo seres humanos da Resolução 466/12 do CNS, sendo aprovado pelo CEP 
do Hospital de Messejana, protocolo 892/12. Registrado na ReBEC com Numero de Registro RBR-9wqbx9.

Resultados: 62% dos pacientes eram do sexo feminino e tinham a CIV como cardiopatia principal (78%) associada ou não a 
outras lesões. Um total de 6 (12%) pacientes necessitaram de desfibrilação/cardioversão após saída de CEC, 01 (2%) necessitou 
de diálise peritoneal e 01 (2%) foi a óbito. Não houve diferença estatística entre os grupos para nenhuma destas variáveis e a 
distribuição de amplitude amostral, médias e desvio padrão da idade, peso e dos tempos de CEC, cirurgia e clampeamento 
aórtico também não apresentaram diferença estatística entre os grupos. O tempo de clampeamento aórtico para os grupos A 
e B foram 57,8 (DP 20,46) e 56,1 (DP 19,12) respectivamente (P=0,640). Em relação ao comportamento das variáveis troponina e 
CK-MB, ambas variaram significativamente no tempo, mas sem diferença entre as soluções.

Conclusão: Concluímos que em pacientes portadores de cardiopatias congênitas acianóticas, submetidos à correção cirúrgica 
total, com tempo de clampeamento aórtico médio em torno de 1 hora e circulação extracorpórea com hipotermia moderada, 
a solução cardioplégica gelada cristaloide HTK oferece a mesma proteção miocárdica que a solução cardioplégica sanguínea 
hipercalêmica fria intermitente analisada de acordo com as variáveis consideradas em nosso modelo de estudo.

TL 08 • 10h15/10h30
Avaliação de parâmetros na indicação da ECMO veno-venosa em pacientes com quadro agudo 
de SARA que melhoram o sucesso da terapia

Rafael Otto Schneidewind, Rogério Ferrari Perón, Ricardo Kazunori Katayose, Phillipe Travassos, Salomón Soriano 
Ordinola Rojas, Januário Manoel de Souza

Objetivo: Analisar os parâmetros na indicação de ECMO veno-venosa em pacientes com quadro agudo-grave de SARA refratário 
a outros tratamentos e avaliar quais são preditivos de sucesso nos pacientes com choque pulmonar agudo.
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Métodos: A coleta de dados retrospectivos foi feita entre fevereiro de 2014 e maio de 2018 pelo nosso time de ECMO, para 
identificar os parâmetros de sucesso na terapia de ECMO VV. Foram analisados 5 parâmetros: tempo do implante após entubação, 
contagem de plaquetas, escore de Murray, escore de SOFA e RESP Score. Em nossa casuística, tivemos 15 homens e 11 mulheres 
com a média de idade de 55.1 anos de idade (18-71). Os implantes foram indicados conforme protocolo da ELSO. Entre os 26 
casos, 12 foram por pneumonia bacteriana e viral (31,62%), enquanto os outros 14 (68,8%) foram por doença não primária 
pulmonar; o objetivo primário foi alta hospitalar. Os resultados foram comparados usando Qui-Square test e Easy Fisher para 
avaliar o sucesso das variáveis.

Resultados: Na nossa experiência de 26 casos, tivemos 13 (50%) pacientes com alta hospitalar. As variáveis no momento do 
implante que tiveram diferença estatística para o sucesso da terapia foram escore de Murray abaixo de 7 (13 vivos), RESP Score 
acima de 0 (13 vivos), contagem de plaquetas acima de 150.000 (10 vivos) e indicação da ECMO com menos de 72 Horas de 
entubação (12 vivos). O último parâmetro, o escore de SOFA, não teve diferença estatística

Conclusão: A experiência do nosso grupo de ECMO nos mostrou que muito importante para o sucesso da terapia é a rapidez da 
decisão do implante com contagem de plaquetas aceitáveis. O escore de Murray, que nos mostra a gravidade do pulmão, não 
pode estar em um parâmetro muito ruim, nem o RESP Score – escore desenvolvido pela ELSO que nos indica a probabilidade de 
sucesso da terapia ECMO – acima de 0; estes são fortes preditivos para o sucesso da terapia em nosso meio. Em nossa experiência, 
atingimos 50% de sucesso do uso da ECMO VV. A literatura mundial apresenta, nos melhores centros especializados em ECMO, 
resultados entre 60-80% de sucesso. Estes dados nos mostram que nossos resultados não estão distantes da literaturas mundiais 
sobre os melhores serviços.
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TL 09 • 8h30/8h45
Fibrilação atrial pré-operatória é preditora independente de mortalidade hospitalar pós-
cirurgia de revascularização do miocárdio isolada

Álvaro Rösler, Gabriel Constantin, Pedro Nectoux, Marcela da Cunha Sales, Eraldo Lucio, Mauro Pontes, Fernando Lucchese

Introdução: A fibrilação atrial (FA) é uma arritmia que possui impacto bem estabelecido sobre a morbimortalidade de causa 
cardiovascular e cerebrovascular. No entanto, o papel que a FA pré-operatória desempenha sobre o risco cirúrgico ainda é incerto, 
de tal forma que o STS Score considera a FA como uma variável preditora de risco e as duas versões do EuroSCORE desconsideram 
a ocorrência desta arritmia no período pré-operatório para estimar a mortalidade (Saxena, J. Cardiol, 65(3): 224-9, 2015). 

Objetivo: Avaliar o impacto da FA pré-operatória sobre a mortalidade hospitalar pós-cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM).

Métodos: Estudo de coorte prospectivo com inclusão consecutiva de todos os pacientes submetidos a CRM isolada entre 
janeiro de 2010 e dezembro de 2017 em um hospital de referência na área cardiovascular. Foram incluídos 2.710 pacientes; 
70,1% eram do sexo masculino e a média de idade foi de 63 anos. Foram analisadas 62 variáveis, incluindo comorbidades, 
história pregressa, características operatórias e desfechos. Os pacientes foram divididos em dois grupos de estudo: Sem FA (n = 
2.579/95,2%) e Com FA (n = 131/4,8%). A comparação entre os grupos em relação com as variáveis pré-operatórias, operatórias 
e desfechos foi realizada, inicialmente, por meio de análise univariada (Qui-quadrado, Teste T). Posteriormente, a identificação 
e confirmação de possíveis preditores de mortalidade foram realizadas por meio de análise multivariada (regressão logística 
binária). O nível de significância adotado foi de 5%. O software utilizado para as análises foi o SPSS.

Resultados: A análise univariada demonstrou que os pacientes com história prévia de FA tinham idade mais avançada, maior 
prevalência de hipertensão pulmonar, maior taxa de cirurgia cardiovascular prévia, eram mais propensos a serem submetidos 
a cirurgia com CEC e possuíam escores de risco cirúrgico mais elevados (testes estatísticos com valor de P<0,05). As incidências 
de diversos desfechos também foram significativamente maiores no grupo com FA prévia à cirurgia. Reoperação por qualquer 
causa, IAM, infecção respiratória, infecção do trato urinário, MACCE e óbito (4,4% vs. 14,5%; P<0,0001) foram mais frequentes nos 
pacientes com histórico de FA. Além disso, os pacientes com FA prévia tiveram maior tempo de internação (11,3 dias vs. 15,1 
dias; P=0,003). Por meio da análise multivariada, ajustada para as variáveis que demonstraram diferenças na análise univariada 
preliminar, foi possível verificar que a FA pré-operatória se associa de forma independente com a ocorrência de óbito hospitalar 
pós-CRM (OR 1,83; IC95% 1,01 - 3,33, P=0,046).

Conclusão: A FA pré-operatória é uma condição frequente e possui um impacto significativo sobre o aumento da ocorrência 
de óbito hospitalar pós-CRM em nosso meio. Os resultados apresentados reforçam a importância da avaliação criteriosa da FA e 
a inclusão da variável nos modelos de risco cirúrgico, tendo em vista que a arritmia não é considerada ao estimar a mortalidade 
nas duas versões do EuroSCORE, que são escores de risco amplamente difundidos e utilizados na prática médica em todo o 
mundo.

TL 10 • 8h45/9h
Dilatação do Dácron pós operação de aorta ascendente

Juliana Kimie Matsuo, Caio Cesar Cardoso, José Honório de Almeida Palma, Hyong Chun Kim, Aislan Henrique Bezerra 
Pinheiros 

Objetivo: O analisar-se, após troca de aorta ascendente com emprego de prótese tubular de Dácron, há dilatação significativa 
do mesmo no seguimento pós-operatório. A dilatação do tubo de Dácron, pouco investigada em literatura, pode acarretar 
em graves complicações, como dilatação da junção sino-tubular e insuficiência aórtica, formação de pseudoaneurismas, e até 
mesmo a ruptura do Dácron.  
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Métodos: Através de análise de grupo de pacientes submetidos à cirurgia de troca de aorta ascendente, com tempo de 
seguimento entre 21 e 51 meses (média de 32,5 meses), foram analisados prospectivamente 16 casos. Dentre as características 
da população estudada, destaca-se: sexo feminino 31,2% e masculino 68,8%; idade média de 56,7 anos (entre 37 e 77 anos); 
cirurgias realizadas: Bentall de Bono 18,7%, troca de aorta ascendente 31,2%, troca de aorta ascendente e arco 18,7%; Bentall com 
revascularização de miocárdio 12,5%; troca de aorta ascendente com plastia de válvula aórtica 12,5%; troca de aorta ascendente 
com plastia valvar mitral 6,2%. Mediu-se tamanho do tubo de Dácron com estudo de imagem angiotomográfica, comparando-
se ao diâmetro nominal do tubo implantado. Pelo teste T de Student para variáveis quantitativas contínuas, verificou-se se o 
aumento do diâmetro do tubo de Dácron é estatisticamente significativo, com intervalo de confiança de 95%. 

Resultados: O tempo médio de seguimento pós-operatório foi de 32,5 meses. A média do diâmetro do tubo de Dácron 
implantado quando da cirurgia foi de 27,7 mm. No controle tomográfico, a média do diâmetro do tubo de Dácron observado 
foi de 36,3 mm. Através do teste T de Student, identifica-se que o aumento do diâmetro do tubo de Dácron é estatisticamente 
significativo (P=0,00000011), sendo a média de aumento neste grupo de pacientes, durante o período estudado, de 7,9mm.  

Conclusão: Após o implante de tubo de Dácron em aorta ascendente, em seguimento pós operatório de curto tempo, 
observou-se significativa dilatação do tubo, o que pode implicar em potenciais complicações, tal como a dilatação da junção 
sino-tubular, acarretando em insuficiência aórtica, especialmente em procedimentos nos quais associa-se a plastia valvar aórtica, 
formação de pseudoaneurismas, e em última análise, até ruptura da prótese tubular.

TL 11 • 9h/9h15 
O papel do peróxido de hidrogênio na reatividade vascular de artérias coronárias humanas 
derivadas de corações transplantados

Bruno Almeida Rezende, Lucas F Alves, Leonardo S Augusto, Gabriela B P Zimerer, Diego da S Neves, Eduardo C Damasceno, 
Thiago F Diniz, Thales M Battisti, Renato Bráulio, Claudio L Gelape, Virginia S Lemos

Introdução: Vasorelaxantes derivados de endotéloio incluem o óxido nítrico (NO), a prostaciclina e fatores de hiperpolarização 
dependentes de endotélio, como o peróxido de hidrogênio (H2O2). Na disfunção endotelial, um aumento na liberação de H2O2 
pode contribuir para compensar o desequilíbrio na via de NO em diversas estruturas vasculares, como a artéria coronária. 

Objetivo: Caracterizar a contribuição do H2O2 no relaxamento endotélio-dependente, e explora o papel da síntese neuronal 
de NO (nNOS) na sinalização de H2O2 nos três principais segmentos da artéria coronária humana (HCA) derivadas de corações 
transplantados.

Métodos: Segmentos das artérias direita (RCA), circunflexa (CCA) e descendente anterior esquerda (LADA), obtidos de corações 
transplantados, foram montados em câmaras para órgãos contendo solução de Krebs aerada com mistura carbogênica, a 37°C. 
As HCAs foram pré-contraídas com serotonina (0,3µM), e curvas dose-resposta a histamina (10nM to 100µM) foram realizadas 
com ou sem a presença de inibidores farmacológicos como L-NAME (inibidor não-seletivo de NOS), indometacina (inibidor de 
produção de prostanóides), catalase (decompõe H2O2) ou inibidor 1 (inibidor seletivo de nNOS).

Resultados: Na LADA, L-NAME e catalase aboliram relaxamento por histamina; contudo, o inibidor 1 não afeta a resposta 
relaxadora causada pela histamina neste vaso. RCA e CCA demonstraram inibição parcial de resposta vasodilatadora por 
histamina quando previamente tratados com L-NAME e inibidor 1, mas nenhum efeito foi observado em CCA pré-tratada por 
catalase. Já nas RAC, contudo, a catalase induziu uma inibição parcial no mesmo nível de L-NAME e inibidor 1. A indometacina 
não afetou a resposta de relaxamento em nenhum dos segmentos de vasos estudados.

Conclusão: Nossos resultados sugerem que H2O2 é o principal agente de relaxamento endotelial induzido por histamina em 
LADA e RCA. A nNOS para ter um papel neste processo somente em RCA. Para CCA, o NO, mas não o H2O2, parece ser importante 
para o relaxamento induzido por histamina. Prostanóides não participam do relaxamento induzido por histamina em HCAs.
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TL 12 • 9h15/9h30
Cirurgia de revascularização miocárdica no Brasil: análise da realidade nacional através do 
Registro BYPASS

Rodrigo Pereira Paez, Nelson Américo Hossne Junior, José Amalth do Espírito Santo, Otavio Berwanger, Renato Hideo Nakagawa 
Santos, Renato A. K. Kalil, Fabio B. Jatene, Alexandre Biasi Cavalcanti, Walter J. Gomes, BYPASS Registry Study Group*

Introdução: A cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM) é a cirurgia cardíaca mais realizada no Brasil. Diretrizes 
internacionais recentes recomendam que as sociedades nacionais estabeleçam base de dados sobre a prática e resultados da 
CRM. Antecipando a recomendação, a SBCCV iniciou, em 2015, o projeto BYPASS, que constitui a base de dados institucional 
sobre a cirurgia cardíaca no Brasil. 

Objetivo: Analisar o perfil, fatores de risco, resultados e estratégia cirúrgica de pacientes submetidos a CRM no Brasil com base 
no registro BYPASS.

Métodos: Este é um estudo transversal com 2292 paciente submetidos a CRM catalogados no registro BYPASS. Dados 
demográficos, quadro clínico, variáveis operatórias e resultados hospitalares são analisados.

Resultados: Os pacientes submetidos a CRM no Brasil são predominantemente homens (71%), com infarto do miocárdio prévio 
em 41,1%, diabetes em 42,5%, e fração de ejeção menor de 40% em 9,7%. A cirurgia foi indicada por Heart Team em 32,9%. 
A maioria dos casos foi operada com uso de circulação extracorpórea (87%), onde a cardioplegia foi o método de proteção 
miocárdica escolhido em 95,2% dos casos. A mediana de vasos tratados foi de 3 e o uso bilateral de enxertos da artéria torácica 
interna ocorreu em 6,9%. A mortalidade hospitalar foi 2,8%

Conclusão: Os dados fornecidos pelo Registro BYPASS são representativos da nossa realidade e prática e em concordância com 
as normas internacionais de qualidade de dados. Esse banco de dados constitui uma importante referência para indicações e 
comparações em procedimentos terapêuticos, assim como em propor modelos subsequentes para melhorar a segurança do 
paciente e a qualidade da prática cirúrgica no país.

TL 13 • 9h30/9h45 
Uso de homoenxertos pulmonares diminuídos cirurgicamente de trivalvular para bivalvular 
para reconstrução da via de saída do ventrículo direito: resultados imediatos e a médio prazo

Fabio Binhara Navarro, Jeser Amarante Faria, Kamilla Stelly Mendonça, Eliana Costa Pelissari: Hospital Pequeno Príncipe, 
Carlos Henrique Gori Gomes, Cassio Fon Ben Sum, Gustavo Klug Pimentel, Cristiano Gustavo Hahn, Tiago Dietrich, Vinícius 
Nicolau Woitowicz, Gustavo Tedeschi dos Santos, Leonardo Andrade Mulinari

Introdução: A utilização de condutos extra-cardíacos permite a reconstrução da via de saída do ventrículo direito (VSVD) 
em diferentes cardiopatias congênitas como Truncus arteriosus, Atresia Pulmonar, Tetralogia de Fallot com Agenesia da Valva 
Pulmonar. Não havendo um substituto ideal, os homoenxertos são uma excelente opção, porém sua disponibilidade e tamanho 
dificultam sua utilização em pacientes pediátricos. A alternativa de redução cirúrgica, diminuindo o diâmetro do homoenxerto 
pulmonar pela ressecção longitudinal de uma de suas cúspides, transformando-o de tricúspide para bicúspide, pode ampliar 
sua utilização, permitindo seu implante em tamanho adequado para pacientes pediátricos, incluindo recém-nascidos.

Objetivo: O estudo em questão visa avaliar o desempenho do homoenxerto valvar pulmonar descelularizado reduzido 
cirurgicamente, com o intuito de confirmar a eficácia deste método a curto e médio prazo.

Métodos: Todos os pacientes pediátricos submetidos a esta técnica cirúrgica foram incluídos no estudo. Além da revisão de 
dados operatórios, os pacientes foram avaliados clinicamente e por estudo ecocardiográfico recente, permitindo, de forma 
simples, segura e não invasiva, verificar o funcionamento do homoenxerto implantado.
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Resultados: Entre julho de 2010 e setembro de 2018, foram operados 15 pacientes que necessitaram de diminuição do 
homoenxerto para adequação deste ao tamanho do paciente para reconstrução da VSVD. O tempo de permanência na UTI 
foi de 10,4 dias e hospitalar de 16 dias (semelhantes àqueles dos pacientes em geral, respectivamente de 10,7 e 15,76 dias). 
A mortalidade operatória foi de 2 pacientes, não relacionadas com o desempenho do enxerto, visto que em ambos a função 
do homoenxerto estava normal, comprovada por ecocardiograma pós-operatório. Ecocardiogramas recentes demonstraram, 
em sua grande maioria, uma dupla disfunção pulmonar, com estenose leve a moderada, com gradiente transvalvar pulmonar 
máximo de 27,5 e médio de 11,8 mmHg, com insuficiência pulmonar leve na maioria dos pacientes, associadas a boa função 
do ventrículo direito. O follow-up médio foi de 42 meses (variando de 3 a 96 meses), sem mortalidade tardia, sem falência do 
enxerto, sem endocardite e sem necessidade de reoperação.

Conclusão: O uso de homoenxertos pulmonares descelularizados reduzidos cirurgicamente para o tamanho adequado para a 
reconstrução da via de saída do ventrículo direito de pacientes pediátricos mostrou-se eficaz e seguro, com bons resultados à 
curto e médio prazo.

TL 14 • 9h45/10h
Infarto agudo do miocárdio e angioplastia coronariana primária: o que dizem os dados 
epidemiológicos brasileiros dos últimos anos?

Gabriel Silvestre Minucci, Luís Paulo Souza e Souza, Ana Paula da Silva Santos, Ronaldo Carvalho Filho, Fernanda Carlini 
de Moura, Nara Ziviani Vale Silva, Ana Paula Furtado Santos, Amanda Chinellato de Lima Pereira, Rafael de Ávila Justino 
da Silva, Dayana Mara Pereira de Souza Sad

Introdução: O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é um processo patológico que afeta inicialmente as artérias coronárias e tem 
como consequência a morte tecidual localizada do músculo cardíaco, devido o quadro de anóxia. O diagnóstico do episódio é 
feito a partir da análise do quadro clínico, do traçado eletrocardiográfico e dos marcadores séricos de necrose miocárdica. Diante 
o diagnóstico, é necessária rápida intervenção para redução da mortalidade cardiovascular e consequente morbimortalidade 
do paciente, sendo as principais alternativas terapêuticas a angioplastia primária e a trombólise por via endovenosa. Segundo 
Cardoso et al (Rev. Bras. Cardiol. Invasiva, 2010; 18:273-80), diversos estudos têm demonstrado a superioridade da intervenção 
percutânea para restauração do fluxo coronariano e redução de morbimortalidade em comparação com o tratamento 
trombolítico.

Objetivo: Analisar o uso de técnica de angioplastia coronariana primária como uma escolha viável e empregada no Brasil em 
relação aos dados sobre IAM.

Métodos: Análise estatística, descritiva e transversal de dados do DATASUS, segundo o Sistema de Informações Hospitalares 
(SIH/SUS) entre os anos de janeiro de 2013 e setembro de 2018.

Resultados: Durante o período analisado, foram registradas 386.839 internações para realização de procedimentos hospitalares 
para tratamento de IAM, enquanto foram registradas 50.847 internações para angioplastia primária de coronárias. O ano com 
maior número de intervenções percutâneas foi 2017, com 10.774 procedimentos (21,2%). No período, houve crescimento de 
76,8% da prática da técnica de angioplastia primária. O custo por internação para realização do procedimento foi de R$6.343, 17 
reais. A média de tempo de internação foi de 5,3 dias (gasto médio de R$1.196,82 reais por dia). A taxa de mortalidade por essa 
técnica foi de 6,58%. Alguns estados, principalmente da região norte (como Acre, Amazonas e Roraima) não possuíam dados 
sobre a realização de angioplastia. Quanto às internações para tratamento de IAM, o custo por internação foi de R$1.899,22 reais; 
a média de permanência foi de 8,4 dias; e a taxa de mortalidade foi de 14,58%.

Conclusão: A partir dos dados coletados, percebe-se que a realização de angioplastia coronariana primária ainda é pouco 
realizada frente a todas as internações para tratamento de IAM, inclusive com estados sem capacidade de empregá-la. Apesar 
dos maiores gastos, percebe-se que é um procedimento que diminui significativamente o tempo de internação e a taxa de 
mortalidade, comparando-se aos tratamentos em geral para infarto. O grande crescimento do cenário de aplicação da técnica, 
com aumento dos casos de IAM e aumento do emprego da angioplastia primária em mais de 70%, são indícios de ser uma 
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alternativa que é e ainda pode ser mais explorada no Brasil, com amplo respaldo da literatura no que tange a grande redução 
de morbimortalidade dos pacientes.

TL 15 • 10h/10h15
O impacto da curva de aprendizado no resultado da operação do Frozen Elephant Trunk

Fabrício José Dinato, Ricardo Ribeiro Dias, José Augusto Duncan, Fábio Fernandes, Félix José Álvarez Ramirez, Charles 
Mady, Fabio Biscegli Jatene

Intodução: A técnica do Frozen Elephant Trunk (FET) é importante ferramenta para o tratamento das doenças complexas da 
aorta torácica. Apesar do estímulo, a sua aplicação, inclusive nos casos agudos, representa um desafio, devido à sua complexidade 
técnica e à morbimortalidade desses pacientes. 

Objetivo: Analisar o impacto da curva de aprendizado nos resultados do FET para a correção das doenças complexas da aorta.  

Métodos: Entre Julho de 2009 e Junho de 2018, 79 pacientes foram submetidos à operação do FET, com idade média de 
57,6±12,5 anos e 63,3% homens. 28% eram reoperações e 43% receberam procedimentos associados. Não houve diferença em 
relação ao diagnóstico e a urgência do procedimento. Com o propósito de comparação, os pacientes foram divididos em grupo 
1 (Período Inicial: 2009-2014; n=39) e grupo 2 (Período de 2015 - 2018; n=40). O tempo máximo de seguimento foi de 8 anos.

Resultados: A mortalidade hospitalar foi maior no grupo 1 (P=0,02). Os tempos de circulação extracorpórea, isquemia miocárdica 
e perfusão cerebral seletiva foram semelhantes, assim como as complicações hospitalares (reoperação por sangramento - 11,4%, 
insuficiência renal aguda com hemodiálise - 7,6%, acidente vascular cerebral - 5% e paraplegia - 2,5%). Na análise multivariada, a 
insuficiência renal crônica (OR=19,63) e a condição de urgência/emergência (OR=7,7) tiveram impacto na mortalidade hospitalar. 
Durante o seguimento, a necessidade de reintervenção distal na aorta foi semelhante entre os grupos (20%).

Conclusão: A curva de aprendizado teve impacto significativo na mortalidade hospitalar e não influenciou na necessidade de 
reintervenção no segmento distal da aorta.

TL 16 • 10h15/10h30  
Ponte para decisão com assistência circulatória mecânica em pacientes abaixo e acima de 30 
anos em choque cardiogênico agudo de etiologias variadas: A idade do paciente é um fator 
determinante para a recuperação?

Rafael Otto Schneidewind, Rogério Ferrari Perón, Ricardo Katayose Kazunory, Salomón Soriano Ordinola Rojas, Marcello 
Laneza Felício, Januário Manoel de Souza

Objetivo: O objetivo deste trabalho é mostrar que a idade do paciente está intimamente ligada à recuperação do coração e à alta 
hospitalar em pacientes com assistência circulatória mecânica pós falência aguda dos ventrículos devido às mais variadas patologias.

Métodos: Os dados foram coletados retrospectivamente entre 2013 e 2018. Foram 8 casos de assistência, sendo 3 casos de 
pacientes com idade abaixo de 30 anos (Média 27 anos) e 5 casos com idade acima de 30 anos (Média 65.2 anos). A etiologia 
do choque cardiogênico no grupo abaixo de 30 anos foi: dissecção de tronco de coronária esquerda com IAM extenso, uso de 
anabolizantes e pós cardiotomia em cirurgia mitro aórtica; para o grupo acima de 30 anos, infarto agudo do miocárdio (2 casos), 
rompimento da parede livre do VE pós IAM, disfunção de prótese aórtica e uma falência do ventrículo direito pós cardiotomia. 
Todos apresentavam FE menor que 30% e faziam o uso de balão intra-aórtico no momento do implante. A indicação da 
transição do balão intra-aórtico para a assistência foi seguindo o escore de Hausmann. Todos eram casos com contra-indicações 
relativas e absolutas para transplante cardíaco. A bomba-centrífuca Centrimag foi utilizada em todos os casos, com e sem 
membrana. Dependendo de caso a caso, consideramos em choque cardiogênico pacientes com altas doses de catecolaminas, 
não suportando uma PAM acima de 50mmHg,e com disfunção grave no ecocardiograma.
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Resultados: 100% dos pacientes abaixo de 30 anos que receberam o suporte circulatório tiveram alta hospitalar. O paciente 
com pior FE foi de 38 %. Nos casos acima, tivemos 3 óbitos por infecção; em 1 caso houve o desmame, mas o paciente veio 
a óbito após 1 mês por causas não cardíacas; e 1 alta hospitalar de um paciente em falência do VD pós cardiotomia. Assim 
obtivemos 62,5 de sucesso da recuperação do coração, sendo que 50% dos pacientes obtiveram alta hospitalar: todos aqueles 
com idade abaixo de 30 anos (3) receberam alta hospitalar (100%), enquanto daqueles acima de 30 (5 casos), apenas 1 (20%) 
obteve alta. Em um artigo publicado por Takayama et al. (Circ Heart Fail. 2014;7:799-806.), em 143 casos de uso de Centrimag 
como assistência nas diversas configurações para o choque cardiogênico agudo, obtiveram 30% de recuperação do ventrículo e 
49% dos pacientes com alta hospitalar, incluindo os que foram transplantados. O viés deste nosso estudo é o N pequeno, assim 
justifica termos melhores resultados que Takayama em relação ao desmame.

Conclusão: Em nossa casuística, apesar no N pequeno, a idade foi determinante no sucesso do desmame da assistência 
circulatória mecânica, fazendo refletir que em pacientes jovens só devemos indicar o transplante cardíaco após a falência de 
todas as etapas da terapia do suporte circulatório mecânico.
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TL 17 • 11h/11h15
Perfil, fatores prognósticos e mortalidade intra-hospital associada à endocardite infecciosa: 6 
anos de experiência em um Hospital Universitário brasileiro

Ana Paula Tagliari, Gabriela Vieira Steckert, Lucas Molinari Veloso da Silveira, Adriano Nunes Kochi, Orlando Carlos 
Belmonte Wender

Introdução: Apesar de inúmeros avanços em termos de métodos diagnósticos e de tratamento, a endocardite infecciosa (EI) 
permanece um relevante problema de saúde pública, com elevadas taxas de morbimortalidade. A despeito disso, dados clínicos, 
epidemiológicos e microbiológicos são escassos, especialmente em países em desenvolvimento. 

Objetivo: Descrever o perfil e os aspectos clínicos e epidemiológicos de pacientes com diagnóstico de EI em um hospital 
universitário terciário brasileiro, bem como identificar preditores de mortalidade intra-hospitalar, comparando pacientes 
submetidos ou não a uma intervenção cirúrgica.

Métodos: Estudo de coorte unicêntrico, observacional e retrospectivo de 167 pacientes que preencheram os critérios 
modificados de Duke para o diagnóstico de EI de janeiro de 2010 a dezembro de 2015. Dados são apresentados como média 
e desvio padrão, mediana e amplitude interquartil ou proporção. Desfecho primário foi definido como mortalidade intra-
hospitalar. Regressão logística foi utilizada para análises univariadas e, subsequentemente, um modelo de análise multivariada 
foi procedido para identificar preditores independentes de mortalidade. Um valor de P<0,05 foi considerado significativo. Este 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição no qual foi desenvolvido (nº CAAE:40755515900005327).

Resultados: A média de idade foi 59 ± 16 anos e 66% eram homens. A mediana de tempo entre o início dos sintomas e 
a admissão hospitalar foi de 7 (3-10) dias e entre a admissão hospitalar e o diagnóstico definitivo de EI de 4 (1-7) dias. Os 
sintomas mais prevalentes ao diagnóstico foram febre (84%), sopro novo (40%) e insuficiência cardíaca descompensada (35%). 
Ecocardiograma demonstrou presença de uma ou mais vegetações em 90,4% dos pacientes. Um agente infeccioso pode ser 
identificado em 77%, com Stafilococos aures (25%), Enterococo (14%) e Streptococos viridans (12%) sendo os mais prevalentes. 
Observou-se uma mortalidade geral intra-hospitalar de 41,9%, variando de 49,4% a 34,1% entre pacientes não operados e 
operados, respectivamente (P=0.047). Em análise multivariável, idade (OR 1,02), doença cardíaca prévia (OR 4,19) e infecção da 
valva mitral (OR 3,07) mostraram-se preditores de mortalidade, enquanto tratamento cirúrgico foi o único preditor associado 
a redução de mortalidade (OR 0,367; IC 95% 0,136 - 0,99; P=0,048). Preditores de necessidade cirúrgica em análise multivariada 
foram: sexo masculino (OR 2,5), idade (OR 0,97), regurgitação valvar ≥ 3+ (OR 7,5) e abscesso valvar (OR 8,7). Dentre os pacientes 
submetidos à cirurgia, a mediana do tempo entre o diagnóstico e o procedimento foi de 9 (4-19) dias e dos tempos de circulação 
extracorpórea e de isquemia de 82 (58 - 110) e 62 (44 - 83) minutos, respectivamente.

Conclusão: Esta é uma das maiores coortes descrevendo o perfil de pacientes com EI em 6 anos de experiência em um 
hospital terciário brasileiro. Neste estudo, pacientes manejados conservadoramente apresentaram pior desfecho, em termos 
de mortalidade intra-hospitalar, que aqueles submetidos à cirurgia. A alta mortalidade observada neste trabalho comprova a 
importância de estudos de EI, que propiciem um melhor entendimento das características epidemiológicas e microbiológicas 
associadas a um pior prognóstico e de estratégias capazes de modificá-las.

TL 18 • 11h15/11h30
Resultados hospitalares da cirurgia de revascularização do miocárdio isolada em pacientes com 
insuficiência cardíaca avançada

Álvaro Rösler, Pedro Nectoux, Gabriel Constantin, Marcela da Cunha Sales, Estevan Letti, Eraldo Lucio, Mauro Pontes, 
Fernando Lucchese

Introdução: A insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é um fator de risco bem estabelecido para morbimortalidade pós-cirurgia 
cardíaca, presente inclusive nos principais escores de risco cirúrgicos. No entanto, o aprimoramento das técnicas operatórias, o 
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melhor manejo pré e pós-operatório dos pacientes e os avanços tecnológicos na área possibilitam que pacientes cada vez mais 
graves sejam submetidos a cirurgia cardiovascular com desfechos promissores (Nagendran, Ann. Thorac. Surg.,96(6):2038-44, 
2013). 

Objetivo: Por esta razão, o nosso objetivo foi avaliar os resultados hospitalares da cirurgia de revascularização do miocárdio 
(CRM) em pacientes com ICC avançada e comparar com os resultados em pacientes sem o mesmo perfil de gravidade.

Métodos: O estudo é baseado em uma coorte prospectiva construída a partir da inclusão consecutiva de 2.377 pacientes 
submetidos à CRM isolada. A maioria dos pacientes era do sexo masculino (70,4%), a média de idade era de 63 anos e 20% dos 
pacientes apresentaram diagnóstico pré-operatório de ICC avançada, caracterizada pelas classes funcionais NYHA III e IV. Com 
base neste diagnóstico, os pacientes foram divididos em dois grupos de estudo: Não-ICC avançada e ICC avançada. Foram 
realizadas preliminarmente análises não ajustadas por meio de testes estatísticos univariados para avaliação de fatores de risco, 
características operatórias e desfechos, num total de 62 variáveis. A análise multivariada ajustada por meio de regressão logística 
binária foi realizada posteriormente para avaliar a interação e o efeito de preditores sobre a mortalidade hospitalar pós-CRM. O 
nível de significância adotado foi de 5% e o software utilizado foi o SPSS.

Resultados: Nós pudemos observar que, na comparação entre os dois grupos de estudo, os pacientes com ICC avançada tiveram 
maiores prevalências de anemia, angina instável, angioplastia prévia, lesão em tronco de coronária esquerda > 50% e eram 
mais propensos a serem submetidos a cirurgia com CEC (P<0,05). As demais variáveis pré e transoperatórias não apresentaram 
diferença. Com relação aos desfechos, os pacientes com ICC avançada tiveram maior mortalidade na análise univariada (3,0% 
vs. 5,0%; P=0,028). No entanto, quando avaliado por meio da análise multivariada, o efeito preditor da ICC avançada não se 
confirmou, perdendo significância ao interagir com outros fatores de risco na análise ajustada (OR 1,5; IC95% 0,9-2,6; P=0,080). 
Para a população afetada, portanto, a ICC Classes III e IV não é preditora independente de mortalidade.

Conclusão: Os resultados confirmam o que outros autores têm demonstrado em estudos recentes. A cirurgia de revascularização 
do miocárdio pode ser realizada com segurança e apresentar resultados bastante promissores em pacientes graves, inclusive 
em pacientes com ICC avançada. Estes achados apresentam grande significado para a prática médica cardiovascular, já que o 
aumento da expectativa de vida leva ao aumento de comorbidades associadas e altera o perfil de gravidade e complexidade dos 
pacientes encaminhados para a cirurgia, o que resulta em desafios ainda maiores e na necessidade de contínuo aprimoramento 
das rotinas médicas assistenciais e cirúrgicas.

TL 19 • 11h30/11h45
Análise retrospectiva de perfil clínico e marcadores bioquímicos em doadores de transplante 
cardíaco ortotópico bicaval

Janayna Thaina Rabelato, Adrian Makarios Oviedo Rivadeneira, Carlos Alberto Méndez Contreras, Antônio Flávio Sanchez 
de Almeida, Paulo Chaccur

Objetivo: Definir a qualidade do enxerto cardíaco a ser aceito para o transplante é uma tarefa árdua. Por isto, escores de 
risco baseados em variáveis clínicas do potencial doador, capazes de predizer a sobrevida do receptor pós procedimento, são 
ferramentas importantes para decisão (Ayub-Ferreira et al., 2016; Feldman et al., 2016). O Heart Donor Score comprova que 
alguns fatores estão relacionados com o descarte do enxerto ofertado (Smits et al., 2012; Bacal et al., 2018). O trabalho tem como 
objetivo avaliar os principais dados clínicos e laboratoriais dos doadores e tentar estabelecer relação com o Heart Donor Score.

Métodos: Serão revisados os prontuários dos pacientes submetidos ao transplante cardíaco ortotópico bicaval com a mesma 
equipe, utilizando Custodiol como cardioplegia, durante os meses de agosto de 2014 a janeiro de 2018.

Resultados: Dentro dos 71 prontuários, apenas 53 estavam com todas as informações completas. A maioria da população era 
do sexo masculino (54.71%) e com idade entre 25 a 43 anos (60.37%), média de idade de 27 anos e desvio padrão de oito anos. 
Cerca de 68% dos doadores estavam internados até cinco dias em regime intensivo e 29% dos casos internados entre seis a dez 
dias, dois casos estavam internados há 20 dias, com tempo médio de internação de cinco dias e desvio padrão de 3.54 dias. A 
principal causa de morte encefálica foi trauma cranioencefálico (49.05%), seguida de acidente vascular hemorrágico (35.84%). 
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Cerca de 78% dos doadores fizeram uso de droga vasoativa, sendo 90,24% noradrenalina em doses baixas (até 0.4 microgramas/Kg/
min). No quesito infecção, 14 doadores estavam em uso de antibiótico devido pneumonia, com achado de condensação pulmonar 
em radiografia de tórax, todos tinham hemocultura negativa e leucocitose acima de 12.500 células e tempo de intubação acima de 
seis dias. Na avaliação cardiológica, 90.38% dos doadores tinham eletrocardiograma em ritmo sinusal sem alterações específicas, 
quatro doadores possuíam alteração de repolarização ventricular e um doador com bloqueio atrioventricular de primeiro grau. 
Apenas 26% dos pacientes tiveram acesso para realização de ecocardiograma e apresentaram fração de ejeção preservada. Os 
níveis séricos de troponina menores que 0,1 foram encontrados em 43.4% e menores que 1 em 36.9% dos doadores. Quanto à 
análise de sódio sérico, valores acima de 145 foram encontrados em 87.1% dos casos e creatinina sérica abaixo de 1.2 em 61.2% 
dos doadores. Durante a captação e transplante, foram contabilizados tempo de anóxia acima de 120 minutos em 66.6% dos 
casos, tempo de isquemia fria abaixo de 60 minutos em 58% e tempo de isquemia quente acima de 60 minutos em 71% dos 
casos. Considerando a pontuação do Heart Donor Score, os doadores avaliados variavam entre 9 e 14, considerado risco baixo. A 
sobrevida dos pacientes é de aproximadamente 73% no primeiro ano e 63% no quinto ano após o transplante.

Conclusão: Apesar do aumento progressivo de transplantes cardíacos, o número de órgãos ofertados ainda é insuficiente e 
as equipes precisam descartar os corações limítrofes para doação. Conhecer quais variáveis são preditoras de melhor resultado 
auxiliam no desafio da escolha do melhor doador.

TL 20 • 11h45/12h
Implante transcateter valve-in-valve mitral: a experiência de um Serviço e resultados dos 
primeiros 55 casos

Leonardo Paim Nicolau da Costa, José Honório Palma, Henrique Barbosa Ribeiro,Guilherme Viotto, Davi Freitas Tenório, 
Renan de Carvalho Rodrigues, Romullo Medeiros Santos, Luiz Felipe Pinho Moreira, Flávio Tarasoutchi, Pablo Maria A. 
Pomerantzeff, Fabio Biscegli Jatene 

Objetivo: Analisar os resultados iniciais imediatos, em 30 dias e até um ano, dos primeiros 55 casos consecutivos de valve-in-
valve (ViV) mitral, por via transapical, realizados em um único centro de referência.

Métodos: Foi feita uma análise retrospectiva do banco de dados institucional de todos os casos de ViV realizados na instituição, 
de março 2015 a outubro 2018. Do total de 84 procedimentos, foram identificados 55 casos de ViV mitral e avaliados quanto 
à mortalidade inicial e tardia, classe funcional, gradientes transvalvares e complicações. Foi realizada uma subanálise dividindo 
a casuística entre a primeira e a segunda metade dos casos, a fim de se a avaliar o impacto da curva de aprendizado nos 
resultados. Todos os procedimentos foram realizados em sala híbrida, guiados por radioscopia e ecocardiografia intraoperatória, 
e contaram com avaliação do Heart Team. Na quase totalidade dos casos, a prótese valvar transcateter utilizada foi a Braile 
Inovare por acesso transapical.

Resultados: A idade média dos pacientes foi de 65 anos com 74% de mulheres. A avaliação de risco pré-operatória mostrou 
escores médios do STS para mortalidade e morbidade de 8,36% e 39,8% respectivamente, bem como EuroSCORE II médio 
de 12,12%. Pacientes possuíam uma mediana de 2 cirurgias prévias, tempo médio desde a última cirugia até o ViV foi de 12,1 
anos e 64% dos pacientes possuíam etiologia reumática para valvopatia mitral. Avaliação ecocardiográfica demonstrou uma 
queda significativa dos gradientes transvalvares mitrais após o ViV, de 23,9 (máximo) e 11,4 mmHg (médio) pré-operatórios, 
para 12,2 e 6,4 mmHg, respectivamente. Ademais, houve melhora considerável da classe funcional, com 95% dos pacientes 
em CF NYHA I ou II em 30 dias; queda significativa da pressão pulmonar (40% dos pacientes possuíam PSAP > 60 mmHg pré-
operatória, mas apenas 18% persistiram com esses valores no momento da alta); nenhum paciente apresentou insuficiência 
mitral mais do que leve após o ViV. 20 pacientes possuíam seguimento por mais de um ano, 80% permaneciam em CF I ou II e 
a avaliação ecocardiográfica desses pacientes, ao final de um ano, não mostrou diferenças com relação ao eco no momento da 
alta, mostrando que os gradientse se mantém baixos. 36% dos procedimentos forma realizados em regime de urgência. A taxa 
de sucesso do procedimento foi de 98,2%, com apenas um caso de óbito intraoperatório por deslocamento da prótese para o 
átrio esquerdo e conversão para cirurgia convencional. Mortalidade global em 30 dias foi de 12,7%, mas uma sub-análise revelou 
uma queda da mortalidade de 18,5%, nos primeiros 27 casos, para 7% nos últimos 28 casos.
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Conclusão: O implante transcateter ViV mitral tem se mostrado uma ótima opção para o tratamento de biopróteses degeneradas, 
em pacientes de alto risco cirúrgico, com múltiplas comodidades e já submetidos a múltiplas cirurgias prévias. Parece haver um 
benefício adicional em pacientes reumáticos e há que se considerar o impacto da curva de aprendizado, na realização deste 
procedimento.

TL 21 • 12h/12h15
Impacto da função valvar aórtica e da necessidade de plastia no resultado das reconstruções da 
raiz da aorta - 13 anos de experiência com a David Operation

Lucas Figueredo Cardoso, Ricardo Ribeiro Dias, Fabrício José de Souza Dinato, José Augusto Duncan Santiago, Fábio 
Fernandes, Fábio Fernandes, Charles Mady, Fabio Biscegli Jatene

Objetivo: Analisar o resultado das RRAPV e analisar comparativamente se a insuficiência moderada/importante e/ou a 
necessidade da plastia da valva aórtica alteraram a sobrevida livre de reoperação desses pacientes.

Métodos: No período de setembro de 2005 a junho de 2018, 104 pacientes foram submetidos à operação do reimplante 
para RRAPV. 69% do sexo masculino, média de idade de 52±16 anos e IMC de 26±4,5. 64% apresentavam insuficiência aórtica 
moderada/importante e 57% foram submetidos à plastia da valva aórtica. 16% eram portadores de síndrome de Marfan e 12,5% 
possuíam valva aórtica bivalvulada. O seguimento foi de 99% da amostra, com ecocardiograma pós-operatório em 87% e tempo 
médio de acompanhamento de 1.160,7 dias.

Resultados: A mortalidade hospitalar foi de 2,9% e um óbito no seguimento (43 dias após a alta hospitalar). A última avaliação 
ecocardiográfica mostrou 92,5% dos pacientes com insuficiência aórtica ≤ a discreta. A sobrevida livre de reoperação foi de 
98,1% (2 reoperações para troca da valva aórtica após 3,7 e 5,5 anos). Não houve endocardite e complicações hemorrágicas 
no seguimento. Um paciente apresentou acidente vascular encefálico 2 anos após a operação. O subgrupo de pacientes com 
insuficiência aórtica moderada/importante era mais velho e apresentava aortas maiores (P=0,001 e P<0,001). No subgrupo 
submetido à plastia da valva aórtica predominavam homens e idosos (P=0,027 e P=0,04), e apresentaram melhor remodelamento 
ventricular (IDDVE P=0,032, IDSVE P=0,025 e IVSVE P=0,18). Não houve diferença de morbidade, mortalidade ou de complicações 
durante o seguimento entre os subgrupos.

Conclusão: A operação de reconstrução da raiz da aorta com preservação valvar pode ser realizada com baixa mortalidade 
hospitalar e reduzida necessidade de reintervenção na valva aórtica (1,9%) em até 13 anos de seguimento. Nem a insuficiência 
aórtica moderada/importante pré-operatória ou a necessidade de plastia da valva aórtica alteraram a sobrevida livre de 
reoperação desses pacientes.

TL 22 •  12h15/12h30
VIRTUAL MEETING - Expandindo as fronteiras do conhecimento em um clique

Marcio Rufino Barbosa Junior, Janayna Thainá Rabelato, Diego do Nascimento Silva, Davi Freitas Tenório, Rodrigo 
Oliveira Rosa Ribeiro de Souza, Magaly Arrais dos Santos

Objetivo: Facilitar o livre acesso à informação em cirurgia cardiovascular através de aulas e discussões com os principais cirurgiões 
do Brasil e do mundo via internet, fortalecendo a formação teórica das residências médicas e promovendo a globalização do 
ensino.

Métodos: Através da plataforma de mensagens instantâneas e chat de vídeo Google Hangouts, são realizadas videoconferências 
com cirurgiões cardiovasculares referência em determinado tema. Nesta sala virtual, os convidados podem compartilhar a tela 
de seu computador e, através de sua câmera e microfone, ministrar uma palestra em apresentação de slides ou vídeos, que serão 
transmitidos ao vivo em um canal no site de compartilhamento de vídeos YouTube. Durante a apresentação, os expectadores 
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podem deixar perguntas no chat do canal, que serão lidas ao palestrante ao final da aula, iniciando uma produtiva discussão em 
tempo real sobre o tema. Ao final, a transmissão é encerrada e fica disponível para o livre e ilimitado acesso.

Resultados: Após a definição do tema abordado, palestrante e data, as aulas foram divulgadas nas mídias sociais Facebook 
e Instagram. A primeira aula foi realizada no dia 27 de julho de 2018, com o tema: Cirurgia Minimamente Invasiva. Este vídeo 
foi visualizado 163 vezes, com tempo de exibição total de 1.753 minutos assistidos e 10 vezes compartilhado até o presente 
momento. Já na segunda aula, abordando as técnicas transcateter, houve importante aumento nos quesitos anteriormente 
analisados, sendo visualizada 276 vezes, com 3.176 minutos assistidos e foi compartilhada 21 vezes. O enorme potencial de 
divulgação de conhecimento foi rapidamente percebido, e logo recebeu apoio de cirurgiões internacionais consagrados como 
os doutores Tirone David e Ottavio Alfieri. Hoje, o canal no YouTube já conta com 248 inscritos, e possui 13 aulas com cirurgiões 
nacionais e internacionais, ministradas em idioma português e inglês, possuindo um total de 8.152 visualizações, 110.524 
minutos assistidos, 135 compartilhamentos e acessos do Brasil, Canadá, Estados Unidos, Romênia e Itália.

Conclusão: O aumento exponencial do volume necessário para a formação do cirurgião cardíaco demanda novas soluções 
para uma disseminação rápida e efetiva de conhecimento. O Virtual Meeting, desta forma, se mostra como uma solução viável 
para tal. Com custo mínimo, alcance global e acessível em qualquer dispositivo, esta ferramenta quebra as fronteiras logísticas 
usuais e reduz o gap de disseminação da informação com suas transmissões em tempo real. Ainda, oportuniza a todos desfrutar 
da experiência de referências nacionais e mundiais em inúmero e relevantes assuntos, permitindo a revisão do conteúdo, 
adequação aos imprevisíveis horários da residência médica e promovendo a globalização do ensino.

TL 23 • 12h30/12h45
Tática e resultados da correção cirúrgica das comunicações interatriais vídeo assistidas

Denoel Marcelino de Oliveira, Valdo José Carreira, Júlio Faria Honório, Paulo Araújo Amorim, Rômulo Guimarães, Rodrigo 
Barcellos, Fabrício Caron, Maritza Anzanello, Lina Miura, Cristiane Gomes

Objetivo: Descrever as táticas e analisar os resultados do tratamento cirúrgico das comunicações interatriais (CIA) em crianças 
e adultos pela técnica vídeo assistida.

Métodos: Foram analisados os dados de 40 pacientes operados consecutivamente entre novembro de 2013 e outubro de 
2018. A circulação extracorpórea (CEC) foi conectada por dissecção da veia e artéria femoral esquerda e punção da veia jugular 
interna direita com cânulas periféricas. Acesso foi realizado por mini toracotomia de 2,5 a 4,5 cm na região submamária direita. 
O tórax foi acessado pelo terceiro ou quarto espaço dependendo do nível do CIA. Foi implantado porte na linha axilar anterior 
(LAA) no espaço do acesso ao tórax com trocater de 5 mm e ótica de vídeo cirurgia de 5mm com 30 graus. Pinça aórtica (PINÇA) 
transtorácica (Chitwood Clamp, Scanlan) foi posicionada na LAA 1 a 2 cm acima do porte do vídeo. Foi utilizada única dose 
anterógrada de cardioplegia del Nido 20ml/kg. Os defeitos foram fechados com enxerto L-HYDRO não aldeídico (Labcor) com 
sutura contínua com polipropileno. Foram divididos grupos de peso < 30Kg e < 40Kg e sexo para análise estatística realizada em 
programa EPI INFO versão 7. Foi estabelecido P<0,05 para significância.

Resultados: Idade variou entre 1 e 55 anos, com média de 10,8±11,3 e mediana de 5,5. Sexo feminino predominou, 28 pacientes, 
70%. O menor paciente tinha 7,8 Kg e o maior 88 Kg, mediana de 24,25 Kg e média de 32,6±20,12 Kg. Dos pacientes, 70%, tinham 
peso < 30 Kg e 37,5% peso < 20 Kg. CIA Ostium Secundum (OS), Seio Venoso (SV), Ostium Primum (OP) e Seio Coronariano (SC) 
ocorreram em 65%, 30%, 2,5% e 2,5% respectivamente. Seis pacientes, 15%, foram submetidos a procedimentos associados, 3 
plastias mitrais, uma plastia tricúspide e 2 CIA OS. Os tempos de CEC e PINÇA variaram de 50 a 155, com média de 88,0±27,79 
min e 35 a 107, com média de 56,19±18,31 min. O tempo de CEC foi maior quando o peso > 30Kg, 108,3±29,0 contra 71,1±11,5 
min com P=0,0002. Foi utilizado sangue para montagem da CEC em somente 35% dos pacientes. A média de peso dos pacientes 
que usaram sangue foi de 20,8±11,46 contra 38,9±21,08 Kg, P=0,0052, sendo que peso < 30Kg esteve associado com seu uso, 
p=0,0031. Média de tempo CEC para correção de defeito OS, 80,72±21,32 min, foi menor que no defeito SV, 101,91±35,0 min, 
sem diferença estatística, P=0,43. O tempo CEC foi maior quando peso > 40 kg no sexo feminino com P=0,000001, indicando 
maior dificuldade na presença de mama. Um paciente teve pneumonia e outro sangramento necessitando de re-intervenção 
pelo mesmo acesso. O tempo médio com dreno foi 24 horas e internação de 70 horas. Não houve óbito no grupo estudado.
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Conclusão: Os resultados da técnica são favoráveis com baixos níveis de transfusão, tempo de internação e complicações 
inferiores aos da técnica convencional descritos na literatura. Peso < 30 Kg associou-se com necessidade de transfusão, porém 
menores tempos de CEC. Sexo feminino com peso > 40Kg esteve associado com maior tempo de CEC. Concluímos que correção 
de todos os tipos de CIA, independentes de peso, podem ser realizados com segurança pela técnica estudada.

TL 24 •  12h45/13h
Preditores de risco para desproporção prótese-paciente no tratamento cirúrgico de troca de 
válvula aórtica por bioprótese

Amanda Pinheiro Perdão, Jenny Lourdes Rivas de Oliveira, Marina Bond, David Le Bihan, Rodrigo Barreto, Dorival Julio 
Della Togna, Samira Kaissar Ghorayeb, Luiz Carlos Bento de Souza, Ausristela Isabel de Oliveira Ramos, Mercy Herrera 
Arcos, Magaly Arrais dos Santos

Objetivo: Identificar os preditores de risco de desproporção prótese-paciente (DPP) no tratamento cirúrgico de válvula aórtica 
por prótese biológica. As variáveis clínicas pré-operatórias e perioperatórias estão relacionadas com maior risco de desproporção 
prótese-paciente.

Métodos: Estudo de coorte observacional prospectivo, com um total de 270 pacientes adultos com estenose valvar aórtica ou 
dupla lesão valvar aórtica submetidos à cirurgia de troca de válvula aórtica isolada, no período de janeiro de 2010 a dezembro 
de 2013. A idade média foi de 62,85±13,52 anos, com 57,4% do sexo masculino e 42,6% do feminino. O tempo de seguimento 
médio foi de 4,53 - 2,11 anos. Definiu-se a presença de DPP quando a área de orifício efetivo indexado < 0,90 cm²/m². Teste 
de Wilcoxon-Mann-Whitney e teste exato de Fisher para verificar a diferença entre os grupos nas variáveis quantitativas e nas 
variáveis qualitativas. Para a análise de sobrevida, curva de Kaplan Méier. A significância estatística para valores de P<0,05.

Resultados: A taxa de mortalidade em 30 dias foi de 7,03% e tardia de 1,85%. Dentre os 270 pacientes, 121 (44,81%) apresentaram 
DPP. Os fatores que foram preditores de DPP foram o índice de massa corpórea (IMC) P<0,001, a relação septo/PPVE P=0,034, 
gradiente transvalvar aórtico sistólico médio P=0,07, tamanho da prótese P=0,002 e os pacientes que tiveram cirurgia cardíaca 
prévia P=0,036.

Conclusão: Nos pacientes submetidos à troca valvar aórtica por bioprótese, os principais preditores de desproporção prótese-
paciente foram o IMC, a relação septo/PPVE, o gradiente transvalvar aórtico sistólico médio e o tamanho da prótese. Os pacientes 
que tiveram cirurgia cardíaca prévia tiveram menor DPP.
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TLL 01 • 9h/9h15
Resultados imediatos e tardios das principais terapias de redução septal na cardiomiopatia 
hipertrófica obstrutiva

André de Carvalho Dosatti, Abner Henrique Fleury, Matheus Henrique Bastos Martins, Luiz Antônio Brasil

Objetivo: Avaliar os resultados imediatos e tardios da miectomia cirúrgica e da ablação septal alcoólica (ASA) no tratamento da 
cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, por meio da análise dos resultados de cada procedimento representados pela sobrevida, 
pela redução do gradiente intraventricular e pela redução da classe funcional (NYHA).

Métodos: Foi desenvolvida na pesquisa a revisão sistemática, orientada pela aplicação de métodos sistematizados de pesquisa 
e seleção de artigos, pela apreciação crítica e pela integração das informações do conjunto dos 25 estudos selecionados. Esses 
artigos julgavam a miectomia e/ou a ASA por meio de parâmetros, como a redução do gradiente intraventricular, a diminuição 
da classe funcional de New York Heart Association e as taxas de sobrevida em 5 e em 10 anos. As bases de dados utilizadas para a 
busca de artigos foram a LILACS e a MEDLINE, por meio dos descritores "Hypertrophic cardiomyopathy myectomy" e "Hypertrophic 
cardiomyopathy septal ablation". Os limites estabelecidos para a busca foram o idioma de publicação (inglês, espanhol ou 
português), a data de publicação (a partir de 2008) e o tipo de estudo (coortes prospectivos e retrospectivos).  

Resultados: Os resultados imediatos analisados pelos parâmetros de diminuição do gradiente na via de saída do ventrículo 
esquerdo e de mudança da classe funcional (NYHA) mostram-se estatisticamente significantes (P<0,05) em ambas técnicas, 
e representam o sucesso terapêutico e melhora clínica do paciente. Da mesma maneira, os resultados tardios nos dois 
procedimentos evidenciam alta taxa de sobrevida de 90% em 5 anos e de 80% em 10 anos, na maioria dos estudos. Essas 
taxas de sobrevida são comparáveis às esperadas para a população geral e são superiores a dos pacientes que não realizaram 
nenhuma das intervenções.

Conclusão: Tanto a miectomia quanto a ASA são procedimentos reproduzíveis e apresentam desfechos imediatos e tardios 
comparáveis. Dessa maneira, o juízo na escolha do procedimento deve ser feito a partir das indicações e complicações de uma 
cirurgia aberta (miectomia) e de um procedimento minimamente invasivo (ASA), considerando-se as condições clínicas do 
paciente. A escolha pela terapia deve, portanto, ser individualizada.

TLL 02 • 9h15/9h30
Terapia nutricional em pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca

Bianca Alves de Miranda, Ylin Caroline Santos Chan, Marina Matos Coqueiro

Objetivo: Elucidar os cuidados com a nutrição enteral em pacientes em PO de CCV.

Métodos: Realizou-se revisão da literatura nos bancos de dados Scielo, Medline, Mdconsult, PubMed e Springer Link com os 
descritores: "enteral nutrition in postoperative cardiac surgery", "nutritional aspects cardiac surgery" e "nutrição enteral em pós-
operatório imediato de cirurgia cardíaca", avaliando 27 artigos entre 2010 e 2017.

Resultados: A nutrição enteral é a forma de administração de suplementos nutricionais orais (SNO) em diversas condições, 
como na impossibilidade de administração oral, instabilidade hemodinâmica, e pós-operatório (PO) de alta complexidade, como 
a cirurgia cardiovascular (CCV). É ofertada através de sonda nasogástrica, nasoenteral ou percutânea. Os cuidados nutricionais 
antes e depois de cirurgias estão bem estabelecidos como fatores que influenciam na recuperação do paciente. No PO de 
CCV há grande resposta metabólica à injúria cirúrgica, com grande resposta inflamatória, liberação de radicais livres, depleção 
de fatores antioxidantes e vitaminas, bem como, principalmente em cirurgias com circulação extra corpórea (CEC), distúrbios 
sanguíneos como anemia, distúrbios de coagulação, desvio de células brancas, entre outros associados à hemólise e à isquemia, 
que pode causar insuficiência hepática com icterícia e aumento das transaminases. Sobre o este padrão hemolítico, observa-se 
que é acompanhado da depleção da Vitamina B12, tal fato foi documentado em um estudo do Journal of Parenteral and Enteral 
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Nutrition de 2010, com 50 pacientes egressos de revascularização miocárdica, que recomenda a suplementação de vitamina 
B12, visto a depleção pertinente dias após o procedimento. Basicamente, uma dieta enteral deve ser balanceada em proteínas, 
lipídeos, carboidratos, eletrólitos, vitaminas e minerais. Ainda, se faz necessário a atenção nutricional devido ao catabolismo 
acelerado que contribui decisivamente para desnutrição e infecções. A bacteremia pode se relacionar com o trato gastrintestinal 
e é causa da sepse uma das maiores responsáveis pela morbi-mortalidade. Considera-se que se a albumina estiver menor que 
3,5g/dL o quadro de desnutrição pode estar presente e aumenta em 4 vezes a chances para infecções. Também, o íleo paralítico 
é frequente no PO, costuma ser transitório, e atualmente há uma grande tendência a implantar ainda no centro cirúrgico a sonda 
nasogástrica a fim de evitar esta complicação, que está associada a alta da mortalidade. 

Conclusão: A nutrição enteral precoce cada vez mais é tida como um pilar das abordagens que visam uma melhor e mais 
rápida recuperação de pacientes após cirurgia. A terapia nutricional em pacientes críticos é fundamental na recuperação do 
estado clínico, pois contribui para a redução da desnutrição e manutenção dos tecidos, redução do estresse fisiológico, além de 
modular a resposta imune e evitar infecções.

TLL 03 • 9h30/9h45
Avaliação dos fatores preditores de mortalidade em pacientes submetidos à troca valvar aórtica 
em um Hospital Terciário do SUS da rede municipal de Belo Horizonte

Raquel Lemos Borges de Figueiredo, Eduarda Neiva Fernandes, Leticia Camargos Ladeira de Oliveira, Luiza Ávila Pinheiro, 
Eduardo Augusto Victor Rocha

Objetivo: Avaliar os fatores preditores de mortalidade em pacientes submetidos a troca valvar aórtica. Com enfoque se a 
abordagem da aorta ascendente acresce mortalidade à troca da valva aórtica.

Métodos: Foi realizado um estudo de coorte retrospectivo de 135 pacientes submetidos à troca valvar aórtica, com e sem 
troca da aorta ascendente no período de 2011 a 2018. As variáveis analisadas foram: idade, sexo, EuroSCORE II, tempo de CEC 
e de isquemia miocárdica transoperatória e associação com correção de aneurisma de aorta ascendente. As variáveis não 
paramétricas foram estudadas por meio dos testes Qui-Quadrado e Exato de Fisher, Mann-Whitney e T-Student para as variáveis 
numéricas. O tamanho da amostra foi determinado pelo cálculo amostral para uma proporção. Realizou-se uma média das 
taxas de mortalidade hospitalar encontradas, na literatura, dos pacientes que realizaram troca de valva aórtica isolada e troca da 
valva aórtica acrescida de troca de aorta ascendente. A média das mortalidades na literatura corresponde a 3,73%. O nível de 
significância utilizado foi 5% e o erro tolerável foi 20%, revelando a necessidade de 248 pacientes para análise.

Resultados: Encontrou-se associação do óbito apenas com a idade (P<0,001). Entre as variáveis selecionadas para compor a 
análise multivariada, a idade foi a única com significância estatística (P≤0,05), observando-se que a cada aumento de um ano na 
idade a chance de o paciente vir a óbito aumenta 9% (IC95%: 3 a 15%).

Conclusão: A abordagem da aorta ascendente não configurou um fator de risco para mortalidade em pacientes submetidos à 
troca valvar aórtica. Foi encontrada associação do óbito apenas com a variável idade.

TLL 04  • 9h45/10h
Perfil clínico dos pacientes submetidos à cirurgia de troca valvar num Hospital Universitário do 
Nordeste: análise do ano de 2017

Tiago Santos Ribeiro, Vitória Araújo Medeiros, Renato Max Faria

Objetivo: Avaliar o perfil dos pacientes submetidos a cirurgia de troca valvar aórtica (TVAo) e/ou mitral (TVM), bem como plastia 
de valva tricúspide, bem como o reconhecimento de variáveis que impactaram nos desfechos pós-operatórios.

Métodos: O estudo utilizou como base o banco de dados criado pela equipe da Cirurgia Cardiovascular durante todo o ano 
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de 2017. Foram coletados os dados referentes ao gênero, idade, EuroSCORE II, troca valvar realizada, comorbidades prévias dos 
pacientes, reoperações, e desfechos pós-operatórios.

Resultados: Um número de 42 cirurgias foi realizado: 17 TVM, com dez implantes mecânicos, dos quais dois foram associados 
à revascularização miocárdica e três com plastia de tricúspide e trombectomia atrial esquerda, e sete biológicos; 12 TVAo, com 
seis biológicos (com três revascularização miocárdica concomitantes) e seis mecânicos, com uma plastia de tricúspide associada; 
quatro trocas concomitantes à correções de aneurismas de aorta ascendente, com implante de três tubos valvados mecânicos 
e um biológico; e nove cirurgias de dupla TVAo e TVM (uma biológica e o restante mecânico). A média de idade dos pacientes 
foi de aproximadamente 51 anos (±16,2). 25 pacientes eram do sexo masculino e 17 do sexo feminino. O EuroSCORE II médio 
calculado foi de 6,71% (± 9,41%). 13 pacientes eram reoperações. 25% dos pacientes possuíam hipertensão arterial sistêmica, 
7% com diabetes mellitus tipo 2, 7% com doença renal crônica, 17% com doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão 
pulmonar, 16% possuíam fibrilação atrial, 3% com acidente vascular encefálico prévio, 15% tabagistas à admissão e 15% com 
diagnóstico de febre reumática prévia. No tangente aos desfechos intra- e pós-operatório imediato e em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), foi possível avaliar as complicações que ocorreram: 24% dos pacientes evoluíram a óbito (choque de qualquer 
etiologia e vasoplegia), 20% com sangramento excessivo com ou sem necessidade de reabordagem cirúrgica, 16% com infecção 
de ferida operatória, 12% com infecção de outro sítio (qualquer), 12% evoluíram com arritmias (bloqueio atrioventricular total, 
fibrilação atrial), 8% com síndrome coronariana aguda e 8% com endocardite de prótese valvar.

Conclusão: O Nordeste brasileiro é uma região em que a febre reumática é a principal etiologia responsável pela degeneração 
valvar a médio e longo prazo. Além disso, o diagnóstico não realizado corretamente leva à ausência do tratamento correto. 
Em nossa coorte, houve preferência pela troca valvar biológica em pacientes jovens, uma vez que eles vivem em localidades 
cuja avaliação periódica do coagulograma e utilização correta do anticoagulante dificulta a utilização da valva metálica nesses 
pacientes. O EuroSCORE II médio dos pacientes foi de alto risco, fato que corrobora o nível de gravidade em que os doentes 
chegam ao serviço. Nos pacientes idosos, foi comum a associação da troca valvar com a revascularização miocárdica. Por 
fim, o serviço ainda possui elevada taxa de mortalidade principalmente em UTI, fato intrinsecamente ligado ao perfil clínico 
dos pacientes, e a taxa de infecções é um desafio diário que os profissionais da UTI enfrentam, com necessidade de estudos 
posteriores que avaliem de maneira mais específica as condições que implicaram diretamente nessas taxas.
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TLL 05 • 15h15/15h30
Análise das técnicas de preparo do enxerto de veia safena utilizado como bypass das artérias 
coronárias: a técnica no-touch é a melhor opção?

Karine Nascimento Chaves, Vitória Mikaelly da Silva Gomes, Marcella de Albuquerque Wanderley, Isabelle Oliveira Santos, 
Tullazy Cavalcante Torres, Georgianna Silva Wanderley, Shayanny de Souza Silva, Diego Pereira Gregório de Andrade, 
José da Silva Leitão Neto, José Kleberth Tenório Filho, José Wanderley Neto

Introdução: A técnica cirúrgica de preparo do enxerto da veia safena (VS) utilizado na cirurgia de revascularização do miocárdio 
(CRM) pode afetar a sua taxa de patência. A técnica "no touch" (TNT) consiste em retirar o segmento da VS junto com o tecido 
perivascular, mantendo o tecido adiposo circundante, e protegendo-a, assim, contra espasmos. Já a técnica convencional (TC) 
consiste em retirar a VS, sem seu tecido circundante.

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi comparar e analisar os estudos produzidos sobre a TNT e outras técnicas de preparo 
utilizadas, considerando a seguinte questão como norteadora: Análise das técnicas de preparo do enxerto de veia safena 
utilizado como bypass das artérias coronárias: a técnica "no-touch" é a melhor opção?

Métodos: Foi realizada revisão sistemática das publicações dos últimos dez anos nas bases de dados Pubmed e Lilacs, utilizando 
os descritores "coronary artery bypass", "saphenous vein" e "no-touch technique". Do total de 75 artigos encontrados, 19 foram 
selecionados e compuseram a amostra final da presente revisão.

Resultados: Em sua maioria, os estudos foram do tipo caso-controle e de coorte, realizados predominantemente na América do 
Norte e Europa. Houve diferença significativa entre os tamanhos das amostras, que variaram entre estudos de 17 a 368 pacientes. 
A manutenção da integridade endotelial com redução da lesão e de processos ateroscleróticos, preservação de camadas de 
colágeno adventício, aumento da vasa vasorum e da atividade do óxido nítrico endotelial, proporcionando uma melhor proteção 
estrutural, funcional e mecânica, e consequentemente uma maior taxa de patência ao enxerto, foi relatada em vários estudos 
como sendo frequentemente encontrada nos enxertos realizados pela TNT. Johansson et al. (2017) também observaram, com 
acompanhamento ecocardiográfico a longo prazo, que a TNT fornece uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo preservada 
após 16 anos. Para Mannion et al. (2014), a principal desvantagem do uso da TNT para a CRM são as complicações no local da 
coleta. Apesar disso, Vermaa et al. demonstrou em seu estudo que a cicatrização da ferida da perna foi semelhante entre a TNT 
e a TC um ano após a cirurgia. Alternativamente, a coleta endovascular da VS raramente apresenta complicações no local da 
ferida, porém, um estudo publicado recentemente, mostrou que enxertos da TNT tiveram uma taxa de perviedade maior do que 
as veias coletadas endoscopicamente. Domingos Souza (2016), cita como aspectos importantes para melhorar a cicatrização 
da ferida da perna, a prática do uso do mapeamento ultrassonográfico pré-operatório da VS, assim como evitar o agarramento 
direto da veia com instrumentais cirúrgicos e verificar os vazamentos por meio da conexão da VS com a linha arterial da máquina 
de circulação extracorpórea, ao invés da distensão de alta pressão pela seringa.

Conclusão: Os estudos confirmaram a eficácia da TNT em relação a TC e a endoscópica. Embora, a TNT apresente maior risco de 
complicações no local da ferida da perna, as equipes não devem ser desencorajadas quanto à realização do procedimento, mas 
sim, se prepararem para o melhor manejo das possíveis complicações. Ademais, deve-se objetivar o desenvolvimento futuro de 
um método menos invasivo de coleta "no-touch".

TLL 06 • 15h30/15h45
Fechamento da comunicação interatrial por via percutânea e avaliação da mortalidade 
hospitalar, uma experiência inicial

Arthur de Vasconcellos Rocha, Filipe Marques Rodrigues, Julia Oliveira Martins, Eduardo Augusto Victor Rocha 

Introdução: A comunicação interatrial (CIA) é um dos defeitos cardíacos congênitos (CC) mais comuns, responsável por 7% 
a 10% de CC em crianças e 30%-33% dos defeitos congênitos em adultos. Consideram-se quatro tipos anatômicos principais: 
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5 de abril - Sexta-feira - Anfiteatro C30
1) o mais frequente, o ostium secundum ou da fossa oval, corresponde a 75% dos casos; 2) o ostium primum, corresponde a 
15% dos casos; 3) o sinus venosus, tem como característica a presença de uma ou duas veias pulmonares direitas abrindo-se 
anormalmente ao nível do óstio da veia cava superior e corresponde a 8-9% dos casos; 4) o mais raro, seio coronariano abrindo-
se no teto do átrio esquerdo e corresponde a 1-2% dos casos.

Objetivo: Avaliar os resultados imediatos do dispositivo oclusor para o fechamento percutâneo de CIA.

Métodos: Foram operados nove pacientes em um serviço da rede privada em Belo Horizonte (MG), sendo quatro no Hospital 
Lifecenter e cinco no Hospital Luxemburgo, utilizando de dispositivos de oclusão do septo atrial no período de janeiro de 
2014 a julho de 2018. Todos os pacientes operados por este método foram incluídos neste estudo. Punciona-se a veia femoral, 
levando-se um cateter guia até a veia pulmonar superior esquerda. Com auxílio de ecocardiografia e radioscopia leva-se um guia 
até os átrios, ancorando o mesmo em uma veia pulmonar. Um balão é insuflado para mensurar o defeito do septo. Escolhe-se 
um oclusor 20% maior que o orifício do CIA. Dispara-se os dois discos, primeiro o do lado do átrio esquerdo e depois o do lado 
direito. Desconecta-se o oclusor do sistema de entrega, retirando todo o sistema e comprimindo a veia até completa coagulação 
da ferida na virilha. 

Resultados: Não houve nenhum óbito nesta serie de pacientes. Dos nove pacientes operados, todos receberam alta hospitalar 
assintomáticos.

Conclusão: O método percutâneo com o dispositivo oclusor é seguro e apresenta bons resultados imediatos, o que indica ser 
uma tendência como cirurgia preferencial para o futuro.

TLL 07 • 15h45/16h
Correção da transposição dos grandes vasos da base em crianças e adolescentes: estudo 
epidemiológico, análise das internações hospitalares, média de permanência hospitalar, taxa 
de mortalidade e gastos públicos de setembro de 2013 a setembro de 2018

Victor Sandi Mori Salvador, Nikelly Guareschi, Rafael Tristão, Gabriela Curceli Figueiredo, Rodolfo Gomes Dias

Introdução: As cardiopatias congênitas possuem uma expressiva prevalência: cerca de 3,7 a 8/1000 nascidos vivos. Na América 
Latina, vemos que este valor é 4,8/1000 nascidos vivos. Neste contexto, é constatado que a Transposição dos Grandes Vasos 
(TGV) representa 7% do total das cardiopatias congênitas, sendo no período neonatal, a cardiopatia congênita cianótica 
mais frequentemente vista. A TGV é caracterizada pela concordância atrioventricular e discordância ventriculoarterial. É uma 
cardiopatia extremamente fatal caso não seja corrigida a tempo.

Objetivo: Analisar as taxas de internação hospitalar, tempo médio de internação, taxa de mortalidade e gastos hospitalares 
associados a Transposição de Grandes Vasos por um intervalo de tempo de 5 anos (setembro de 2013 a setembro de 2018).

Métodos: Estudo descritivo, retrospectivo e observacional de dados do DATASUS em um período de 5 anos sobre internações 
hospitalares, tempo médio de internação, taxa de mortalidade e gastos hospitalares por Transposição dos Grandes Vasos.

Resultados: No período analisado, houve 492 internações no país para correção da TGV em crianças e adolescentes. Podemos 
observar que a região Centro-Oeste demonstrou o índice mais baixo (29), e a região Sudeste o índice mais alto de internações 
(231), destacando-se Minas Gerais e São Paulo, que apresentam, respectivamente, os maiores índices de internação. A média 
de permanência hospitalar no procedimento foi menor na região Norte (9,8 dias), enquanto o Sudeste evidenciou a maior (19 
dias). O procedimento apresentou taxa de mortalidade (TM) menor no Sudeste: 21,65% e a maior no Norte: 42,42%. Vale ressaltar 
que Minas Gerais e Espírito Santo tiveram 100%. Em referência aos gastos hospitalares, a região Centro-Oeste possui a menor: 
R$827.627,72; em contrapartida, a região Sudeste possui a maior: R$6.057.483,20

Conclusão: O estudo corrobora a necessidade de elaborar estratégias de promoção da saúde e de melhor qualidade 
no procedimento nas regiões Norte e Sul; ambas as regiões obtiveram alta taxa de mortalidade (TM): 42,42% e 39,18% 
respectivamente. Vale destacar ainda que o estado do Amazonas apresentou TM de 100%. Sendo assim, é necessário buscar 
condutas visando a melhoria dos problemas.
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TL01 – 15h/15h20 
Relato de Caso: Hemofiltração venovenosa contínua associada ao líquido de hemodiálise 
durante ECMO – benefícios metabólicos e balanço hídrico

Fernando Oliveira, Sales Cyrino

Introdução: As anormalidades na estrutura cardiocirculatória que se apresentam logo após o nascimento são conhecidas como 
cardiopatias congênitas; uma das formas de apresentação é a estenose aórtica, que pode evoluir com disfunção miocárdica, 
necessitando de suporte cardiorrespiratório em algum momento. Neste sentido, a oxigenação por membrana extracorpórea 
(ECMO) vem sendo desenvolvida e aperfeiçoada ao longo das últimas décadas, sendo frequentes os pacientes que desenvolvem 
insuficiência renal e sobrecarga de volume.

Descrição do Caso: Neste relato de caso, um paciente do sexo masculino evoluiu com estenose aórtica supravalvar grave 
congênita e insuficiência aórtica discreta após o procedimento de valvoplastia percutânea. O presente trabalho apresenta uma 
alternativa para a realização da hemofiltração venovenosa contínua associada ao líquido de hemodiálise (HVCALH) do circuito 
de ECMO utilizando o mesmo material da ultrafiltração convencional.

Conclusão: Concluiu-se que a HVCALH pode ser uma alternativa que pode trazer benefícios semelhantes ao uso da máquina 
de CRRT, com menores custos.

TL 02 – 15h20/15h40 
Práticas da perfusão pediátrica no Brasil: análise dos resultados obtidos por meio de questionário 
eletrônico (survey)

Cibele Speroni, Daniel P. Guimaraes, Luiz Fernando Caneo, Marcelo B. Jatene, Luciana P. Carletto, Fernando Atik, Élio 
Barreto de Carvalho Filho, Fábio Murilo da Costa, Sintya Tertuliano Chalegre, Raquel Christine Krüger Miranda

Introdução: As práticas de perfusão pediátrica têm evoluído muito nos últimos anos e têm sido motivo de inúmeros estudos 
para avaliar suas diferenças ao redor do mundo. No Brasil, até momento, não temos muito claras as práticas adotadas com 
maior frequência, tampouco o perfil dos profissionais ligados a ela. O maior conhecimento da perfusão pediátrica adotada em 
diferentes centros pelo Brasil poderá fornecer oportunidades de melhoria na qualidade nessa área e, consequentemente, nos 
resultados da cirurgia cardiovascular pediátrica.

Objetivo: Conhecer e analisar as práticas e os profissionais envolvidos na condução da circulação extracorpórea (CEC) pediátrica 
no Brasil.

Métodos: A pesquisa foi realizada por meio de questionário com perguntas diretas desenvolvido em programa específico 
de coleta de dados eletrônico (SurveyMonkey, Palo Alto, CA). Esse questionário foi enviado aos perfusionistas de todo o Brasil 
afiliados à Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea (SBCEC), por correio eletrônico. As informações sobre os profissionais 
e suas rotinas de trabalho foram coletadas e analisadas. 

Resultados: Perfusionistas de 23 centros de 11 estados brasileiros que realizam cirurgia cardíaca pediátrica responderam o 
questionário enviado. A maioria dos centros (69%) está localizada em hospital público ou filantrópico e 56% desses hospitais 
realizam mais de 250 cirurgias cardíacas, e apenas 39% realizam mais de 120 cirurgias pediátricas (0 a 18 anos de idade). A 
formação básica dos entrevistados foi maioritariamente Enfermagem (48%) e Biomedicina (35%). Cinquenta e três por cento 
desses profissionais fizeram um curso de especialização com duração mínima de 1 ano, 13% reconhecidos pelo MEC, e 26% 
fizeram estágio específico em perfusão pediátrica. A maioria dos profissionais (78%) trabalha em dois ou mais lugares distintos, 
sendo contratados pelo hospital como pessoa física (61%), e fazem perfusão pediátrica há mais de 10 anos (60%). A maioria das 
máquinas de CEC utilizadas são de fabricação nacional (86%), não pertencem ao hospital e são vinculadas ao descartável em 
consignação (82%). A bomba centrífuga em linha arterial é utilizada em 51% dos casos e 84% não utilizam nenhum dispositivo 
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de segurança, e 11% dos que têm máquina servocontrolada justificam o não uso por orientação do cirurgião. O filtro arterial é 
utilizado em 87% dos casos, e em 45% são utilizados apenas com o “purge line” aberto. A maioria dos serviços tem um protocolo 
bem definido e condutas (hematócrito mínimo, pressão alvo, temperatura alvo, fluxo calculado, exames laboratoriais, circuitos 
etc.) bastante homogêneas. As soluções cardioplégicas utilizadas em sua maioria são Custodiol (61%) e St. Thomas (30%). A 
maioria dos profissionais tem ficha de perfusão em papel (87%), 70% faz check-list específico da perfusão e apenas 39% inclui 
aspectos da perfusão no check-list da sala antes da incisão. As decisões sobre material e condução da CEC são tomadas em 
protocolo na maioria dos casos (87%), contudo cerca de 22% dos perfusionistas referem não serem incluídos nas decisões.

Conclusão: A pesquisa permitiu um conhecimento maior acerca da realidade da perfusão pediátrica brasileira, demonstrando os 
pontos fortes e as oportunidades de melhora. A participação em uma pesquisa como esta é fundamental para o desenvolvimento 
de estratégias no fortalecimento da especialidade; contudo, a participação de maior número de profissionais deve ser estimulada 
para consolidar essa análise.

TL 03 – 15h40/16h
Benefícios da monitoração contínua da PCO2 obtida por um sistema aplicado ao escape do 
oxigenador de membrana do circuito de circulação extracorpórea 

Erika Lopes de Oliveira, Juna Flávia Scramim, Marcela Arias Sanga, Magaly Arrais dos Santos, Valdir Assis dos Reis Filho

Introdução: Kristiansen et al. (Perfusion. 2006;21(1):21-26) demonstra que a capnografia adaptada ao oxigenador de membranas 
é um método fácil e confiável para avaliar a PCO2 em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com CEC. 

Objetivo: Observar o impacto do uso do sistema de capnografia adaptado ao circuito de assistência extracorpórea, avaliar a 
concordância entre valores obtidos pela monitoração contínua do sistema adaptado ao oxigenador e os resultados observados 
no exame de gasometria arterial.

Métodos: Foram selecionados para este estudo 40 pacientes submetidos à cirurgia cardiovascular eletiva com a utilização de 
CEC. Os indivíduos foram divididos em dois grupos: Grupo 1 – 20 pacientes submetidos ao procedimento cirúrgico com CEC 
utilizando coleta de amostras gasométricas em intervalos intermitentes (20-30 minutos); Grupo 2 – 20 pacientes operados 
com um sistema de capnografia adaptado ao escape do oxigenador de membranas e coleta de amostras para gasometria. O 
desfecho primário avaliado foi a comparação entre a pressão parcial de CO2 arterial (PaCO2) entre os dois grupos. O desfecho 
secundário foi avaliar a efetividade da capnografia do oxigenador de membranas. 

Resultados: A média e desvio padrão da PaCO2 do Grupo 1 foi (34,6±7,44) e PaCO2/PeCO2 do Grupo 2 foi (36,5±4,42)/(39,9±3,98). 
A diferença entre os grupos é considerada como não estatisticamente significante (P=0,21). No Grupo 2 a PeCO2 e a PaCO2 

analisada corrigida pela temperatura esofágica obtiveram correlação linear positiva (r=0,79, P<0,001) e o grau de concordância 
apresentou média de (3,47±2,70 mmHg).

Conclusão: Conclui-se que a monitoração contínua da PCO2 do escape do oxigenador de membranas do circuito de circulação 
extracorpórea tem impacto positivo nos resultados gasométricos da pressão parcial de CO2 arterial, confirma e mantém os 
valores de dióxido de carbono dentro dos parâmetros de referência. Essa técnica demonstra ser uma opção com menor custo, 
além de acessível para a monitoração constante do dióxido de carbono.
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PO 01 •  10h30/10h35 
Impacto da desproporção prótese-paciente nas dimensões do ventrículo esquerdo e sobrevida 
a médio e longo prazo em pacientes submetidos à troca valvar aórtica por bioprótese 

Jenny Lourdes Rivas de Oliveira, Amanda Pinheiro Perdão, Marina Bond, David Le Bihan, Rodrigo Barretto, Dorival Julio 
Della Togna, Samira Kaissar Ghorayeb, Luiz Carlos Bento de Souza, Mercy Herrera Arcos, Auristela de Oliveira Ramos, 
Magaly Arrais dos Santos

Introdução: A desproporção prótese-paciente (DPP) é uma condição frequente nos pacientes submetidos à troca valvar aórtica 
em decorrência de gradientes transvalvares residuais maiores. Tem sido associada com a não regressão da massa ventricular 
esquerda, podendo ter impactos na sobrevida dos pacientes.

Objetivo: Avaliar o impacto da DPP nas dimensões do ventrículo esquerdo e na sobrevida dos pacientes submetidos à troca 
valvar aórtica por bioprótese.

Métodos: Estudo de coorte observacional prospectivo de 270 pacientes adultos com estenose valvar aórtica ou dupla lesão 
valvar aórtica submetidos à troca valvar aórtica isolada no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2013, com idade média 
63,58±12,68 anos versus 61,94±14,49 anos (P=0,43), sexo masculino 83 (55,70%) versus 72 (59,50%) (P=0,53) nos grupos Sem 
DPP e DPP, respectivamente. As demais características clínicas pré-operatórias eram similares, salvo no IMC (kg/m2) 26,36±5,26 
versus 29,45±5,71 e na presença de cirurgia cardíaca prévia 30 (11,11%) versus 13 (4,81%) (P=0,036) nos grupos Sem DPP e 
DPP, respectivamente. Foi avaliado o ecocardiograma pré-operatório, pós-operatório precoce de 2,89±3,18 meses e tardio de 
4,22±1,60 anos, no tempo de seguimento médio de 4,53±2,11 anos. DPP foi definida como área de orifício efetivo indexado < 
0,90 cm2/m2. Para avaliar as diferenças entre os grupos foi utilizado o teste de Mann-Whitney para medidas não paramétricas e, 
para análise da sobrevida, a curva de Kaplan-Meier e o teste Log-rank, significância estatística (P<0,05).

Resultados: A taxa de mortalidade em 30 dias foi de 7,03% e tardia de 1,85%. Cento e vinte e um (44,81%) pacientes apresentaram DPP. 
Quando avaliado o impacto da DPP no pós-operatório precoce, em média houve maior diminuição na massa ventricular esquerda 
indexada de 26 g/m2 versus 19 g/m2 (P=0,074), no diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo de 3 mm versus 2 mm (P=0,23), no 
volume diastólico final do ventrículo esquerdo de 16 mL versus 10 mL (P=0,34), aumento na fração de ejeção do ventrículo esquerdo 
(FEVE) de 1% versus 0% (P=0,42) nos grupos Sem DPP e DPP, respectivamente, no entanto sem diferença estatística significativa. Em 
relação ao gradiente transvalvar aórtico médio em média houve diminuição de 34 mmHg versus 27 mmHg nos grupos Sem DPP e 
DPP, respectivamente, estatisticamente significante (P=0,01); no pós-operatório tardio, em média redução não significativa na massa 
ventricular esquerda indexada 24,62 g/m2 versus 17,37 g/m2 (P=0,21), diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo 2 mm versus 
2 mm (P=0,28), volume diastólico final do ventrículo esquerdo 13 mL versus 9 mL (P=0,29), FEVE 0% versus 1% (P=0,36) nos grupos 
Sem DPP e DPP, respectivamente. Só houve diferença estatisticamente significante no diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo 
de 3 mm versus 0,5 mm (P=0,04) e gradiente transvalvar aórtico médio 35 mmHg versus 28 mmHg (P=0,006). Não houve diferença 
significativa na taxa de sobrevida 91,28% versus 90,91% (P=0,99) nos grupos Sem DPP e DPP, respectivamente. Quando divididos os 
grupos em DPP leve, moderada e grave, as taxas de sobrevida foram de 94,11% versus 89,47% versus 90,90%, respectivamente. Houve 
maior mortalidade no grupo DPP moderada e grave, no entanto sem diferença estatística significativa (P=0,73).

Conclusão: Nos pacientes com DPP submetidos à troca valvar aórtica por bioprótese houve menor regressão da massa ventricular 
esquerda, dos diâmetros e volumes diastólicos finais do ventrículo esquerdo, no entanto sem diferença estatística significativa. A 
FEVE foi similar em ambos os grupos. Sem diferença na sobrevida dos pacientes no tempo de seguimento médio de 4,53±2,11 anos.

PO 02 • 10h35/10h40 
Pacientes submetidos à revascularização miocárdica com o uso de artérias torácicas internas 
bilaterais: diabéticos versus não diabéticos

 Achilles Abelaira Filho, Luis Ernesto Avanci, Rodolfo Witchtendahl, Rodolfo Gomes Dias, Daniel Andrade, Thiago Faria 
Almeida, João Carlos Ferreira Leal
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Objetivo: Avaliar a mortalidade intra-hospitalar em até 30 dias e a incidência de infecção profunda da ferida esternal em 
pacientes diabéticos versus não diabéticos submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio com uso das duas artérias 
torácicas internas.

Métodos: Estudo retrospectivo dos prontuários referentes a 152 pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do 
miocárdio com o uso de artérias torácicas internas bilaterais (ATIB) e circulação extracorpórea (CEC) no período de fevereiro de 
2004 a abril de 2017 no Hospital Infante Dom Henrique – Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto, São Paulo. Os 152 
pacientes foram divididos em dois grupos: diabéticos e não diabéticos. Fatores de risco como dislipidemia, níveis de triglicérides, 
hipertensão arterial sistêmica e obesidade foram observados. EuroSCORE II foi calculado para todos os pacientes. Infarto agudo 
do miocárdio (IAM), cirurgias combinadas e de urgência não foram incluídos na amostra. Como desfecho primário foi avaliada 
mortalidade intra-hospitalar e em até 30 dias e como desfecho secundário, infecção profunda de ferida esternal.

Resultados: Entre os 152 pacientes da amostra, a faixa etária variou de 39 a 86 anos, com média de 62,2 anos, com maior 
prevalência do sexo masculino (132 pacientes), divididos em dois grupos: diabéticos (G1: 61 pacientes) e não diabéticos (G2: 
91 pacientes). Para outros fatores de risco, a idade média no G1 foi de 62,09 anos versus 62,13 anos no G2, sexo masculino 51 
(83,60%) do G1 versus 80 (87,91%) do G2, dislipidemia esteve presente em 38 (62,29%) pacientes do G1 versus 55 (60,43%) do 
G2, hipertensão arterial sistêmica (HAS) em 52 (85,24%) pacientes do G1 versus 73 (80,21%) pacientes do G2, obesidade em 
16 (26,22%) pacientes do G1 versus 19 (20,87%) do G2. O tabagismo esteve presente em 20 (33%) pacientes do G1 versus 44 
(48,35%) pacientes do G2. A FEVE abaixo de 40% no G1 foi de 9 (14,75%) pacientes versus 15 (16,48%) no G2. Doença pulmonar 
obstrutiva crônica (DPOC) ocorreu em 8 (13,11%) pacientes G1 versus 14 (15,38%) no grupo G2. O EuroSCORE II calculado obteve 
uma média de 3,2% no G1 versus 2,8% no G2. O tempo médio de CEC e o pinçamento aórtico no G1 foram 105,90 minutos e 
74,14 minutos, respectivamente, e 92,74 minutos e 67,3 minutos no G2. A mortalidade intra-hospitalar ocorreu em três (1,9%) 
pacientes; 2 (3,27%) pacientes eram do G1 e 1 (1,09%) do G2, e não houve mortalidade até 30 dias em ambos os grupos. Não 
houve diferença significativa na mortalidade intra-hospitalar entre os grupos G1 e G2, com P=0,56. A infecção profunda da ferida 
esternal estava presente em apenas um paciente (1,63%). Não houve diferença significativa no resultado secundário infecção 
esternal profunda da ferida entre os grupos G1 e G2, com P=0,40.

Conclusão: Não observamos neste estudo maiores índices de mortalidade intra-hospitalar e em até 30 dias e infecção profunda 
de ferida esternal com o uso de artéria torácica interna bilateral em pacientes diabéticos comparados a não diabéticos, mesmo 
com maior tempo de CEC e pinçamento aórtico em diabéticos.

PO 03 • 10h40/10h45 
A hipertensão arterial pulmonar prediz a disfunção ventricular após a cirurgia de valva mitral? 
Um estudo retrospectivo de coorte

Thiago Faria Almeida, Rodolfo Gomes Dias, Luís Ernesto Avanci, Achilles Abelaira Filho, Letícia Yuri Sato Almeida, Daniel 
Enrique Andrade, João Carlos Ferreira Leal

Objetivo: Estudos descrevem a associação da hipertensão arterial pulmonar (HAP) a resultados ruins após cirurgia da valva 
mitral (VM). Até o momento, entretanto, a literatura é limitada em relação aos efeitos da HAP na função do ventrículo esquerdo 
(VE) e não está claro se ela pode ser considerada um fator preditivo independente para a disfunção do VE. Procuramos examinar 
o impacto da HAP na função ventricular em 30 dias e 1 ano após a cirurgia de VM em nosso serviço.

Métodos: Foram incluídos neste estudo pacientes submetidos à cirurgia de VM no período de 2013 a 2017 em nosso serviço. 
A principal variável independente foi a HAP (PSAP >50 mmHg). A principal variável dependente foi a disfunção do VE (fração 
de ejeção do ventrículo esquerdo – FEVE <55%). As variáveis independentes secundárias incluíram sexo, idade, IMC, história 
médica, estrutura e função cardíaca pré-operatória, tipo de lesão de VM e fisiopatologia, cirurgia e circulação extracorpórea (CEC) 
e tempo de pinçamento cruzado.

Resultados: Pacientes com HAP eram mais velhos (P=0,0416), apresentavam mais comorbidades (hipertensão arterial sistêmica, 
P=0,0108; fibrilação atrial, P=0,0418; diabetes mellitus, P=0,0019), apresentando aumento do diâmetro atrial esquerdo (DAE, 
P=0,0158) e diminuição da FEVE (P=0,0297). Após a cirurgia, a DAE diminuiu ao longo do tempo para ambos os grupos, mas 
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continuou a diferir entre eles (pré-operatório, P=0,0146; 30 dias, P=0,0110; 1 ano, P=0,0047). O diâmetro do VE diferiu apenas 
depois de 1 ano para o diâmetro diastólico final (pré-operatório, P=0,6411; 30 dias, P=0,0688; 1 ano, P=0,0362) e aos 30 dias e 
1 ano para o diâmetro sistólico final (pré-operatório, P=0,3788; 30 dias, P=0,0026; 1 ano, P=0,0073). A FEVE foi menor tanto no 
pré-operatório quanto após 30 dias da cirurgia, mas não após 1 ano, em pacientes com HAP (pré-operatório, P=0,0475; 30 dias, 
P=0,0089; 1 ano, P=0,0608). A disfunção de VE 30 dias após a cirurgia foi significativamente associada à presença de HAP pré-
operatória (P=0,0186). Após análise de regressão logística, entretanto, os preditores independentes de disfunção de VE foram 
idade (P=0,032), diâmetro diastólico final do VE (P=0,023), disfunção ventricular esquerda preexistente (P=0,033) e tempo de CEC 
(P=0,025) nos primeiros 30 dias. Para o período de 1 ano, o único fator independente foi a disfunção do VE preexistente (P<0,001).

Conclusão: Nossos dados não suportam a HAP como um fator independente preditivo para disfunção ventricular esquerda em 
30 dias ou 1 ano após a cirurgia valvar mitral. Mostramos que a disfunção preexistente do VE é um fator de confusão importante 
e que deve ser compensada pela aplicação de tratamento estatístico adequado.

PO 04 • 10h45/10h50 
O diabetes mellitus e a ICC são preditores ou protetores da fibrilação atrial em pacientes 
portadores de marca-passo de dupla câmara? Estudo de coorte retrospectivo

Eduardo Augusto Victor Rocha, Marina Maciel Gea, Stephanie Farias Esteves, Luísa Concessa Andrade Rocha, Luiza 
Navarro Caldeira, Maria Cavallieri Diniz, Sergio Caporali Oliveira, Marcus Gustavo Tito

Introdução: O desenvolvimento de fibrilação atrial (FA) permanente em pacientes submetidos a implante de marca-passo é 
um fenômeno frequente. Entretanto, os fatores desencadeantes e protetores da FA em pacientes portadores de marca-passos 
(MP) são pouco elucidados.

Objetivo: Este trabalho avaliou a associação entre o implante de marca-passo DDD e a ocorrência de FA no pós-operatório 
tardio, a fim de verificar os fatores envolvidos neste fenômeno.

Métodos: Foi conduzida uma coorte com dados de prontuários de pacientes submetidos a implante de marca-passo DDD no 
Hospital Universitário Ciências Médicas (HUCM) de Belo Horizonte (MG) no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2017. 
Foram comparados parâmetros elétricos do marca-passo, valores do limiar de estimulação, resistência elétrica e onda P, nos 
períodos perioperatório e pós-operatório tardio. As comorbidades prévias, como doença de Chagas, diabetes mellitus (DM), 
insuficiência cardíaca, hipertensão arterial sistêmica, coronariopatia, valvopatia e bloqueio atrioventricular, foram estudadas e 
associadas ao implante do MP. Todos os dados obtidos foram analisados estatisticamente, com nível de significância de 0,05%.

Resultados: Foi encontrada uma redução significativa nos valores de resistência elétrica e da onda P, entre o perioperatório e 
o pós-operatório tardio (P<0,0001 e 0,014, respectivamente). Houve menor incidência de FA nos pacientes portadores de DM 
(P=0,045) e maior incidência de FA nos portadores de insuficiência cardíaca congestiva (ICC) (P=0,046).

Conclusão: As resistências elétricas nos eletrodos dos átrios e ventrículos diminuíram no pós-operatório tardio, enquanto a onda 
P aumentou em relação ao momento do implante. Além disso, a ICC mostrou-se como um fator de risco para o desenvolvimento 
de FA, ao passo que o DM parece desempenhar um papel protetor. Contudo, não podemos afirmar se esta proteção é dada pela 
doença ou pelo uso de drogas hipoglicemiantes.

PO 05 •  10h50/10h55 
Função ventricular esquerda após cirurgia de troca ou plastia da valva aórtica 

Mário Augusto Cray da Costa, Allinson Lidemberg Ribeiro, Vanessa Alana Pizato, Elise Souza dos Santos Reis, Marcelo 
Derbli Schafranski, Ricardo Gomes Zanetti

Objetivo: Analisar a evolução da função ventricular após a cirurgia de valva aórtica (troca ou plastia), utilizando como parâmetro 
a fração de ejeção (FE) ventricular esquerda no pré-operatório, e verificar em quais pacientes a melhora é mais significativa.
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Métodos: Este é um estudo analítico-observacional retrospectivo e prospectivo do tipo caso-controle, sendo selecionados 
102 pacientes submetidos à cirurgia de valva aórtica em um hospital de referência em Ponta Grossa, os quais faziam 
acompanhamento no ambulatório. O estudo avaliou as variáveis pela comparação entre o ecocardiograma pré-operatório com 
dois ecocardiogramas pós-operatórios (um precoce e um tardio).

Resultados: A FE pré-operatória apresentou associação inversa com a FE pós-operatória. Da amostra total, em relação ao 
primeiro ecocardiograma pós-operatório, 55,88% dos pacientes apresentaram melhora significativa da FE após a cirurgia 
(P<0,0001). Dentre os pacientes que melhoraram, a média de melhora foi de 12,96%, e a média de piora entre os que pioraram 
foi de 7,48% (P=0,0063). Já com relação ao último ecocardiograma, a melhora ocorreu em 60,78% da amostra total, e a melhora 
média nesse grupo foi de 7,89%. Os que apresentaram maior índice de melhora foram os com FE pré-operatória ≤6 3%, com 
especificidade de 91,11%. Indivíduos com FE pré-operatória ≥69 apresentaram 91,23% de sensibilidade para piora.

Conclusão: A fração de ejeção pré-operatória está intimamente associada com a evolução da FE pós-operatória. Quando se 
realiza a cirurgia valvar com a FE elevada (≥69%), há grandes chances de ocorrer piora da FE no pós-operatório, ao passo que FE 
reduzida apresenta maior percentual de melhora.
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PO 06 • 16h/16h05
Perfil das cirurgias valvares cardíacas no Brasil – Análise de subgrupo do Registro BYPASS

Alexandre Zilli, José Amalth do Espírito Santo, Otavio Berwanger, Renato Hideo Nakagawa Santos, Juliana Rodrigues 
Yamashita do Santos, Solange Guizilini, Renato A. Kalil, Fabio B. Jatene, Walter J. Gomes

Introdução: As doenças valvares constituem a segunda causa de cirurgias cardíacas no mundo. No entanto, o perfil dos 
pacientes e resultados difere de acordo com a população e o país estudado. No Brasil, o projeto BYPASS (Registro Brasileiro 
de Cirurgias Cardiovasculares em Adultos) visa mapear os aspectos epidemiológicos e resultados do tratamento cirúrgico dos 
pacientes com doenças cardíacas.

Objetivo: Analisar o perfil das cirurgias cardíacas valvares realizadas no Brasil, utilizando o banco de dados do Registro BYPASS.

Métodos: Estudo multicêntrico observacional/coorte prospectivo com 17 centros participantes no Brasil. Foram avaliados 
914 pacientes submetidos a cirurgias valvares, isoladas e/ou associadas. Desfechos clínicos pós-operatórios: complicações 
cardiopulmonares e infecciosas; tempos de internação em Unidade de Terapia Intensiva e hospitalar no pós-operatório e 
mortalidade.

Resultados: A idade média dos pacientes foi de 56,8 anos e mulheres representaram 46,7%. A troca valvar aórtica isolada é a 
cirurgia mais frequentemente realizada (34,2% dos pacientes), seguida da troca valvar mitral isolada (25,1%) e posteriormente 
da dupla troca valvar mitral-aórtica (11,3%). A plastia valvar mitral representou 18,7% dos procedimentos mitrais. Acesso 
minimamente invasivo foi realizado em 1,6%. Ventilação mecânica >24h ocorreu em 8,1%. As complicações pós-operatórias mais 
frequentes foram arritmias (22,8%) e infecções (27,5%). Cirurgias custeadas pelo sistema público de saúde (SUS) representaram 
80,8%. A mortalidade hospitalar foi de 7,4%. A etiopatogenia reumática ocorreu em 38,4% dos pacientes operados.

Conclusão: A cirurgia valvar isolada mais frequente no Brasil foi a troca valvar aórtica por acesso aberto convencional, seguida 
pela cirurgia de troca valvar mitral. A etiologia reumática foi a maior causa de doença valvar. O Registro BYPASS é de fundamental 
importância para conhecermos o perfil dos pacientes com doença valvar em nosso país, a fim de delinear estratégias adequadas 
para a promoção de saúde e alocação de recursos para cirurgia cardíaca.

PO 07 • 16h05/16h10
TAVI via acesso transapical como primeira escolha: experiência de 28 casos sem mortalidade de 
um grupo cirúrgico

Fernando Kubrusly, Larissa Vosgerau, Andressa Bertoldi, Diego Gaia, Taiane Belinati Loureiro Kubrusly, Paulo André Bispo 
Machado Júnior, Luiz Fernando Kubrusly

Introdução: O implante transcateter de valva aórtica (TAVI) tem se mostrado uma alternativa para o tratamento de pacientes 
com estenose aórtica severa sintomática. Apesar de menos invasivo, não está isento de riscos inerentes ao procedimento. Dentre 
as diversas complicações de TAVI descritas na literatura destacam-se a necessidade de implante de marca-passo, o acidente 
vascular encefálico (AVE), as complicações vasculares e a regurgitação paravalvar. Apesar de menos utilizado, o acesso transapical 
(TA) é seguro e tem vantagens interessantes, principalmente: 1. Não há o fator limitante do diâmetro ou calcificações nos acessos 
vasculares ilíaco-femorais; 2. Menor risco de microembolização; 3. Menor trauma à valva aórtica; 4. O ângulo de acesso e a 
melhor transmissão de torque favorecem implante e ajustes mais precisos durante a liberação; 5. Em pacientes submetidos a 
cirurgia prévia, fibrose e adesão podem facilitar o acesso e diminuir sangramentos.

Objetivo: Avaliar os resultados cirúrgicos nesta série de TAVI com acesso transapical e prótese balão-expansível. Comparar os 
resultados com a literatura internacional em relação a outros acessos.

Métodos: Estudo prospectivo, realizado de agosto de 2015 a novembro de 2018, dos pacientes submetidos ao TAVI transapical 
com prótese balão-expansível nacional INOVARE®

 (Braile Biomédica), em serviço de cirurgia cardiovascular de Curitiba. Foram 
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avaliados: idade, sexo, comorbidades e sintomas prévios, dados ecocardiográficos, avaliação angiotomográfica, conversão 
para cirurgia aberta, complicações vasculares, implante de marca-passo, AVE, obstrução coronariana, mortalidade e demais 
complicações. Os pacientes foram acompanhados prospectivamente, sendo avaliados mortalidade hospitalar e tardia, dados 
perioperatórios, sintomas pós-operatórios e dados ecocardiográficos seriados em 3 meses, 6 meses, 1 ano e, posteriormente, a 
cada 6 meses.

Resultados: Dos 28 pacientes submetidos ao TAVI via transapical, foram encontrados os seguintes resultados em avaliação 
prospectiva: necessidade de conversão para cirurgia aberta: 0 pacientes (0,0%); lesão vascular: 0 pacientes (0,0%); necessidade 
de marca-passo: 0 pacientes (0,0%); incidência de AVE: 0 pacientes (0,0%); mortalidade perioperatória: 0 pacientes (0,0%); 
regurgitação paravalvar moderada: 4 pacientes (14,2%); regurgitação paravalvar importante: 0 pacientes (0,0%); oclusão 
coronariana: 0 pacientes (0,0%).

Conclusão: Os resultados apresentados demonstram que o acesso transapical é seguro e pode ser utilizado como primeira 
escolha sem nenhum dano ao paciente, inclusive oferecendo vantagens não presentes em outros acessos. Ao comparar os 
resultados deste acesso nesta série com a literatura disponível, encontramos um desempenho superior no acesso transapical 
em todos os quesitos avaliados.

PO 08 • 16h10/16h15 
Influência da comissurotomia mitral cirúrgica e do escore ecocardiográfico na valvoplastia 
mitral percutânea por balão

Ivana Picone Borges de Aragão, Edison Carvalho Sandoval Peixoto, Rodrigo Trajano Sandoval Peixoto, Ricardo Trajano 
Sandoval Peixoto, Vanessa Freitas Marcolla, Caio Teixeira dos Santos, Thaís Lemos de Souza Macêdo, Raul Ferreira de 
Souza Machado, Ivan Lucas Picone Borges dos Anjos, Livia Liberata Barbosa Bandeira, Alexandre Augustus Brito de Aragão

Introdução: A valvoplastia mitral percutânea por balão é efetiva na estenose mitral.

Objetivo: Avaliar a comissurotomia mitral prévia (CPM) e o escore ecocardiográfico (EE) nos resultados e complicações da 
valvoplastia mitral por balão (VMB).

Métodos: Foram analisados, de 1987 a 2013, 526 procedimentos com balão de Inoue, dupla ou única técnica de balão Balt: 
480 sem CPM, denominado grupo VMB primário GVMBP, e 46 que foram submetidos à CPM, o grupo CPM (GCPM). O GCPM 
foi mais antigo que o GVMBP (42,7±12,4 vs. 36,9±12,5 anos, P=0,0030). Sexo, fibrilação atrial e classe funcional da NYHA foram 
semelhantes. No GVMBP e no GCPM, respectivamente, o EE foi de 7,2±1,4 e 7,7±1,5 pontos (P=0,0158) e a área valvar mitral (AVM) 
foi de 0,94±0,21 e 1,00±0,22 cm2 (P=0,0699).

Resultados: Pré-VMB: pressões arteriais pulmonares médias (PMAP) foram 37,8±14,2 e 37,6±14,4 mmHg, P=0,9515; gradiente 
médio (GM) 19,6±6,9 e 18,3±6,9 mmHg, P=0,2342; área valvar mitral (AVM) 0,90±0,21 e 0,93±0,19 cm2, P=0,4092, respectivamente, 
quando comparados GVMBP e GCPM. Pós-VMB: MPAP foram 26,8±10,2 e 26,6±10,9 mmHg, P=0,9902; GM 5,4±3,5 e 6,3±4,2 
mmHg, P=0,1492; AVM 2,04±0,42 e 1,92±0,41 cm2, P=0,0801, respectivamente. A regurgitação mitral (RM) foi semelhante pré e 
pós-VMB. Regurgitação mitral pós-VMB grave ocorreu em 10 pacientes: 8 no GVMBP e 2 no GCPM, P=0,2048. Como não foram 
encontradas diferenças significativas, o grupo total foi dividido em grupos EE ≤8 e >8: Pré-VMB: MPAP 37,5±13,9 e 39,3±16,6 
mmHg, P=0,4041; GM 19,7±6,8 e 18,3±7,3 mmHg, P=0,1753; AVM 0,90±0,21 e 0,94±0,20 cm2, P=0,0090, respectivamente. Pós-
VMB: MPAP 26,7±10,1 e 28,0±10,6 mmHg, P=0,3730, GM 5,5±3,6 e 5,5±3,3 mmHg, AVM 2,06±0,42 e 1,90±0,40 cm2, P=0,0090.

Conclusão: Os grupos com e sem comissurotomia mitral prévia em VMB foram comparados e não foram encontradas diferenças 
no pré e pós-procedimento, como pressão arterial pulmonar média, gradiente mitral médio, área valvar mitral e regurgitação 
mitral. Embora o GCPM fosse mais antigo, com maior EE, seus dados hemodinâmicos foram semelhantes. Quando o grupo 
inteiro foi dividido com base nos escores de eco, aqueles com escores de eco >8 apresentaram VM de alta (P=0,0090) e menores 
áreas da valva mitral pós-valvoplastia. A anatomia valvar foi mais importante que a comissurotomia prévia.
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PO 09 • 16h15/16h20
O desafio do uso de circulação extracorpórea por membrana (ECMO) em cardiopatias congênitas 
complexas: experiência de centro de referência em cardiologia

Janayna Thaina Rabelato, Diego Gamarra Moreira, Emanoel Pimentel Cruz, Adrian Makarios Oviedo Rivadeneira, Omar 
Alonzo Pozo Ibanez, Carlos Alberto Méndez Contreras, Paulo Chaccur, Antoninho Sanfins Arnoni

Objetivo: A falência ventricular pós-cardiotomia necessitando de suporte circulatório mecânico ocorre em cerca de 0,5% dos 
casos. Em nosso meio, o uso de circulação extracorpórea por membrana (ECMO) tem aumentado nos últimos anos (Miana et al., 
2015). Cerca de metade dos pacientes que precisam de ECMO apresenta cardiopatia congênita cianótica complexa. Os maiores 
grupos que precisam de ECMO são pacientes que passaram por cardiotomia em decorrência de comunicação atrioventricular 
completa (20%), pacientes com ventrículo único (17%) ou tetralogia de Fallot (14%) (Kattan et al., 2016).

Métodos: Estudo retrospectivo com análise de banco de dados dos pacientes submetidos à ECMO no período de janeiro de 
2013 a maio de 2018. As variáveis avaliadas foram indicações, duração, complicações, desmame e sobrevida.

Resultados: Nesse período, a ECMO foi implantada em 42 pacientes, sendo 64% do sexo masculino e a maioria com até 
dois anos de idade (66,6%) e peso inferior a 10 kg (66,6%). Do total dos casos, apenas 3 eram miocardiopatias adquiridas; as 
demais (92,8%) eram cardiopatias congênitas, com a transposição de grandes artérias sendo a mais frequente (21%), seguida da 
tetralogia de Fallot (16,7%). A principal indicação para a instalação do suporte circulatório foi a falência ventricular esquerda e/ou 
direita no pós-operatório imediato (64,2%). Todos apresentavam canulação venoarterial e em 98% dos casos foi instalada através 
de canulação central. A duração da ECMO variou de menos de 2 horas até 34 dias; 34% dos pacientes permaneceram com o 
sistema por mais de 7 dias. As principais complicações foram: plaquetopenia (100%) e insuficiência renal aguda (80,9%). A revisão 
de hemostasia foi realizada em 76,1% dos casos. O desmame da ECMO foi realizado com sucesso em 24 pacientes (57,1%), com 
14 altas hospitalares (33,3%); destes, um paciente realizou transplante cardíaco. Entre os óbitos, quatro casos tinham fisiologia 
univentricular. A causa do óbito mais frequente foi o choque cardiogênico por falência ventricular não recuperada.

Conclusão: O investimento em centros cardiológicos com equipes treinadas em cirurgias e dispositivos de assistência ventricular 
para oferecer o melhor tratamento torna-se imperativo, visto o estágio avançado em que a maioria dos pacientes chega ao serviço. 
Após investimento e treinamento, houve melhora dos resultados, desde a indicação até o desmame da ECMO nesses pacientes.

PO 10 • 16h20/16h2
Frequência da síndrome de deleção 22Q11 entre pacientes com cardiopatia congênita 
conotruncal hospitalizados em uma unidade de tratamento intensiva pediátrica e cardíaca

Gabriel Dotta Abech, Amanda Thum Welter, Carla Bastos da Costa Almeida, Diego Seibel Junior, Tiago Godoy Pereira, 
Ernani Bohrer da Rosa, Daniélle Bernardi Silveira, Rodrigo da Silva Batisti, Bibiana de Borba Telles, Paulo Ricardo Gazzola 
Zen, Rafael Fabiano Machado Rosa

Introdução: As cardiopatias congênitas (CCs) representam um importante problema de saúde pública. Apesar de sua etiologia 
ainda ser pouco compreendida, destaca-se entre suas causas conhecidas a síndrome de deleção 22q11.2 (SD22q11), também 
conhecida como síndrome velocardiofacial/DiGeorge.

Objetivo: Verificar a frequência da SD22q11 entre pacientes portadores de CC do tipo conotruncal.

Métodos: A amostra foi constituída por uma coorte prospectiva e consecutiva de pacientes em sua primeira hospitalização na 
UTI cardiológica pediátrica, durante o período de 1 ano. Para cada paciente foi preenchida uma ficha de avaliação, com coleta 
de dados clínicos, e realização de cariótipo de alta resolução e pesquisa de microdeleção 22q11.2 pela técnica de hibridização in 
situ fluorescente (FISH). A classificação em defeito conotruncal foi realizada por um cardiologista colaborador, tomando-se como 
base os resultados das ecocardiografias e dos cateterismos, além das descrições cirúrgicas.
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Resultados: Dos pacientes com CC, 52 (25,1%) apresentavam um defeito conotruncal. Trinta e dois eram do sexo masculino e 
suas idades variaram de 1 dia a 10 anos (48% <1 mês). O principal motivo de hospitalização foi a realização de cirurgia cardíaca 
(76,9%). A CC mais observada foi a tetralogia de Fallot (TOF) (40,4%). Não houve casos de interrupção do arco aórtico. Alterações 
cariotípicas foram observadas em 5 pacientes (9,6%); contudo, nenhum deles apresentava a SD22q11. A análise pela técnica de 
FISH pôde ser realizada com sucesso em 51 pacientes, e a microdeleção 22q11 foi identificada em 2 casos (3,9%) (ambos com 
TOF).

Conclusão: A frequência da SD22q11 verificada em nosso estudo foi similar à de trabalhos que encontraram valores que 
variaram de 4 a 15% e diferente de outros que detectaram índices entre 17 e 48%. Estas diferenças parecem estar relacionadas, 
especialmente, com o modo de seleção dos pacientes adotado nos estudos. Os pacientes com a SD22q11 frequentemente 
apresentam defeitos cardíacos complexos e malformações extracardíacas, o que pode ter implicações diretas sobre seu 
tratamento (especialmente cirúrgico) e o prognóstico.
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PO 01 
Qual o perfil das internações por intercorrências pós-transplante cardíaco no país nos últimos anos? 

Nara Ziviani Vale Silva, Gabriel Silvestre Minucci, Ana Paula Furtado Santos, Amanda Chinellato de Lima Pereira, Fernanda 
Carlini de Moura, María Alejandra Randón Gómez, Jonas Augusto Ramos, Ronaldo Carvalho Filho, Arailton Francisco de 
Oliveira Neto, Dayana Mara Pereira de Souza Sad

Introdução: O transplante cardíaco é o melhor tratamento conhecido para insuficiência cardíaca refratária, e inúmeros avanços 
tecnológicos têm contribuído para que a prática se torne mais segura e eficaz. As complicações do procedimento são divididas 
em precoces e tardias, estando relacionadas a fenômenos imunológicos, infecciosos e funcionais do enxerto, como propõe 
Mangini S. et al (Hospital Israelita Albert Einstein, 2015;13:310-8).

Objetivo: Tendo apontado a importância deste procedimento e os seus riscos, este trabalho se propõe a analisar os dados 
disponíveis acerca das internações por intercorrências em transplante cardíaco no Brasil, no intuito de traçar o perfil das 
ocorrências em relação às melhorias em tecnologias, centros hospitalares e na saúde pública.

Métodos: Análise estatística, descritiva e transversal de dados do DATASUS, segundo o Sistema de Informações Hospitalares 
(SIH) entre os anos de janeiro de 2013 e setembro de 2018.

Resultados: Durante o período analisado, foram realizados 1.612 transplantes de coração no país. E, no mesmo intervalo, 
ocorreram 1.693 internações por intercorrências em transplante do coração. O ano que mais apontou internações foi 2018, com 
342 (20,2%). Durante o período, registrou-se aumento no número de internações desde 2013 (172 - 10,2%) de 95,4%. O valor 
médio das internações para o tratamento das complicações foi de R$4.936,54 reais, com uma taxa média de permanência de 
12,1 dias, correspondendo a um gasto de aproximadamente R$408,00 reais por dia de internação. Foram registrados 70 óbitos 
durante o período, com uma taxa de mortalidade de 4,13%, e o ano com maior taxa de mortalidade foi 2013, apresentando 
4,53%. O regime das internações foi majoritariamente com verba pública (574 - 34%) e de natureza estadual (345 - 20,4%). O 
estado com maior número de internações foi São Paulo, com 803 (47,4%), seguido de Minas Gerais (493 - 29,1%).

Conclusão: Com o advento de novas técnicas e tecnologias, o transplante de coração é uma realidade cada vez mais presente 
no Brasil, com aumento no número de internações e cirurgias realizadas de 2013 a 2018, bem como a diminuição do número 
de complicações e da taxa de mortalidade. O Brasil possui atualmente o maior programa de transplante de órgãos público do 
mundo, buscando cada vez mais o acesso universal da população a procedimentos de alta complexidade.

PO 02 
Análise comparativa entre as cirurgias de revascularização de miocárdio realizadas com e sem 
circulação extracorpórea na região Sul do Brasil e no restante do país no período 2013-2017

Ana Paula Limberger, Thaís Malickovski Rodrigues

Objetivo: Comparar a taxa de mortalidade, os valores dos serviços hospitalares gastos, a média de permanência e a prevalência 
da cirurgia de revascularização de miocárdio com e sem CEC da região Sul com o restante do país.

Métodos: Foram utilizados dados do DATASUS, com as variáveis: AIH aprovadas segundo região e ano de atendimento, 
revascularização de miocárdio sem CEC, revascularização de miocárdio com CEC, taxa de mortalidade, média de permanência e 
valores dos serviços hospitalares.

Resultados: No Brasil, entre os períodos de 2013 e 2017, ocorreram 13.116 cirurgias de revascularização de miocárdio com CEC, 
correspondendo a 75,7% de todas as CRMs realizadas. A região Sul ficou em segundo lugar, por ter realizado 3617 procedimentos 
com CEC, correspondendo a 79,2% de todas as CRMs realizadas nesta região. Apesar de evidenciar-se uma queda importante no 
número de cirurgias feitas com CEC nos últimos anos, ainda é muito superior às realizadas sem CEC. Entre 2013 e 2017, apenas 
4207 procedimentos foram realizados sem CEC no país, e a região Sul ficou em terceiro lugar com 951 cirurgias sem CEC, sendo 
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ultrapassada pela região Sudeste e Nordeste. Quanto ao valor dos serviços hospitalares gastos com CRM, a região Sul ocupou 
o segundo lugar. Na cirurgia feita sem CEC, em 2013, na região Sul, foram gastos R$ 1.335.446,68 quando comparado aos R$ 
14.131.064,70 gastos no mesmo procedimento com CEC. Já em 2017, foram gastos R$ 1.167.489,67 no procedimento sem CEC 
e R$ 3.480.173,57 com CEC. A média brasileira de permanência pós CRM com CEC foi de 14,3 dias e a região Sul ficou abaixo da 
média, com 13,2 dias. Já em CRM realizada sem CEC, a média de permanência nacional foi de 11,4 e a região Sul manteve-se 
novamente abaixo da média, com 10,2 dias de permanência. A taxa de mortalidade do procedimento com CEC entre 2013 e 
2017 foi 6,35, merecendo destaque a região Norte e Sul, as quais se mantiveram acima da média nacional. Por outro lado, a taxa 
de mortalidade brasileira na revascularização de miocárdio sem CEC entre 2013 e 2017 foi de 3,23. Nesse âmbito, todas as regiões 
brasileiras mantiveram-se abaixo da média nacional, exceto a região Norte.

Conclusão: Apesar da cirurgia com CEC ser a mais realizada no Brasil, ela apresenta maiores gastos, maior permanência hospitalar 
e maior mortalidade. A região Sul merece atenção especial em relação à elevada mortalidade da cirurgia com CEC em relação 
ao restante do país. Diante desse panorama, são necessárias maiores investigações acerca dos motivos para ocorrência da maior 
mortalidade após cirurgia de revascularização com CEC no Sul no país.

PO 03 
Del Nido X Custodiol em MICS (troca valvar aórtica)

Isaac Azevedo Silva, Ricardo Barros Corso, Helmgton José Brito de Souza, Marcus Vinícius Nascimento dos Santos, Glauco 
Kalil da Silva Pina

Objetivo: Avaliar duas soluções cardioplégicas em cirurgia cardíaca minimamente invasiva (troca valvar aórtica) quanto a: 
tempo de pinçamento aórtico, necessidade de desfibrilação após despinçamento aórtico, tempo de internação em UTI, custo 
com a solução cardioplégica.

Métodos: Analisamos vinte pacientes adultos, idades variando de 42 a 78 anos, submetidos à troca valvar aórtica minimamente 
invasiva por miniesternotomia mediana em J em nosso serviço. Todos os pacientes tinham diagnóstico de estenose valvar aórtica 
grave, com indicação de substituição valvar segundo diretrizes vigentes. A técnica cirúrgica empregada seguiu o protocolo do 
serviço, inclusive com utilização de cardioplegia anterógrada, diretamente em óstios coronários, em infusão única. Os pacientes foram 
divididos em dois grupos de dez indivíduos com base no tipo de solução cardioplégica utilizada. Grupo A: Custodiol HTK (02 litros) 
e grupo B: Del Nido (02 litros) – composição: Plasma-Lyte, manitol, bicarbonato, sulfato de magnésio, cloreto de potássio e lidocaína.

Resultados: Grupo A: mediana de tempo de pinçamento aórtico: 67,5 minutos; necessidade de desfibrilação após despinçamento 
aórtico: zero; mediana de tempo de internação em UTI: 3,7 dias custo com cardioplegia: 3.022,00 (valores em reais). Grupo 
B: mediana de tempo de pinçamento aórtico: 67,8 minutos; necessidade de desfibrilação após despinçamento aórtico: zero; 
mediana de tempo de internação em UTI: 3,5 dias; custo com cardioplegia: 627,00 (valores em reais).

Conclusão: Houve semelhança entre os grupos em todos os parâmetros clínico-cirúrgicos avaliados. Porém, no grupo Del Nido 
houve uma redução próxima de 80% no custo com a solução cardioplégica. A principal razão para tal diferença deve-se ao fato 
de o Custodiol HTK ser uma solução patenteada e que necessita ser adquirida, enquanto a solução de Del Nido é preparada pelo 
perfusionista, no momento de sua utilização. Considerando as limitações financeiras do sistema de saúde brasileiro, seja público 
ou privado, reduções de custos, sem que haja prejuízo ao paciente, são muito desejadas.

PO 04 
Troca valvar mitral vídeo assistida: resultados e comparações com a literatura

Rodrigo Oliveira Rosa Ribeiro de Souza; Tércio Campos Leão Neto, Thiago Ribeiro da Costa Soares

Objetivo: Com o advento e desenvolvimento das técnicas minimamente invasivas, especialmente cirurgias vídeo-assistidas, 
formou-se a necessidade da análise dos resultados e comparação entre os resultados descritos na literatura e os obtidos em 
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nosso serviço, além de avaliar as vantagens do emprego da técnica através dos indicadores hospitalares e índices de morbidade. 
Hoje em dia, o serviço realiza cerca de 90% dos seus procedimentos de forma minimamente invasiva e vídeo-assistida.

Métodos: Foi realizado o levantamento de prontuários dos pacientes submetidos à cirurgia de troca de valva mitral vídeo-
assistida no período de 2013-2018. Estudo observacional, analítico, de coorte. Foram incluídos somente os pacientes submetidos 
à toracoscopia lateral direita (mini toracotomia lateral e acesso transareolar).

Resultados: A idade média dos pacientes operados foi de 55,05 anos. Total de 283 casos selecionados, 164 homens (57,95%) 
e 119 mulheres (42,04%). Fração de ejeção média 57,92%; EUROSCORE II 3,12%; tamanho médio da incisão 5,57 cm; tempo de 
CEC 88,02 min; tempo de clampemaento aórtico médio 48,37 min; canulação femuro-femural (93,63% dos casos). A média 
do hematócrito pré-cirúrgico foi de 34,79% e do hematócrito pós-operatório médio de 31,56%, assim como o volume do 
dreno torácico médio 209,92 ml nas primeiras 24 horas, o tempo de extubação 5,61 horas, a média de permanência na UTI 
de 35,09 horas e o tempo de internação médio de 4,03 dias. Artigos como Minimally Invasive versus Conventional Open Mitral 
Valve Surgery: A Meta-Analysis and Systematic Review (Cheng com N=1030 pacientes) mostra idade média 55,8 anos, sexo 
feminino 42% dos casos, FEVE 55,4%, tempo médio de clampeamento aórtico 39 min, tempo médio de CEC 111min, tempo de 
extubação 19,9 horas, tempo de UTI 50,4 horas, internação média de 8,9 dias, para cirurgia de troca mitral convencional. Débito 
médio do dreno de 520ml em 24 horas na cirurgia convencional, mediastinite 0,27% dos casos (número inexistente na cirurgia 
minimamente invasiva por não haver abertura esternal).

Conclusão: Diante do exposto, comparado aos resultados obtidos nos estudos avaliados, podemos observar uma diminuição 
no tempo de internação de 44,94%; diminuição do tempo de CEC de 21%; diminuição no tempo de extubação de 72%; tempo 
de permanência na UTI com diminuição de 30,37%; diminuição do volume no dreno torácico de 59,63%; diminuição no tempo 
de internação de 55%, além da ausência de mediastinite pelos simples fato de não existir abertura esternal. Inegavelmente, a 
cirurgia minimamente invasiva tem se desenvolvido e se tornado uma realidade de difícil contestação. A tendência nos próximos 
anos é a migração das equipes cirúrgicas e pacientes para técnicas com menor trauma cirúrgico e menor tempo de internação 
hospitalar, mantendo a qualidade operatória e resultados. O estudo demostra que a adoção de técnicas minimamente invasivas 
melhora substancialmente a qualidade do serviço de cirurgia cardiovascular.

PO 05 
Fatores de risco para lesão renal aguda associada à cirurgia cardíaca

Mário Augusto Cray da Costa, Stella Kuchler, Adriana de Fátima Menegat Schuinski, Osma Colleoni, Elise Souza dos Santos 
Reis, Marcelo Derbly Schafranski, Ricardo Zanetti Gomes

Objetivo: O propósito do estudo foi definir o perfil do paciente acometido por lesão renal aguda associada à cirurgia cardíaca 
(LRA-ACC) e seus fatores de risco em um hospital de referência nos Campos Gerais, Paraná, Brasil.

Métodos: Entre janeiro de 2011 e dezembro de 2017 foram analisados prospectivamente 544 pacientes, os quais foram divididos 
em dois grupos: os pacientes com LRA-ACC definida por um aumento de 0,3 mg/dL ou de 1,5 vezes do valor de creatinina sérica 
basal. Foram comparadas variáveis referentes aos pacientes e ao ato cirúrgico e posteriormente analisadas através do teste qui-
quadrado, u de Mann-Whitney e regressão logística.

Resultados: LRA-ACC ocorreu em 29,8% dos pacientes. Destes 117 (72,2%) (P=0,005) eram homens, a média de idade entre os 
acometidos foi de 63,42 anos, enquanto entre aqueles com função renal inalterada foi de 58,02 (P<0,0001). O peso (P=0,035) e 
IMC (P<0,0001) também se mostraram diferentes entre os grupos. Os procedimentos cirúrgicos valvares (P=0,007) ou em aorta 
torácica (P=0,017) apresentaram maior incidência de LRA, assim como o uso de circulação extracorpórea (P=0,012) e respectivo 
tempo (P=0,0001), período de clampeio aórtico (P=0,0029), utilização de drogas vasoativas no pós-operatório (P=0.043), função 
renal pré-operatória (P<0,0001), presença de diabetes (P=0,006) e escore NYHA (0,032).

Conclusão: Os preditores independentes para LRA-ACC foram o gênero masculino, índice de massa corporal, função renal pré-
operatória, demonstrada através do clearance de creatinina, e cirurgias mais complexas associadas a maior tempo de circulação 
extracorpórea.

EXPOSIÇÃO 
PÔSTERES 

SBCCV
Sessão I



50
Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery • Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular • 34.2 Suplemento 

 
Inovação,
Incorporação e 
Expansão

5 e 6 de abril de 2019
Fundação Dom Cabral – Alphaville
BELO HORIZONTE/NOVA LIMA • MG

Inovação,
Incorporação e 
Expansão

5 de abril - Sexta-feira - Arena SBCCV - 8h30/12h30 

PO 06 
Taxa de perviedade precoce dos enxertos após endarterectomia coronariana

Mário Augusto Cray da Costa, André Luiz Betero, Elise Souza dos Santos Reis, Marcelo Derbly Schafranski, Ricardo Zanetti 
Gomes

Objetivo: Os objetivos desta pesquisa são: determinar as taxas de perviedade precoce dos enxertos em pacientes submetidos a 
endarterectomia coronariana; comparar tempo de clampeio aórtico, de circulação extracorpórea e de internação pós-cirúrgico, 
infarto agudo do miocárdio perioperatorio, acidente vascular encefálico e mortalidade em pacientes submetidos ou não a 
endarterectomia coronariana.

Métodos: Realizou-se a revisão de um banco de dados de pacientes submetidos a revascularização miocárdica, com ou sem 
endarterectomia coronariana associada, entre janeiro de 2011 e junho de 2017. Dos pacientes submetidos à endarterectomia, 
25 preencheram os critérios de inclusão, sendo comparados com 201 pacientes submetidos apenas à cirurgia convencional, 
que apresentavam características semelhantes. Foram considerados estatisticamente significantes valores de P menor que 0,05.

Resultados: Não houve diferença estatisticamente significante em relação ao tempo de internamento (P=0,8139) e à taxa 
de óbito (P=1,0000), porém a endarterectomia está associada a maior tempo de clampeio aórtico (P=0,0004) e de circulação 
extracorpórea (P=0,0030). A taxa de perviedade avaliada nos pacientes submetidos à endarterectomia (72,22%) foi compatível 
com as descritas na literatura.

Conclusão: Nesta amostra, a endarterectomia coronariana esteve associada à taxa de perviedade precoce dos enxertos 
semelhante à da literatura, com taxa de morbimortalidade similares à da cirurgia convencional.

PO 07 
Cirurgia cardíaca minimamente invasiva com cuidados minimamente invasivos - Programa PSRD

Ademir Massarico Braz, William Camargo de Oliveira, Ricardo Casalino, Thiago Ferreira, Giani Mitiko Hirose, Patrick Pertel 
Capatto, Eduardo Parrillo, Gabriela Freese Navarini, Olívio Souza Neto

Introdução: A cirurgia cardíaca minimamente invasiva (MICS) tem se mostrado uma realidade em centros de excelência para o 
tratamento de lesões valvulares. Há ainda debate no tocante a tempos de pinçamento aórtico, circulação extracorpórea (CEC), 
assistência ventilatória, internação em UTI e hospital. 

Objetivo: Trata-se de um programa de cuidados do paciente com doença valvar chamado PSRD. Visa demonstrar a eficiência 
do tratamento clínico-cirúrgico no cuidado dos pacientes submetidos à MICS.

Métodos: Estudo retrospectivo de 81 pacientes submetidos à cirurgia, entre janeiro de 2017 e agosto de 2018, selecionados 
conforme critérios de inclusão/exclusão. Estudou-se tempo de internação, passagem por UTI, tempo de intubação orotraqueal, 
infecção peri-operatória e injúria renal com necessidade de diálise. Critérios de inclusão: troca valvar aórtica ou troca valvar/
plastia mitral; ressecção de mixoma atrial; correção de comunicação inter-atrial (CIA); escore de fragilidade até F3. Critérios de 
exclusão: cirurgias de urgência/emergência; candidatos à TAVI; escore de fragilidade maior que F3; STS Score maior que 8%; 
EuroScore maior que 6%; insuficiência renal crônica (ClCr<29); cirurgias combinadas.

Resultados: 81 pacientes, entre 53 e 84 anos, foram selecionados. 59% eram mulheres e as médias de idade, peso e altura foram, 
respectivamente, 69±6,6 anos, 70±12,7kg, 162±8,6cm. As comorbidades foram: diabetes (22%), infarto agudo do miocárdio 
prévio (5%), hipertensão arterial (69%), doença pulmonar obstrutiva crônica (17%), insuficiência renal (13,6%), dislipidemia (60%) 
e fibrilação atrial crônica (27%). 37 foram submetidos à cirurgia vídeo-assistida (periareolar ou infra-mamária) e os demais (44) 
à hemiesternotomia superior. As doenças operadas foram: insuficiência mitral (37%), estenose mitral (2,5%), dupla lesão mitral 
(3,7%), estenose aórtica (50,6%), insuficiência aórtica (3,7%), CIA (1,2%) e mixoma atrial (1,2%). Os tempos médios de CEC e 
clampeamento aórtico foram, respectivamente, de 95±39 e 58±36min. O índice cardíaco médio da CEC foi 3.29±0,2L/min/m2. 
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4 pacientes não foram extubados em sala cirúrgica e 7 fizeram pós-operatório imediato em UTI. Não houve necessidade de 
reintubação. 5 pacientes fizeram diálise (temporária); 2 tiveram bloqueio átrio-ventricular total, submetidos a implante de marca-
passo; 1 apresentou acidente vascular cerebral e outro ataque isquêmico transitório (tardios); 2 pacientes apresentaram infecção 
pulmonar. Houve um óbito por choque distributivo no pós-operatório. A duração média de internação foi de 33±34h, sendo a 
mais curta de 24h e a mais longa 213h. 21% dos pacientes tiveram alta hospitalar em mais de 48h e 79% em até 48h, sendo que 
61,7% receberam alta em menos de 36h.

Conclusão: O programa se mostrou bastante eficaz e seguro para os pacientes da amostra estudada. Nenhuma variável como 
idade, fração de ejeção, pressão de artéria pulmonar, insuficiência renal, diabetes e sexo tiveram relação com o tempo de 
internação. Trata-se de modelo de cuidado do paciente cardiopata diferenciado, com técnica cirúrgica minimamente invasiva 
e preparo do pré e pós operatório otimizado, que visa trazer uma recuperação rápida e chances minimizadas de complicações. 
Certamente o estudo ainda é inicial e demandará de novas análises para novas conclusões.

PO 08 
Preditores de fibrilação atrial pós-operatória na revascularização do miocárdio sem circulação 
extracorpórea: estudo de coorte retrospectivo

Edgar Vidotti, Lisia Fernanda Kato Vidotti, Camila Aparecida Ganda Arruda Tavares, Érica Daiana Zanata Ferraz, Vagner 
Oliveira, Augusto Guilhermino de Andrade, Janaina Melene Brassaroto Cardoso, Márcio Henrique Cardoso

Objetivo: Considerando a ameaça imposta pela fibrilação atrial pós-operatória (FAPO) na cirurgia de revascularização do 
miocárdio (CRM) e os possíveis benefícios da operação sem circulação extracorpórea (CEC), o objetivo deste estudo foi descrever 
a incidência e identificar fatores preditores de FAPO em pacientes submetidos a CRM sem CEC.

Métodos: Neste estudo de coorte retrospectivo foram incluídos pacientes submetidos a CRM sem CEC entre dezembro de 2008 
e dezembro de 2011. As variáveis independentes avaliadas neste estudo foram as características demográficas dos pacientes 
(idade, sexo e etnia), comorbidades associadas (hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM), disfunção tireoidiana 
(DT), insuficiência renal crônica (IRC), doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI)), 
além da abordagem de revascularização (número de enxertos utilizados, ramo revascularizado e escolha de enxerto vascular 
(arterial ou venoso)). A variável dependente foi a ocorrência de FAPO após o procedimento.

Resultados: 280 pacientes foram incluídos no presente estudo. A incidência geral de FAPO após CRM sem CEC foi de 5,0%. Na análise 
univariada, a presença de insuficiência renal crônica (OR 3,01 (1,00-9,06), P=0,049) e o uso isolado de enxerto vascular venoso (OR 9,67 
(1,15-81,56), P=0,037) foram associados ao aumento do risco de FAPO. Esses achados foram confirmados após análise multivariada, 
tanto para IRC (OR 3,31 (1,05-10,46, P=0,042) quanto para uso de enxerto de origem venosa isolado (OR 9,81 (1,13-85,35), P=0,039).

Conclusão: A CRM sem CEC mostrou-se um procedimento seguro e eficaz, com baixa ocorrência de FAPO. Insuficiência renal 
crônica e uso de enxerto unicamente de origem venosa mostraram-se fatores preditores independentes para FAPO.

PO 09 
A influência dos níveis séricos da albumina pré-operatória em complicações pós-operatórias de 
cirurgias cardíacas

Mário Augusto Cray da Costa, Vanessa Carolina Botta, Elise Souza dos Santos Reis, Marcelo Derbly Schafranski, Ricardo 
Zanetti Gomes

Objetivo: Analisar se os níveis séricos de albumina pré-operatória em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca aumentam a 
chance de lesão renal aguda (LRA), pneumonia, aumento do tempo de internamento pós-operatório e mortalidade, além de 
estabelecer quais são os melhores valores para isso.
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Métodos: Foram analisados 185 prontuários de pacientes submetidos a cirurgias cardíacas entre janeiro de 2014 e dezembro de 
2017. Os níveis de albumina foram comparados entre o grupo que apresentou pelo menos uma complicação e outro grupo onde 
estes níveis não foram observados. Para definir LRA, foi utilizado o critério KDIGO. O diagnóstico de pneumonia foi estabelecido 
através aspectos clínicos, radiológicos e laboratoriais. O tempo de internamento pós-operatório foi considerado aumentado 
quando houve permanência superior a 8 dias. Definiu-se mortalidade pela morte hospitalar em até 30 dias após a cirurgia.

Resultados: Níveis de albumina ≤ 3,87 mg/dL foram associados ao aumento de risco de desenvolvimento de LRA (P=0,0072). 
Valores de albumina ≤ 3,91 também aumentaram a chance de pneumonia (P=0,0001). A albumina não apresentou significância 
estatística para predizer mortalidade e aumento de tempo de internamento pós-operatório.

Conclusão: Níveis de albumina sérica menores ou iguais a 3,91 mg/dL e 3,87 mg/dL elevaram, respectivamente, a chance 
de desenvolver pneumonia e lesão renal aguda após cirurgia cardíaca. Não se obteve resultados significativos entre níveis de 
albumina, dias de internamento pós-operatório e mortalidade.

PO 10 
Análise epidemiológica da hipertensão arterial pulmonar e sua contribuição na insuficiência 
cardíaca

Raul Ferreira de Souza Machado, Bárbara Marcias de Sousa, Caio Teixeira dos Santos, Thaís Lemos de Souza Macêdo, 
Karine Vieira da Rocha, João Paulo Brum dos Santos, Ivana Picone Borges de Aragão

Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é tida como o processo final da maioria das doenças que acometem o coração, manifestando-
se de duas formas: direita e esquerda. A IC direita é definida como a disfunção do coração direito por hipertensão arterial pulmonar (HAP), 
cursando com difícil controle e grande necessidade de hospitalização - cerca de 3% das internações do Sistema Único de Saúde (SUS).

Objetivo: O objetivo deste trabalho é analisar dados acerca das internações por IC e correlacioná-los, tendo em vista a 
contribuição da HAP na gênese da sua epidemiologia.

Métodos: Realizou-se uma revisão sistemática da literatura aliada à coleta observacional, descritiva e transversal dos dados 
disponíveis no DATASUS - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) por um período de dez anos, avaliando as 
internações com valor de gastos públicos, taxa de mortalidade e óbitos no território nacional. Os descritores utilizados foram: 
"Insuficiência cardíaca", "Hipertensão pulmonar" e "morbimortalidade".

Resultados: Nos últimos 10 anos, segundo o Datasus, houveram 2.394.635 internações por IC no Brasil, com o Sudeste liderando 
entre as regiões do país (1.002.048), sendo 2009 o ano com maior número de internações (271.936). Parte desse número se deve 
à IC direita, visto que a HAP acomete aproximadamente 60% dos pacientes com IC, apresentando quadros mais severos em 
cerca de 40% dos pacientes com IC terminal candidatos a transplante cardíaco. Com base nesses dados, estima-se que a IC 
direita representou um custo aproximado de 1.902.348.796,86 reais para o SUS nos últimos 10 anos, e a taxa de mortalidade 
por IC permanece elevada (9,73), representando um número total de 4.479.577 óbitos, dos quais 2.153.278 concentram-se na 
região Sudeste, que apresenta taxa de mortalidade maior que a nacional para o período estudado (11,17). Tudo isso demonstra 
a necessidade de maior controle da doença em estágios iniciais e, sobretudo, dos fatores de risco para o seu desenvolvimento.

Conclusão: Uma relevante parcela das internações referidas se deve a casos de IC direita, ocasionada por HAP. Dessa forma, controlar 
os fatores de risco relacionados à HAP, tais como tabagismo, poluição ambiental e exposição ocupacional, permite que a incidência de 
IC direita diminua e, assim, que haja redução da oneração causada ao SUS, além de reduzir a morbimortalidade relacionada à doença.

PO 11 
Revascularização do miocárdio por minitoracotomia lateral esquerda: resultados e comparações 
com a literatura

Rodrigo Oliveira Rosa Ribeiro de Souza, Tercio Campos Leão Neto, Thiago Ribeiro da Costa Soares
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Objetivo: Comparar cirurgia de revascularização miocárdica com acesso convencional (esternotomia mediana) com a 
revascularização miocárdica minimamente invasiva, feita através de toracotomia lateral esquerda. Avaliar vantagens do emprego 
da técnica através dos indicadores hospitalares.

Métodos: Realizado levantamento de prontuários dos pacientes submetidos a cirurgia de revascularização miocárdica 
minimamente invasiva no período de 2013 a 2018. Estudo observacional, analítico, de coorte. Foram incluídos somente os 
pacientes submetidos à minitoracotomia lateral esquerda e com no mínimo 3 enxertos.

Resultados: Idade média dos pacientes operados foi de 56,02 anos. De um total de 109 pacientes, foram 94 homens (86,23%) 
e 15 mulheres (13,76%). A fração de ejeção média 58,23%; EuroSCORE II 2,87%, tamanho médio da incisão de 4,8 cm; tempo de 
CEC médio de 88,02 min; clampeamento aórtico médio 44,43 min; canulação femuro-femural em 100% dos casos; hematócrito 
pré-operatório de 34,58%; hematócrito pós-operatório de 31,55%; o volume do dreno torácico médio nas primeiras 24 horas 
de pós-operatório foi de 229,54ml; a extubação foi realizada num tempo médio de 5,56 horas. Os pacientes permaneceram na 
UTI por um tempo médio de 36,21 horas e tiveram internação hospitalar em média de 4,01 dias. Uma das referências utilizadas 
para coletar os dados da cirurgia convencional demonstrou EUROScore II 2,19, fração de ejeção média 48,22%, homens com 
prevalência de 76,9%, internação menor que 8 dias em 56% dos casos, tempo de CEC de 62,82 min e tempo médio de internação 
em UTI de 44,4 horas. Dados do STS National Database demonstram média de internação de até 6 dias em 52,52%, fração de 
ejeção média 50%, idade média 63 anos.

Conclusão: Diante do exposto, comparado aos resultados obtidos nos estudos avaliados, podemos observar uma diminuição 
no tempo de internação de 20%, diminuição do tempo de CEC de 15%, diminuição no tamanho das incisões em 56%. 
Inegavelmente, a cirurgia minimamente invasiva tem se desenvolvido e tornado uma realidade de difícil contestação. A 
tendência nos próximos anos é a migração das equipes cirúrgicas e dos pacientes para técnicas com menor trauma cirúrgico 
e menor tempo de internação hospitalar, mantendo a qualidade operatória e resultados. O estudo demostra que a adoção de 
técnicas minimamente invasivas melhora substancialmente a qualidade do serviço de cirurgia cardiovascular.

PO 12 
Cardiopatia congênita e sua associação com malformações do trato gastrointestinal: implicações 
para o manejo e o prognóstico

Gabriel Dotta Abech, Amanda Thum Welter, Gabriela Rangel Brandão, Tathiane Brum Gibicoski, Francisco Alfonso 
Rodriguez Elvir, Jamile Dutra Correia, Mirian Francine Favero, Laura Peroni Baldino, Maria Angélica Tosi Ferreira, Paulo 
Ricardo Gazzola Zen, Rafael Fabiano Machado Rosa

Introdução: As malformações extracardíacas (MEs) associadas à cardiopatia congênita (CC) podem aumentar o risco de 
morbidade e mortalidade da criança, tornando, muitas vezes, a intervenção cirúrgica arriscada. Esta associação entre MEs e CC 
pode envolver defeitos de diferentes sistemas ou tratos, como o gastrointestinal (TGI).

Objetivo: Nosso objetivo foi determinar a frequência e os tipos de malformação do TGI em uma amostra de pacientes com CC.

Métodos: Foram avaliados pacientes hospitalizados pela primeira vez em uma unidade de tratamento intensivo cardíaca de um 
hospital pediátrico de referência do sul do Brasil. Os dados clínicos foram obtidos através do preenchimento de um protocolo padrão.

Resultados: A amostra foi composta de 343 pacientes, 182 (53,1%) do sexo masculino, idades variando entre 1 dia a 14 anos e 
6 meses (60,1% <1 ano). Alterações do TGI foram evidenciadas em 6 pacientes (1,7%) e consistiram de atresia de esôfago (n=2), 
estenose duodenal (n=1), vesícula biliar multisseptada (n=1), canal anal anteriorizado (n=1), e ânus imperfurado (n=1). A CC 
mais observada entre os pacientes com malformações do TGI foram os defeitos septais (n=3), em especial o defeito de septo 
ventricular (n=2). Quatro pacientes eram sindrômicos e alterações cromossômicas foram observadas em 5 pacientes.

Conclusão: A partir da informação da presença de uma alteração no TGI associada, os profissionais da saúde podem realizar 
uma avaliação mais detalhada e dirigida dos pacientes com CC, visando o melhor manejo destes pacientes e prevenindo futuras 
complicações, principalmente relacionadas ao seu prognóstico.
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PO 13 
Técnica híbrida para abordagem inicial de pacientes de alto risco com síndrome da hipoplasia 
do coração esquerdo: um estudo retrospectivo

Fabricio Mulinari de Lacerda Pessoa, Alexandre Fernandes, Tiago Dietrich, Fabio Navarro, Gustavo Pimentel, Vinícius 
Woitovich, Gustavo Tedeschi, Cristiano Hahn, Nelson Myiague, Leonardo Mulinari

Objetivo: Descrever e avaliar o desfecho primário do tratamento híbrido para Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo 
(SHCE) em pacientes considerados de alto risco para a abordagem cirúrgica convencional de primeiro estágio.

Métodos: O estudo tem caráter observacional, descritivo, transversal e retrospectivo. Após a apresentação inicial, cada recém-
nascido foi avaliado em conjunto pelas equipes de cardiologia e cirurgia cardiovascular. As decisões foram individualizadas 
para cada caso, enfatizando que os desejos dos pais sempre foram respeitados. Todos os pacientes com SHCE, após uma 
avaliação multidisciplinar, foram incluídos como de sendo de alto risco devido a uma ou mais das características: peso <2,5 
kg, prematuridade (IG <35 semanas), atresia aórtica e atresia mitral com aorta ascendente <2 mm e outras malformações não 
cardíacas associadas a síndromes genéticas. Todos os pacientes foram operados entre novembro de 2016 a fevereiro de 2017. As 
variáveis pré-, peri- e pós-operatórias foram analisadas por meio de revisão de dados em prontuários. Os dados foram coletados 
e organizados em planilhas do Microsoft Excel. Os dados descritivos foram apresentados por média, mediana, valores mínimos e 
máximos e desvios-padrão (variáveis quantitativas) além de por frequências e porcentagens (variáveis qualitativas).

Resultados: Foram analisados 9 pacientes, sendo do sexo feminino 7 e peso médio foi de 2,94 kg. O procedimento foi 
realizado entre o sexto e o 32º dias de vida. O tempo médio de permanência na UTI foi 42,44 dias e de internação 97,33 dias. 
Três óbitos hospitalares ocorreram: 1 paciente morreu no 14º de sepsis urinária, 1 devido a choque cardiogênico no 67º dia 
de pós-operatório e outro devido à não reversão de lesões neurológicas pré-operatórias graves no 75º dia de pós-operatório. 
Analisando as causas de óbito, 2 pacientes desenvolveram complicações relacionadas ao procedimento, pois evoluíram com 
grave disfunção ventricular e choque cardiogênico no pós-operatório tardio. Um evoluiu com agravamento de lesões cerebrais 
prévias, recebendo apenas tratamento paliativo. Dois morreram após a alta hospitalar. Entre os pacientes que morreram durante 
o período inter-estágio, um morreu por aspiração pulmonar maciça e sufocamento e outro por morte súbita não identificada.

Conclusão: Os achados deste estudo reforçam o conceito de que pacientes com SHCE associados a certos fatores de risco 
apresentam alta mortalidade operatória e hospitalar, mesmo com a opção por um tratamento teoricamente menos invasivo. 
Esses pacientes, em condições clínicas mais graves e por não atenderem aos critérios da cirurgia convencional, uma vez tratados 
por cirurgia híbrida, não apresentaram melhor evolução pós-operatória que justificasse sua aplicabilidade e permitissem atingir 
a segunda etapa, sem intercorrências clínicas ou mortalidade no período inter-estágio. No entanto, o acompanhamento pós-
operatório mais frequente pode alterar esse resultado.

PO 14 
A cirurgia de revascularização do miocárdio sob novos cuidados peri-operatórios - Programa 
PSRD

Ademir Massarico Braz, William Camargo de Oliveira,Ricardo Casalino, Thiago Ferreira, Giani Mitiko Hirose, Patrick Pertel 
Capatto, Eduardo Parrillo, Gabriela Freese Navarini, Olívio Souza Neto

Introdução: O desenvolvimento de técnicas minimamente invasivas tem permitido a otimização do tratamento peri-operatório 
dos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, especialmente no tocante à reabilitação pós-cirúrgica. Particularmente em 
cirurgias coronarianas, um programa robusto de cuidados associado à técnica cirúrgica adequada evitam complicações como 
sangramentos, ventilação mecânica prolongada, arritmias, infartos peri-operatórios, longas internações, dentre outros.

Objetivo: Trata-se de um programa de cirurgia chamado PSRD. Visa demonstrar a eficiência do tratamento clínico-cirúrgico no 
cuidado dos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio (RM).
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Métodos: Estudo retrospectivo de 52 pacientes submetidos à cirurgia de RM, entre março de 2018 e agosto de 2018, 
selecionados conforme critérios de inclusão/exclusão. As variáveis estudadas foram tempo de internação, passagem por UTI, 
tempo de intubação orotraqueal, infecção peri-operatória e injúria renal com necessidade de diálise. Critérios de inclusão: 
doença coronariana com indicação de RM; escore de fragilidade até F3. Critérios de exclusão: cirurgias de urgência/emergência; 
cirurgias combinadas; escore de fragilidade maior que F3; insuficiência renal crônica (ClCr<29); acidente vascular cerebral (AVC) 
prévio.

Resultados: 52 pacientes, entre 50 e 84 anos, foram selecionados para o estudo. 29% eram mulheres e as médias de idade, peso 
e altura foram, respectivamente, 70±7,2 anos, 74±13kg, 164±9,1cm. As comorbidades mais importantes foram: diabetes (49%), 
infarto agudo do miocárdio prévio (26%), hipertensão arterial (91%), doença pulmonar obstrutiva crônica (19%) e dislipidemia 
(94%). 17% das cirurgias foram sem circulação extra-corpórea (CEC) e os tempos médios de CEC e clampeamento aórtico 
foram, respectivamente, de 46±14 e 26±9min. O índice cardíaco médio da CEC foi 3.4±0,15L/min/m2. Todos os pacientes foram 
extubados em sala cirúrgica, sem necessidade de reintubação. Um passou pela UTI e outro foi submetido à diálise temporária. 
A taxa de infecção foi de 5,7%. Houve um caso de AVC isquêmico. Não houve óbitos. A duração média de internação foi de 
29±0,58h, sendo a mais rápida delas de 25h e a mais longa de 126h. 96% dos pacientes tiveram alta hospitalar em até 36h. 2% 
entre 48 e 120h e 2% com mais de 120h.

Conclusão: O programa se mostrou bastante eficaz e seguro para os pacientes da amostra estudada. O tempo de internação 
não teve relação com as variáveis estudadas, como idade, fração de ejeção, pressão de artéria pulmonar, insuficiência renal, 
diabetes e sexo. Trata-se de um modelo de cuidado peri-operatório diferenciado do paciente coronariopata, que visa trazer 
ao paciente uma recuperação rápida e com chances minimizadas de complicações. Certamente que o estudo ainda é inicial e 
demandará de maior amostra e novas análises para novas conclusões.

PO 15 
Abordagem transapical para tratamento da insuficiência mitral sem CEC: estudo experimental 
em suínos

Luiz Fernando Kubrusly, Fernando Bermudez Kubrusly, Andressa de Souza Bertoldi, Gabriel Antonio Coltro, Larissa Maria 
Vosgerau, Gabriel Abrahão Stoliar, Cris Rangel de Abreu, Rafael Camacho, Gilliard Franccis Fontana, Taiane Belinati 
Loureiro Kubrusly

Introdução: A técnica do MitraClip apresenta resultados promissores, porém é um procedimento de alto custo e de alta 
complexidade para reprodutibilidade à grande maioria da população de pacientes em nosso país. O acesso transapical do VE 
tornou-se muito usado no TAVI e está em direta relação anatômica para procedimentos da valva mitral. 

Objetivo: O objetivo do presente estudo é o desenvolvimento experimental em suínos de técnica Transapical com acesso à 
valva mitral para tratamento da insuficiência mitral.

Métodos: Estudo experimental em suínos, com a realização da correção de insuficiência valvar mitral através da união dos 
folhetos anterior e posterior com um clipe de polímero, tendo como acesso cirúrgico o ápice do ventrículo esquerdo. A primeira 
etapa do projeto (ex vivo) consistiu na realização de um estudo anatômico, utilizando 5 corações retirados de suínos da raça 
Landrace (com peso médio de 50kg). Realizou-se acesso transapical com posterior introdução de um introdutor (dreno torácico 
#26) seguido da introdução do clipador com o clipe (ambos Hem-o-lok, Endo5®). Realizadas incisões no átrio esquerdo foi 
possível observar a transformação do orifício valvar único em duplo (Alfiere). Na etapa seguinte (in vivo) foi utilizado um suíno 
da raça Landrace pesando 22kg. Após procedimento anestésico foi realizada incisão no 5º espaço intercostal esquerdo na linha 
hemiclavicular anterior, obtendo-se acesso ao ápice do ventrículo esquerdo com realização de sutura em bolsa no VE, passagem 
de introdutor Braile Inovare nº 24 com acesso a válvula mitral. A clipagem dos folhetos da válvula mitral foi realizada com a 
utilização de um clipador e clipe Hem-o-lok, Endo5®. Todo o procedimento foi realizado guiado por imagem de ecocardiograma 
transtorácico 2D. 

Resultados: O procedimento transapical garantiu um acesso direto e simples à valva mitral tornando-se possível seu clipamento 
guiado pelo ecocardiograma bidirecional. A acurácia do clipamento fica na dependência de ecocardiograma 3D transesofágico.
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Conclusão: A nova técnica, de muito maior facilidade de reprodução e menor custo, se mostrou viável, ainda dependente da 
acurácia no local de clipamento na valva mitral, com auxílio do ecocardiograma 3D transesofágico, não disponível ainda nesta 
fase do experimento e do aprimoramento do clipe Hem-o-lok, Endo5® utilizado.

PO 16
Cuidados no pós-operatório de pacientes submetidos a transplante cardíaco

Raul Ferreira de Souza Machado, Karine Vieira da Rocha, Caio Teixeira dos Santos, João Paulo Brum Paes, Ana Paula 
Romagnioli Mattos, Ivana Picone Borges de Aragão

Introdução: O transplante cardíaco é um procedimento em progressiva ascensão em todo o mundo, tendo em vista que 
se enquadra como intervenção terapêutica eficaz para a IC grave - patologia que representa uma das maiores causas para 
internação por origem cardiovascular. Apesar dos riscos de rejeição e de complicações, a técnica descrita limita, em parte, o 
cotidiano do paciente, porém apresenta elevada eficácia e sobrevida em quadros onde essa é a única alternativa e a terapia 
medicamentosa não se mostrou eficaz.

Objetivo: O presente estudo visa analisar os cuidados e a evolução no pós-operatório de pacientes submetidos a transplantes 
cardíacos.

Métodos: Revisão sistemática da literatura com base em 09 artigos, variando entre 2001 e 2015, com o uso dos bancos de 
dados disponíveis no Scielo, Lilacs e PubMed, sendo os descritores usados: Transplante Cardíaco; Pós-operatório de Transplante 
Cardíaco; Complicações de Transplante Cardíaco.

Resultados: O transplante cardíaco é um procedimento que, dentre as complicações, incluem, principalmente no primeiro 
mês, infecções hospitalares e as transmitidas pelo enxerto, sendo as bacterianas mais prevalentes. Dentre as virais, cabe destacar 
agentes etiológicos de importância como citomegalovírus, que cursa com febre, depressão medular, doença invasiva do trato 
gastrointestinal, sistema nervoso central, pulmão e retina. Os locais mais acometidos por infecções são os pulmões, sangue, trato 
gastrointestinal, trato urinário e ferida operatória. As infecções restritas ao sítio cirúrgico acometem menor porcentagem de 
pacientes, caso haja profilaxia adequada, contudo, a mortalidade pode chegar à 14% em casos de mediastinite. Após o primeiro 
mês, infecções oportunistas por fungos, vírus e protozoários se mostram comuns. Já as complicações em longo prazo envolvem 
hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes mellitus, além de rejeição, obstrução coronariana e infarto.

Conclusão: Conclui-se que, apesar do transplante cardíaco ser a única saída benéfica ou a mais viável para alguns pacientes com 
comprometimentos mais severos, essa ainda tem provocado uma vaga abertura para as infecções secundárias durante o processo 
cirúrgico. A prevenção desses quadros deve receber atenção de uma equipe multidisciplinar no cuidado e orientação do paciente, 
bem como sua instrução e comprometimento, a fim de evitar os riscos e alcançar um melhor prognóstico para o paciente.

PO 17
A presença de stent intra-coronariano não impactou na qualidade de vida dos pacientes 
submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio

Marina Macedo Kuenzer Bond, Jenny Lourdes Rivas de Oliveira, Pedro Silvio Farsky, Vivian Lerner Amato, Arturo Adrian 
Jara, Eduardo Farias, Ayane Maria Jacomine, Alysson Sehn, João ítalo Dias França, Luiz Carlos Bento de Souza, Magaly 
Arrais dos Santos

Introdução: A presença de stents prévios promove aumento dos fatores inflamatórios locais que podem repercutir nos 
resultados da cirurgia de revascularização miocárdica (CRM).

Objetivo: O objetivo deste estudo é avaliar o impacto da intervenção coronária percutânea (ICP) na qualidade de vida (QV) de 
pacientes submetidos a revascularização miocárdica.
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Métodos: Estudo prospectivo, longitudinal com pacientes submetidos à CRM isolada de julho de 2016 a junho de 2017 em um 
hospital público cardiovascular brasileiro. Os pacientes foram divididos em dois grupos, com e sem stent prévio. A QV foi avaliada 
por meio do questionário Qualidade de Vida em Cirurgia Cardiovascular (QLCS) aos 1, 6 e 12 meses após a cirurgia. Para análise 
estatística, o teste de Mann-Whitney foi utilizado para variáveis quantitativas, o teste exato de Fisher para variáveis qualitativos. O 
teste ANOVA foi utilizado para avaliação de medidas repetidas do QLCS. Foi considerado significativo P<0,05.

Resultados: Dos 434 pacientes incluídos, 70 pacientes tiveram ICP prévia (16%). Os grupos eram estatisticamente semelhantes 
quanto as características clínicas, laboratoriais, ecocardiográficas e risco cirúrgico iniciais, porém o grupo com stent prévio 
apresentava maior ocorrência de infarto do miocárdio prévio (P=0,02), mais sintomas (CCS) (P=0,04). Não se observou diferença 
significativa em tempos cirúrgicos, mortalidade e complicações hospitalares durante internação. As médias encontradas no 
QLCS foram 17,8 (3,8), 18,8 (3,3), 19,5 (3,4) no grupo sem ICP prévia e 17,1 (4,1), 18,6 (3,6), 19,6 (3,6) para aqueles com ICP prévia 
em 1, 6 e 12 meses, respectivamente (Figura 1). A presença de ICP prévia não afetou a QV (P=0,69). Por outro lado, demonstrou-
se que ambos os grupos se comportaram de maneira semelhante, com melhora progressiva da QV durante esse ano de 
acompanhamento (P<0,0001).

Conclusão: Não houve diferença significativa na QV quando comparamos pacientes com e sem ICP prévia durante o primeiro 
ano de seguimento pós-operatório, mas encontramos uma melhora progressiva semelhante na QV para ambos os grupos 
usando QLCS.

PO 18
Aspectos morfofuncionais da prega pré-aórtica: importância anatômico-cirúrgica

Aloísio de Freitas Jorge Júnior, Matheus Cláudio Magalhães Silva, Nicássia Moro Roce, Thiago Vinicius Villar Barroso

Introdução: A aorta é uma artéria elástica, de túnica média espessa e constituída, em grande parte, por lâminas de tecido elástico. 
O vaso é admiravelmente constituído para resistir à pressão sistólica e presidir à retração elástica. É revestida por um pericárdio 
fibroso e uma crista de tecido adiposo circunda parcialmente a parte média desse vaso, conhecida por prega pré-aórtica. Alguns 
pesquisadores a descreveu em seus estudos, com diferentes nomes e diferentes pontos de vista, mas o conhecimento sobre a 
prega ainda é limitado.

Objetivo: O objetivo do trabalho é apresentar uma revisão sistemática sobre a prega da aorta ascendente, com ênfase em seus 
aspectos morfofuncionais, buscando elucidar sua importância em procedimentos cirúrgicos cardiovasculares.

Métodos: A revisão sistemática da literatura foi realizada a partir das bases de dados on-line na Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e PubMed, utilizando os seguintes descritores: aorta, aorta torácica, anatomia 
e histologia, aorta ascendente e suas respectivas traduções para o inglês. Devido à escassez de bibliografia, não foi determinado 
datas específicas para a busca. Após a pesquisa, analisaram-se os títulos e resumos dos artigos selecionados, os quais foram lidos 
de forma integral posteriormente, considerando as informações específicas sobre a morfologia da prega pré-aórtica. Foram 
incluídos 12 artigos para a escrita da revisão sistemática.

Resultados: Rindfleisch (1984) foi o primeiro a estudar sobre a prega pré-aórtica, concluindo que a prega aumentava a elasticidade 
do pericárdio visceral. Swarts e Thompson (1911) detectou tecido tireoidiano acessório na gordura pré-aórtica subepicárdica. Em 
1921, Gross verificou a presença de tecido adiposo, o qual aumentava com a idade e patologia miocárdica, resultante do aumento de 
circulação colateral em resposta à insuficiência coronariana. O volume de tecido adiposo periaórtico está relacionado com a frequência 
de doenças cardiovasculares, como a aterosclerose e os aneurismas. David J.Davis (1927) observou que a prega era constante na 
localização, forma e tamanho. Em 1930, foi descoberto por Robertson que a prega apresentava uma rede de vasa vasorum as quais 
anastomosavam com as artérias coronárias, suprindo a irrigação em casos de insuficiência coronariana, corroborando os estudos 
de Gross. Parke e Michels (1966) propuseram que a prega alivia a pressão e o atrito entre a aorta e a aurícula direita. A variação 
morfológica da prega da aorta ascendente foi analisada por G.T. Lebona em 1993, comprovando a presença da prega em todos os 
pesquisados. A prega também foi examinada em relação à posição anatômica, sendo a forma oblíqua correspondente ao clássico na 
literatura. Na mesma linha de pesquisa, Qayum e colaboradores realizaram um estudo em 2010 com a dissecação de 24 corações, em 
que a estrutura estava presente em todas as amostras, sendo oblíqua na maioria dos casos.
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Conclusão: Os aspectos morfofuncionais encontrados sobre a prega pré-aórtica são altamente relevantes e contribuem para 
um melhor entendimento sobre sua função e importância anatômico-cirúrgica. Porém ainda não é comprovada sua exata 
função, permanecendo como um assunto inconclusivo na literatura científica.

PO 19
Cardioplegia Del Nido em cirurgias valvares em adultos: revisão sistemática da literatura

Dhaisa Thaina Souza Conceição, Jackson Brandão Lopes, Adrielle Gobi Sabarin, Caique Mota de Araújo, Gustado Henrique 
Daltro Santana, Milla Gabriele Sallanave Andrade

Objetivo: Comparar parâmetros operatórios entre pacientes adultos submetidos a cirurgias valvares com uso da cardioplegia 
Del Nido (DN) e com uso de outros tipos de cardioplegia, como a sanguínea (CS).

Métodos: Revisão sistemática da literatura, na base de dados PubMed, incluindo artigos em qualquer língua e data de 
publicação. Utilizou-se os descritores "Del Nido cardioplegia" and cardioplegia and adult and valve. A pesquisa resultou em 12 
artigos, excluindo-se 4, por não atenderem aos critérios de inclusão.

Resultados: No total, foram 567 pacientes no grupo DN e 2676 pacientes, de outras cardioplegias. A cardioplegia DN não foi 
inferior às outras cardioplegias quando foi comparado os marcadores de necrose miocárdica. Inclusive os níveis séricos de 
troponina foram menores para o grupo DN em Hamad et al. (2017): DN: 260 ± 105.3 ng/L, CS: 370.5 ± 218.4 ng/L, P<0,028. 
Também em Vistarini et al. (2016) houve uma menor elevação da CK-MB sérica, no grupo DN-(11.4±5.2 x 17.7±6.9 µg/L, P<0,004). 
Em relação à função ventricular, mesmo Del Nido sendo infundida usualmente em apenas uma dose, não se observou diferença 
estatística quando comparada as outras cardioplegias. O volume infundido de cardioplegia foi menor no grupo DN em seis 
trabalhos. Também foi notado por Vistarini et all (2016) uma menor necessidade de transfusão sanguínea [DN: 1 (4%), CS: 10 
(48%), P<0,006], fato que possivelmente está relacionado a uma menor hemodiluição. O tempo de CEC e de clampeamento 
da aorta também foi menor no grupo DN em 5 trabalhos, sendo os menores tempos em Mick et all (2014): para o tempo de 
CEC, DN: 56 ± 18 min, CS: 70 ± 24 min, P<0,001, e para o tempo de clampeamento, DN: 44 ± 14 min, CS: 56 ± 19 min, P<0,001. 
Os mesmos autores identificaram uma menor necessidade de insulinoterapia no pós-operatório no grupo DN (P=0,009). Não 
houve diferença estatística por nenhum autor em relação à mortalidade, sendo que Mick et al. (2014) demonstrou um menor 
custo da cardioplegia DN quando comparada à Buckberg.

Conclusão: A cardiplegia DN tem demonstrado ser prática por poder ser administrada em dose única em cirurgias valvares em 
adultos e segura quando comparada às outras cardioplegias. Como consequência destas características, têm-se conseguido 
realizar as cirurgias com menor tempo de CEC e de clampeamento, bem como com um menor volume de solução para proteção 
miocárdica. Maiores estudos multicêntricos e randomizados ainda são aguardados para sedimentar estes achados.

PO 20
Detecção das cardiopatias congênitas no período pré-natal em nosso meio: onde estamos 
falhando?

Gabriel Dotta Abech, Amanda Thum Welter,Gabriela Rangel Brandão,Julia Barbi Melim, Jorge Alberto Bianchi Telles, 
André Campos da Cunha, Beatriz Felipe da Rocha, Liana Vitória Marchezi, Dâmaris Mikaela Balin Dorsdt, Paulo Ricardo 
Gazzola Zen, Rafael Fabiano Machado Rosa

Introdução: As cardiopatias congênitas (CCs) são consideradas os defeitos mais frequentemente observados ao nascimento, 
sendo que representam um verdadeiro problema de saúde pública.

Objetivo: Nosso objetivo foi determinar o grau de detecção, a frequência e as associações das CCs em fetos de gestantes 
encaminhadas para a realização de cariotipagem fetal.
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Métodos: Estudo retrospectivo, com dados baseados em prontuários das gestantes atendidas em um serviço de medicina fetal 
de referência, durante o período de 8 anos. As informações coletadas incluíram dados gerais das gestantes, além do resultado 
das ultrassonografias, dos ecocardiogramas e dos cariótipos fetais.

Resultados: A amostra foi composta por 155 gestantes. A idade das gestantes variou de 13 a 45 anos (média de 28,5 anos). 
Sua idade gestacional na primeira avaliação oscilou de 8 a 35 semanas (média de 22 semanas). Anormalidades cromossômicas 
(ACs) foram identificadas em 38 casos (24,5%). Trinta e cinco pacientes apresentavam CCs identificadas pela ultrassonografia 
morfológica e, destes, 22 (62,8%) foram confirmados na ecocardiografia fetal. A ecocardiografia fetal foi realizada em 129 
pacientes (83,2%), sendo que esta foi capaz de identificar anormalidades morfológicas adicionais à ultrassonografia em 23 
casos (51,1%). Quando avaliamos a detecção de CCs identificadas pela ultrassonografia morfológica e pela ecocardiografia fetal, 
encontramos que significativamente mais alterações foram identificadas por meio deste último exame (P<0,05). Dos fetos com 
CC, 47,6% apresentavam uma AC. As CCs foram consideradas marcadores independentes para ACs (P=0,0001).

Conclusão: A ecocardiografia fetal foi um importante exame complementar para a identificação das CCs, mostrando que a 
acurácia do ultrassom morfológico para a detecção destes defeitos foi baixa. As CCs são também um importante marcador para 
a detecção das ACs. Sabe-se que o diagnóstico pré-natal das CCs apresenta uma importante implicação sobre o planejamento 
do nascimento e, consequentemente, o tratamento cirúrgico e o prognóstico.

EXPOSIÇÃO 
PÔSTERES 

SBCCV
Sessão I



60
Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery • Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular • 34.2 Suplemento 

 
Inovação,
Incorporação e 
Expansão

5 e 6 de abril de 2019
Fundação Dom Cabral – Alphaville
BELO HORIZONTE/NOVA LIMA • MG

Inovação,
Incorporação e 
Expansão

5 de abril - Sexta-feira - Arena SBCCV - 13h30/18h30  

PO 21
Tratamento cirúrgico de coarctação de aorta através de toracotomia lateral esquerda sem uso 
de dreno torácico

Giovanna Campagnaro, Karla Loureiro Loss, Rafael Aon Moysés

Objetivo: Dissertar, com base na literatura, sobre as vantagens da não utilização do dreno pleural em pacientes submetidos a 
toracotomia lateral; demonstrar a experiencia positiva do serviço em relação a não utilização do dreno transpleural em cirurgia 
de correção de coarctação de aorta.

Métodos: Análise retrospectiva de prontuários de todos os pacientes submetidos a correção cirúrgica de CoAo simples desde 
junho de 2012 a junho de 2018.

Resultados: Trinta e cinco pacientes foram operados no nosso serviço, sendo 48% do sexo feminino. Mediana de peso 11,9 Kg 
(2-52 Kg), mediana de idade 87 dias (3 dias-17 anos), 23 pacientes (65,7%) foram extubados no centro cirúrgico ou no mesmo dia 
da cirurgia, no restante dos pacientes a mediana de tempo de ventilação mecânica foi de 2 dias (1-15). Não tivemos óbito nesta 
população. A mediana de internação após a intervenção cirúrgica foi 7 dias (3-54 dias). Nenhum paciente apresentou derrame 
pleural ou pneumotórax como complicação precoce pós-cirúrgica. Em apenas um paciente foi usado dreno pleural esquerdo 
devido a aderências torácicas evidenciado no intra-operatório.

Conclusão: A resseção cirúrgica é o tratamento de escolha para coarctação de aorta (CoAo) na maioria das instituições. A via de 
acesso padrão é a toracotomia transpleural posterolateral esquerda entre o quarto e quinto espaço intercostal. O lobo pulmonar 
esquerdo é anteriorizado para acessar o pericárdio e expor a região coarctada. Após a correção cirúrgica é comum o uso de dreno 
pleural esquerdo com o objetivo de drenar coleções sero-sanguinolentas e/ou o ar remanescente após a intervenção. Entretanto, o 
não implante do dreno pode trazer algumas vantagens como a redução da dor local, redução dos riscos de atelectasias e o menor 
tempo de internação. Vale ressaltar também que tanto a inserção quanto a retirada do dreno podem apresentar complicações como: 
enfisema subcutâneo, pneumotórax, hemotórax, entre outros. A técnica descrita acima se mostrou segura e eficaz no tratamento 
cirúrgico da CoAo com resultados excelentes e mostrando que o não implante não acrescentou riscos ou complicações aos pacientes.

PO 22
Tempo de hospitalização e principais complicações apresentadas pelos pacientes no pós-
operatório de transplante cardíaco

Thaysa de Melo Caldas, Karina Silva do Nascimento, Stephanie Steremberg Pires D´Azevedo, Felipe Ribeiro Walter, 
Fernando Augusto Marinho dos Santos Figueira, Cristiano Berardo Carneiro da Cunha, Jeu Delmondes de Carvalho Júnior, 
João Paulo Segundo de Paiva Oliveira, Diogo Luiz de Magalhães Ferraz, Verônica Soares Marinho, Patrícia Jaqueline 
Xavier da Silva

Introdução: Considerando a sua elevada complexidade, o transplante cardíaco não está isento de complicações durante o pós-
operatório, gerando assim impacto desfavorável no prognóstico e aumentando o tempo de hospitalização.

Objetivo: O estudo tem por objetivo descrever o tempo de hospitalização e as principais complicações apresentadas pelos 
pacientes durante o pós-operatório de transplante cardíaco em uma Unidade de Referência na cidade do Recife.

Métodos: Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo, realizado entre janeiro de 2017 e outubro de 2018. A amostra foi 
constituída por 65 pacientes de ambos os sexos, que se apresentavam elegíveis ao Transplante Cardíaco. Os dados foram obtidos 
através da análise de prontuários e planilhas de acompanhamento da equipe de transplante.

Resultados: O sexo masculino obteve uma maior representatividade na amostra (76,9%), com média de idade de 45 anos. 
Do total da amostra, 53,8% encontravam-se priorizados, em uso de inotrópicos ou assistência circulatória mecânica, devido a 
gravidade clínica. Com tempo médio de internamento de 23 dias, 20% persistiram hospitalizados por mais de 30 dias, enquanto 
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17% mantiveram tempo de hospitalização inferior a 15 dias, permanecendo a sua maioria com tempo de permanência hospitalar 
entre 16 a 30 dias (49%). A prevalência de complicações esteve presente em 46% da amostra, com destaque para insuficiência 
renal aguda (12,3%), seguida de diminuição do débito urinário nas primeiras 12h (9,2%), ambas com necessidade de terapia 
dialítica, seja para correção de hipervolemia ou melhora de função renal. Infecção, choque cardiogênico e sangramento 
obtiveram o mesmo predomínio no estudo (4,6%). O índice de óbito correspondeu a 12% da amostra.

Conclusão: O entendimento a respeito das principais complicações desenvolvidas após o transplante cardíaco e seu impacto 
sobre o tempo de permanência hospitalar contribui para uma maior efetividade no planejamento da assistência prestada, além 
de contribuir para o estabelecimento de medidas preventivas ou que minimizem a evolução de tais agravos, visando desfechos 
cada vez mais favoráveis.

PO 23
Relação do tamanho do átrio esquerdo e desenvolvimento de fibrilação atrial no pós-operatório 
de cirurgia cardiovascular em hospital de Maceió

Marcella de Albuquerque Wanderley, Christian Jose David Cabanillas Fernandez, Isabelle Oliveira Santos, Aline Ottoni 
Wanderley Amorim

Introdução: A fibrilação atrial (FA) é uma arritmia sustentada de origem supraventricular e configura-se como uma das arritmias 
mais frequentes no pós-operatório de cirurgia cardiovascular (CCV), relacionando-se a maiores índices de mortalidade a curto 
e longo prazo. Dentre as variáveis para a sua ocorrência, pacientes submetidos exclusivamente à cirurgia de revascularização 
do miocárdio (CRM) apresentam maiores índices de FA no pós-operatório, assim como o diâmetro átrio esquerdo, configura-se 
como forte preditor.

Objetivo: O objetivo do trabalho é avaliar a relação do tamanho do átrio esquerdo e o desenvolvimento de FA no pós-operatório 
em pacientes submetidos a CCV e se há predominância em algum tipo de procedimento.

Métodos: Trata-se de um estudo observacional, transversal, não-probabilístico. A amostra inicial foi de 118 pacientes submetidos 
a CCV no período de janeiro a maio de 2017 em Hospital de Maceió. As variáveis foram tamanho do átrio esquerdo, FA no pós-
operatório e tipo de intervenção. Foi utilizada estatística descritiva e teste qui-quadrado, com o nível de significância de 5%. 

Resultados: Após tabulação dos dados, os pacientes foram estratificados em dois grupos: átrio esquerdo maior que 40 mm e 
átrio esquerdo menor ou igual a 40 mm. No primeiro grupo encontramos 36,4% (43/118) dos pacientes, sendo que destes 23 
% (10/43) evoluíram com FA no pós-operatório. O segundo grupo, 63,55% (75/118) dos pacientes possuíam dimensão atrial 
normal (≤40 mm) no pré-operatório. No entanto, observou-se ainda que 8% (5/75) dos pacientes desenvolveram FA no pós-
operatório. Foi calculado o valor de significância estatística de P=0,018 segundo o teste qui-quadrado, indicando que há relação 
entre o tamanho do átrio esquerdo e o desenvolvimento de FA no pós-operatório. Em relação ao tipo de intervenção, 44,06% 
foram CMR; 39,83% cirurgias valvares; 10,16% outras cirurgias cardíacas e 5,93% cirurgia combinada entre CRM e valvar. Dos 14% 
(16/118) de pacientes que evoluíram para FA, 43,75% foram submetidos a CRM e 43,75% a cirurgia valvar, ou seja, não houve 
predominância de CRM, como aponta a literatura. 

Conclusão: Há relação entre o tamanho do átrio esquerdo e FA no pós-operatório do grupo estudado. A análise da relação auxilia 
o estudo pré-operatório dos pacientes, podendo estimar o risco de desenvolvimento da arritmia e realizar adequada prevenção.

PO 24
Cirurgia de Bentall De Bono, comparação entre o método convencional e mini-esternotomia 
mediana

Eduardo José Ferreira Sales, Helmgton José Brito de Souza, Isaac Azevedo Silva, Mayara Maranhão Jorge, Victor Costa 
Wichrowski, Pedro Lemgruber Xavier Mattoso Pavie, Henrique Louzan Machado, Leonardo Jadyr Silva Rodrigues Alves, 
Clara Demeneck Pereira, Marjorie Thomaz Moreira
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Objetivo: Descrever e comparar a correção do aneurisma da raíz aórtica, com implante de tubo valvulado (Bentall de Bono), por 
técnica convencional e por miniesternotomia mediana.

Métodos: Trata-se de estudo comparativo de casos de pacientes com diagnóstico de aneurisma de aorta ascendente com 
comprometimento da valva aórtica, submetidos a correção cirúrgica, sendo aplicada a técnica de Bentall De Bono, com via de 
acesso por minitoracotomia mediana e técnica tradicional. As operações foram realizadas conforme o protocolo do nosso serviço 
para espaço intercostal direito. Os casos selecionados foram operados eletivamente. Todas as cirurgias ocorreram com auxílio 
de circulação extracorpórea, com canulação percutânea venosa femoral direita única, canulação arterial do arco aórtico distal, 
proteção miocárdica com solução cardioplégica aplicada diretamente nos óstios coronarianos. As variáveis analisadas foram: 
idade, EuroScore, tempo de CEC e clampeamento de aorta, tempo de ventilação mecânica, necessidade de hemotrasnfusão, 
complicações, mortalidade.

Resultados: O total de cirurgias realizadas, por técnica minimamente invasiva, pela CARDIOVASCULAR ASSOCIADOS, soma, 
desde outubro de 2010, 126 procedimentos. Entre julho de 2015 e agosto de 2017, 06 pacientes foram submetidos à cirurgia 
de Bentall De Bono, sendo 4 homens e 2 mulheres. A idade variou de 41 a 76 anos (média: 56,5  ±  12,4 anos). O EUROScore dos 
pacientes variou de 1,0 a 7,65 (média: 3,4 ± 2,1) e todos tinham função ventricular esquerda preservada (média: 62,3  ±  6,5). O 
tempo de CEC e tempo de clampeamento aórtico variaram de 118 a 195 min e 100 a 140 min (média: 148 e 118  ±  25,8 / 13,1 
min respectivamente). Nenhum dos pacientes necessitou de transfusão no período perioperatório. 1 caso evoluiu com BAVT, 
sendo necessário implante de marcapasso definitivo. 1 caso cursou com infecção respiratória no período hospitalar, e 1 caso 
apresentou vasoplegia pós CEC. Na série apresentada não foi verificado óbito.

Conclusão: A realização da técnica de Bentall De Bono, por miniesternotomia mediana, para tratamento de aneurisma de aorta 
ascendente com disfunção valvar, se mostrou reprodutível graças à experiência do serviço em técnicas minimamente invasivas. 
O treinamento prévio com procedimentos valvares aórticos permitiu a ampliação do uso para técnicas mini-invasivas para 
tratamento das doenças expansivas da aorta ascendente.

PO 25
Tratamento cirúrgico das cardiopatias congênitas no Brasil: um estudo ecológico

Pamela Cristina Dutil Ribeiro, Romulo Cesar Arnal Bonini, Suelen Umbelino da Silva, Flavia Ferranti Abou Murad, Isabela 
Sella Sartorelli, Isabella Andrade Marques, Mariana Valerio

Objetivo: Comparar o número de procedimentos, taxa de mortalidade e os valores totais empregados no tratamento cirúrgico 
da Tetralogia de Fallot, persistência do canal arterial, comunicação interatrial e da correção cirúrgica da coartação da aorta entre 
os anos de 2015 a 2017 nas diversas regiões do Brasil.

Métodos: A amostra foi obtida através do Sistema de Informações Hospitalares do SUS delimitando as regiões da federação. 
Após coleta foi realizada uma análise descritiva e espacial dos dados por meio de mapas coropléticos das variáveis estudadas 
utilizando o software Terraview.

Resultados: O tratamento cirúrgico da comunicação atrial, tetralogia de Fallot, persistência do canal arterial e da coartação da 
aorta custou ao Sistema Único de Saúde respectivamente: RS 46.505.369,65, RS 17.200.852,75, RS 11.574.560,88, RS 6.419.385,94. 
Esses valores corresponderam respectivamente aos seguintes números de internações: 4.093, 740, 1.620, e 656. Se tratando da 
taxa de mortalidade cada procedimento apresentou respectivamente 1,25, 10,54, 2,41, e 5,49. Para todas os procedimentos 
estudados a região Sudeste obteve os maiores números de internações hospitalares e investiu os maiores valores para a 
realização dos mesmos, já a região Norte apresentou o menor número de internação hospitalar e menor gasto com esses 
procedimentos. Chama a atenção a constatação que a taxa de mortalidade nem sempre foi menor na região Sudeste para todos 
os procedimentos avaliados, ao passo que a região Sul apresentou a menor taxa de mortalidade para a correção da coarctação 
da aorta e a região Centro-Oeste para correção da persistência do canal atrial.

Conclusão: Portanto a cirurgia de correção da comunicação atrial é o procedimento mais comum entre os avaliados, 
correspondendo aos maiores gastos e número de internações hospitalares e a menor taxa de mortalidade, comprovando a 
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efetividade desse procedimento. Já a cirurgia de correção da tetralogia de Fallot despende uma quantia considerável de recursos 
governamentais e em contrapartida possui uma maior taxa de mortalidade em comparação os demais procedimentos, esse fato 
se deve a complexidade dos casos e da técnica cirúrgica adotada.

PO 26
Circulação extracorpórea: índices de realização em procedimentos no Estado de São Paulo e no 
Brasil

Gabriel Silvestre Minucci, Ronaldo Carvalho Filho, Fernanda Carlini de Moura, Ana Paula da Silva Santos, Luís Paulo Souza 
e Souza

Introdução: A circulação extracorpórea (CEC) é um recurso que substitui, temporariamente, as funções do coração e dos pulmões 
através das máquinas, aparelhos e técnicas. É muito utilizado em diversos tipos de cirurgia cardíaca de grande porte, em virtude 
da capacidade de facilitar a técnica cirúrgica, permitir que o coração permaneça parado e sem sangue no intraoperatório, além 
de promover um campo cirúrgico limpo e resguardar a funcionalidade do coração. Procedimentos cardíacos com CEC estão 
cada vez mais frequentes devido ao aumento da incidência de doenças cardiovasculares, ao envelhecimento populacional e ao 
maior acesso ao sistema de saúde.

Objetivo: Investigar os dados sobre realização de CEC no Brasil e em SP para possibilitar análise dos procedimentos e técnicas no país.

Métodos: Análise estatística, descritiva e transversal de dados coletados no Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) no 
DATASUS entre 2013 e 2018.

Resultados: Durante o período, foram registrados no estado de SP 28.054 procedimentos cirúrgicos com CEC, representando 
27,98% das 100266 cirurgias desse tipo realizadas no Brasil. No país, foram feitas, principalmente, 99.868 (99,6%) cirurgias de 
revascularização miocárdica com CEC; 255 (0,25%) cirurgias de anastomose sistêmico pulmonar com CEC; e 31 (0,030%) cirurgias 
de unifocalização de ramos da artéria pulmonar com CEC. Já no estado de São Paulo, foram 27.919 (99,5%); 84 (0,3%); e 9 (0,032%), 
respectivamente. A taxa média de mortalidade cirúrgica no estado de São Paulo foi de 4,61%, sendo maior em procedimentos 
de unifocalização dos ramos da artéria pulmonar com CEC, chegando a 66,7%. Em contrapartida, a taxa média de mortalidade 
no Brasil em procedimentos cirúrgicos com CEC foi maior, com 5,9%. O valor total gasto no Brasil por internação para realização 
desses tipos de cirurgias ultrapassou 1,301 bilhões de reais, sendo o estado de São Paulo responsável por 27% dessa receita.

Conclusão: Do total de cirurgias com CEC no Brasil, a maioria dos procedimentos é de revascularização miocárdica, com o 
mesmo panorama no estado de SP. Mesmo possuindo uma taxa de incidência irrisória, os procedimentos de unifocalização 
dos ramos da artéria pulmonar com CEC possuem elevadas taxas de mortalidade. O estado de SP também apresenta elevados 
gastos com este tipo de procedimento, sendo o estado com maior gasto no país. Assim, faz-se necessário maior atenção e 
melhoria dos procedimentos para diminuição da taxa de mortalidade e dos gastos.

PO 27
Fatores de risco no desenvolvimento de injúria renal aguda em pacientes submetidos à cirurgia 
cardiovascular em um hospital de Maceió/AL

Christian Jose David Cabanillas Fernandez, Marcella de Albuquerque Wanderley, Isabelle Oliveira Santos, Aline Ottoni 
Wanderley Amorim, Juliana Lins Loureiro Soutinho

Introdução: A injúria renal aguda (IRA) no pós-operatório de cirurgia cardiovascular (CCV) com o uso de bypass é uma 
complicação frequente e é caracterizada pelo aumento dos níveis séricos de creatinina e diminuição do clearance de creatinina, 
predispondo a maior índice de morbimortalidade. Sua patogênese é multifatorial englobando fatores genéticos, pré-operatórios 
e intra-operatórios, como tempo de circulação extracorpórea (CEC), transfusões intraoperatórias e síndrome de baixo débito 
cardíaco associam-se a lesão renal aguda associada a cirurgia cardíaca.
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Objetivo: O objetivo do estudo é identificar fatores de risco para desenvolvimento de injúria renal aguda no pós-operatório de CCV.

Métodos: Trata-se de um estudo transversal, não-probabilístico realizado com 48 pacientes submetidos à Cirurgia Cardiovascular 
em um Hospital de Maceió-AL com faixa etária entre 17 e 75 anos de ambos os sexos, no período de janeiro a outubro de 2018. 
As variáveis utilizadas foram tempo de circulação extracorpórea e clearance de creatinina. O cálculo do clearance foi feito a partir 
da fórmula de Cockroft & Gault e para estratificação da Injúria Renal Aguda foi utilizado o escore KDIGO. Para análise dos dados 
utilizou-se o software SPSS 23.0 através do Teste de Mann-Whitney.

Resultados: A maioria dos pacientes eram do sexo masculino (70,8%), a média de idade foi de 49,72 ± 11,05 anos e 16,6% eram 
idosos. A taxa de mortalidade foi de 2%. A média do tempo de CEC foi de 1,35 hora, observando-se 31,5% com tempo menor 
que 1 hora, 56,2% com tempo entre 1 e 2 horas e 12,5% com tempo superior a 2 horas. Após o procedimento, 58,33% dos 
pacientes tiveram o clearance de creatinina alterado. Desses, após estratificação no KDIGO, 60,7% enquadraram-se no estágio II, 
32,1% no estágio III e 7,1 no estágio V. Analisou-se, através do teste de Mann-Whitney, a relação entre tempo de CEC, sexo, idade, 
peso e uso de hemoderivados com alteração do clearance de creatinina. O resultado teve significância estatística apenas para a 
idade (P=0,005). Na análise de regressão binária o peso torna-se um possível fator para a ocorrência de IRA (P=0,024) e confirma 
a significância da idade (P=0,007).

Conclusão: Nessa população não foi identificada relação isolada entre o tempo de circulação extracorpórea, sexo e uso de 
hemoderivados com desenvolvimento de Injúria Renal Aguda no pós-operatório de CCV. No entanto, fatores como peso e idade 
mostraram significância estatística.

PO 28
Resultados tardios da cirurgia de COX modificada em Maceió

Pedro Henrique Tôrres Félix, Alfredo Aurélio Marinho Rosa Filho, Edvaldo Xavier Ferreira Júnior, Alfredo Aurélio Marinho Rosa

Objetivo: O presente trabalho objetiva relatar os resultados tardios da técnica de COX modificada em Maceió, demonstrando a 
porcentagem de pacientes que retornaram ao ritmo sinusal ou ritmo juncional no seguimento tardio.

Métodos: Foi realizado um levantamento de dados dos pacientes submetido a esse tipo de tratamento no serviço de cirurgia 
cardiovascular em Maceió (Santa Casa Cardiovascular), analisando os perfis dos pacientes com fibrilação atrial entre janeiro de 
2013 e janeiro de 2018. Entre essas datas, 73 pacientes com cardiopatias diversas foram concomitantemente operados para 
correção da fibrilação atrial. As patologias de base foram: insuficiência mitral pura (n° 39), dupla lesão mitral (n° 05), disfunção 
da prótese mitral - primeira reoperação (n°21), disfunção de plastia mitral (DPlastM) (n° 07) - segunda reoperação e disfunção da 
prótese metálica (n° 01).

Resultados: Na correção da arritmia, a análise observada aos 6, 24 e 36 meses obteve resultados de 72%, 67,2% e 65%, 
respectivamente.

Conclusão: Concluímos que a cirurgia de COX/Maceió pode ser eleita para tratamento da fibrilação atrial crônica associada com 
outras cardiopatias. Os resultados obtidos neste trabalho servem para demonstrar que a estratégia cirúrgica por essa técnica 
pode contribuir para melhor qualidade de vida deste subgrupo de pacientes valvares.

PO 29
Revascularização do miocárdio com o uso de dupla mamária - Análise da incidência de 
mediastinite e evolução tardia

Lucas Figueredo Cardoso, Samuel Padovani Steffen, Gustavo Pampolha Guerreiro, Almiro Carlos Ferro Júnior, Alfredo 
Augusto Eyer Rodrigues, Fábio Antonio Gaiotto, Luiz Boro Puig, Fabio Biscegli Jatene
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Objetivo: Avaliar a incidência de mediastinite em pacientes operados com o uso de dupla mamária, bem como a evolução 
clínica e desfechos a longo prazo.

Métodos: De janeiro de 2010 a dezembro de 2017 foram operados 120 pacientes com o uso de dupla mamária (todas dissecadas 
de forma esqueletizada), associados ou não a outros enxertos (veia safena, artéria radial e artéria epigástrica inferior). Todos os 
pacientes foram operados pela mesma equipe cirúrgica em dois hospitais diferentes. A maioria dos casos foi realizada com 
circulação extracorpórea (94.1%) em normotermia, com cardioplegia sanguínea anterógrada como proteção miocárdica. O 
tempo médio de circulação extracorpórea foi 71 minutos e o tempo médio de anóxia 49 minutos. Dentre os pacientes, 90.5 % 
eram do sexo masculino, sendo 57.6 anos a idade média. Tinham diagnóstico de Diabetes Mellitus 26.4% dos pacientes e 19.4% 
eram obesos.

Resultados: A mortalidade geral em 30 dias foi de 1.6 %. Dentre todos os casos operados, 2 pacientes tiveram infecção profunda 
(mediastinite), correspondendo a 1.6 % da amostra, não havendo mortalidade entre eles. O seguimento foi completo em 85% 
dos casos. Em 8 anos, 85 pacientes (70%) estavam assintomáticos, sem nenhum novo evento cardiovascular, 9 pacientes (7.5%) 
tiveram novo evento isquêmico, sem necessidade de reintervenção. Dois pacientes (1.6%) tiveram nova intervenção percutânea, 
sendo um caso relacionado à anastomose da artéria mamária esquerda e o outro relacionado a uma artéria coronária não 
revascularizada previamente. Não houve necessidade de reoperação em nenhum caso do estudo.

Conclusão: O uso de ambas as artérias torácicas internas como estratégia para revascularização do miocárdio é seguro, com 
bons resultados a longo prazo e taxas aceitáveis de infecção quando utilizada a técnica esqueletizada para a dissecção do 
enxerto. Dentre os pacientes que tiveram infecção profunda, esse evento não impactou na mortalidade. Essa conduta deve ser 
estimulada tendo em vista os benefícios do uso da dupla mamária a longo prazo.

PO 30
Cirurgia valvar aórtica sem esternotomia: minimizando danos e maximizando resultados

Rodrigo Oliveira Rosa Ribeiro de Souza, Tercio Campos Leão Neto, Thiago Ribeiro da Costa Soares

Objetivo: Descrever a experiência e os resultados de 14 casos de troca valvar aórtica realizados por minitoracotomia anterior 
direita videoassistida (sem visão direta), analisando a técnica utilizada e os resultados encontrados.

Métodos: Foi realizado o levantamento de prontuários dos pacientes submetidos a troca valvar aórtica minimamente invasiva, 
realizadas sob visão toracoscópica (sem visão direta), no período de 2013 a 2018. Estudo observacional, analítico, retrospectivo.

Resultados: A amostra composta por 14 pacientes, teve idade média de 55 anos, prevalência do sexo masculino (11 homens 
e 3 mulheres), FEVE média de 58%, EuroSCORE II médio de 3,2% (risco moderado), incisões com tamanho médio de 4,6 cm (3-5 
cm) realizadas no 2º EID iniciadas lateralmente a linha hemiclavicular, o que diferentemente da técnica sob visão direta impede 
a realização do procedimento sem a visualização toracoscópica. A ótica de 5mm e 30º foi inserida no mesmo EI na linha axilar 
anterior. Todos os pacientes tiveram a CEC estabelecida por via femoral com tempo de CEC médio de 87,9 min, clampeamento 
realizado através do uso da pinça de Chitwood inserida um espaço intercostal acima, na linha hemiclavicular com tempo médio 
de clampeamento aórtico de 48,5 min. Em todos os casos foi realizado implante de biopróteses de marcas variadas. Os pacientes 
receberam dreno torácico ao final da operação e o volume médio de drenagem nas primeiras 12 horas foi de 218ml. O tempo 
médio de ventilação mecânica foi de 5 horas, sendo 4 pacientes extubados em sala na primeira hora de pós-operatório. O 
tempo médio de permanência na UTI foi de 18 horas e de internação hospitalar de 3,6 dias. Todos os pacientes retomaram suas 
atividades normais sem limitações entre 7 a 10 dias.

Conclusão: A utilização de mínimas incisões e técnicas toracoscópicas otimiza muito o resultado bem como reduz de 
forma significativa o dano operatório e o tempo de recuperação, trazendo resultados da troca valvar aórtica com CEC, em 
pacientes de risco moderado, superiores as técnicas convecionais (esternotomia mediana total ou parcial, mesmo utilizando-se 
procedimentos fast-track) e comparáveis a outras técnicas minimamente invasivas como o implante transcateter sob o ponto de 
vista de recuperação e retorno as atividades diárias normais.
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PO 31
Modificação técnica para fechamento de esternotomia mediana após cirurgias cardíacas

Carlos Junior Toshiyuki Karigyo, Aldo Pesarini

Introdução: A reaproximação das tábuas esternais pode ser realizada por diferentes maneiras. Tradicionalmente, utilizam-se 
fios de aço para fechamento esternal nas cirurgias cardíacas, com um vasto número de modificações técnicas concebidas para 
reduzir os índices de deiscência e mediastinite. Alternativas aos fios têm sido empregadas, como placas rígidas, bandas maleáveis 
e até ganchos metálicos, no intuito de conferir maior estabilidade e evitar secções ósseas. Apesar disso, novas complicações e a 
difícil remoção desses dispositivos têm implicado em restrições à sua aplicação rotineira. Neste trabalho descrevemos uma nova 
modificação a partir da técnica de esternorrafia em forma de oito.

Objetivos: Descrever uma nova modificação técnica de fechamento esternal em cirurgias cardíacas, com emprego de fios de 
aço convencionais, e demonstrar os resultados obtidos em pacientes operados com a técnica. 

Métodos: Descrição da técnica: O 1º fio de aço transfixa o manúbrio próximo à articulação da 1ª costela esquerda, cruza e passa 
pelo 2º espaço intercostal (EIC) em ambos lados e retorna ao manúbrio à direita. Os 2º e 3º fios passam pelo 1º EIC, cruzando 
distal e respectivamente 3º e 4º EICs. O 4º (e último) fio passa pelo 2º EIC e cruza caudalmente o 5º EIC para completar a sutura. O 
estudo realizado foi do tipo retrospectivo, que incluiu todos pacientes submetidos a esternotomias medianas durante cirurgias 
cardíacas e em que a técnica modificada foi empregada, no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016. 

Resultados: Um total de 143 pacientes foi submetido à técnica descrita. A média de idade foi de 52,1 ± 20,3 anos, sendo 
que 60,8% eram pacientes do sexo masculino. De comorbidades, os pacientes apresentavam: hipertensão arterial (54,5%), 
hipertensão pulmonar (32,8%), diabetes (20,3%), insuficiência cardíaca (7,7%), doença renal crônica (5,6%), obesidade mórbida 
(3,5%), doença pulmonar grave (3,5%), doença arterial periférica grau III-IV (1,4%) e antecedente de tabagismo (9,8%). Todas 
cirurgias de revascularização do miocárdio (50,3%) foram realizadas com dissecção de apenas uma artéria torácica interna. 
Cirurgias valvares e congênitas compuseram 27,3% e 14,7% dos casos, respectivamente. A mortalidade intra-hospitalar foi de 
1,4% (2 pacientes). Houve necessidade de mediastinotomia exploradora por hemorragia em 1 paciente, com boa evolução após 
a resolução do sangramento. O exame clínico demonstrou estabilidade da sutura esternal em todos pacientes 30 dias após as 
cirurgias. Dois pacientes (1,4%) (mortalidade = zero) desenvolveram mediastinite, com necessidade de antibioticoterapia e re-
intervenção. Ambos eram diabéticos insulino-dependentes e um deles, obeso mórbido. 

Conclusão: A técnica mais apropriada deve contemplar requisitos básicos de propriedades mecânicas, operabilidade, 
reprodutibilidade e custo-efetividade. O emprego de maior contingente de materiais ou inclusão de dispositivos pode dificultar 
tecnicamente o manuseio durante o fechamento, aumentando assim o tempo cirúrgico, ou em reexplorações, assim como 
pode sobrecarregar os gastos hospitalares. Os resultados mostram que a técnica modificada de fechamento esternal, utilizando 
apenas 4 fios de aço convencionais, pode ser aplicada de forma segura e eficaz, com baixos índices de mediastinite e deiscência 
esternal, além de conferir fácil extração em casos emergenciais.

PO 32
Cirurgia valvar minimamente invasiva x cirurgia convencional: experiência de serviço

Henrique Louzan Machado, Diogo Assis Souza, Thiago do Amaral Cavalcante, Felipe Bruno Santos da Cunha, Ricardo 
Barros Corso, Glauco Kalil da Silva Pina, Marcus Vinicius Nascimento dos Santos, Isaac Azevedo Silva, Pedro Lemgruber 
Xavier Mattoso Pavie, Leonardo Jadyr Silva Rodrigues Alves, Helmgton José Brito de Souza

Objetivo: Apresentar a experiência da Cardiovascular Associados na abordagem minimamente invasiva em cirurgias valvares.

Métodos: Trata-se de estudo retrospectivo observacional de pacientes submetidos a cirurgia valvar com abordagem 
minimamente invasiva entre outubro de 2010 e novembro de 2017. Os acessos relatados são: miniesternotomia mediana, 
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minitoracotomia lateral e incisão periareolar. Os pacientes submetidos à troca valvar aórtica foram operados via miniesternotomia 
mediana ou minitoracotomia lateral direita; em todos os demais, realizou-se a minitoracotomia lateral trans / submamária ou 
periareolar. Utilizou-se a videoassistência para os pacientes operados via toracotomia lateral. A canulação arterial e venosa se deu por 
via femoral para os pacientes submetidos à toracotomia lateral e diretamente na aorta nos pacientes submetidos à miniesternotomia. 
Indivíduos portadores de hipertensão pulmonar (PSAP > 60 mmHg) associado a coronariopatia, presença de doença arterial aorto-
ilíaca e história de pneumopatia grave foram nossos critérios de exclusão para a técnica minimamente invasiva.

Resultados: Entre outubro de 2010 e novembro de 2017, 94 pacientes foram submetidos a cirurgia minimamente invasiva, 
sendo 53 mulheres e 43 homens. A idade variou de 17-85 anos (média: 57,4 ± 17,2 anos). O EuroSCORE II variou de 0,5-24,57 
(média: 2,0 ± 3,38). As cirurgias realizadas foram: 43 trocas de valva aórtica, 32 trocas da valva mitral, 20 plastias da valva mitral, 
1 plastia de valva tricúspide. Os acessos realizados foram: minitoracotomia lateral (direita, transmamária ou submamária): 56 
(48,4%); miniesternotomia mediana: 41 (36,5%); periareolar: 14 (15,1%). Apenas um paciente necessitou de conversão para 
esternotomia mediana. Não houve óbito operatório. Houve 5 óbitos hospitalares (3,9%), tendo o último evento ocorrido em 
julho de 2015 (caso 72).

Conclusão: A experiência cumulativa da técnica minimamente invasiva em cirurgias valvares, conforme verificado, é um 
preditor significativo de bons resultados. A série apresentada demonstra a evolução dos resultados a partir do aperfeiçoamento 
das técnicas. As operações cardíacas por mini-incisão implicam em treinamento sistemático de toda a equipe, o que se reflete 
na melhora dos resultados obtidos.

PO 33
Estratificação das internações para correção de aneurisma e dissecção aórtica nos últimos 5 
anos no território brasileiro

Thaís Lemos de Souza Macêdo, Caio Teixeira dos Santos, Carolina Monte Santos Burdman Pereira, Giovanna Vidal Belo, 
Raul Ferreira de Souza Machado, Carolina Rocha de Almeida, Isabella Cristine da Silva Sant'Ana, Vitoria Helena Carvalho 
Furtado de Mendonça, Ivana Picone Borges de Aragão

Introdução: As doenças da aorta torácica são um grupo de doenças agudas e potencialmente fatais que representam uma 
parcela expressiva dos óbitos por causas cardiovasculares (Dias RR., 2013), sendo suas principais representantes a dissecção e os 
aneurismas de aorta. Estima-se que mais de 80% dos pacientes com ruptura de aneurisma de aorta torácica vão a óbito antes 
da chegada ao hospital (Gonçalves FB., 2011), e um estudo realizado por Meszaros et.al, 68,2% dos pacientes morreram nos 
primeiros 2 dias após admissão.

Objetivo: Analisar e decompor os dados econômicos, de evolução e mortalidade sobre internações para correção de aneurisma 
e dissecção de aorta, no Brasil.

Métodos: Coleta observacional, descritiva e transversal dos dados disponíveis no DATASUS - Produção Hospitalar do SUS (SIH/
SUS) - de Setembro de 2013 a Setembro de 2018, avaliando aspectos por região como natureza de atendimento, caráter de 
atendimento, taxa de mortalidade, óbitos, média de permanência e valor de gastos com os procedimentos relacionados aos 
quadros de internações para correção de aneurisma e dissecção aórtica.

Resultados: No período analisado foram realizadas 1.282 internações para correção de aneurisma/dissecção da aorta toraco-
abdominal, sendo a região Sudeste aquela com mais relatos (644), seguida das regiões Sul (270), Nordeste (249), Centro-Oeste 
(87) e Norte (32). Cerca de 39% dos casos foram por caráter eletivo e 61% em regime de urgência. A taxa de mortalidade total 
foi de 29,41, sendo a região Centro-Oeste aquela com maior contribuição (35.63), e 2013 como o ano de maior taxa (34.88). O 
total de óbitos foi de 377, maior na região Sudeste (198) e 2017 (83) o ano em que houve mais óbitos, não sendo observado um 
padrão de linear de elevação ou declínio perante os anos. A média de internação total em todo o período foi de 12,4, sendo o 
ano de 2013 aquele com maior valor 13.2, tendo a região Norte (17.5) com a maior média durante todos os anos. O valor total 
com gastos do quadro foi de 15.446.141,44 reais, com a região Sudeste sendo a maior contribuinte - 7.824.841,75 reais e Norte 
a menor - 406.927,74 reais. 
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Conclusão: A análise dos dados mostrou a prevalência de procedimentos de emergência e que a região Sudeste possui mais 
internações, sendo, dessa forma, a maior contribuinte em número de óbitos. A região Norte, apesar de ter o menor número de 
internações, apresenta maior média de internação e é a que menos contribui, indicando a necessidade de maior investimento, 
gerando impacto positivo na mortalidade precoce e melhores condições hospitalares.

PO 34
Treinamento cirúrgico em simuladores sintéticos melhora a habilidade cirúrgica dos residentes?

Artur Lourenção Jr., Roberto Rocha e Silva, Maxim Goncharov, Fabio Biscegli Jatene

Objetivo: Testar se o programa de treinamento com simulador de baixo custo desenvolvido no InCor produz melhora na técnica 
cirúrgica dos residentes.

Métodos: Comparar exercício feito pelos residentes no primeiro dia de treinamento (inicial) e após término do programa de 6 
meses de treinamento em simuladores sintéticos (final). Os exercícios foram sutura em barra grega e chuleio simples, e sutura 
em bolsa ao redor de orifício. Os mesmos exercícios foram repetidos no final do curso. Os exercícios foram fotografados e 
mostrados em sequência aleatória por sorteio prévio. Foi analisada a simetria entre os pontos na barra grega e chuleio simples, 
e a simetria e distância das bordas na sutura em bolsa. As notas foram atribuídas de 1 (péssimo) a 5 (ótimo) por 4 cirurgiões da 
instituição, que não participaram do programa. As notas dos exercícios inicias foram comparadas com os exercícios finais de 
cada parâmetro estudado através do teste t de Student.

Resultados: Todos os exercícios estudados tiveram notas significativamente melhores ao final do curso (Teste t de Student com 
P<0,001), mostrando haver grande ganho dos residentes em habilidades cirúrgicas durante o estágio.

Conclusão: Os resultados encontrados mostraram que o treinamento no simulador sintético de baixo custo desenvolvido no 
InCor é capaz de produzir melhora nas habilidades cirúrgicas dos residentes.

PO 35
Estratégias de COPING como medida de melhora prognóstica em pacientes submetidos a 
cirurgias cardiovasculares

Raul Ferreira de Souza Machado, Caio Teixeira dos Santos, Karine Vieira da Rocha, João Paulo Brum Paes, Ana Paula 
Romagnioli Mattos, Ivana Picone Borges de Aragão

Introdução: A doença coronariana se destaca entre as doenças cardiovasculares na vitimização de pacientes em todo o mundo. 
As estratégias de coping se expressam de forma potencialmente positiva. Segundo Folkman e Lazarus, coping pode ser descrito 
como a "tentativa ou empenho para lidar com exigências externas (do ambiente) ou internas (do próprio sujeito) percebidas 
como sobrecarregando ou excedendo os recursos da pessoa".

Objetivo: O objetivo deste trabalho é analisar a variabilidade do estresse percebido de acordo com estressores e enfrentamento, 
com base na literatura, e evidenciar a possibilidade de utilização das estratégias de coping para melhorar o prognóstico em 
cirurgia cardiovascular.

Métodos: Foi realizada uma revisão sistemática da literatura com base em artigos selecionados através de busca no banco de 
dados do SciELO, PubMed e Bireme, a partir das fontes Medline e Lilacs, sendo os descritores usados: Estratégias de Coping; 
Estressores; Estresse Psicológico; Cirurgia Cardíaca.

Resultados: As estratégias de coping, já utilizadas para o enfrentamento de Síndrome de Burnout e outros estresses ocupacionais, 
têm sido empregadas em diversos outros acometimentos, como instrumento capaz de trazer benefício prognóstico aos pacientes, 
através da psiconeuroimunologia. Os estudos apontam duas categorias de estratégias de coping básicas: as voltadas para a 
resolução do problema e as orientadas para a regulação da emoção. Trabalho que comparou a relação entre estresse percebido com 
coping e estressores de pacientes em revascularização miocárdica pré-operatória, utilizando estratégia voltada para a resolução do 

EXPOSIÇÃO 
PÔSTERES 

SBCCV
Sessão II



69
Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery • Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular • 34.2 Suplemento 

 
Inovação,
Incorporação e 
Expansão

5 e 6 de abril de 2019
Fundação Dom Cabral – Alphaville
BELO HORIZONTE/NOVA LIMA • MG

Inovação,
Incorporação e 
Expansão

5 de abril - Sexta-feira - Arena SBCCV - 13h30/18h30  
problema, mostrou que "lidar com a cirurgia como um instrumento de melhoria/cura" (β = -0,255, P=0,009) foram associados com 
menos stress percebido; estudo de Carolina Catunda et al., 2017, mostrou que a forma como indivíduos HIV-positivos percebem sua 
doença é um importante fator preditor de qualidade de vida; dentre outros. Isso mostra o grande potencial de melhora prognóstica 
com a utilização de estratégias de coping em diversas patologias, incluindo as cardiovasculares e suas intervenções.

Conclusão: A cura/controle diz respeito à percepção de capacidade para o desempenho dos comportamentos de coping e a 
crenças sobre a eficácia do tratamento. De acordo com a literatura, indivíduos que assumem a doença como controlável tendem 
a adoptar estratégias de coping direcionadas para a reavaliação cognitiva, coping focado no problema e procura de apoio social, 
o que melhora o enfrentamento da condição patológica e, assim, seu prognóstico.

PO 36
Seguimento tardio de pacientes portadores de doença arterial coronariana: a opção terapêutica 
refletiu as recomendações contidas nos GUIDELINES vigentes?

Eduardo José Ferreira Sales, Helmgton José Brito de Souza, Ricardo Barros Corso, Isaac Azevedo Silva, Thiago do Amaral 
Cavalcante, Maria Paula Meireles Fenelon, Letícia Vitoriano Sousa, Natália Ramires Kairala, Rafaela Salviolo Soares, Felipe 
de Holanda Fialho, Henrique Louzan Machado

Objetivo: Avaliar se o tratamento empregado para pacientes portadores de DAC, respeitou as recomendações previstas nos 
guidelines propostos pelo ACC, AHA e pelo Syntax Score I e II.

Métodos: Trata-se de estudo multicêntrico, prospectivo e observacional, que utilizará os registros contidos nos prontuários 
médicos de hospitais do Distrito Federal. Na primeira etapa, serão pré-selecionados os pacientes diagnosticados com 
insuficiência coronariana, entre jan/2008 e dez/2015. Os pacientes pré-selecionados serão divididos em três grupos de acordo 
com o tratamento instituído: A) Tratamento clínico; B) Percutâneo; C) Cirúrgico. As angiografias serão avaliadas e calculados 
o Syntax Score I e II (SSI e SSII), comparando-se as condutas recomendadas àquelas adotadas à época do tratamento. Serão 
excluídos pacientes submetidos a angioplastia primária. Numa segunda fase, os grupos serão subdivididos de acordo com 
o tempo desde a realização do procedimento: 1, 3, 5 e 7 anos de tratamento, aplicado-se um questionário visando avaliar os 
desfechos: IAM, angina recorrente, necessidade de nova revascularização do miocárdio, evolução para insuficiência cardíaca, 
eventos tromboembólicos. Para comparar as proporções entre os grupos estudados, utilizaremos o teste do qui-quadrado com 
correção de Yates, enquanto as médias serão comparadas pelo teste t de Student. Consideraremos o nível de significância em 
5%. Os dados numéricos serão expressos em media, desvio-padrão e valor mínimo-valor máximo.

Resultados: O estudo está na fase de coleta de dados. Foram incluídos no estudo, até o momento, 168 pacientes (97 homens, 
72 mulheres) com idade entre 39 e 93 anos (média: 77,5 ± 12,8). Em 44 pacientes o cálculo do SSI < 22. Destes, 6 foram 
recomendados tratamento (tto) cirúrgico e 12 para tto cirúrgico ou percutâneo pelo SSII. Em 69 pacientes o cálculo do SSI 
entre 23 e 32. Destes, 1 foi recomendado para tto percutâneo, 9 foram recomendados tto cirúrgico e 18 para tto cirúrgico ou 
percutâneo pelo SSII. Em 55 pacientes o cálculo do SSI > 3. Em 44 pacientes, não foram encontrados registros do procedimento 
realizado. Caso esta informação permaneça desconhecida, serão retirados do estudo. Dos 96 pacientes que foram submetidos a 
tratamento percutâneo, 44 (55,9%) eram elegíveis exclusivamente para cirurgia.

Conclusão: Essa pequena amostra ainda não permite maiores conclusões. Entretanto, os resultados demonstram a factibilidade 
da metodologia proposta.

PO 37
Análise epidemiológica acerca dos procedimentos de tratamento da Tetralogia De Fallot no 
decorrer de dez anos pelo SUS no BRASIL

Bianca Alves de Miranda, Caroline Lopes Andrade

Objetivo: Analisar o estado do tratamento da tetralogia de Fallot pelo SUS em 10 anos no Brasil.
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Métodos: Estudo epidemiológico descritivo com uso dos dados do DATASUS, entre setembro de 2008 e setembro de 2018, 
totalizando dez anos, analisando o procedimento de correção da tetralogia de Fallot e variantes, a faixa etária de crianças e 
adolescentes, taxa de mortalidade, gastos e regiões.

Resultados: Crianças portadoras de cardiopatia congênita apresentam, desde o nascimento, anomalias funcionais e estruturais. 
A incidência desse quadro é de 8 a 10 a cada mil nascidos vivos, sendo a mais comum cardiopatia cianótica a tetralogia de Fallot 
(T4F), correspondendo a 10% de todas as cardiopatias. Caracteriza-se por: defeito do septo ventricular, hipertrofia e obstrução 
na via de saída do ventricular direito e aorta em dextroposição. No primeiro ano de vida, convenciona-se que pelo menos uma 
cirurgia já tenha sido realizada pra aumento da sobrevida, comumente Blalock-Taussing. Contabilizou-se 2.767 procedimentos 
de correção T4F entre setembro de 2008 e setembro de 2018 pelo SUS no Brasil em crianças e adolescentes. Em adultos, foram 
1189 neste mesmo período de tempo. As regiões do país que com mais correções foram, respectivamente, Sudeste (45,35%), 
Nordeste (23%), Sul (20,6%), CO (8%) e Norte (3%). A taxa de mortalidade correspondeu a 11,2%. Respectivamente, a maior na 
região Centro-Oeste (19,8%), Norte (14,3), Sul (13,84%), Nordeste (9,76%) e Sudeste (9,16%). O caráter de atendimento majoritários 
foi eletivo (60,4%), com maior mortalidade nos procedimentos de urgência 13,6%. A maior parte dos procedimentos realizados 
em localidades de natureza filantrópica (34%). A média de permanência foi de 16,3 dias, sendo a maior média de permanência, 
respectivamente, o Sul (18,7), Sudeste (16,7), Norte (15,7), Nordeste (14,8) e Centro-Oeste 12,2 dias. Mais de 60 milhões de reais 
foram destinados ao procedimento, sendo quase 36 milhões de reais gastos com procedimentos eletivos, e mais de 27 milhões 
de reais destinados ao Sudeste.

Conclusão: O tratamento cirúrgico da T4F é indicado, em todos os casos, nos primeiros meses ou anos de vida, devido a alta 
mortalidade dois primeiros anos, sendo muito raro, atualmente, nos centros desenvolvidos, a correção total da tetralogia de 
Fallot após os 10 anos de idade. No Brasil, por razões socioeconômicas ainda há permanência do quadro em adultos. O que 
acarreta em piora clínica decorrente de prolongada hipoxemia, como: fibrose miocárdica, tromboses pulmonares, formação 
de intensa circulação colateral e alterações hematológicas. Atualmente, as cardiopatias congênitas estão entre as principais 
causas de morbimortalidade neonatal com prevalência crescente na população, porem o avanço tecnológico permite avaliar 
morfologicamente o coração de maneira eficaz no intra-útero, aumentando índices diagnósticos, o que permite preparação 
para o nascimento deste bebê e intervenção rápida e programada, culminando na diminuição da mortalidade e no aumento 
da sobrevida.

PO 38
Relação entre tempo de CEC e desfechos clínicos no pós-operatório imediato de pacientes 
submetidos a cirurgia de revascularização do miocárdio em um hospital de referência na cidade 
do Recife

Karina Silva do Nascimento, Thaysa de Melo Caldas, Stephanie Steremberg Pires D'Azevedo, Cristiano Berardo Carneiro 
da Cunha, Fernando Augusto Marinho dos Santos Figueira, Verônica Soares Monteiro, Diogo Luiz de Magalhães Ferraz, 
Felipe Ribeiro Walter, João Paulo Segundo de Paiva Oliveira, Jeu Delmondes de Carvalho Junior

Objetivo: Relacionar as principais complicações no pós-operatório de Cirurgia de Revascularização do Miocárdio (CRVM) com 
o tempo de Circulação Extracorpórea (CEC). Presume-se que o tempo seja proporcional ao número de complicações e maior 
tempo de internamento em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Métodos: Estudo descritivo e retrospectivo, realizado entre janeiro e dezembro de 2017. A amostra foi constituída 187 pacientes 
submetidos à CRVM, maiores de 18 anos de ambos os sexos. Foi utilizado como critério de inclusão pacientes submetidos à CRVM 
em uso de CEC, sendo excluídos vinte pacientes. Foram levantadas variáveis como lesão renal, uso de balão intra-aórtico como 
dispositivo de suporte circulatório mecânico, reabordagem cirúrgica, infecção, sepse, tempo de ventilação mecânica e óbito no 
pós-operatório, considerando o tempo de CEC menor que 119 minutos e maior ou igual a 120 minutos. Os dados foram obtidos 
através da análise de prontuários e planilhas de acompanhamento dos dados em um hospital de referência na cidade do Recife.

Resultados: Dos 167 pacientes, 120 (71,3%) eram do sexo masculino, apresentando média de idade de 62 anos e 77 (46,1%) 
possuíam como principal comorbidade a diabetes melittus. O tempo médio de CEC foi 79,2 minutos, corroborando com a maior 
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parte da amostra 155 (92,8%) que foi submetida a menor tempo, enquanto 12 (7,2%) pacientes foram submetidos a tempo 
maior ou igual a 120 minutos. Dentre os pacientes com menor tempo de CEC a disfunção renal com o uso de terapia dialítica 
esteve presente em quatro (2,4%) pacientes, assim como o do Balão Intra-aórtico. A taxa de reoperação representou 4,8% da 
amostra, enquanto infecção esteve presente no quantitativo de 23 (13,7%), dos quais dois evoluíram para sepse. A média de dias 
de internação em UTI foi igual a 5,8 dias, com taxa de óbito de 3%. Quando comparamos os dados apresentados com o tempo 
de CEC maior que 120 minutos observamos que nenhum paciente apresentou disfunção renal, necessidade de reoperação e 
sepse. Destes, cinco (3%) necessitaram utilizar o balão intra-aórtico, quatro (2,4%) desenvolveram infecção no pós-operatório e 
dois vieram a óbito. Quanto ao tempo de internação de UTI, a média nessa parte da amostra foi 4,7 dias. Quando comparado o 
tempo de ventilação mecânica, observa-se que 119 (71,2%) dos pacientes com menor tempo de CEC permaneceram mais de 
seis horas com em ventilação mecânica no pós-operatório, enquanto 17 (10,2%) com maior tempo de CEC permaneceram mais 
de seis horas em uso desse dispositivo.

Conclusão: Com base nos achados, conclui-se que o tempo prolongado de CEC não influenciou nas complicações nem 
em tempo de permanência em UTI. Estratégias pré- e intra-operatórias, além de características individuais podem ser fatores 
determinantes no pós-operatório de cirurgias cardíacas, por isso é importante que profissionais de saúde conheçam as principais 
complicações de pacientes submetidos à CRVM com CEC e fatores individuais para prever as intervenções a serem prestadas.

PO 39
Disfunção precoce de prótese de entrega rápida aórtica

Decio Cavalet Soares Abuchaim, Martin Burger, Eduardo Moeller Mota, Cleber Gonçalves

Introdução: As próteses de entrega rápida, são uma alternativa a técnica cirúrgica de troca valvar aórtica ou próteses 
endovasculares. O procedimento é semelhante a cirurgia convencional, porém o tempo de circulação extracorpórea (CEC) e 
pinçamento anóxico podem ser reduzidos, permitindo também incisões menores. A necessidade de vários pontos é substituída 
pela força radial de um stent dilatado no momento do implante, fixando o dispositivo na raiz aórtica. Há poucos relatos de 
complicações precoces na literatura e as complicações a médio prazo ainda não foram determinadas.

Descrição do Caso: Paciente de sexo masculino, 70 anos, sintomático com classe funcional NYHA III - IV, com diabete tipo 2, 
hipertensão arterial e angioplastia coronária prévia. Apresentava estenose valvar aórtica significativa com gradiente de pico de 
58 e m de médio de 30 mmHg, 1 cm de área e função ventricular normal. Foi submetido a troca valvar aórtica com prótese Intuity 
Edwards 25, por esternotomia mediana parcial, tempo de CEC 55 min e de pinçamento de 40 min. Apresentou pós-operatório 
imediato sem intercorrências, com extubação na 6° hora pós-operatória e com ecocardiograma de controle com fração de 
ejeção de 0,76 %, PE 38%, Gradinete 14 mmHg (7), área 2,0 cm, sem vazamentos ou regurgitação. No sexto dia pós-operatório 
apresentou quadro de insuficiência respiratória e choque circulatório. O ecocardiograma e o estudo hemodinâmico revelaram 
quadro de insuficiência valvar significativa. O paciente foi reoperado e submetido a implante de prótese biológica Magana Ease 
25. A análise visual sugeria um "unfolding" do stent, porém o estudo de eventos realizado pela empresa concluiu que não havia 
falhas estruturais e que o fato foi em decorrência de técnica ou fatores do próprio paciente.

Conclusão: Apesar desta nova tecnologia ser promissora, mais análises devem ser feitas para determinar a evolução deste 
dispositivo.

PO 40
Cirurgia de revascularização do miocárdio em paciente portador de múltiplos stents coronários

Thiago Faria Almeida, Rodolfo Gomes Dias, Letícia Yuri Almeida Sato, Luís Ernesto Avanci, João Carlos Ferreira Leal

Introdução: Atualmente, o tratamento das doenças coronarianas por intervenções percutâneas tornou-se presente em 
centros de todo o país, resultando em uma importante opção terapêutica desta patologia. Desde então, vários estudos vêm 
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definindo e norteando as indicações desta importante modalidade terapêutica a fim de reduzir as complicações inerentes a 
esta intervenção. As indicações cirúrgicas de CRM em pacientes portadores de próteses coronárias são cada vez mais comuns 
e, apesar das publicações relatarem os problemas inerentes ao uso destes dispositivos coronários, é frequente o mau uso e 
indicações controversas das mesmas.

Descrição do Caso: O caso aborda um paciente portador de vinte e um stents coronários, implantados ao longo de 10 anos. 
Após implantes, o paciente evoluiu com sintomatologia e exames positivos para isquemia. Realizada nova cinecoronariografia 
que evidenciou reestenose de próteses coronárias, sendo indicada CRM. Na avaliação clínica inicial, apresentava bom estado 
geral, ausculta cardiovascular e pulmonar sem alterações, PA:110 x 70 mmHg; ECG: Flutter atrial, freqüência cardíaca 70 bpm; 
radiograma de tórax sem alterações; ecocardiograma transtorácico: acinesia apical do septo, apical inferior e hipocinesia anterior/
septal; fração de ejeção (Teichoiz): 51%; disfunção diastólica grau I/II. A cinecoronariografia evidenciou presença de obstrução 
importante do tronco de coronária esquerda com imagem sugestiva de trombo mural local. Artéria descende anterior ocluída 
em terço proximal (presença de múltiplos stents). Artéria circunflexa esquerda com prótese intracoronária junto ao segundo 
ramo marginal esquerdo com obstrução importante e hiperplasia intimal. Artéria diagonalis difusamente afilada com obstrução 
importante no terço proximal e médio. Coronária direita de bom calibre e extensão com presença de prótese intracoronária em 
terço médio. O paciente foi submetido a CRM do miocárdio com Circulação Extra Corpórea, sendo utilizados um enxerto arterial 
(artéria torácica interna esquerda) anastomosada em artéria diagonal e dois enxertos venosos (veia safena magna retirada em 
membro inferior direito), sendo anastomosadas em artérias primeira e segunda marginais consecutivamente. Tempo cirúrgico 
satisfatório, sendo uma hora e quarenta minutos de circulação extracorpórea. Após procedimento, o paciente foi encaminhado 
para UTI em uso de baixas doses de noradrenalina e dobutamina. Paciente extubado após cinco horas do procedimento. Colhido 
exames laboratoriais de rotina: Troponina T altamente sensível (218.7) CK-MB massa (20.4) e CPK (483) dentro dos limites normais 
para pós-operatório de CRM. Demais exames laboratoriais e radiograma de tórax dentro dos limites da normalidade. Paciente 
apresentou satisfatória recuperação clínica e alta da UTI após 72 horas e alta hospitalar 10 dias após a intervenção cirúrgica. Esse 
caso representa preocupação eminente quanto a utilização e boa prática das intervenções percutâneas.

Conclusão: Comprovadamente, pacientes submetidos à CRM após ICP prévia têm maior incidência de infarto do miocárdio 
e mortalidade no pós-operatório. Sabe-se que, em vigência de infarto agudo do miocárdio a ICP é padrão ouro, mas, após 
reconhecimento de lesões multiarteriais, lesões proximais, Syntax Score elevado e após tratamento ICP primária, a CRM se 
mostra superior à ICP. Atualmente, está muito bem estabelecido as indicações para cada terapêutica e na dúvida quanto a 
melhor conduta o conceito de Heart Team é de grande importância para a melhor decisão terapêutica.

PO 41
Endocardite fúngica em TAVI

Isaac Azevedo Silva, Ricardo Barros Corso, Marcus Vinícius Nascimento dos Santos, Helmgton José Brito de Souza, Glauco 
Kalil da Silva Pina

Descrição do Caso: Paciente masculino, 80 anos, hipertenso, queixava-se de tonturas. Negava dispnéia. Exame físico com 
ritmo cardíaco regular, FC 54bpm, PA 110x70mmHg, BNF, presença de sopro sistólico em foco aórtico com irradiação carotídea. 
Ecocardiograma: FE 55%; valva aórtica com estenose importante; gradiente máximo: 85 mmHg; gradiente médio: 50 mmHg. 
Foi submetido a implante de prótese aórtica percutânea Evolut R. Boa evolução. Alta sem intercorrências. Retorno em 6 meses 
com febre, calafrios e clínica de insuficiência cardíaca classe III da NYHA. Novo eco: insuficiência grave da prótese valvar aórtica; 
imagem sugestiva de vegetação (7 x 7 mm). Tratamento instituído: troca valvar aórtica minimamente invasiva. Explante da 
prótese Evolut (provocado encolhimento do nitinol com soro gelado). Exérese da valva nativa. Implante de prótese Sutureless 
Perceval. Houve boa evolução pós-operatória. Mantido continuamente em uso de antifúngico.

Conclusão: Este é o primeiro relato de endocardite fúngica em uma prótese valvar aórtica transcateter. Ressaltamos a utilização 
da solução salina gelada que facilitou o explante da prótese e a manutenção perene do uso de antifúngico.

EXPOSIÇÃO 
PÔSTERES 

SBCCV
Sessão II



73
Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery • Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular • 34.2 Suplemento 

 
Inovação,
Incorporação e 
Expansão

5 e 6 de abril de 2019
Fundação Dom Cabral – Alphaville
BELO HORIZONTE/NOVA LIMA • MG

Inovação,
Incorporação e 
Expansão

5 de abril - Sexta-feira - Arena SBCCV - 13h30/18h30  

EXPOSIÇÃO 
PÔSTERES 

SBCCV
Sessão II

 
Inovação,
Incorporação e 
Expansão

5 e 6 de abril de 2019
Fundação Dom Cabral – Alphaville
BELO HORIZONTE/NOVA LIMA • MG

EXPOSIÇÃO 
PÔSTERES

ACADÊMICOS



74
Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery • Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular • 34.2 Suplemento 

 
Inovação,
Incorporação e 
Expansão

5 e 6 de abril de 2019
Fundação Dom Cabral – Alphaville
BELO HORIZONTE/NOVA LIMA • MG

Inovação,
Incorporação e 
Expansão

5 de abril - Sexta-feira - Arena SBCCV - 8h30/12h30  

PO 01 
Uso de artéria torácica interna bilateral: complicações e deiscência esternal

Bianca Alves de Miranda, Marina Coelho Souza, Thiago Basso Ramos, Livia de Paula Faria, Eduardo Botelho Cabral, 
Amanda Cristina Mendes Jardim

Objetivo: Analisar, seguindo a bibliografia, o uso das artérias torácicas internas (ATI) para revascularização do miocárdio (RM), 
seus benefícios e possíveis complicações, especialmente a deiscência do esterno.

Métodos: A presente revisão sistemática se deu pela busca de artigos científicos nas bases de dados SciELO e PubMed, 
publicados entre 1987 e 2016, avaliando 17 artigos com os descritores "revascularização do miocárdio com artéria torácica 
interna bilateral" e "deiscência de esterno".

Resultados: Desde 1998, ATI têm sido utilizadas sistematicamente nas cirurgias de RM por se manterem pérvias a longo 
prazo quando comparadas aos enxertos venosos, além de mostrarem maior sobrevida dos pacientes, principalmente pelas 
propriedades do endotélio da ATI que a tornam um "enxerto vivo". Inicialmente eram usadas exclusivamente em caso de veias 
safenas inapropriadas ou para lesões uniarteriais. Acredita-se que a utilização do enxerto bilateral de ATI pode oferecer maior 
sobrevida e menor incidência de eventos cardiovasculares, quando comparado ao enxerto de ATI única. Esse significativo aumento 
da sobrevida ocorre quando ambas ATI são colocadas para as artérias coronarianas esquerdas, basicamente se a ATI esquerda é 
anastomosada à DA e a ATI direita anastomosada aos ramos da artéria circunflexa (marginais). O efeito desta técnica se traduz 
no aumento médio de sobrevida de 15% em 20 anos. Importante complicação é deiscência do esterno, e alguns fatores são: 
obesidade, mamas ptosadas, ventilação prolongada, doença pulmonar obstrutiva crônica, corticoterapia e imunossupressão, 
idade avançada, cirurgia cardíaca prévia, reexploração da hemorragia, transfusão sanguínea no pós-operatório (PO), uso prévio 
da ATI, hemorragia excessiva e diabetes. Nestes, o uso de ambas as ATI agravam o quadro pelas complicações relacionadas ao 
esterno, visto que ocorre diminuição em sua vascularização. Contudo, quando retiradas de modo esqueletizado, se observa 
incidência igual aos pacientes não diabéticos quanto às complicações esternais. Além disso, obtêm-se maior segmento de 
enxerto arterial com um fluxo melhor, que não prejudica a irrigação dos músculos intercostais e nervo frênico, culminando em 
menor disfunção respiratória no PO, e torna a técnica mais segura. Além disso, a vascularização apropriada garantida com a 
esqueletização diminui as chances de infecção, que é a principal causa orgânica de deiscência esternal com incompetência da 
sutura. Assim, o uso bilateral das ATI não influenciaria tanto quanto outrora nesta característica, e consequentemente implicaria 
uma menor chance de reoperação para estabilidade torácica.

Conclusão: Esses avanços técnicos, utilizados combinadamente na revascularização miocárdica, mostraram-se eficazes e 
podem contribuir para a melhora dos benefícios a longo prazo, com maior segurança atualmente. Para diminuir a incidência de 
infecção esternal após a esternotomia mediana é necessário compreender os fatores predisponentes desta afecção e identificar 
os pacientes de alto risco. É valido reiterar que existem novas e diferentes técnicas de fechamento para correção da deiscência, 
sendo mais importante a prevenção deste evento do que sua correção.

PO 02
Equipe multidisciplinar no manejo do pós-operatório de cirurgia cardiovascular

Bianca Alves de Miranda, Gabriela Cavalcante de Souza, Fabiola Augusta Marinho Chaves, Ylin Caroline S. Chan

Objetivo: Correlacionar a literatura e caracterizar as ações multiprofissionais direcionadas aos pacientes no pós-operatório (PO) 
de cirurgia cardiovascular (CCV).

Métodos: Estudo transversal descritivo com revisão de 28 artigos, publicados de 1994 a 2018, nas bases PubMed e SciELO, 
utilizando os descritores "pós-operatório de cirurgia cardíaca" e "multiprofissionalidade em CTI".
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Resultados: A equipe multidisciplinar é uma ferramenta com potencial de prevenção e tratamento precoce de complicações 
do PO da CCV. A estada em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) enfrenta, principalmente, desafios referentes à precaução de 
infecções, manejo da dor, recuperação anestésica, preservação da função pulmonar, equilíbrio hemodinâmico e adaptação da 
função cardíaca. O trabalho em equipe multidisciplinar tem se fortalecido pela crescente da vertente de modelo biopsicossocial 
de saúde. Em CCV há uma transformação para conceitos interdisciplinares na busca de objetivos que promovam excelência na 
assistência, favoreçam o restabelecimento e minimizem impactos negativos no indivíduo. No manejo a equipe comumente 
é composta por assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, psicólogos e técnicos 
de enfermagem. A dor é a principal manifestação relatada por pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, apresentando caráter 
multifatorial, e os fatores que influenciam na dor vão desde a incisão cirúrgica e drenos torácicos a procedimentos menos 
invasivos. Além disso, o quadro álgico, somado à técnica cirúrgica, pode alterar as trocas gasosas, modificando a mecânica 
ventilatória e gerando alterações pulmonares. Estas constituem duas grandes demandas no PO, envolvendo a terapêutica 
medicamentosa para o manejo da dor, com a prescrição médica e farmacêutica, bem como a fisioterapia respiratória, que visa 
ao tratamento e à preservação da capacidade pulmonar, evitando complicações decorrentes da cirurgia, tais como retenção 
de secreções e atelectasias. A equipe de enfermagem está diretamente presente neste cenário, tanto pelo tempo de convívio 
com pacientes e familiares quanto pela responsabilidade de procedimentos cotidianos atribuídos a eles, estabelecendo vínculo. 
Importante atribuição é a dos nutricionistas, pela determinação da ingesta alimentar, estímulo a hábitos fisiológicos e prevenção 
de complicações quanto à nutrição. Nesta esfera há o papel da psicologia e do serviço social, que, em suma, esclarecem as 
variáveis socioeconômicas e culturais que interferem no adoecimento, atendendo mais efetivamente os familiares, contribuindo 
para a efetivação da integralidade.

Conclusão: As ações multiprofissionais ocorrem pelo acolhimento, escuta qualificada e integralidade do atendimento, propondo 
um serviço especializado, pautado na Clínica Ampliada, a fim de atender a uma demanda específica das necessidades dos 
usuários, em prol da qualidade de vida e do bem-estar físico, mental e social, bem como a redução de dificuldades, incapacidades 
e inabilidades diante da doença. Conclui-se que a integração da equipe de atenção à saúde cardiovascular é primordial para 
o cuidado integral aos usuários quando se visa a uma reabilitação cardíaca satisfatória, além do papel promissor da assistência 
multiprofissional em saúde.

PO 03
Panorama sobre transplante cardíaco: revisão sistemática e epidemiológica nos últimos dez 
anos

Bianca Alves de Miranda, Caroline Lopes Andrade

Objetivo: Analisar o estado dos transplantes cardíacos pelo SUS em dez anos no Brasil.

Métodos: Estudo epidemiológico descritivo com uso dos dados do DATASUS, entre 2007 e 2017, analisando procedimentos, 
intervenções em complicações, taxa de mortalidade, gastos e regiões. 

Resultados: O transplante cardíaco persiste sendo o tratamento de escolha para a insuficiência cardíaca refratária, apesar da 
grande melhora na expectativa de vida com o tratamento clínico. As técnicas cirúrgicas empregadas costumam ser: atrial (clássica), 
bicaval/bipulmonar, bicaval/unipulmonar. Contabilizaram-se 2.185 transplantes cardíacos entre 2007 e 2017 no Brasil. Dentre os 
anos analisados, 2015 (300) e 2016 (284) tiveram as maiores quantidades de procedimentos, enquanto 2011 (142) e 2010 (151) 
tiveram as menores. As regiões do país que mais transplantaram foram, respectivamente, Sudeste (52,17%), Nordeste (24,60%), 
Sul (19,01%) e Centro-Oeste (7,13%). A taxa de mortalidade do transplante correspondeu a 14,2%, sendo maior nas regiões 
Sul (16,9%), Centro-Oeste (16,15), Nordeste (10,28) e Sudeste (8,6%). A taxa das intervenções em complicações correspondeu 
a 4,45%, sendo maior, respectivamente, nas regiões Sul (10%), Nordeste (4,3%) e Sudeste (3,8%). O caráter de atendimento 
majoritário foi o de urgência (78%). O tratamento das complicações após transplante correspondeu a 1.417 intervenções em 10 
anos, e 79,8% destas foram urgências. A média de permanência foi de 18,8 dias, sendo maior na região Centro-Oeste, com maior 
média de permanência (22,7 dias) e menor no Nordeste (16,2 dias). Aproximadamente 112 trilhões de reais foram gastos com o 
procedimento, sendo mais de 87 trilhões destinados as urgências. 
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Conclusão: Majoritariamente o Sudeste foi a região que mais transplantou (52,2%) e recebeu verba ao longo dos anos, bem 
como a que teve menor tratamento de complicações imediatas. Destacou-se em segundo lugar o Nordeste, que teve o menor 
tempo de internação (16,2 dias). Percebe-se que, ao longo dos anos, mais recentemente ocorreram mais transplantes, sendo 
2015 o ano com mais procedimentos. Além disso, a sobrevida a curto e a longo prazo dos pacientes submetidos ao transplante 
cardíaco ainda é uma das maiores preocupações para os estudos sobre rejeição em centros transplantadores nacionais e 
internacionais. Estima-se que a sobrevida em 5 anos é de 60%. Fatores prognósticos relacionados aos doadores costumam 
ser idade, sexo e acidente vascular encefálico como causa da morte encefálica, sendo a associação destes três fatores a de 
pior prognóstico. Receptores mais jovens e sem intervenção cirurgia cardíaca prévia entram no grupo de menor mortalidade 
precoce. O entendimento destes fatores pode elucidar a busca pelo consenso em rejeição e seleção de doadores e receptores.

PO 04
Revascularização miocárdica com e sem circulação extracorpórea: revisão epidemiológica em 
10 anos

Bianca Alves de Miranda, Amanda Cristina Mendes Jardim, Livia de Paula Faria, Thiago Basso Ramos, Marina Coelho da 
Silva, Eduardo Botelho Cabral

Objetivo: Avaliar a revascularização do miocárdio (RM) com e sem circulação extracorpórea (CEC), considerando dados 
referentes aos procedimentos cirúrgicos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em dez anos.

Métodos: O estudo é desenvolvido em três etapas: revisão de literatura; compilação de dados do DATASUS; comparação dos 
dados com a literatura. Utilizaram-se dados do DATASUS, de 2007 a 2017, avaliando procedimento, taxa de mortalidade, região, 
caráter de atendimento e valores gastos. 

Resultados: A insuficiência coronariana é uma das principais causas de óbito mundialmente, e a cirurgia de RM reduz esta 
mortalidade. Dentre elas, o infarto agudo do miocárdio (IAM) representa a terceira maior causa de hospitalizações no Sistema 
Único de Saúde (SUS), gerando um custo aproximado de 19% dos gastos com internações por ano. A RM era realizada somente 
com CEC, evoluindo e possibilitando a realização sem CEC, trazendo redução de efeitos adversos da CEC, de tempo cirúrgico e 
em UTI, de intubação orotraqueal e de permanência hospitalar, tendendo a uma queda de gastos acentuada. Além disso, esse 
ganho relativo aos custos hospitalares contribui com melhora clínica e qualidade de vida dos pacientes. No período entre 2007 
e 2017 contabilizaram-se no Brasil aproximadamente 223 mil internações para RM. Destas se dividem as realizadas com ou sem 
CEC e a quantidade de enxertos utilizados. Noventa por cento do total foi com CEC e, destes procedimentos, 73% ocorreram 
com dois ou mais enxertos, enquanto apenas 10% foram sem CEC, e destes, 5,6% com dois ou mais enxertos. Ao longo dos anos 
analisados, manteve-se uma média de 24 mil cirurgias por ano, sem muitas variações expressivas anualmente. Além disso, 51,9% 
das cirurgias foram de urgência, com média de permanência hospitalar de 13,5 dias, e 48,1% eletivas, com média de 11,6 dias. A 
taxa de mortalidade atribuída ao procedimento em dez anos no Brasil é de 5,35%, sendo 3,49% sem CEC e 3,70% sem CEC com 
dois ou mais enxertos, 6,70% com CEC e 5,69% com CEC e dois ou mais enxertos. Por região, respectivamente a mortalidade 
foi de 47,8% e 5,17% no Sudeste, 23,4% e 6,03% no Sul, 16,4% e 5,14% no Nordeste, 6,6% e 7,85 no Centro-Oeste, e de 2,8% e 
8,08% no Norte. Estima-se que mais de 2,5 trilhões de reais foram gastos com procedimento, sendo 74,6% dessa soma destinada 
apenas ao Sudeste. Ainda, 64% do total foi gasto com serviços hospitalares. 

Conclusão: Observou-se uma mínima diferença quantitativa entre as cirurgias de urgência e as eletivas, mas, apesar disso, 
repercutiu-se nos dias de internação, com média de 13,5 nas urgências e 11,6 dias nas eletivas. A RM apresenta bom prognóstico, 
uma vez que a taxa de mortalidade é de 5,35% em média no Brasil. Contudo, a avaliação regional aponta o Sudeste com melhor 
prognóstico estatístico e o Norte com o pior (5,17% e 8,08%, respectivamente). Ainda, a mortalidade sem CEC é de 3,49% e sem 
CEC com dois ou mais enxertos, de 3,70%, ao passo que com CEC é de 6,70% e com CEC e dois ou mais enxertos é de 5,69%, o 
que descorda das literaturas que defendem a igualdade da mortalidade entre o uso ou não da CEC, e reflete a realidade deste 
procedimento no país. 
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PO 05
Panorama das cirurgias de reconstrução da raiz da aorta em dez anos no Brasil

Bianca Alves de Miranda, Livia Silva de Paula Faria, Livia Silva de Paula Faria, Amanda Cristina Mendes Jardim, Amanda 
Cristina Mendes Jardim, Eduardo Botelho Cabral, Eduardo Botelho Cabral, Marina Coelho de Souza, Thiago Basso Ramos

Objetivo: Elucidar o panorama das reconstruções de aorta no Brasil em um período de dez anos.

Métodos: Avaliaram-se dados do DATASUS entre 2007 e 2017 sobre reconstrução da raiz da aorta com e sem o tubo valvado, 
considerando taxa de mortalidade, caráter de atendimento, regiões e gastos.

Resultados: A primeira causa de óbito na população mundial tem origem circulatória, incluindo infarto agudo do miocárdio, 
acidente vascular encefálico, síndrome coronariana aguda etc. A incidência de dissecção aórtica aguda é de 3 a 5 casos para cada 
cem mil habitantes na população dos Estados Unidos. As principais causas de dissecção da aorta são hipertensão de longa data, 
doenças do tecido conjuntivo e trauma. Dentre os procedimentos para o tratamento doenças da aorta, a reconstrução da raiz 
da aorta, com a preservação da valva aórtica, correspondeu a 1.049 procedimentos, em que a maioria foi realizada nas regiões 
Sudeste (71,2%), Sul (15,44%), Centro-Oeste (8,2%), Nordeste (4,9%) e Norte (0,28%) do Brasil. O ano de maior realização desde 
procedimento foi 2010 (130) e o de menor realização, 2017 (79). Outro procedimento contemplado foi a reconstrução da raiz da 
aorta com tubo valvado, que correspondeu a 5.135 procedimentos, com a maioria realizada nas regiões Sudeste (47,45%), Sul 
(32,1%), Centro-Oeste (9,9%), Nordeste (7,3%) e Norte (3,2%). O ano de maior realização desde procedimento foi 2014 (571) e o 
de menor realização, 2008 (387). A taxa de mortalidade total das reconstruções correspondeu a 17,77%, 17,40% delas com tubo 
valvado, e 19,58% sem a válvula. A maior nas regiões Norte (25,3%), Sul (19,75%) Nordeste (19,71%), Centro-Oeste (19,13%) e 
Sudeste (16,02%). O caráter de atendimento de urgência foi maioria do total, com 50,56%. A média de permanência foi de 14,2 
dias, sendo maior nos procedimentos sem o tubo valvado (15 dias) e menor nos procedimentos com o tubo valvado (14 dias). A 
região Norte foi que apresentou maior média de permanência (17,4 dias) e a região Sul apresentou a menor (11,3 dias). Estimam-
se aproximadamente 94 trilhões de reais gastos com o procedimento, sendo mais de 81 milhões destinados à modalidade 
com tubo valvado. O Sudeste recebeu maior parte deste valor (quase 45 trilhões) e o Norte foi quem menos recebeu (quase 3 
trilhões).

Conclusão: Totalizaram-se 6.120 reconstruções em 10 anos, a maior parte delas com tubo valvado (83%). No total, operaram-se 
mais urgências (50,56%). A taxa de mortalidade foi de 14,77%, sendo mais alta nos procedimentos sem tubo valvado (19,13%), que 
teve maior média de permanência hospitalar (15 dias). Observou-se que as reconstruções da raiz da aorta eletivas apresentam 
reduzida mortalidade, quando comparadas às intervenções de urgência. O Norte foi a região que menos operou (3,48%) e teve 
a maior mortalidade (25,3%), e o Sudeste foi a que mais operou e teve a menor mortalidade (16%). O Norte também ganha na 
média de permanência hospitalar (17,4 dias) e o Sul apresenta a menor (11,3 dias). A diferença dos resultados observada entre 
as operações com o tubo valvado e com a preservação da valva aórtica não nos permite afirmar que um tipo de operação se 
sobrepõe ao outro, visto que não se discutem os grupos heterogêneos nem se consideram as complicações. 
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PO 01 
A circulação extracorpórea em cirurgia para correção de Tetralogia de Fallot no adulto: relato de 
caso

Carla Helena Pereira, Nei Antônio Rey

Introdução: Pacientes que crescem com cardiopatia congênita não-corrigida como a Tetralogia de Fallot (TOF) correspondem a 
14% dos casos. Segundo Lorentz M.N. (Rev. Bras. Anestesio. v. 57, n.5,2007) é difícil aferir a prevalência desta patologia em adultos. 
No entanto, publicações voltadas à condução da circulação extracorpórea (CEC) neste caso particular, são escassas. 
Trata-se de um relato de caso que descreve a realização da CEC durante uma cirurgia para correção de TOF em paciente adulto, 
visando fornecer dados que possam servir como base para futuros estudos, e informações que auxiliem os perfusionistas a 
compreender os reflexos desta patologia e identificar a melhor forma de conduzir a CEC.

Descrição do Caso: Paciente do sexo masculino, 21 anos, diagnosticado na infância com TOF e não submetido à correção 
cirúrgica. Apresentava Comunicação Interventricular (CIV) com fluxo bidirecional, shunt D-E, estenose subpulmonar importante. 
O ventrículo direito com estenose infundibular severa e função contrátil prejudicada, além do arco aórtico ser voltado à direita.
Parâmetros pré-operatórios mostravam uma saturação arterial de 69% e saturação venosa de 55%, hemoglobina 24,3g/dl, 
hematócrito 73,9% e 59.000 plaquetas/µl. Dosagens de ureia e creatinina dentro dos valores normais, porém com potássio 
elevado de 6,2mEq/l.
A CEC foi estabelecida por cava dupla e uso de bomba centrífuga, temperatura de 32°C e fluxo de 2.4l/min/m². Tempo de CEC 
180 minutos e isquemia 131 minutos. A proteção miocárdica foi realizada com cardioplegia intracelular de infusão única e por 
via anterógrada, devido a presença de hipertrofia do ventrículo direito e sobrecarga das câmaras direitas.
Foram realizados o fechamento da CIV, correção da dextroposição da aorta e ressecção de tecido fibroso do ventrículo direito, 
além de secção de inúmeras bandas anômalas septais e murais. A artéria pulmonar foi aberta para verificação da valva pulmonar 
(tricúspide e sem fusão comissural).
A gasometria pós CEC demonstrou aumento da saturação arterial para 98% e redução dos valores de potássio para 4,1mEq/l. 
Foram adotados cuidados para a manutenção da resistência vascular periférica e controle da resistência vascular pulmonar, 
seguindo orientações disponíveis na literatura (Rev. Bras. Anestesio. v. 57, n.5,2007).
Durante e após a cirurgia infundiu-se hemoderivados, devido sangramento difuso, ocasionando reintervenção cirúrgica. O caso 
evoluiu para complicações renais e respiratórias acarretando permanência na Unidade de Terapia Intensiva por dias, bem como 
na Unidade de Internação por sete meses, até alta hospitalar.

Conclusão: Através da realização desse estudo, identificou-se que a decisão da correção da TOF na vida adulta aumenta o risco 
de complicações e implica num pior prognóstico, devido ao agravamento da doença. Por fim, o entendimento da fisiopatologia 
viabiliza a tomada de decisões compartilhada e o emprego individualizado das técnicas anestésica, cirúrgica e de perfusão, 
proporcionando maiores chances de êxito no tratamento.

PO 02 
Impacto atual da circulação extracorpórea na cirurgia de revascularização miocárdica no Estado 
de São Paulo: Registro Paulista de Cirurgia Cardiovascular - REPLICCAR

Gabrielle Barbosa Borgomoni, Omar Asdrúbal Vilca Mejía

Introdução: As controvérsias sobre o impacto atual da circulação extracorpórea (CEC) na cirurgia de revascularização miocárdica, 
ainda são frequentes e geram dificuldades na escolha do melhor tratamento para cada paciente, demonstrando a necessidade 
de estudos nesta área.

Objetivo: Atualmente há discordâncias entre especialistas da cirurgia cardíaca no que tange à melhor forma de realizar a 
cirurgia de revascularização do miocárdio. Utilizar ou não a circulação extracorpórea? As vantagens e desvantagens do uso da 
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CEC vêm sendo examinadas em diversos estudos, porém, a grande heterogeneidade das técnicas, das inúmeras variáveis pré-
operatórias, intraoperatórias e do próprio paciente em estudo, os resultados divergem em numerosos aspectos, o que indica 
a necessidade de maiores pesquisas neste âmbito. Desta forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar o impacto atual da 
circulação extracorpórea na cirurgia de revascularização miocárdica no estado de São Paulo, utilizando o banco de dados do 
Registro Paulista de Cirurgia Cardiovascular 1 (REPLICCAR 1).

Métodos: Foram analisados 2905 pacientes submetidos à revascularização do miocárdio de forma consecutiva em 11 centros do 
estado de São Paulo pertencentes ao REPLICCAR I. Neste registro, os dados perioperatórios e de seguimento foram colocados via 
on-line por especialistas treinados e capacitados em cada hospital. Foram exploradas as associações das variáveis perioperatórias 
com o tipo de procedimento (com ou sem circulação extracorpórea) e com os desfechos (morbidade e a mortalidade operatória). 
A mortalidade esperada foi calculada utilizando o EuroSCORE II.

Resultados: A média das idades foi de 63±9,3ª e 72,9% dos pacientes eram do sexo masculino.  O total de 542 pacientes foram 
operados sem circulação extracorpórea (18,7%) no período de estudo. Das características pré-operatórias, pacientes com infarto agudo 
do miocárdio prévio (P=0.005) e disfunção ventricular (P=0,031) foram operados com circulação extracorpórea, porém, pacientes de 
Emergência ou em Classificação Funcional da New York Heart Association IV foram operados sem circulação extracorpórea (P<0,001). 
O valor do Euroscore II foi semelhante em ambos os grupos (P=0,427). Na revascularização miocárdica sem circulação extracorpórea, 
houve preferência pelo uso do enxerto radial (P<0,001) e com circulação extracorpórea pela artéria mamária direita (P<0,001). No 
pós-operatório, o uso da circulação extracorpórea esteve associado com reoperação por sangramento (P=0.001).

Conclusão: A reoperação por sangramento foi o único desfecho associado ao uso da circulação extracorpórea na revascularização 
miocárdica no estado de São Paulo, contudo, tal complicação não influenciou no aumento do número de óbitos.

PO 03 
Avaliação dos dados coletados sobre saturação venosa durante o procedimento de circulação 
extracorpórea e suas possíveis influências no tempo de internação hospitalar em pacientes 
submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio

Heloise Kozenko de Almeida, Jéssica Thais Fontoura de Oliveira, Diogo Ferrari Centenaro, Ari Tadeu Lirio dos Santos, João 
Ricardo Michellin Sant’anna, Daiane Huppes, Andressa Walter Oliveira, Leonardo Bridi, Mariana Mozzaquatro, Renato 
Abdala Karam Kalil

Introdução: Um dos pontos mais relevantes a serem observados pelo perfusionista durante o procedimento de circulação 
extracorpórea (CEC) em uma cirurgia cardíaca é a oxigenação do sangue. Existem diversos parâmetros a serem observados que 
demonstram essa oxigenação, como saturação venosa, lactato e pH e diversas manobras que o perfusionista pode executar 
para adequar esses valores. Uma baixa oxigenação sanguínea leva a uma inadequada oxigenação tecidual que faz com que 
o metabolismo naquele tecido seja anaeróbio, aumentando a produção de ácido lático e, assim, a medida de lactato, um 
reconhecido marcador de insuficiência de perfusão tecidual. Já se sabe que esse aumento tem relação com o aumento na 
morbi-mortalidade. Foi demonstrado que a saturação venosa no pós-operatório está relacionada com o desfecho do caso à 
curto prazo. Então, podemos questionar se a saturação venosa intraoperatória influenciaria no desfecho tempo de internação 
hospitalar. 

Objetivo: Apresentar os dados obtidos relacionando a saturação venosa coletada no ínicio e no final do procedimento de 
circulação extracorpórea com o tempo de internação hospitalar.

Métodos: Esse trabalho utiliza os dados coletados em um ensaio clínico randomizado, cego, controlado, com dois braços, por 
intenção de tratar. Para obter uma amostra de seleção aleatória, foi feita uma randomização dos pacientes utilizando uma lista 
gerada por computador. Para o grupo 1, foi designada a utilização exclusiva de Ringer com Lactato como solução cristalóide e, 
para o grupo 2, Soro Fisiológico 0.9%.  O cálculo da amostra revelou um número ideal de 304 pacientes, sendo eles divididos 
em 152 pra cada grupo. Esse cálculo foi feito considerando-se poder de 80% e nível de significância de 5%. O presente trabalho 
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avaliará somente os dados dos pacientes designados para o grupo 1, no qual foi utilizado exclusivamente a solução cristalóide 
Ringer Lactato. Como o trabalho original ainda está coletando dados, o total de pacientes avaliados aqui é 133. Os parâmetros 
utilizados para avaliação neste trabalho foram saturação venosa 1 (Sv01), saturação venosa 2 (Sv02) e tempo de internação. A 
coleta das amostras para as análises de saturação venosa foram feitas com 10 minutos de perfusão e ao final do reaquecimento 
do paciente até 36ºC, conforme padrão da instituição.

Resultados: Dos 133 pacientes, 6 foram excluídos uma vez que nem todos os parâmetros haviam sido coletados adequadamente. 
Do total,3 foram à óbito. Entre os pacientes avaliados, 100 pacientes eram homens e 33 pacientes eram mulheres, todos com 
idades entre 50 e 75 anos. Os 127 pacientes analisados foram colocados em categorias por faixas de saturação venosa 1  e 
saturação venosa 2, independentemente. Dentro dessas faixas, foi feita uma média do tempo de internação e comparadas as 
saturações 1 com a tempo de internação e a saturação venosa 2 com o tempo de internação. Não se observou a tendência 
esperada de que quanto menor a saturação venosa, maior o tempo de internação. 

Conclusão: De acordo com os dados avaliados, não se pode inferir capacidade preditiva à análise da saturação venosa 
intraoperatória comparada com o tempo de internação. Mais fatores devem ser considerados nessa análise ou uma amostra 
maior pode ser necessária.

PO 04 
Suporte hemodinâmico por ECMO em criança em pós-operatório imediato de transplante

Juliana Berendonk Leitão

Introdução: O transplante cardíaco tem possibilitado às crianças portadoras de cardiopatias congênitas complexas e de 
cardiomiopatias dilatadas irreversíveis à terapêutica convencional oportunidade única de sobrevida, que pode chegar a 85% 
no 1º ano pós-transplante, sendo que, controlando-se as possíveis variáveis perioperatórias, chega-se a 95%. Dispositivos de 
assistência circulatória temporária podem ser utilizados como ponte para decisão de terapia definitiva em insuficiência cardíaca 
aguda rapidamente progressiva e em que a morte ocorrerá sem o uso de dispositivos de assistência circulatória. Nos pacientes 
pediátricos, estima-se que 1 a 5% necessitarão de algum tipo de suporte circulatório mecânico antes ou depois da cirurgia 
cardíaca. O desenvolvimento de dispositivos mais seguros e mais simples vem aumentando a indicação de suporte circulatório, 
melhorando os resultados clínicos, além de gerar uma maior necessidade de capacitação profissional para sua utilização e 
manejo. 

Objetivo: O objetivo deste trabalho é relatar o caso de paciente pediátrico, com diagnóstico de displasia arritmogênica de 
ventrículo direito, que foi submetido ao transplante cardíaco e apresentou disfunção primária do enxerto algumas horas após a 
cirurgia por rejeição celular aguda, tendo sido implementada assistência circulatória por sistema de oxigenação por membranas 
extracorpóreas (ECMO).

Descrição do Caso: O transplante cardíaco foi realizado sem qualquer intercorrência cirúrgica ou anestésica. O paciente 
apresentou inicialmente excelente evolução  pós operatória, com início de despertar, mas poucas horas após, apresentou 
3 paradas cardíacas e declínio hemodinâmico, com disfunção ventricular direita, que, a despeito de toda a terapêutica 
implementada, não obteve melhora clínica.  Implantado suporte circulatório por ECMO, enquanto otimizou-se tratamento com 
objetivo de controlar rejeição celular aguda. Após 5 dias de suporte circulatório, apresentou recuperação da função cardíaca e 
foi feito explante do sistema.

Conclusão: O caso relatado traz à luz a discussão de uma situação complexa que é a disfunção primária do enxerto, bem 
como a identificação de sua causa, visto que os sinais e sintomas de rejeição celular são inespecíficos, e se apresentam como 
instabilidade hemodinâmica determinada por insuficiência cardíaca. Após 5 dias de assistência circulatória, houve recuperação 
da função ventricular.
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PO 05 
Avaliação in-vitro da drenagem venosa assistida por vácuo comparada a drenagem assistida por 
bomba centrífuga num circuito pediátrico

Luciana P. Carletto, Luiz Fernando Caneo, Daniel P. Guimaraes, Matheus H. C. Miranda, Priscila S. Costa, Marcelo B. Jatene, 
Idágene Cestari, Fabio B. Jatene

Introdução: O uso de vácuo e bomba centrífuga como assistência na drenagem venosa da circulação extracorpórea pediátrica 
visa otimizar a mesma, permitindo a utilização de circuitos e cânulas de menor diâmetro e consequentemente menor prime. A 
drenagem venosa assistida pode ser realizada com a interposição de uma bomba centrífuga na linha venosa, também conhecida 
como drenagem cinética, ou com a utilização de vácuo no reservatório venoso. 

Objetivo: Avaliar os efeitos da drenagem assistida por vácuo ou por bomba centrífuga nos fluxos venoso e arterial e nas pressões 
da linha venosa e do reservatório venoso.

Métodos: Foi utilizado um circuito pediátrico (oxigenador Quadrox-i pediátrico, máquina HL-20 e trocador de calor HCU-20 
- Maquet Cardiopulmonary AG, Rastatt, Germany). O pseudo-paciente consistiu de reservatório fechado flexível (Medtronic, 
Minneapolis, Minnesota, USA) conectado ao oxigenador através de uma linha venosa de 3/8” de 120 cm de comprimento, 
com uma bomba centrífuga conectada 10 cm antes do reservatório venoso. A linha arterial consistiu de um tubo de ¼” com 
120 cm de extensão com um filtro arterial pediátrico (Braile Biomédica, Brasil) interposto 50cm da saída arterial do oxigenador 
com uma cânula arterial 18Fr conectada ao pseudo-paciente. O circuito foi preenchido com Ringer Lactato e concentrado de 
hemácias humanas mantendo um hematócrito de 30% e temperatura de 28oC. As medidas do fluxo venoso, pressão de linha 
venosa, pressão do reservatório venoso foram medidas em 5 tempos diferentes: desligado e pressões negativas de -10, -20, -30 
e -40 abaixo da pressão da linha venosa inicial, obtidas com a utilização de vácuo ou bomba centrífuga. Essas medidas foram 
realizadas com o “purge line” aberto e fechado para quantificar o fluxo desviado da linha arterial.

Resultados: O fluxo venoso com a bomba centrífuga e vácuo desligados foram 1,55±0,00 e 1,51±0,01 L/min e com uma pressão 
da linha venosa de -40mmHg abaixo da inicial 2,38±0,03 e 2,40±0,02 L/min, respectivamente. O aumento do fluxo foi de 1,6 
vezes o inicial e não houve diferença significativa entre as duas estratégias utilizadas. O fluxo desviado através do “purge line” 
aumentou proporcionalmente com o aumento da pressão negativa (0 a -40mmHg) na linha venosa com a utilização do vácuo 
de 0,19±0,00 L/min para 0,23±0,00 L/min; e se manteve constante em 0,19±0,00 L/min com o emprego da bomba centrífuga, 
para um fluxo arterial de 1,52±0,01 L/min com o “purge line” fechado. A pressão do reservatório venoso se manteve estável com 
a bomba centrífuga (0,09±0,01 a 0,04±0,00mmHg) e variou de 0,16±0,00 a -41,06±0,01 mmHg com o vácuo.  

Conclusão: Adrenagem venosa assistida aumenta o fluxo venoso, não sendo observado diferença significativa com a utilização 
do vácuo ou bomba centrífuga. A utilização do vácuo diminui a pressão no reservatório venoso levando ao aumento do fluxo 
arterial através do “purge line” e diminuindo o fluxo arterial efetivo. O mesmo não foi observado com a utilização da drenagem 
cinética. Embora ambas as estratégias aumentem o fluxo de drenagem venosa, a drenagem cinética se mostrou mais segura, 
uma vez que não altera as pressões do reservatório venoso e do circuito como um todo.

PO 06 
A circulação extracorpórea com bomba centrífuga na linha arterial compromete o fluxo de perfusão 
quando associada a drenagem venosa assistida por vácuo: estudo in vitro em circuito pediátrico

Luciana P. Carletto, Luiz Fernando Caneo, Daniel P. Guimaraes, Matheus H. C. Miranda, Priscila S. Costa, Marcelo B. Jatene, 
Idágene A. Cestari, Fabio B. Jatene

Introdução: O uso de drenagem venosa assistida à vácuo na circulação extracorpórea visa otimizar a condução da mesma, 
permitindo a utilização de circuitos e cânulas de menor diâmetro e consequentemente menor prime. Embora não recomendada 
a utilização de bomba centrífuga na linha arterial associada ao uso de vácuo no reservatório venoso, é uma prática bastante 
utilizada em circulação extracorpórea.
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Objetivo: Avaliar os efeitos do emprego da drenagem venosa assistida através do vácuo associada à utilização de bomba 
centrífuga na linha arterial.  

Métodos: Foi utilizado um circuito pediátrico (oxigenador Quadrox-i pediátrico, máquina HL-20 com bomba centrífuga Rotaflow 
e trocador de calor HCU-20 - Maquet Cardiopulmonary AG, Rastatt, Germany). O pseudo paciente consistiu de reservatório 
rígido (Maquet Cardiopulmonary AG, Rastatt, Germany) conectado ao oxigenador através de uma linha venosa de 3/8” com 
120 cm de comprimento. A linha arterial consistiu de um tubo de ¼” com 120 cm de extensão com uma cânula arterial 18Fr 
conectada ao pseudo paciente. O circuito foi preenchido com Ringer Lactato e concentrado de hemácias humanas mantendo 
um hematócrito de 30% e temperatura de 28oC. O fluxo arterial foi ajustado inicialmente para 1500 ml/min com o reservatório 
venoso conectado ao sistema de vácuo, e este desligado. A pressão de linha venosa, a pressão do reservatório venoso e o 
fluxo arterial foram medidos nesse momento e em 4 situações consecutivas com decréscimos de -20, -40, -60 e -80 mmHg da 
pressão inicial medida na linha venosa com o vácuo desligado. Essas medidas foram repetidas com fluxo arterial inicial de 2000 
e 2500mL/min. 

Resultados: O emprego do vácuo de forma progressiva causou uma diminuição do fluxo inicial de 1,54±0,00 L/min para 
1,01±0,00 L/min, de 2,07±0,01 L/min para 1,54±0,00 L/min e de 2,51±0,01 L/min para 2,02±0,01 L/min. As pressões da linha 
venosa, do reservatório venoso e os fluxos da linha arterial pode ser vistos na tabela 1. O aumento da rotação da bomba centrífuga 
para compensar a queda do fluxo arterial com a utilização do vácuo para o fluxo inicial com o mesmo desligado aumentou ainda 
mais a pressão negativa do reservatório venoso e, consequentemente, diminuiu ainda mais o fluxo arterial. 

Conclusão: O emprego do vácuo na drenagem venosa assistida diminui o fluxo arterial quando utilizamos bomba centrífuga 
como bomba propulsora na linha arterial. A tentativa de compensação da redução do fluxo de perfusão com aumento da 
rotação da bomba centrífuga aumenta ainda mais a pressão negativa do reservatório venoso, reduzindo mais o fluxo arterial. 
A utilização da bomba centrífuga associada a drenagem assistida com vácuo desse ser utilizada com cautela, com adequada 
monitorização do fluxo arterial e da perfusão tecidual.

PO 07 
Estudo comparativo entre duas técnicas de circulação extracorpórea em pacientes submetidos 
a cirurgia de revascularização do miocárdio

Márcia Villanova Brasil, Rodrigo Villanova Brasil, Guilherme Winter

Introdução: Um dos tratamentos disponíveis para pacientes com Cardiopatia Isquêmica (CI) é a Cirurgia de Revascularização 
do Miocárdio (CRM). Os avanços desta operação ocorreram a partir do advento da circulação extracorpórea, o que permitiu o 
aperfeiçoamento do procedimento e a diminuição dos seus efeitos deletérios. Existem diversas técnicas para a viabilização da CRM, 
sendo que em nosso serviço utilizamos circulação extracorpórea convencional (CEC) e com circuitos miniaturizados (MINICEC). 

Objetivo: Comparando CEC x MINICEC, este trabalho tem por objetivo verificar se existem diferenças estatísticas em 3 momentos 
distintos do ato operatório em pacientes submetidos a CRM.

Métodos:  O presente estudo trata-se de uma coorte retrospectiva através da revisão de prontuários de 65 pacientes submetidos 
a CRM nos anos de 2016 a 2018 em hospitais privados da cidade de Caxias do Sul – RS . Foram comparados o uso de CEC e 
MINICEC através da análise de diversas variáveis em três momentos do procedimento: pré, trans e pós-operatório. Os dados foram 
tabulados em planilhas do Microsoft Excel® e a análise estatística realizada com auxílio do IBM SPSS Statistics®. Os resultados 
foram considerados estatisticamente significativos se P<0,05 (IC=95%).

Resultados:  65 pacientes foram submetidos a CRM com circulação extracorpórea, sendo 24 com CEC e 41 com MINICEC. Dentre 
os dados pré-operatórios, a média de idade global foi de 62,83 anos, com 63,33 anos para a primeira técnica e 62,53 para a segunda 
(P=0,844). Pacientes masculinos foram mais acometidos pela doença isquêmica do coração em ambos os grupos (P=0,187). Os 
pacientes submetidos à MINICEC possuíam mais comorbidades, como diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, 
insuficiência renal e infarto agudo do miocárdio, apesar de não ter sido observado significância estatística entre as técnicas. Já nas 
análises transoperatórias, não houve diferença em transfusão, número de vasos revascularizados, tempo de isquemia e de perfusão. 
No entanto, nos pacientes submetidos a MINICEC houve redução do volume de priming, o que caracteriza menor hemodiluição 
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com elevada significância (P<0,001). Isto refletiu-se em hemoglobina (Hb) e hematócrito (Ht), ao final da perfusão, maiores no 
grupo MINICEC, com média de Hb=10,12 mg/dL (±1,5; P=0,017) e Ht=29,88 mg/dL (±4,32; P=0,036). Na avaliação pós-operatória, 
não houve diferença com relação a tempo de permanência em UTI, tempo de internação hospitalar, taxa de reoperação e de óbitos. 
No entanto, o volume de sangramento total pós-operatório mostrou-se bastante reduzido nos pacientes que utilizaram MINICEC, 
com média de 376,62 mL (±392,48) contra 634,79 mL (±379,89) no grupo CEC, resultando em P=0,003.

Conclusão: A MINICEC reduz o volume do priming, o que resulta em menor hemodiluição. Além disso, por não haver reservatório 
de cardiotomia e linhas de sangue mais curtas, colabora com valores mais elevados de Ht e Hb ao final da perfusão. Isto se reflete 
em baixas taxas de coagulopatia e menor de perda de sangue no pós-operatório.

PO 08
As consequências das cirurgias cardíacas para a gestante e para o feto

Maria Letícia Cavalca Furtado de Medeiros, Jéssica Cristina Diniz, Maria Paula Cavalca Furtado de Medeiros, Fabíola 
Vieira Cunha

Introdução: A gestação é uma fase importante da vida de uma mulher, pois além de ser um período considerado “mágico” por 
todas, também é uma fase que apresenta modificações fisiológicas no organismo desta, como por exemplo, o aparecimento da 
linha negra na região do umbigo, o surgimento de espinhas pelo corpo, idas excessivas ao banheiro, o surgimento de edema nos 
membros inferiores, o fato da respiração deixar de ser torácica e passar a ser abdominal- dificultando a respiração da gestante, 
devido a ausência da expansão necessária do diafragma, entre outras mudanças fisiológicas que ocorrem. Uma das alterações 
fisiológica, que requer maior atenção é o débito cardíaco da gestante, é normal que os batimentos cardíacos se elevem um pouco 
durante a gestação, no entanto o seu aumento progressivo, pode estar associado a uma disfunção do órgão cardíaco, ou até 
mesmo associado a uma patologia cardíaca, que se não tratada a tempo, pode resultar em danos para a gestante e para o feto. 

Objetivo: Apresentar as consequências de uma cirurgia cardíaca para a gestante e para o feto, bem como elucidar dentre os 
dados obtidos qual das cirurgias resulta em maiores consequências para ambos. 

Métodos: Foi realizada uma pesquisa sistematizada  no período de janeiro de 2013 à julho de 2018, em banco de dados de 
revistas indexadas online. 

Resultados: Foram encontrados três artigos, os quais apresentam que as maiorias das complicações cirúrgicas em gestante 
resulta em óbito, prematuridade, mal formações e óbito tardio, para o feto, já a mãe pode resultar em disfunção de prótese 
valvar, estenose mitral, insuficiência mitral no caso de uma cirurgia valvopatias mitral, e em casos de um a valvopatias aórtica, as 
consequências podem ser vária, como por exemplo, disfunção de prótese valvar, estenose aórtica, aneurisma com coarctação 
da aorta, entre outros. 

Conclusão: Todas as cardiopatias em gestantes são consideradas imprevisíveis, no entanto a cardiopatia que mais preocupa, 
tanto a nível clínico, quanto a nível cirúrgico, é a doença cardíaca reumática, pois esta pode desencadear uma série de 
complicações, com, por exemplo, insuficiência cardíaca valvar ou aórtica, dentre outras. Sendo assim, novas pesquisas devem 
ser realizadas para determinar especificamente as complicações.

PO 09
As complicações no pós-operatório de uma cirurgia de revascularização do miocárdio com ou 
sem circulação extracorpórea 

Maria Paula Cavalca Furtado de Medeiros, Jéssica Cristina Diniz, Maria Letícia Cavalca Furtado de Medeiros, Fabíola 
Vieira Cunha

Introdução: O corpo humano é constituído de vários órgãos e tecidos que necessitam de suprimentos sanguíneos, o qual 
provém de uma “bomba” denominada coração. O coração é um órgão complexo, formado por músculos, câmaras cardíacas (átrios 
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e ventrículos), tecidos de revestimento e vasos. Devido a sua complexidade, antes do século XX, pessoas que desenvolvessem 
afecções cardiológicas, raramente recebiam tratamento, pois na maioria das vezes necessitavam de um procedimento cirúrgico. 
Este procedimento, não era realizado, pois os “barbeiros” - denominados médicos, obtinham pouco conhecimento a respeito 
deste órgão e das estruturas que o compõem, dificultando assim a realização do procedimento necessário. No entanto, foi em 
meados do século XX que a cardiologia começou a ganhar força, sendo que as primeiras cirurgias a serem realizadas estavam 
relacionadas a cardiopatias congênitas, valvopatias, estenoses e insuficiências cardíacas. 

Objetivo: Elucidar sobre as complicações de uma revascularização do miocárdio com e sem circulação extracorpórea. 

Métodos: Foi realizada uma pesquisa sistematizada  no período de janeiro de 2013 à julho de 2018, em banco de dados de 
revistas indexadas online. 

Resultados: Foram encontrados três artigos que descrevem as principais doenças e/ou sinais e sintomas resultantes no pós-
operatório deste tipo de cirurgia, no qual percebe-se que as complicações variam, sendo com ou sem a circulação extracorpórea, 
isto deve ser ao fato das comorbidades que os pacientes apresentam, ou seja, de seus fatores predisponentes. 

Conclusão: Conclui-se que as complicações podem ser as mais variadas possíveis, sendo desde uma hipoglicemia até um 
acidente vascular encefálico. Deste modo, sugere-se que novas pesquisas devem ser realizadas, como foco nas complicações e 
especificidades sobre comorbidades. 

EXPOSIÇÃO 
PÔSTERES 

SBCEC
Sessão I



86
Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery • Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular • 34.2 Suplemento 

 
Inovação,
Incorporação e 
Expansão

5 e 6 de abril de 2019
Fundação Dom Cabral – Alphaville
BELO HORIZONTE/NOVA LIMA • MG

Inovação,
Incorporação e 
Expansão

5 de abril - Sexta-feira - 13h30/18h30  

PO 10
Estudo das cardiopatias congênitas CIA e CIV: revisão de literatura 

Marília Abrantes Giordano, Ayrton Bertini Junior, Eduardo Gregório Chamlian

Introdução: A cardiopatia congênita é definida como uma anormalidade na estrutura ou função cardiocirculatória, presente no 
nascimento. Geralmente resulta de alterações no desenvolvimento embriológico de estruturas normais. 
O período neonatal representa um momento no qual estão ocorrendo adaptações para vida fora do útero no sistema 
cardiovascular, sendo um período crítico, podendo mascarar o quadro clínico e diagnóstico real, aproximadamente 20-30% das 
crianças, vão a óbito por insuficiência cardiorrespiratória logo nos primeiros dias de vida, realçando a importância do diagnóstico 
imediato.
As cardiopatias congênitas apresentam características relativas às condições da circulação pulmonar e de trocas gasosas, sendo 
classificadas em cianogênicas ou acianogênicas de acordo com a presença ou não de "shunt" direita esquerda comprometendo 
a saturação arterial. 
A comunicação interatrial (CIA) e a comunicação interventricular (CIV) são cardiopatias congênitas acianogênicas, relacionadas a 
hiperfluxo pulmonar. Em geral, as cardiopatias são corrigidas cirurgicamente com auxílio de circulação extracorpórea.

Objetivo: O objetivo desta revisão de literatura foi realizar um estudo sistemático sobre as cardiopatias congênitas acianogênicas 
CIA e CIV e os diferentes tipos de defeitos.

Metodologia: Para esse estudo, foi feito pesquisa nas bases de dados PubMed, Lilacs e SciELO dos últimos 20 anos, utilizando 
os seguintes descritores: cardiopatia congênita, comunicação interatrial, comunicação interventricular, circulação extracorpórea, 
cirurgia cardíaca. Critérios de inclusão: ensaios clínicos randomizados e revisões de literatura.

Resultados: A cardiopatia congênita é uma malformação anatômica do coração ou dos grandes vasos intratorácicos, que 
apresenta potencial importância funcional, presente desde o nascimento, podendo ser ocasionadas durante uma alteração do 
desenvolvimento embrionário de uma determinada estrutura normal ou o não desenvolvimento de forma plena. O diagnóstico 
precoce e a detecção de malformações cardíacas no período pré-natal têm contribuído para o aumento da incidência nos 
achados, tanto nos estudos nacionais quanto internacionais. A indicação para a correção cirúrgica da maioria das cardiopatias 
congênitas tornou-se hoje rotineira e quase que sistemática, logo após a caracterização diagnóstica, em face dos avanços da 
cardiologia pediátrica, em especial no cirúrgico. 

Conclusão: Foi possível concluir que a avaliação do recém-nascido com suspeita de cardiopatia congênita deva ser realizada 
de maneira bastante cuidadosa. De acordo com os artigos estudados, o exame clínico cardiológico apurado é muito importante 
para o diagnóstico precoce e, dentre as patologias congênitas, a CIV é mais facilmente detectada pela repercussão clínica e a 
CIA com características assintomáticas, mais tardiamente detectada. O encaminhamento mais cedo para correção cirúrgica é 
essencial para que não ocorra patologias secundárias irreversíveis, sendo necessário, na maioria dos casos, o uso de circulação 
extracorpórea.

PO 11
Análise comparativa de dois modos distintos de condução da circulação extracorpórea

Matheus Mittmann Hennemann, Élio Barreto de Carvalho Filho, Karlos Alexandre de Sousa Vilarinho, Pedro Paulo Martins 
de Oliveira, Orlando Petrucci Junior

Introdução: A circulação extracorpórea (CEC) tem como objetivo oferecer ao paciente adequada oxigenação e perfusão 
sistêmica em procedimentos cirúrgicos. O fluxo de perfusão a ser oferecido pela CEC é calculado através do índice cardíaco, que 
relaciona débito cardíaco e superfície corpórea. O índice de 2,2 a 2,4 L/min/m2 é o mais adotado por perfusionistas no mundo 
todo como fluxo de perfusão em CEC. Contudo, o valor de fluxo teórico ainda é questionável entre os profissionais, sendo ele 
variável de 2,2 a 3,2 L/min/m2.
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Devido ao extenso debate atual na literatura sobre os fluxos de perfusão ideais e o uso de vasoconstritores ou vasodilatadores 
quanto à realização de uma perfusão tecidual adequada em diferentes serviços de cirurgia cardíaca, esse estudo tem como 
objetivo comparar dois modos de condução da CEC e avaliar parâmetros indicativos da qualidade da perfusão realizada.

Objetivo: Comparar dois modos de condução da circulação extracorpórea quanto ao fluxo teórico em CEC. 

Métodos: O estudo é do tipo clínico retrospectivo transversal quantitativo e qualitativo. A amostra é constituída de pacientes 
adultos, de ambos os sexos, submetidos à cirurgia cardíaca com uso de circulação extracorpórea entre os anos de 2012 e 2017, 
pela mesma equipe, no Hospital de Clínicas da Unicamp (Campinas, São Paulo). Foram separados dois grupos: no grupo 1 (G1) 
as perfusões que utilizaram fluxo de 2,4 L/min/m2 e sem uso de vasodilatador; e no grupo 2 (G2) as perfusões com fluxo de 2,7 
L/min/m2 e com uso de vasodilatador.

Resultados: Os resultados preliminares indicam valores de lactato menores no G2 em relação ao G1. Além disso, valores de 
resistência vascular e diurese mais baixos foram encontrados no grupo 2. A diferença quanto ao balanço hídrico intra-operatório 
também foi significativa.

Conclusão: Os resultados preliminares do presente estudo tendem a indicar melhores resultados quanto à qualidade da 
perfusão quando se adota hiperfluxo e uso de vasodilatadores. A avaliação de mais variáveis, entre elas a oferta de oxigênio, são 
necessárias para comprovar esta hipótese.

PO 12
Qualidade de vida após revascularização do miocárdio sem circulação extracorpórea em 
pacientes adultos: revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados

Roberta Senger, Sofia Alves, Clarissa Rodrigues, Bruna Eibel, Sílvia Goldmeier

Introdução: O tratamento cirúrgico da Cardiopatia Isquêmica através da cirurgia de revascularização do miocárdio é um 
procedimento habitual,  que é freqüentemente associada com o uso de circulação extracorpórea (CEC). Uma Revisão Sistemática 
(RS) de ensaios clínicos randomizados pode responder quanto ao impacto deste procedimento na qualidade de vida dos 
pacientes.

Objetivo: Comparar através de uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, a qualidade de vida dos pacientes 
submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio sem circulação extracorpórea versus com circulação extracorpórea. 

Métodos: Pesquisamos as bases de dados eletrônicas: PubMed, Embase, Web of Science, Lilacs, ClinicaTrials.Gov e Cochrane 
Central Register of Controlled Trials, sem limites para a linguagem e data, atualizadas até novembro de 2017.  Foram considerados 
critérios de inclusão: ensaios clínicos randomizados, estudos comparando os procedimentos de Revascularização do Miocárdio 
sem circulação extracorpórea versus com circulação extracorpórea e avaliação da qualidade de vida. Foram excluídos estudos 
com populações duplicadas e protocolos de estudo. 

Resultados: A qualidade de vida foi reportada como desfecho secundário em 14 publicações e como desfecho primário em 
apenas 1 publicação. Nenhum dos estudos incluídos apresentou diferença significativa na qualidade de vida quando comparados 
pacientes submetidos à revascularização do miocárdio sem e com circulação extracorpórea. Não foi possível realizar uma meta-
análise devido à inúmeros formatos de publicação dos resultados de avaliação da qualidade de vida. 

Conclusão: Nossa revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados confirma que revascularização do miocárdio sem 
circulação extracorpórea não apresenta melhor qualidade de vida em relação ao grupo revascularização miocárdica com 
circulação extracorpórea. Desta forma, concluímos que ambas as estratégias são adequadas para os procedimentos de 
revascularização do miocárdio.

Registro da Revisão Sistemática: PROSPERO CRD42014010588
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PO 13
Soluções cardioplégicas: um mapa de sua utilização no Brasil

Antonielle Rodrigues Pereira Alves, Franciele Aparecida Moreira, Gabriella Nascimento Dorigo, Giovana Vitória Pereira 
Ribeiro e Sérgio Luis de Jesus

Introdução: A solução cardioplégica é uma solução a base de potássio (K) e um diluente (solução cristalóide, sangue, plasma 
lyte ou custodiol). A solução tem como função promover a parada em diástole do coração, mantendo assim a integridade e 
a funcionalidade cardíaca. A partir dos anos 60 foram desenvolvidas várias soluções, com variadas composições e funções, 
baseadas em diferentes técnicas de atuação. As principais são, a solução de St. Thomas (ST), a solução cardioplégica de Del Nido 
(ND), a Solução de Histidina-Triptofano-Cetoglutarato (HTK) e a solução Não Padronizada ou Del Nido modificada (NP). Cada 
uma delas possui composição diferente, resultando assim em diferentes graus de eficácia e variados benefícios, dentre os quais 
se destacam um maior tempo de parada e a utilização de um menor volume de aditivos que auxiliam no período de isquemia.

Objetivo: Desenvolvimento de uma pesquisa epidemiológica quantitativa nós a cerda da principal solução cardioplégica 
utilizada nos sistemas de atendimento à saúde público e privado no Brasil. 

Métodos: Foi feita uma análise uma epidemiológica a nível nacional com os perfusionistas que prestam serviço no território 
brasileiro, sobre a solução cardioplégica utilizadas no Brasil nas redes de atendimento a saúde pública, Sistema único de Saúde 
(SUS) e na rede privada, convênio e particular. Para isso foi elaborado um questionário eletrônico através da plataforma digital 
Google Docs, que foi enviado virtualmente a todos praticantes ou habilitados em perfusão extracorpórea. 

Resultados: Foram obtidas no total 59 respostas, sendo no mínimo “uma” referente representante de cada região do país. Não 
foram obtidas respostas dos estados: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins.  A faixa etária, 
a maioria dos entrevistados, 25,9%, possuem entre 31 e 35 anos, sendo o nível de formação prevalente o superior, com uma 
porcentagem de 93,2%, Os perfusionistas foram questionados em 3 cenários diferentes: os que prestam serviço ao SUS, a rede 
particular e os que atendem convênios. Com o objetivo de identificar qual a solução cardioplégica mais utilizada em cada 
cenário. 
Por fim, ao serem questionados sobre qual solução cardioplégica consideravam mais eficiente 67,8% (40) dos entrevistados 
indicaram a Solução HTK, seguida pela Del Nido (20,3% - 12), Solução Não Padronizada (6,8% 4) e (5,1% - 3) a Solução de San 
Thomas. 

Conclusão: A escolha da solução cardioplégica a ser administrada é continuamente associada a custo gerado. Outro dado 
importante e evidenciado na pesquisa foi à consideração da soberania da eficácia da Solução HTK, confirmada também através 
de estudos científicos clínicos. E também a utilização da solução não padronizada, ou Del Nido adaptada, que mesmo sem 
composição e eficácia comprovada ainda é administrada nas redes públicas.

PO 14
Lesão de válvula aórtica por acidente automobilístico: relato de caso

Silvia Helena Dolavale Pimenta

Introdução: O presente relato refere-se à lesão da coronária esquerda e da valva aórtica secundária à trauma torácico fechado 
por acidente automobilístico, sendo utilizado a Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO) como mecanismo de suporte 
durante o pré-operatório.

Descrição do Caso: Homem de 36anos, 70kg, 1,70m, vítima de acidente automobilístico, com fratura em membro inferior 
esquerdo, contusão pulmonar, com Glasgow 4, pressão arterial de 120mmHg x 70mmHg, requerendo intubação orotraqueal no 
local. Evoluiu com hipotensão severa e taquicardia ventricular não sustentada. Na admissão, foi submetido à fixação externa do 
fêmur esquerdo e a tomografia computadorizada de corpo inteiro revelou a presença de dissecção da artéria carótida interna 
direita e esquerda com opacificação dos segmentos distais. No 4º dia de internação, evoluiu com instabilidade hemodinâmica e 
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necessidades de altas doses de fármacos vasoativos. O ecocardiograma transesofágico evidenciou rotura da válvula coronariana 
esquerda com insuficiência severa da valva aórtica. A função ventricular estava preservada com fração de ejeção de 60%. Diante 
desse fato, o paciente foi transferido para Hospital especializado, sendo necessária a instalação de hemodiálise e ECMO devido 
piora acentuada do quadro clínico. Após 48 horas, com melhora parcial do quadro clínico, foi realizada a substituição da valva 
aórtica por bioprótese. Não houve necessidade de ECMO após a operação e o paciente recebeu alta hospitalar após 30 dias para 
concluir o tratamento ortopédico.

Conclusão: As lesões cardiovasculares nos traumatismos fechados são potencialmente graves e requererem a identificação 
precoce da extensão das lesões. A adoção de sistemas de suporte para corrigir a falência de múltiplos órgãos é decisória na 
evolução desses pacientes.

PO 15
A atuação do enfermeiro perfusionista no período transoperatório e pós-operatório imediato 
de cirurgia cardíaca diante dos benefícios e complicações

Ana Karine da Silva Alves, Valesca Resende dos Santos, José Barbosa Junior Neto

Introdução: O procedimento de cirurgia cardíaca que utiliza a circulação extracorpórea (CEC) tornou-se um marco para a 
medicina moderna.Tal método tem a função de executar as funções fisiológicas do coração e pulmãomantendo o paciente vivo 
(SOUZA & ELIAS, Ed 2. Centro Editorial Alfa Rio. Rio de Janeiro/ RJ- Brasil. 2006). Entretanto, complicações podem surgir durante 
esse procedimento, o que faz a assistência da enfermagemperfusional no períodotranse pós-operatório imediatoprimordial 
paraidentificar precocemente possíveis complicações e alcançar os benefíciosdesse tipo de cirurgia (DIENSTAMANN & 
VAREGNATO, Rev. SOBECC, São Paulo. jan./mar. 2013; 18(1): 35-43). Desta forma, esse estudo parte da seguinte problemática: 
“Como o conhecimento e cuidado do enfermeiro perfusionistacontribui para o período trans e pós-operatório imediato do 
paciente submetido à cirúrgica cardíaca com a utilização da circulação extracorpórea?”.

Objetivo: Compreender os benefícios e as complicações do procedimento de circulação extracorpórea em cirurgias cardíacas, 
dando ênfase na importância dos cuidados do profissional de enfermagem nos momentos trans e pós-operatório imediato.

Métodos: Trabalho revisional bibliográfico sistemático com abordagem integrativa como sugerem os pressupostos e passos 
de Souza, Silva e Carvalho (2010). Foram realizadas buscas nas bibliotecas virtuais do SciElo e Google Acadêmico, utilizando 
os seguintes descritores: Circulação Extracorpórea; Cirurgia Cardíaca e; Enfermeiro Perfusionista. Como parâmetros de inclusão 
foram filtrados os trabalhos publicados entre os anos de 2007 a 2017, sejam revisões, estudos de caso ou pesquisas clínicas que 
estivessem disponíveis na íntegra em vernáculo português e não fugissem ao tema. Na fase de busca foram encontrados 42 
artigos, e apenas 10 foram selecionados para escrita dos resultados. Estes artigos foram analisados criteriosamente com uma 
leitura crítica observando a finalidade do estudo.

Resultados: Observa-se que o procedimento da CEC conduz a alterações fisiológicas como, distúrbios hidroeletrolíticos de 
natureza circulatória,respiratórios, renal e síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) (TORRATI & DANTAS, 2012; FREITAS 
et al., 2017). Por este motivo, o profissional, em especial o enfermeiro perfusionista, deve conhecer a história de vida pregressa do 
paciente, para que assim, junto à equipe, possa desenvolver cuidados específicos para prevenir possíveis complicações oriundas 
de comorbidades pré-existentes, comoa descompensação glicêmica de diabéticos(TORRATI & DANTAS, 2012; NASCIMENTO et 
al., 2014).

Conclusão: A CEC na cirurgia cardíaca trás aos pacientes benefícios relacionados a segurança e suporte no procedimento, 
dando margem as precauções necessárias para prevenção de danos no metabolismo diante de uma técnica tão invasiva. 
As complicações encontradas com maior frequência são: desequilíbrio hidroeletrolitico, SIRS,  alterações cardiovasculares e 
pulmonares. Foram encontrados poucos artigos sobre prevenções de possíveis complicações relacionadas à comorbidades 
pré-existentes, esta pesquisa mostra que não existem parâmetros específicos para idosos ou mesmo diabéticos, por este motivo 
a monitorização e cuidados do enfermeiro perfusionista é de suma importância no trans e pós-operatório imediato. Além disso, 
o mesmo em sua formação adquire a habilidade holística no qual o paciente é assistido, assim podendo enxergar alterações 
significativas com maior facilidade.
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