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XXIII FORUM CIENTÍFICO 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS CARDIOVASCULARES

                              Elaine Maria Gomes Freitas, Elton Silva Gomes, Otoni Moreira Gomes  

O XXIII Fórum Cientí fi co – Congresso Internacional de Ciências Cardiovasculares foi realizado no 
período de 5 a 7 de dezembro de 2013 no Centro de Convenções do Hotel Atlante Plaza de Recife –PE, 
Brasil. O congresso  reuniu  conceituados convidados nacionais e internacionais que enriqueceram 

o evento com o ensino e resultados importantes de suas pesquisas e experiências profi ssionais para as 
ciências cardiovasculares, culminando na melhoria dos cuidados com nossos pacientes, bem como novas 
propostas de pesquisa emergindo de suas  apresentações. Marcado pelo brilhanti smo e dedicação da 
comissão organizadora, o sucesso do evento foi possível pelo destacado apoio  do Ministério da Saúde e 
da  CAPES. 

A Sessão de Abertura, organizada pelo Sr. Elton Silva Gomes e Dra. Elaine Maria Gomes de Freitas 
foi presidida pelo Prof. Dr. Elias Kallas com Prof. Dr. Enio Lustosa Cantarelli e Prof. Dr. Otoni M. 
Gomes. Após execução do Hino Nacional Brasileiro o Prof. Dr. Enio Lustosa Cantarelli proferiu 

conferência sobre “Marcos Históricos do PROCAPE-UPE, a Enf. Perfusionista Sintya Tertuliano Chalegre, 
presidente da Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea apresentou “  A Circulação Extracorpórea 
no Brasil: Conquistas e Desafi os; Prof. Biom. Perf. Jeff chandler Belém de Oliveira relatou “Biomedicina 
Cardiovascular: Conquistas e Desafi os e o Prof. Dr. Naranjan S. Dhalla, fundador e Diretor Executi vo da 
Academia Internacional de Ciências Cardiovasculares proferiu a conferência “Marcos Mundiais da Academia 
Internacional de Ciências Cardiovasculares” e presidiu a Cerimônia  de entrega dos Certi fi cados de “Fellows 
of the Internati onal Academy of Cardiovascular Sciences” ao Prof. Dr. Elias Kallás, Prof. Dr. Elmiro Santos 
Resende, Prof. Dra. Tania Maria de Andrade  Rodrigues, Prof. Dra. Veronica D’Annunzio, Prof. Dr. Enrique 
Castañeda Saldaña. Prof. Dr. Naranjan S. Dhalla encerrou solenemente a reunião com a entrega ao 
Prof. Dr. Otoni M. Gomes  da Placa e Certi fi cado  do Premio Internacional “Lifeti me Awards Achievments” 

da Academia Internacional de Ciências Cardiovasculares.

EDITORIAL
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Durante os três dias do Fórum  participaram também ativamente estudantes e recém-formados nas diversas 
áreas do conhecimento; valorizando sobremaneira e estimulando a iniciação científica na formação acadêmica 
para a pesquisa,  com palestras e trabalhos de contribuições em áreas clínicas e experimental, merecendo 

destaque o intercâmbio de informações  nas distintas áreas e discussões com profissionais  renomados em suas 
especialidades. 

                                                                                    

O Simpósio da ABRECCV – Associação Brasileira dos Residentes de Cirurgia Cardiovascular- confirmou o sucesso 
do ano anterior. Sob coordenação do Dr. Francisco Siosney - Presidente, com Dr. Alexandre Magno – Vice-presidente e 
Dr. Anderson da Silva Terrazas –Secretário, com  cirurgiões de competência consagrada discutiram temas importantes 
da cirurgia cardiovascular, valorização do trabalho do médico e a formação do cirurgião cardíaco atual frente às novas 
tecnologias e necessidades nacionais de ampliação do atendimento da população.   

O Congresso da SBCEC – Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea, coordenado por sua Diretoria com os 
renomados  Perfusionistas Sintya Tertuliano Chalegre-PE (Presidente), Edvaldo do Nascimento-PR (Vice-Presidente), 
Márcio Roberto do Carmo-SP (1°tesoureiro), Yohana Catharine Albrecht-SP (2° Tesoureiro), Robersi Andréia 
Rodrigues-SP (1°Secretário), Élio Barreto de Carvalho Filho-PI (2/ Secretário), confirmou o tradicional sucesso, 
quando Perfusionistas de competência consagrada discutiram temas importantes da Circulação Extracorpórea como 
os avanços  e exigências da ECMO e Circulação Assistida circula cirurgia cardiovascular, valorização do trabalho do 
médico e a formação do cirurgião cardíaco atual frente às novas tecnologias e necessidades nacionais de ampliação 
do atendimento da população.
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Confirmaram o sucesso e prestígio do Forum Científico os Eventos tradicionais com o Forum da Seção Sul 
Americana da Academia Internacional de Ciências Cardiovasculares, XXIX Encontro dos Discípulos do Professor 
E.J. Zerbini, o XVII Simpósio Prof.Dr. Tomas A. Salerno, XV Forum Ecumênico coordenado pelo Revdo. Padre Prof.

Dr. Geraldo Guilherme da Silva.  XII Simpósio Prof.Dr. Domingos Junqueira de Morais, XI Simpósio Prof.Dr. Pawan K. 
Singal, IX Simpósio  Brasileiro de Angiologia, IX Encontro Científico do Amigos do Prof.Dr. Domingos Marcolino Braile, 
IX Simpósio Prof.Dr. Tofy Mussivand, III Forum de Biomedicina Cardiovascular, VIII Simpósio Prof.Dr. Domingos Sávio 
Souza, VI Simpósio Prof.Dr. Ricardo J. Gelpi, III Simpósio da ABRECCV e o XI Congresso Brasileiro de Ligas Acadêmicas 
de Ciências Cardiovasculares. 

O XXIII Fórum Científico 2013 desenvolveu-se de fato com grande êxito prestigiado  pela audiência internacional 
renomada, enriquecendo o Congresso com relevantes contribuições internacionais com as .presenças 
notáveis de  Prof. Dr. Andras Varró – Hungria, Prof. Dr. Diego A. Borzelino – Venezuela, Prof.Dr. Dinender 

Singla–Canada, Prof. Dr. Enrique Castañeda Saldaña – Peru, Prof. Dr. Harpal S. Buttar – Canadá, Prof. Dr. Lorrie 
Kirshenbaum – Canadá, Prof. Dr. Maximo Guida – Venezuela, Prof. Dr. Michael Dashwood - United Kingdon, Prof. Dr. 
Naranjan S. Dhalla – Canadá, Prof. Dr. Pawan K. Singal – Canadá, Prof. Dr. Per Blomstrom – Sweden, Prof. Dr. Péter P. 
Nánási – Hungría, Prof. Dr. Rafael Asturdillo – Sweden, Prof. Dr. Ricardo J. Gelpi – Argentina, Prof. Dr. Silvia F. Gelpi – 
Argentina, Prof. Dr. Torbjorn Sundelin - Sweden.

                       

O Fórum Científico já marca tradicionalmente  o calendário científico mundial. Prova disto é que trinta 
e quatro países já estiveram representados neste que é hoje um dos maiores eventos internacionais 
em educação continuada na área das ciências cardiovasculares.  O Fórum Científico carrega em seu 

currículo a parceria na organização do Congresso Mundial da International Academy of Cardiovascular Sciences 
(IACS) do Canadá desde o ano de 2003. Os resultados destes eventos podem ser comprovados através de várias 
revistas e livros científicos publicados, dentre eles trabalhos inéditos, com  teses de mestrado, doutorado e 
pós-doutorado reconhecidas internacionalmente também através deste evento. Renomados profissionais, 
amigos e empresas do setor são fundamentais e indispensáveis por tantos anos de atividade e possível 
contribuição no desenvolvimento científico, deste seleto e vital mundo das ciências cardiovasculares.  Aos 
laboratórios, acadêmicos de medicina, perfusionistas, cirurgiões e profissionais da área de saúde, deixamos 
o nosso testemunho de gratidão, reconhecimento e importante contribuição que já estão caminhando na 
terceira década de trabalho.

O Forum Científico que não seria possível sem o apoio incondicional e motivação competente e carinhosa de 
nossa equipe e família.
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PESQUISA ORIGINAL – RELATO DE CASO

A IMPORTÂNCIA DO EXAME FÍSICO DOS VASOS DO PESCOÇO 
NO DIAGNÓSTICO DA ARTERITE DE TAKAYASU 

Patrícia Carvalho Medrado, Sarah de Souza Lira Gameleira, Luana Freire Góes, Margareth de Souza Lira Handro, 
Alexandre José de Oliveira e Mendes, Mariana de Medeiros Lessa.

INSTITUIÇÃO: Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, - Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de 
Ciências da Saúde de Alagoas, - Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, - Cardiologista do Harmonycor - Centro Médico Cardiológico, 

Maceió – AL (orientadora),- Endocrinologista do Tribunal Regional Eleitoral de Maceió-AL,
 Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas.

INTRODUÇÃO: A arterite de Takayasu é uma doença infl amatória crônica, com provável eti ologia autoimune, que envolve artérias de 
grande e médio calibre, incluindo a aorta e seus principais ramos, além de artérias pulmonares e coronárias. Ocorre uma infl amação 
granulomatosatransmural que pode causar estenose, oclusão, dilatação e formação de aneurimas nas artérias envolvidas. Trata-se de uma 
doença rara e acomete principalmente mulheres em idade reproduti va.OBJETIVO: Relatar a importância do exame fí sico dos vasos do 
pescoço no diagnósti co da Arterite de Takayasu.METODOLOGIA:Paciente do sexo feminino, 40 anos, natural de Alagoas, assintomáti ca do 
ponto de vista cardiológico. Procurou o setor médico do local onde trabalha para realizar avaliação do risco cirúrgico para ser submeti da 
à colecistectomia. Ao exame fí sico, encontrava-se em bom estado geral, eupnéica, acianóti ca, afebril, orientada e consciente. Aparelho 
cardiovascular: Ritmo Cardíaco Regular, em 2 tempos, bulhas normofonéti cas, sem sopros na região precordial. P.A.: 120x80 mmHg. Vasos 
do pescoço: frêmito à palpação das caróti das bilateralmente e presença de sopro sistólico rude à ausculta das caróti das. Demais sistemas 
sem anormalidades. Na história pregressa, a paciente informou que, aos 25 anos de idade, apresentou quadro de adenomegalia cervical 
importante e febre baixa. Na ocasião, procurou um Otorrinolaringologista, foi submeti da a tratamento com corti costeroide e apresentou 
melhora do quadro.RESULTADO:As alterações encontradas no exame fí sico dos vasos do pescoço orientaram a hipótese diagnósti ca de 
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Arterite de Takayasu. Para confirmação do diagnóstico, a paciente foi submetida à Ultrassonografia com Doppler das carótidas que revelou 
espessamento parietal difuso nas artérias carótidas comuns. Para uma maior investigação desse espessamento nas carótidas, foi realizada 
uma Angiorressonância Arterial Cervical que detectou, além do espessamento parietal, áreas de estenose focal de 65% em terço proximal 
da carótida comum esquerda e 60% em terço distal da carótida comum direita – aspecto sugestivo da Arterite de Takayasu. Atualmente, 
a paciente faz uso de ácido acetilsalicílico, rosuvastatina e azatriopina para controle da doença.CONCLUSÃO:O exame físico realizado de 
forma detalhada possibilitou que essa paciente, que procurou o serviço por outras queixas, recebesse o diagnóstico dessa doença rara 
antes que ela apresentassesinais mais graves da Arterite de Takayasu como, por exemplo, a isquemia cerebral
Palavras-chave: Arterite de Takayasu, sopro de carótida, doença rara.

PESQUISA ORIGINAL – RELATO DE CASO
 

UM RELATO DE CASO: ARTERITE DE TAKAYASY

Carolina Cirino Valadão, Rísia Edwiges de Oliveira Guimarães, Flávia Santos Guimarães Machado

Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais,  Hospital Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte

INTRODUÇÃO: A arterite de Takayasu(AT) é uma vasculite granulomatosa crônica de etiologia desconhecida que acomete principalmente 
a aorta e seus ramos principais, produzindo lesões estenóticas geralmente graves. Os sintomas iniciais são inespecíficos. Após essa fase, 
há acometimento vascular, com redução no pulso de uma ou mais artérias, diferença de níveis pressóricos nos membros superiores, 
sopros e claudicação de membros. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) se desenvolve em mais de 50% desses pacientes por estenose 
das artérias renais ou da redução da elasticidade da aorta e seus ramos. O tratamento requer uso dos corticosteroides, associados ou 
não a imunossupressores ou a agentes biológicos e alguns casos cirurgia. A descrição da doença em crianças e adolescentes é escassa 
e pouco difundida. OBJETIVO: O objetivo deste caso clínico é chamar a atenção para a possibilidade do diagnóstico de AT em pacientes 
com hipertensão arterial e manifestações sugestivasda doença. RELATO DE CASO: Paciente previamente hígida, sexo feminino, 14 anos, 
admitida com queixa de dor abdominal e linfadenopatia difusa associada a perda ponderal, 10 Kg, no último ano, apesar de boa aceitação 
da dieta. Piora dos sintomas nos 3 meses anteriores à admissão. Ao exame apresentava IMC de 13,9, divergência da pressão arterial (PA: 
MSE 160/100, MSD 110/90) e de pulsos entre os membros superiores e sopro sistólico mitral à ausculta cardíaca. Exames laboratoriais: Hb: 
9,4 HTC: 29, Plaq: 44.700, Leuc: 9840 (Seg: 70%, bast: 17%, Linf: 28%), PCR:0,84  V: 51  Na: 133  K: 3,6, FAN e ANCA não reativos, anti coag 
lup positivo,  Acl negativo,  Anti RO negativo, Anti-ta negativo, Anti SM não reativo, C3: 187, C4: 53,+ , CHSO: 30. Biopsia linfonodal revelou 
hiperplasia linfoide reacional. A tomografia computadorizada de tórax e abdome mostraram estenose de aorta lombar com acometimento 
das artérias renais e da artéria mesentérica superior, além de rim esquerdo de dimensões reduzidas, hepatomegalia, ascite leve e 
linfadenomegalia retroperitoneal. O ecocardiograma evidenciou cardiomiopatia dilatada do ventrículo esquerdo com fração de ejeção de 
31%, hipertensão pulmonar moderada e derrame pleural bilateral. Considerou-se, portanto, alta probabilidade do diagnóstico de Arterite 
de Takayasu, iniciando o tratamento com prednisona 60mg/dia. Realizado angioressonância de aorta e ramos principais, que confirmou 
a estenose significativa da aorta abdominal ao nível das artérias mesentéricas superiores e renal esquerda, além de estenose significativa 
da artéria renal direita. DISCUSSÃO: Estudos sugerem que fatores imunológicos e/ou genéticos estejam implicados na gênese da doença. 
Em geral, a doença apresenta manifestação trifásica. A primeira fase resulta do processo inflamatório agudo com sintomas inespecíficos, 
sem alterações dos pulsos. A segunda fase reflete a exacerbação da inflamação vascular, manifestando-se por dor no trajeto do vaso. Essas 
fases podem durar de meses a anos. A terceira fase é a fibrótica e as manifestações são secundárias às oclusões arteriais. Como no presente 
caso, a hipertensão arterial é o achado mais comum no exame físico da criança e do adolescente com AT, o que frequentemente levanta a 
suspeita diagnostica. Na literatura, a prevalência desses achados varia amplamente, ocorrendo em 5% a 58% dos pacientes, provavelmente 
devido ao pequeno numero de casos publicados. O Colégio Americano de Reumatologia definiu, em 1990, a presença de pelo menos 
3critérios para o diagnóstico de arterite de Takayasu, com uma sensibilidade de 90,5% e especificidade de 97,8%: desenvolvimento de 
sintomas ou sinais relacionados à arterite de Takayasu antes dos 40 anos de idade; Claudicação de extremidades: desenvolvimento de 
fraqueza, desconforto e fadiga em extremidades, mais comumente em membros superiores; Redução da amplitude do pulso de uma ou 
ambas as artérias braquiais; Diferença de pressão entre os membros superiores de pelo menos 10 mmHg; Sopro em artérias subclávias, 
sopro abdominal; Alterações na arteriografia: estreitamento ou oclusão da aorta e/ou seus ramos principais, ou grandes artérias proximais 
em membros superiores ou inferiores, cuja causa não seja aterosclerose ou displasia fibromuscular. É importante destacar que o caso 
analisado preencheu esse critérios diagnósticos e após início do tratamento houve melhora da anemia e normalização das provas de 
atividade inflamatória. CONCLUSÃO: O presente caso ressalta a importância do diagnostico e tratamento precoce da AT. Por este motivo, 
essa doença deve ser sempre considerada e excluída em crianças e jovens hipertensos.
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INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica é uma doença de ampla incidência no Brasil, atingindo cerca de 30%. É conhecido o aumento 
da prevalência com a idade e a correlação com outras doenças como diabetes, com o sobrepeso e obesidade. A hipertensão é o principal fator 
de risco modificável para as doenças cardiovasculares e cerebrais, estando fortemente associada ao acometimento por acidentes vasculares 
cerebrais e infarto agudo do miocárdio.1-2 OBJETIVO: avaliar o nível de qualidade de vida dos portadores de hipertensão arterial. 
MÉTODO: estudo observacional transversal e quantitativo de 242 hipertensos adultos acompanhados nas em Unidades de Estratégias de 
Saúde da Família no município de Recife-PE, com um instrumento específico - MINICHAL – Brasil, no período de julho a setembro de 2012. Os 
dados foram transcritos para meio eletrônico com auxílio do programa estatístico Epi-info (versão 3.5.2). O projeto de pesquisa foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa, protocolo nº061/2013. RESULTADOS: observou-se que a maioria da clientela hipertensa era do sexo 
feminino, idosa, com ensino fundamental, em sobrepeso ou obesidade e manutenção dos níveis pressóricos em limítrofe. A qualidade de vida 
não apresentou desempenho satisfatório, sem diferença entre os gêneros, níveis pressóricos ou peso corporal, sendo melhor em pacientes 
com <60anos (p<0,001). Descritores: Hipertensão arterial, Programa de Saúde da Família.
REFERÊNCIAS:
1.Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Hipertensão, Sociedade Brasileira de Nefrologia. VI Diretrizes brasileiras 
de hipertensão. Arq Bras Cardiol [Internet]. 2010 [cited 2013 out 24];95(1-supl.1):1-51. Available from: http://publicacoes.cardiol.br/
consenso/2010/Diretriz_hipertensao_associados.pdf
2.Lieberman A. Aspectos epidemiológicos e o impacto clínico da hipertensão no indivíduo idoso. Rev Bras Hipertens [Internet]. 2007 [cited 
2013 out 24]; 14(1):17-20. Available from: http://departamentos.cardiol.br/dha/revista/14-1/05-aspectos-epidemiologicos.pdf

PESQUISA DE REVISÃO
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Faculdade de ensino médico da Universidade Federal de Campina Grande/UFCG, Campina Grande – PB , Faculdade de ensino médico da Universidade 
Federal de Campina Grande/UFCG, Campina Grande – PB, Faculdade de ensino médico da Universidade Federal de Campina Grande/UFCG, Campina 
Grande – PB, Faculdade de ensino médico da Universidade Federal de Campina Grande/UFCG, Campina Grande – PB, Médico professor do Curso de 

Medicina da Universidade Federal de Campina Grande/UFCG, Campina Grande – PB.

OBJETIVO:Definir e entender as principais alterações cardiovasculares em pacientes portadores da síndrome de Hurler. INTRODUÇÃO: A 
Síndrome de Hurler, também conhecida como síndrome de Hurler-Scheie ou mucopolissacaridose do tipo I (MPS I), é uma doença de depósito 
lisossômico rara e autossômica recessiva. Trata-se de uma síndrome de evolução crônica e progressiva causada pela diminuição ou ausência 
da atividade da enzima α-L-iduronidase, que participa da degradação lisossômica dos glicosaminoglicanos (GAGs) dermatan sulfato e heparan 
sulfato. Dessa forma, esses GAGs gradativamente se acumulam nos lisossomos, provocando manifestações patológicas em diferentes 
órgãos, como no coração e nos vasos. MÉTODO:Realizou-se uma revisão bibliográfica a respeito do tema abordado, adotando-se como 
fonte de pesquisa as bases de dados online Scielo e Bireme. Os termos utilizados na busca realizada entre os dias 10-15 de outubro de 2013 
foram: Síndrome de Hurler/Mucopolissacaridose I, alterações cardiovasculares, Hurler syndrome/mucopolysaccharides, e cardiovascular 
abnormalities. Dezesseisartigosforamcondizentes com osciterios de nossapesuisa. CONCLUSÃO:As manifestações cardíacas da MPS I podem 
ser graves e progressivas e levar a uma má perfusão periférica e a uma morte súbita relacionada com arritmia, coronariopatia e colapso 
cardiovascular. O depósito de heparan sulfato e dermatan sulfato dentro e ao redor das cúspides das válvulas cardíacas torna-as mais grossas 
e mais rígidas, podendo acarretar regurgitação mitral e aórtica progressivas. Devido à valvulopatia, durante a asculta, o médico detecta sopros 
cardíacos. Conforme os GAGs se acumulam no coração, eles acarretam alterações como estenose das artérias coronárias, hipertrofia e fibrose 
do miocárdio. Durante o tratamento do paciente, é de extrema importância, portanto, que haja monitoramento anual com ecocardiografia 
do tamanho do ventrículo, da espessura da parede e da função cardíaca. 

PESQUISA ORIGINAL / ORIGINAL RESEARCH

ANASTOMOSE CIRÚRGICA COM EMPREGO DE SUTURA ASSOCIADO A COLA BIOLÓGICA NO TRANSPLANTE 
AUTÓLOGO E HETERÓLOGO DE TRAQUEIA EM COELHOS/ ANASTOMOSIS WITH SUTURE ASSOCIATED WITH 

BIOLOGICAL GLUE IN AUTOLOGOUS AND HETEROLOGOUS TRACHEAL TRANSPLANTATION IN RABITTS.
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 Fernanda de Oliveira Becci e Diego Pereira Freire
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Acadêmicos do Curso de Medicina da Universidade José do Rosário Vellano, UNIFENAS, Alfenas, MG.Membros da ANGIOLIGA.Liga de Angiologia e 

Cirurgia Vascular, UNIFENAS, Alfenas, MG.

Instituição:Grupo de Transplante e Reperfusão de Órgãos; Angioliga; Departamento de Cirurgia Cardiovascular e Angiologia e Cirurgia Vascular, 
Faculdade de Ciências Médicas da UNIFENAS, Alfenas, MG.

OBJETIVO: Estudou-se neste trabalho ao comportamento da sutura traqueal associada a cola biológica no 
 traqueal autólogo e heterólogo.

MÉTODO:Utilizou-se 20 coelhos machos e fêmeas (n=10) divididos em 2 grupos:Grupo I (n=10): transplante autólogo e Grupo II 
(n=10): transplante heterólogo.No grupo I após acesso traqueal através de cervicotomia mediana e dissecação da traquéia sob 
anestesia inalatória e venosa foram retirados segmento de traquéia de 5,0 cm de extensão e reimplando no próprio animal com 
pontos separados de nylon 40 e posterior colocação de cola biológica vedante sobre a sutura.No grupo II os segmentos de traquéia 
de 5,0 cm foram reanastomosados em animais diferentes (transplante heterologo).Os animais foram observados diariamente no pós-
operatório, verificado o peso e a região cervical examinada verificando-se a presença de filtração aérea com enfisema subcutâneo, 
sinais de infecção e insuficiência respiratória.Constatada a presença de fístula ou de complicações o segmento transplantado de 
traquéia era removido e o animal mantido com traqueostomia definitiva ou sacrificado em caso de infecção.após 30 dias de sobrevida 
sem complicações os segmentos de traquéia transplantados eram removidos para estudo.Os fragmentos retirados foram conservados 
em formol10%,  incluídos em parafina com coloração de hematoxilina-eosina e estudados em microscopia óptica de alta resolução.
Para análise estatística utilizou-se os testes t de student e k-quadrado.Para análise da rutura e deiscência utilizou-se o teste de 
KruskallWallis.O nível de significância adotado foi de 0,05.RESULTADOS:Observou-se a presença de deiscência anastomótica em 30% 
dos animais submetidos a transplante autólogo e em 55% nos submetidos ao transplante heterólogo. Ocorreu infecção em 20% dos 
animais submetidos a transplante autólogo e em 40% dos submetidos a transplante heterólogo.Não ocorreram óbitos em ambos os 
grupos.Observou-se sinais de reepitelização com epitélio traqueal ao nível da sutura em 30% dos transplantes autólogos e em 20% 
dos transplantes heterólogos.DISCUSSÃO / CONCLUSÃO:Embora observado a ocorrência de alto índice de deiscência em ambos os 
grupos grande parte dos animais permaneceram com vedação ao nível da sutura.O emprego de cola biológica associado a sutura 
parece ser viável com bons resultados se associados a técnica refinada da sutura traqueal. A linha de pesquisa em sutura traqueal 
associada a cola biológica requer mais estudos para conclusão sobre o seu real papel na substituição da traquéia.

PESQUISA DE REVISÃO / REVISION RESEARCH

ANEURISMA APICAL DO VENTRÍCULO ESQUERDO DECORRENTE DA CARDIOPATIA CHAGÁSICA
Glory Eithne Sarinho Gomes, Guilherme Borges Silva, Maria da Glória A. de Melo2

Faculdade de ciências médicas de Pernambuco – UPE, Cardiologista do Pronto-Socorro, Cardiológico de Pernambuco – UPE

INTRODUÇÃO: Entre as alterações morfológicas cardíacas determinadas pela infecção chagásica, as formações aneurismáticas do 
ventrículo esquerdo, especialmente da região apical, adquirem importância clínica pelo elevado potencial gerador de graves distúrbios 
eletrofuncionais e tromboembólicos. A presença do mesmo nos portadores de cardiopatia chagásica é um achado frequente. 
O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica do aneurisma apical do ventrículo esquerdo na cardiopatia chagásica.
METODOLOGIA: Foram analisadas 32 publicações de 66 selecionadas. Para isso foram utilizadas como fontes de pesquisa as 
bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), NCBI (National Center for Biotechnology 
Information), pelo PubMed Health e SciELO (Scientific Electronic Library Online). CONCLUSÃO: A análise dos dados subsidiados pelos 
estudos primários possibilitou uma revisão sistemática acerca do aneurisma apical do ventrículo esquerdo. De modo que, permitiu a 
evidenciação da problemática do aneurisma apical do VE na patogenia e evolução da cardiopatia chagásica. 
PALAVRAS-CHAVES: Aneurisma apical, Doença de chagas, Cardiopatia chagásica.
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INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica é uma doença de ampla incidência no Brasil, atingindo cerca de 30%. É conhecido o aumento 
da prevalência com a idade e a correlação com outras doenças como diabetes, com o sobrepeso e obesidade. A hipertensão é o principal fator 
de risco modificável para as doenças cardiovasculares e cerebrais, estando fortemente associada ao acometimento por acidentes vasculares 
cerebrais e infarto agudo do miocárdio.1-2 OBJETIVO: avaliar o nível de qualidade de vida dos portadores de hipertensão arterial. 
MÉTODO: estudo observacional transversal e quantitativo de 242 hipertensos adultos acompanhados nas em Unidades de Estratégias de 
Saúde da Família no município de Recife-PE, com um instrumento específico - MINICHAL – Brasil, no período de julho a setembro de 2012. Os 
dados foram transcritos para meio eletrônico com auxílio do programa estatístico Epi-info (versão 3.5.2). O projeto de pesquisa foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa, protocolo nº061/2013. RESULTADOS: observou-se que a maioria da clientela hipertensa era do sexo 
feminino, idosa, com ensino fundamental, em sobrepeso ou obesidade e manutenção dos níveis pressóricos em limítrofe. A qualidade de vida 
não apresentou desempenho satisfatório, sem diferença entre os gêneros, níveis pressóricos ou peso corporal, sendo melhor em pacientes 
com <60anos (p<0,001). Descritores: Hipertensão arterial, Programa de Saúde da Família.
REFERÊNCIAS:
1.Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Hipertensão, Sociedade Brasileira de Nefrologia. VI Diretrizes brasileiras 
de hipertensão. Arq Bras Cardiol [Internet]. 2010 [cited 2013 out 24];95(1-supl.1):1-51. Available from: http://publicacoes.cardiol.br/
consenso/2010/Diretriz_hipertensao_associados.pdf
2.Lieberman A. Aspectos epidemiológicos e o impacto clínico da hipertensão no indivíduo idoso. Rev Bras Hipertens [Internet]. 2007 [cited 
2013 out 24]; 14(1):17-20. Available from: http://departamentos.cardiol.br/dha/revista/14-1/05-aspectos-epidemiologicos.pdf
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Medicina da Universidade Federal de Campina Grande/UFCG, Campina Grande – PB.

OBJETIVO:Definir e entender as principais alterações cardiovasculares em pacientes portadores da síndrome de Hurler. INTRODUÇÃO: A 
Síndrome de Hurler, também conhecida como síndrome de Hurler-Scheie ou mucopolissacaridose do tipo I (MPS I), é uma doença de depósito 
lisossômico rara e autossômica recessiva. Trata-se de uma síndrome de evolução crônica e progressiva causada pela diminuição ou ausência 
da atividade da enzima α-L-iduronidase, que participa da degradação lisossômica dos glicosaminoglicanos (GAGs) dermatan sulfato e heparan 
sulfato. Dessa forma, esses GAGs gradativamente se acumulam nos lisossomos, provocando manifestações patológicas em diferentes 
órgãos, como no coração e nos vasos. MÉTODO:Realizou-se uma revisão bibliográfica a respeito do tema abordado, adotando-se como 
fonte de pesquisa as bases de dados online Scielo e Bireme. Os termos utilizados na busca realizada entre os dias 10-15 de outubro de 2013 
foram: Síndrome de Hurler/Mucopolissacaridose I, alterações cardiovasculares, Hurler syndrome/mucopolysaccharides, e cardiovascular 
abnormalities. Dezesseisartigosforamcondizentes com osciterios de nossapesuisa. CONCLUSÃO:As manifestações cardíacas da MPS I podem 
ser graves e progressivas e levar a uma má perfusão periférica e a uma morte súbita relacionada com arritmia, coronariopatia e colapso 
cardiovascular. O depósito de heparan sulfato e dermatan sulfato dentro e ao redor das cúspides das válvulas cardíacas torna-as mais grossas 
e mais rígidas, podendo acarretar regurgitação mitral e aórtica progressivas. Devido à valvulopatia, durante a asculta, o médico detecta sopros 
cardíacos. Conforme os GAGs se acumulam no coração, eles acarretam alterações como estenose das artérias coronárias, hipertrofia e fibrose 
do miocárdio. Durante o tratamento do paciente, é de extrema importância, portanto, que haja monitoramento anual com ecocardiografia 
do tamanho do ventrículo, da espessura da parede e da função cardíaca. 

PESQUISA ORIGINAL / ORIGINAL RESEARCH

ANASTOMOSE CIRÚRGICA COM EMPREGO DE SUTURA ASSOCIADO A COLA BIOLÓGICA NO TRANSPLANTE 
AUTÓLOGO E HETERÓLOGO DE TRAQUEIA EM COELHOS/ ANASTOMOSIS WITH SUTURE ASSOCIATED WITH 
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Instituição:Grupo de Transplante e Reperfusão de Órgãos; Angioliga; Departamento de Cirurgia Cardiovascular e Angiologia e Cirurgia Vascular, 
Faculdade de Ciências Médicas da UNIFENAS, Alfenas, MG.

OBJETIVO: Estudou-se neste trabalho ao comportamento da sutura traqueal associada a cola biológica no 
 traqueal autólogo e heterólogo.

MÉTODO:Utilizou-se 20 coelhos machos e fêmeas (n=10) divididos em 2 grupos:Grupo I (n=10): transplante autólogo e Grupo II 
(n=10): transplante heterólogo.No grupo I após acesso traqueal através de cervicotomia mediana e dissecação da traquéia sob 
anestesia inalatória e venosa foram retirados segmento de traquéia de 5,0 cm de extensão e reimplando no próprio animal com 
pontos separados de nylon 40 e posterior colocação de cola biológica vedante sobre a sutura.No grupo II os segmentos de traquéia 
de 5,0 cm foram reanastomosados em animais diferentes (transplante heterologo).Os animais foram observados diariamente no pós-
operatório, verificado o peso e a região cervical examinada verificando-se a presença de filtração aérea com enfisema subcutâneo, 
sinais de infecção e insuficiência respiratória.Constatada a presença de fístula ou de complicações o segmento transplantado de 
traquéia era removido e o animal mantido com traqueostomia definitiva ou sacrificado em caso de infecção.após 30 dias de sobrevida 
sem complicações os segmentos de traquéia transplantados eram removidos para estudo.Os fragmentos retirados foram conservados 
em formol10%,  incluídos em parafina com coloração de hematoxilina-eosina e estudados em microscopia óptica de alta resolução.
Para análise estatística utilizou-se os testes t de student e k-quadrado.Para análise da rutura e deiscência utilizou-se o teste de 
KruskallWallis.O nível de significância adotado foi de 0,05.RESULTADOS:Observou-se a presença de deiscência anastomótica em 30% 
dos animais submetidos a transplante autólogo e em 55% nos submetidos ao transplante heterólogo. Ocorreu infecção em 20% dos 
animais submetidos a transplante autólogo e em 40% dos submetidos a transplante heterólogo.Não ocorreram óbitos em ambos os 
grupos.Observou-se sinais de reepitelização com epitélio traqueal ao nível da sutura em 30% dos transplantes autólogos e em 20% 
dos transplantes heterólogos.DISCUSSÃO / CONCLUSÃO:Embora observado a ocorrência de alto índice de deiscência em ambos os 
grupos grande parte dos animais permaneceram com vedação ao nível da sutura.O emprego de cola biológica associado a sutura 
parece ser viável com bons resultados se associados a técnica refinada da sutura traqueal. A linha de pesquisa em sutura traqueal 
associada a cola biológica requer mais estudos para conclusão sobre o seu real papel na substituição da traquéia.

PESQUISA DE REVISÃO / REVISION RESEARCH

ANEURISMA APICAL DO VENTRÍCULO ESQUERDO DECORRENTE DA CARDIOPATIA CHAGÁSICA
Glory Eithne Sarinho Gomes, Guilherme Borges Silva, Maria da Glória A. de Melo2

Faculdade de ciências médicas de Pernambuco – UPE, Cardiologista do Pronto-Socorro, Cardiológico de Pernambuco – UPE

INTRODUÇÃO: Entre as alterações morfológicas cardíacas determinadas pela infecção chagásica, as formações aneurismáticas do 
ventrículo esquerdo, especialmente da região apical, adquirem importância clínica pelo elevado potencial gerador de graves distúrbios 
eletrofuncionais e tromboembólicos. A presença do mesmo nos portadores de cardiopatia chagásica é um achado frequente. 
O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica do aneurisma apical do ventrículo esquerdo na cardiopatia chagásica.
METODOLOGIA: Foram analisadas 32 publicações de 66 selecionadas. Para isso foram utilizadas como fontes de pesquisa as 
bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), NCBI (National Center for Biotechnology 
Information), pelo PubMed Health e SciELO (Scientific Electronic Library Online). CONCLUSÃO: A análise dos dados subsidiados pelos 
estudos primários possibilitou uma revisão sistemática acerca do aneurisma apical do ventrículo esquerdo. De modo que, permitiu a 
evidenciação da problemática do aneurisma apical do VE na patogenia e evolução da cardiopatia chagásica. 
PALAVRAS-CHAVES: Aneurisma apical, Doença de chagas, Cardiopatia chagásica.
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PESQUISA ORIGINAL – RELATO DE CASO

ANGINA ATÍPICA REFRATÁRIA TRATADA POR ANGIOPLASTIA DE ARTÉRIA 
SUBCLÁVIA EM PACIENTE REVASCULARIZADO

Thomas Edison C. Osterne, Ernesto Misael C. Osterne, Evandro C.V. Osterne, André Gustavo B. Cunha e Vicente Paulo da Motta. 
Instituto do Coração de Taguatinga – Brasília, DF.

Paciente masculino, 72 anos de idade, diabético tipo 1 e ex-tabagista, fez revascularização com implante de MIE (Mamária Interna Esquerda) 
para o terço médio da DA (Descendente Anterior) há 4 anos. Há 4 meses angina progressiva que se acentuava com movimentação dos 
membros superiores associada a cansaço no membro superior esquerdo. Atualmente com angina em repouso refratária. Foi submetido a 
coronariografia de emergência que mostrou: Após injeção seletiva de contraste na coronária esquerda opacificação da Artéria Subclávia 
Esquerda através de fluxo retrógrado de contraste pela Artéria Mamária ipsilateral, bem como fluxo lento com discreta opacificação distal 
do ramo Descendente Anterior, após a anastomose. A injeção de contraste no terço proximal da subclávia esquerda ou em aorta transversa 
mostrou lesão subtotal e ulcerada do óstio da Artéria Subclávia Esquerda (ASE) com discreto fluxo através da mesma. (Figura 1). Chamou 
também atenção a ausência de opacificação da Artéria Mamária Interna Esquerda. Após implante de stent no óstio da ASE, restabeleceu-se o 
fluxo de contraste bem como a anatomia do segmento (Figura 2). Observou-se agora  fluxo normal de contraste pela Artéria Mamária Interna 
Esquerda, opacificando completamente o leito distal da Artéria Descendente Anterior. Uma nova injeção de contraste no tronco de coronária 
esquerda nativo mostrou a ausência de fluxo retrógrado através da AME no sentido da ASE.

PESQUISA ORIGINAL
AVALIAR QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS HIPERTENSOS CADASTRADOS NO PROGRAMA HIPERDIA 

ACOMPANHADOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Alcilene de Lima Aires, Rebeka Maria de Oliveira Belo,  Simone Maria Muniz da Silva Bezerra
Alunas do curso de graduação em enfermagem da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da 

Universidade de Pernambuco – FENSG/UPE
Professor Doutor da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco - FENSG/UPE

INTRODUÇÃO: De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), Qualidade de Vida é “a percepção do indivíduo de sua posição na 
vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. 
Com o envelhecimento da população brasileira, as doenças crônicas não transmissíveis, assumem maior importância no cenário da Saúde 
Pública, que é evidenciada por uma expressiva e crescente demanda aos serviços de saúde. A investigação do impacto físico e psicossocial 
que as enfermidades podem acarretar para as pessoas com HA, pode ser realizada através da avaliação da QV de cada indivíduo permitindo 
um melhor conhecimento acerca do paciente e de sua adaptação à condição de estar doente (desde aos efeitos adversos provocados pelos 
medicamentos, restrição alimentar, lazer, etc). De acordo com estimativas, em 2025 o país terá mais de 30 milhões de idosos. Em razão deste 
aumento, altera-se o panorama epidemiológico relativo à morbidade e mortalidade, então, a diminuição das doenças infectocontagiosas  e 
aumento das crônico-degenerativas aumentaram de forma significativa. As doenças crônico-degenerativas, em especial as cardiovasculares 
(DCV’s) constituem principal causa de morte nos indivíduos idosos, além de representarem elevado custo econômico e social e dentre elas 
a, hipertensão arterial (HA) que atinge um número cada vez maior de pessoas idosas. OBJETIVO: Estimar a qualidade de vida de hipertensos 
através da utilização dos instrumentos de avaliação de qualidade de vida WHOQOL-Bref e MINICHAL-Brasil. METODOLOGIA: Trata-se de um 
estudo epidemiológico descritivo, de corte transversal e abordagem quantitativa. Os estudos epidemiológicos destacam-se pela descrição 
detalhada da ocorrência de eventos relacionados com a saúde da população com a intenção de conhecer padrões gerais no comportamento 
de doenças.  A abordagem é quantitativa uma vez que suas variáveis referem-se a propriedades que mantêm a mesma natureza em toda 
sua extensão ou dimensão, podendo ser manifestados em termos numéricos . A presente pesquisa foi realizada nas ESF dos distritos 
sanitários II e III do município do Recife-PE no período de setembro a dezembro 2012. Esses distritos foram eleitos para realização desta 
pesquisa por serem área de atuação da Universidade de Pernambuco UPE. Foi  utilizado o instrumento WHOQOL-abreviado, autoaplicável, 
26 questões distribuídas em quatro domínios: relações sociais, psicológico, físico e meio ambiente. Cada domínio é composto por questões 
cujas pontuações das respostas variam entre 1 e 5 e  foi utilizada a classificação empregada  da OMS. Todos os indivíduos que aceitaram 
participar da pesquisa assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). RESULTADOS: De acordo com os dados levantados 
nesse trabalho, observa-se que é necessário utilizar medidas preventivas e educar a população idosa portadora de hipertensão arterial a fim 
de garantir uma melhor qualidade de vida. CONCLUSÃO: O WHOQOL-abreviado demonstrou em todos os domínios, ser uma ferramenta 
que pode ser usada para avaliar a QV em hipertensos, especialmente quando o foco do estudo puder auxiliar na escolha o tratamento mais 
adequado para pacientes hipertensos e em estudos populacionais que visem avaliar a QV dessa população. Palavras Chaves: Hipertensão, 
idosos, qualidade de vida. 

PESQUISA ORIGINAL - RELATO DE CASO
CHOQUE HIPOVOLÊMICO ASSOCIADO A POLITRAUMATISMO

Matheus Barbosa Carrijo, Daniel Naves Araujo Teixeira, Hugo Samartine Júnior, Paulo Eduardo Rocha, Roberta Porreca Azzolini, Thiago de Souza 
Carvalho(Orientador).

Instituição: Hospital Universitário Alzira Vellano – Faculdade de Ciências Médicas da Unifenas

OBJETIVO: Relatar caso de politraumatismo associado a múltiplas fraturas expostas, no qual o choque hipovolêmico se torna uma 
complicação frequente e importante a ser analisada. INTRODUÇÃO: O aumento dos casos de fraturas mantém-se atrelado à evolução 
tecnológica, visto que, quanto mais automóveis circulantes, maior a probabilidade da ocorrência de acidentes. MÉTODO: Paciente 
vítima de acidente automobilístico, colisão frontal. Chegou imobilizado, orientado e responsivo a comandos. PA: 90 x 60 mmHg; 
FC:100 bpm; respiração espontânea. A clínica cirúrgica obteve como conduta expansão volêmica com 2L de SF 0,9% e RX de coluna 
cervical, tórax e membros superiores e inferiores. Suspeita de múltiplas fraturas, confirmadas: fratura de fêmur D e cominutiva de 
fêmur E; fratura exposta em patela D; fratura do calcâneo D; fratura de tíbia E; fratura/luxação de cotovelo E, fratura de Tálus E. 
Colocação de fixadores externos em tíbia direita e esquerda e posteriormente encaminhado ao CTI. CONCLUSÃO: O tratamento dos 
pacientes em choque circulatório consiste em duas prioridades: rápida avaliação do processo patológico, intimamente relacionado 
ao mecanismo da lesão, e obtenção de estabilidade cardiopulmonar. Politraumas com diversas fraturas ortopédicas, principalmente 
expostas, merece diagnóstico e instituição de medidas terapêuticas precoces a fim de se evitar maiores complicações relacionadas 
ao choque hipovolêmico.

PESQUISA ORIGINAL- RELATO DE CASO

COMPLICAÇÃO DE ACESSO VENOSO CENTRAL COM TROMBOSE DA ARTÉRIA BRAQUIAL.

Roberto Salvador de Souza Guimarães, João Batista Vieira de Carvalho; Cristina Bastos Vieira; Ana Cláudia Lusvargh Porreca; 
Fernanda de Oliveira Becci e Diego Pereira Freire

Professor e Coordenador do Grupo de Pesquisa em Transplante e Reperfusão de Órgãos, UNIFENAS, Alfenas, MG.
Médica-Residente em Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Universitário Alzira Vellano, UNIFENAS, alfenas, MG.

Acadêmicos do Curso de Medicina da Universidade José do Rosário Vellano, UNIFENAS, Alfenas, MG.Membros da ANGIOLIGA. 
Liga de Angiologia e Cirurgia Vascular, UNIFENAS, Alfenas, MG.

Instituição:Grupo de Transplante e Reperfusão de Órgãos; Angioliga; Departamento de Cirurgia Cardiovascular e Angiologia e Cirurgia Vascular, 
Faculdade de Ciências Médicas da UNIFENAS, Alfenas, MG.

INTRODUÇÃO: O acesso venoso central é utilizado para a monitorização e a infusão de fluídos e fármacos vasoativos. Apesar dos 
benefícios, numerosas complicações associadas ao uso de cateteres venosos centrais têm sido descritas. A anatomia da veia jugular 
interna é menos fixa, o local é móvel, dificultando sua fixação por curativo, facilitando a perda por tração acidental. Apresentaremos 
um caso que houve migração anômala do cateter duplo lúmen para o plexo vascular braquial, causando isquemia e trombose.
MÉTODO:Feminino, 51 anos. Dia 23/06/2012 deu entrada na sala de emergência com Escala Glasgow 3, obtido via aérea e 
encaminhada ao setor de imagem. CT crânio:Tumor de sela túrsica com hemorragia e desvio da linha média. Histórico: perda da 
acuidade visual e mastectomia radical à direita há 5 anos. Centro-cirúrgico para abordagem neurocirúrgica. Posição decúbito lateral 
esquerdo. Monitorizada com oxímetro, cardioscópio, pressão arterial invasiva em membro superior esquerdo (Teste de Allen positivo), 
capnografia e temperatura esofágica. Indução para anestesia venosa. Protocolo para neurocirur- gia, acesso venoso central. Optou-
se pela punção jugular interna esquerda, técnica de Seldinger, abordagem anterior. Punção acidental da artéria carótida, seguido de 
compressão local por 10 minutos. Outra punção foi realizada na mesma veia, com retorno de sangue e progressão do cateter. Devido 
quadro emergencial, não realizado RX de controle. Após a infusão de 500 ml de SF 0,9% e fixação do cateter, observou-se novamente 
refluxo. Trans-operatório: hemotransfusão e amina vasoativa. Unidade de tratamento intensivo. No dia 25/06/2012, ausência da 
pulsação na artéria radial esquerda e diminuição da perfusão, avaliação da cirurgia vascular: hipótesediagnóstica de trombose da 
artéria braquial. RX Tórax: Migração do cateter para plexo vascularbraquial. Evolução para isquemia progressiva do membro, seguido de 
desarticulação do membro superior esquerdo. DISCUSSÃO: Complicações relacionadas à cateterização venosa central incluem punção 
de artéria carótida, pneumotórax, hemotórax, tamponamento cardíaco, infecções, embolia, hidrotórax e trombose. Esta decorre do 
posicionamento ou migração inadequada do cateter, havendo deslocamento na vigência de trações. Nessas circuns- tâncias o líquido 
e fármacos infundidos serão acumulados no plexo vascular, caracterizando a trombose. O tratamento deve ser individualizado paraas 
outras complicações, esta, a amputação ou desarticulação e acompanhamento psico- lógico é necessário. Alguns autores defendem 
a realização rotineira de RX após a punção, mas há controvérsias. Como forma de minimizar as complicações, o uso do ultrassom tem 
sido proposto.
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PESQUISA ORIGINAL – RELATO DE CASO

ANGINA ATÍPICA REFRATÁRIA TRATADA POR ANGIOPLASTIA DE ARTÉRIA 
SUBCLÁVIA EM PACIENTE REVASCULARIZADO

Thomas Edison C. Osterne, Ernesto Misael C. Osterne, Evandro C.V. Osterne, André Gustavo B. Cunha e Vicente Paulo da Motta. 
Instituto do Coração de Taguatinga – Brasília, DF.

Paciente masculino, 72 anos de idade, diabético tipo 1 e ex-tabagista, fez revascularização com implante de MIE (Mamária Interna Esquerda) 
para o terço médio da DA (Descendente Anterior) há 4 anos. Há 4 meses angina progressiva que se acentuava com movimentação dos 
membros superiores associada a cansaço no membro superior esquerdo. Atualmente com angina em repouso refratária. Foi submetido a 
coronariografia de emergência que mostrou: Após injeção seletiva de contraste na coronária esquerda opacificação da Artéria Subclávia 
Esquerda através de fluxo retrógrado de contraste pela Artéria Mamária ipsilateral, bem como fluxo lento com discreta opacificação distal 
do ramo Descendente Anterior, após a anastomose. A injeção de contraste no terço proximal da subclávia esquerda ou em aorta transversa 
mostrou lesão subtotal e ulcerada do óstio da Artéria Subclávia Esquerda (ASE) com discreto fluxo através da mesma. (Figura 1). Chamou 
também atenção a ausência de opacificação da Artéria Mamária Interna Esquerda. Após implante de stent no óstio da ASE, restabeleceu-se o 
fluxo de contraste bem como a anatomia do segmento (Figura 2). Observou-se agora  fluxo normal de contraste pela Artéria Mamária Interna 
Esquerda, opacificando completamente o leito distal da Artéria Descendente Anterior. Uma nova injeção de contraste no tronco de coronária 
esquerda nativo mostrou a ausência de fluxo retrógrado através da AME no sentido da ASE.

PESQUISA ORIGINAL
AVALIAR QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS HIPERTENSOS CADASTRADOS NO PROGRAMA HIPERDIA 

ACOMPANHADOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Alcilene de Lima Aires, Rebeka Maria de Oliveira Belo,  Simone Maria Muniz da Silva Bezerra
Alunas do curso de graduação em enfermagem da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da 

Universidade de Pernambuco – FENSG/UPE
Professor Doutor da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco - FENSG/UPE

INTRODUÇÃO: De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), Qualidade de Vida é “a percepção do indivíduo de sua posição na 
vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. 
Com o envelhecimento da população brasileira, as doenças crônicas não transmissíveis, assumem maior importância no cenário da Saúde 
Pública, que é evidenciada por uma expressiva e crescente demanda aos serviços de saúde. A investigação do impacto físico e psicossocial 
que as enfermidades podem acarretar para as pessoas com HA, pode ser realizada através da avaliação da QV de cada indivíduo permitindo 
um melhor conhecimento acerca do paciente e de sua adaptação à condição de estar doente (desde aos efeitos adversos provocados pelos 
medicamentos, restrição alimentar, lazer, etc). De acordo com estimativas, em 2025 o país terá mais de 30 milhões de idosos. Em razão deste 
aumento, altera-se o panorama epidemiológico relativo à morbidade e mortalidade, então, a diminuição das doenças infectocontagiosas  e 
aumento das crônico-degenerativas aumentaram de forma significativa. As doenças crônico-degenerativas, em especial as cardiovasculares 
(DCV’s) constituem principal causa de morte nos indivíduos idosos, além de representarem elevado custo econômico e social e dentre elas 
a, hipertensão arterial (HA) que atinge um número cada vez maior de pessoas idosas. OBJETIVO: Estimar a qualidade de vida de hipertensos 
através da utilização dos instrumentos de avaliação de qualidade de vida WHOQOL-Bref e MINICHAL-Brasil. METODOLOGIA: Trata-se de um 
estudo epidemiológico descritivo, de corte transversal e abordagem quantitativa. Os estudos epidemiológicos destacam-se pela descrição 
detalhada da ocorrência de eventos relacionados com a saúde da população com a intenção de conhecer padrões gerais no comportamento 
de doenças.  A abordagem é quantitativa uma vez que suas variáveis referem-se a propriedades que mantêm a mesma natureza em toda 
sua extensão ou dimensão, podendo ser manifestados em termos numéricos . A presente pesquisa foi realizada nas ESF dos distritos 
sanitários II e III do município do Recife-PE no período de setembro a dezembro 2012. Esses distritos foram eleitos para realização desta 
pesquisa por serem área de atuação da Universidade de Pernambuco UPE. Foi  utilizado o instrumento WHOQOL-abreviado, autoaplicável, 
26 questões distribuídas em quatro domínios: relações sociais, psicológico, físico e meio ambiente. Cada domínio é composto por questões 
cujas pontuações das respostas variam entre 1 e 5 e  foi utilizada a classificação empregada  da OMS. Todos os indivíduos que aceitaram 
participar da pesquisa assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). RESULTADOS: De acordo com os dados levantados 
nesse trabalho, observa-se que é necessário utilizar medidas preventivas e educar a população idosa portadora de hipertensão arterial a fim 
de garantir uma melhor qualidade de vida. CONCLUSÃO: O WHOQOL-abreviado demonstrou em todos os domínios, ser uma ferramenta 
que pode ser usada para avaliar a QV em hipertensos, especialmente quando o foco do estudo puder auxiliar na escolha o tratamento mais 
adequado para pacientes hipertensos e em estudos populacionais que visem avaliar a QV dessa população. Palavras Chaves: Hipertensão, 
idosos, qualidade de vida. 

PESQUISA ORIGINAL - RELATO DE CASO
CHOQUE HIPOVOLÊMICO ASSOCIADO A POLITRAUMATISMO

Matheus Barbosa Carrijo, Daniel Naves Araujo Teixeira, Hugo Samartine Júnior, Paulo Eduardo Rocha, Roberta Porreca Azzolini, Thiago de Souza 
Carvalho(Orientador).

Instituição: Hospital Universitário Alzira Vellano – Faculdade de Ciências Médicas da Unifenas

OBJETIVO: Relatar caso de politraumatismo associado a múltiplas fraturas expostas, no qual o choque hipovolêmico se torna uma 
complicação frequente e importante a ser analisada. INTRODUÇÃO: O aumento dos casos de fraturas mantém-se atrelado à evolução 
tecnológica, visto que, quanto mais automóveis circulantes, maior a probabilidade da ocorrência de acidentes. MÉTODO: Paciente 
vítima de acidente automobilístico, colisão frontal. Chegou imobilizado, orientado e responsivo a comandos. PA: 90 x 60 mmHg; 
FC:100 bpm; respiração espontânea. A clínica cirúrgica obteve como conduta expansão volêmica com 2L de SF 0,9% e RX de coluna 
cervical, tórax e membros superiores e inferiores. Suspeita de múltiplas fraturas, confirmadas: fratura de fêmur D e cominutiva de 
fêmur E; fratura exposta em patela D; fratura do calcâneo D; fratura de tíbia E; fratura/luxação de cotovelo E, fratura de Tálus E. 
Colocação de fixadores externos em tíbia direita e esquerda e posteriormente encaminhado ao CTI. CONCLUSÃO: O tratamento dos 
pacientes em choque circulatório consiste em duas prioridades: rápida avaliação do processo patológico, intimamente relacionado 
ao mecanismo da lesão, e obtenção de estabilidade cardiopulmonar. Politraumas com diversas fraturas ortopédicas, principalmente 
expostas, merece diagnóstico e instituição de medidas terapêuticas precoces a fim de se evitar maiores complicações relacionadas 
ao choque hipovolêmico.

PESQUISA ORIGINAL- RELATO DE CASO

COMPLICAÇÃO DE ACESSO VENOSO CENTRAL COM TROMBOSE DA ARTÉRIA BRAQUIAL.

Roberto Salvador de Souza Guimarães, João Batista Vieira de Carvalho; Cristina Bastos Vieira; Ana Cláudia Lusvargh Porreca; 
Fernanda de Oliveira Becci e Diego Pereira Freire

Professor e Coordenador do Grupo de Pesquisa em Transplante e Reperfusão de Órgãos, UNIFENAS, Alfenas, MG.
Médica-Residente em Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Universitário Alzira Vellano, UNIFENAS, alfenas, MG.

Acadêmicos do Curso de Medicina da Universidade José do Rosário Vellano, UNIFENAS, Alfenas, MG.Membros da ANGIOLIGA. 
Liga de Angiologia e Cirurgia Vascular, UNIFENAS, Alfenas, MG.

Instituição:Grupo de Transplante e Reperfusão de Órgãos; Angioliga; Departamento de Cirurgia Cardiovascular e Angiologia e Cirurgia Vascular, 
Faculdade de Ciências Médicas da UNIFENAS, Alfenas, MG.

INTRODUÇÃO: O acesso venoso central é utilizado para a monitorização e a infusão de fluídos e fármacos vasoativos. Apesar dos 
benefícios, numerosas complicações associadas ao uso de cateteres venosos centrais têm sido descritas. A anatomia da veia jugular 
interna é menos fixa, o local é móvel, dificultando sua fixação por curativo, facilitando a perda por tração acidental. Apresentaremos 
um caso que houve migração anômala do cateter duplo lúmen para o plexo vascular braquial, causando isquemia e trombose.
MÉTODO:Feminino, 51 anos. Dia 23/06/2012 deu entrada na sala de emergência com Escala Glasgow 3, obtido via aérea e 
encaminhada ao setor de imagem. CT crânio:Tumor de sela túrsica com hemorragia e desvio da linha média. Histórico: perda da 
acuidade visual e mastectomia radical à direita há 5 anos. Centro-cirúrgico para abordagem neurocirúrgica. Posição decúbito lateral 
esquerdo. Monitorizada com oxímetro, cardioscópio, pressão arterial invasiva em membro superior esquerdo (Teste de Allen positivo), 
capnografia e temperatura esofágica. Indução para anestesia venosa. Protocolo para neurocirur- gia, acesso venoso central. Optou-
se pela punção jugular interna esquerda, técnica de Seldinger, abordagem anterior. Punção acidental da artéria carótida, seguido de 
compressão local por 10 minutos. Outra punção foi realizada na mesma veia, com retorno de sangue e progressão do cateter. Devido 
quadro emergencial, não realizado RX de controle. Após a infusão de 500 ml de SF 0,9% e fixação do cateter, observou-se novamente 
refluxo. Trans-operatório: hemotransfusão e amina vasoativa. Unidade de tratamento intensivo. No dia 25/06/2012, ausência da 
pulsação na artéria radial esquerda e diminuição da perfusão, avaliação da cirurgia vascular: hipótesediagnóstica de trombose da 
artéria braquial. RX Tórax: Migração do cateter para plexo vascularbraquial. Evolução para isquemia progressiva do membro, seguido de 
desarticulação do membro superior esquerdo. DISCUSSÃO: Complicações relacionadas à cateterização venosa central incluem punção 
de artéria carótida, pneumotórax, hemotórax, tamponamento cardíaco, infecções, embolia, hidrotórax e trombose. Esta decorre do 
posicionamento ou migração inadequada do cateter, havendo deslocamento na vigência de trações. Nessas circuns- tâncias o líquido 
e fármacos infundidos serão acumulados no plexo vascular, caracterizando a trombose. O tratamento deve ser individualizado paraas 
outras complicações, esta, a amputação ou desarticulação e acompanhamento psico- lógico é necessário. Alguns autores defendem 
a realização rotineira de RX após a punção, mas há controvérsias. Como forma de minimizar as complicações, o uso do ultrassom tem 
sido proposto.
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PESQUISA ORIGINAL

CORRELAÇÃO ENTRE DADOS ANTROPOMÉTRICOS E NIVEIS PRESSÓRICOS EM AFERIÇÃO CASUAL

Renata Barros,  Jéssica Kelly, Monique Nascimento, Eduardo Tavares Gomes, Simone Maria Muniz da Silva Bezerra (orientador) 
Instituições: Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica é uma doença de ampla incidência no Brasil, atingindo cerca de 30%. É conhecido o aumento 
da prevalência com a idade e a correlação com outras doenças como diabetes, com o sobrepeso e obesidade. A hipertensão é o principal 
fator de risco modificável para as doenças cardiovasculares e cerebrais, estando fortemente associada ao acometimento por acidentes 
vasculares cerebrais e infarto agudo do miocárdio.1-2 OBJETIVO: Avaliar a correlação entre dados antropométricos e níveis pressóricos 
em aferição casual. MÉTODO: Em uma ação do Projeto de Extensão ComPressão não se brinca na estação central de metro do Recife-PE, 
foram avaliados 196 indivíduos adultos, voluntários. Os participantes receberam orientações sobre a hipertensão e a diabetes e sobre seus 
resultados particulares. Foram utilizados fita métrica, balança digital e esfingnomanômetro digital validado.3 Os dados são apresentados em 
média e desvio padrão e frequências absolutas e relativas e a correlação é avaliada pelo coeficiente de Pearson, com significância ao nível do 
teste para p<0,05. O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da EERP-USP, nº061/2013, conforme 
exigências da Resolução CNS nº196/96, em vigor no período. RESULTADOS: As principais características da amostra foram: média de idade de 
55,46±13,81 anos, sendo 42,3% idosos, maioria mulheres (53,6%), peso médio de 74,37±13,37kg, altura média 1,61±0,10m, glicemia capilar 
121,07±68,24 g/dl, IMC médio de 28,58±4,63, apenas 19,4% com peso normal e 30,1% com pressão arterial normal. As mulheres tiveram 
média de circunferência abdominal mais próxima do limite que os homens.1 A média de pressão arterial classificaria a amostra entre limítrofe 
e hipertensão de grau 1. A pressão arterial apresentou fraca correlação com as outras variáveis. O peso e o IMC apresentaram moderada 
correlação (0,2<r<0,4; p<0,05) com as circunferências avaliadas (abdominal e quadril). CONCLUSÃO: Os resultados são aproximados aos de 
outras publicações nacionais. A incidência de níveis pressóricos mais elevados que as médias nacionais pode ser justificada pela característica 
pública da ação, em meio a rotina e ao estresse da população. REFERÊNCIAS: 1.Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de 
Hipertensão, Sociedade Brasileira de Nefrologia. VI Diretrizes brasileiras de hipertensão. Arq Bras Cardiol [Internet]. 2010 [cited 2013 out 
24];95(1-supl.1):1-51. Available from: http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2010/Diretriz_hipertensao_associados.pdf
2.Lieberman A. Aspectos epidemiológicos e o impacto clínico da hipertensão no indivíduo idoso. Rev Bras Hipertens [Internet]. 2007 [cited 
2013 out 24]; 14(1):17-20. Available from: http://departamentos.cardiol.br/dha/revista/14-1/05-aspectos-epidemiologicos.pdf
3.Vera-Cala LM, Orostegui M, Valencia-Angel LI, López N, Bautista LE. Accuracy of the OMRON Hem-705 CP for blood pressure measurement 
in large epidemiologic studies. Arq Bras Cardiol [Internet]. 2011  [cited 2013 out 24]; 96(5):393-398. Available from: http://www.scielo.br/
pdf/abc/v96n5/en_aop03111.pdf
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Instituição: 1-6 – Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco

INTRODUÇÃO: A mudança no estilo de vida é fundamental para prevenção e tratamento de algumas doenças cardiovasculares, no entanto, 
mudar hábitos constitui uma tarefa difícil. A maioria das pessoas não consegue fazer as modificações e, especialmente, mantê-las por 
muito tempo. Nesse contexto se inserem as ações de educação em saúde como uma das soluções alternativas para conduzir as pessoas 
a essas mudanças para fins de prevenção e/ou controle dos fatores de risco. OBJETIVO: descrever as atividades de educação em saúde 
realizadas pelo grupo de extensão “Com pressão não se brinca”. METODOLOGIA: trata-se de um estudo do tipo relato de experiência das 
ações desenvolvidas pelos estudantes do curso de graduação em enfermagem da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças – 
FENSG da Universidade de Pernambuco – UPE campus Recife-PE integrantes do grupo de extensão “Com pressão não se brinca”. A ação que 
este estudo retrata foi desenvolvida na FENSG no dia 18 de abril de 2013 durante os turnos da manhã e tarde e teve como público alvo os 
alunos da Escolinha de Integração Herbert de Souza (educação infantil e do 1º segmento do ensino fundamental) e os alunos de graduação 
em enfermagem e funcionários da FENSG-UPE. RELATO DE EXPERIÊNCIA: Durante o turno da manhã as atividades foram iniciadas com uma 
peça teatral realizada com o auxílio de fantoches. A peça tinha como enfoque central o alerta às crianças das consequências do consumo 
exagerado de uma alimentação rica em sal, gordura e açúcares, tabagismo, sedentarismo e obesidade. A peça teatral teve linguagem acessível 
e duração de aproximadamente dez minutos. Após o término da peça foi servido um lanche saudável com frutas da época e iogurte. Todo 
esse processo foi conduzido na perspectiva de tornar o escolar difusor do conhecimento adquirido para seu contexto familiar e social. Depois 
dessa atividade inicial os alunos realizaram panfletagem e verificaram o peso e altura para cálculo do índice de massa corporal (IMC), a 
circunferência abdominal e a do quadril para cálculo da relação cintura-quadril, glicemia e pressão arterial dos alunos da faculdade e dos 

funcionários. Durante essas atividades os indivíduos eram instruídos acerca dos aspectos relacionados à prevenção dos fatores 
de risco. No período da tarde as ações seguiram a mesma sequência e continuaram a ser realizadas. RESULTADOS / CONCLUSÃO: 
trabalhar aspectos relacionados aos fatores de cardiovascular com foco na população infantil e adulta jovem deve ser uma realidade, 
devido a evolução longa e crônica de algumas doenças cardiovasculares. Nesse sentido, a educação em saúde é um recurso útil 
que permite que o conhecimento cientificamente produzido no campo da saúde atinja a vida cotidiana das pessoas, uma vez que a 
compreensão dos condicionantes do processo saúde-doença oferece subsídios para a adoção de novos hábitos e condutas de saúde. 
Descritores: Educação em saúde; Fator de risco cardiovascular; Enfermagem.
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EFEITOS DA HIPER-HOMOCISTEINEMIA NA ATEROGÊNESE EM MODELO EXPERIMENTAL DE RATTUS NORVEGICUS ALBINUS 

Ceila Cintra Rosa,. Rodolfo Malagó, Fábio Luis Figueiredo Fernandes,. Fábio Vieira Lacerda (Orientador).
Instituições :Centro Universitário de Itajubá – FEPI.

OBJETIVO: O objetivo geral deste estudo foi a indução de um modelo experimental de hiper-homocisteinemia (HHcy) em 
Rattusnorvegicusalbinuse, em paralelo, a indução de hipercolesterolemia em um modelo animal da mesma espécie, para análise 
e comparação dos efeitos bioquímicos e histológicos. INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares (DCVs) são as principais causas 
de morte e internação no mundo e, na maioria dos casos, resultam da principal vasculopatia, a aterosclerose. Vários fatores de 
risco estão associados ao desenvolvimento de DCVs e, dentre eles, a HHcyvem se apresentando como o indicador mais frequente 
na aterogênese em comparação a hipercolesterolemia. A HHcy caracteriza-se pelos altos níveis séricos de homocisteína (Hcy), um 
aminoácido não-essencial, proveniente da desmetilacão da metionina. Os fatores que predispõem a  HHcy podem ter origem genética 
ou não, e a concentração dos níveis séricos  de Hcy total determinam a classificação da doença. O primeiro relato da influência da 
HHcy na aterogênese surgiu no ano de 1969, quando KilmerMcCully publicou um trabalho dos resultados encontrados na artéria 
de uma criança portadora de HHcy. Desde então, diversas outras pesquisas subsequentes vêm explorando ativamente os processos 
decorrentes da influência da HHcy na aterosclerose. Apesar de muitas evidências, o exato mecanismo pelo qual a HHcy interfere na 
gênese e progressão aterogênica ainda não está completamente elucidado. MÉTODO: Foram utilizados 30 ratos distribuídos em 3 
grupos. Os animais do grupo Homocysteine foram induzidos a HHcy por via subcutânea de DL-HomocysteineSigma® e, nos animais 
do grupo Tyloxapol utilizamos a via intraperitoneal para administração de TyloxapolSigma®. Após cinco semanas de tratamento, foi 
realizada a coleta de sangue para dosagens plasmáticas de Hcy total, colesterol e HDL. Os animais foram eutanasiados com dose 
letal de anestésicos e removeu-se a aorta torácica e abdominal para análises histológicas. RESULTADOS: Os resultados obtidos 
demonstraram êxito no modelo experimental de HHcye estatisticamente significativo. Um surpreendente fato resultante da ação 
anestésica dos animais do grupo Homocysteine nos permitiu associar um possível mecanismo de interação da Hcy com o N-metil-
D-aspartato (NMDA), um receptor ionotrópico dependente de glutamato, muito expresso no hipocampo e no córtex. CONCLUSÃO: 
Os modelos experimentais de HHcy induzido por DL-Homocysteine e o de Hipercolesterolemia induzido por Tyloxapol em ratos 
(Rattusnorvegiccusalbinus) apresentam viabilidade para estudo dos processos aterogênicos.A variável ganho de peso não apresenta 
alteração estatisticamente significativa em modelos animais deHHcy e de Hipercolesterolemia. A Hcy possui ação agonista no receptor 
NMDA devido a alta afinidade entre si, resultando num bloqueio da ação anestésica da cetamina.
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Liga de Angiologia e Cirurgia Vascular, UNIFENAS, Alfenas, MG.

Instituição:Grupo de Transplante e Reperfusão de Órgãos; Angioliga; Departamento de Cirurgia Cardiovascular e Angiologia e Cirurgia Vascular, 
Faculdade de Ciências Médicas da UNIFENAS, Alfenas, MG.

INTRODUÇÃO: A revascularização distal dos membros inferiores de pacientes com isquemia crítica persiste como a principal indicação 
para a derivação com ponte veia safena ¨in situ¨. Tratando-se de um procedimento cirúrgico de alta complexidade  a perfeição da 
técnica cirúrgica associada a ¨run-off¨ distal adequado são fundamentais para o resultado adequado esperado que é o salvamento 
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PESQUISA ORIGINAL

CORRELAÇÃO ENTRE DADOS ANTROPOMÉTRICOS E NIVEIS PRESSÓRICOS EM AFERIÇÃO CASUAL

Renata Barros,  Jéssica Kelly, Monique Nascimento, Eduardo Tavares Gomes, Simone Maria Muniz da Silva Bezerra (orientador) 
Instituições: Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica é uma doença de ampla incidência no Brasil, atingindo cerca de 30%. É conhecido o aumento 
da prevalência com a idade e a correlação com outras doenças como diabetes, com o sobrepeso e obesidade. A hipertensão é o principal 
fator de risco modificável para as doenças cardiovasculares e cerebrais, estando fortemente associada ao acometimento por acidentes 
vasculares cerebrais e infarto agudo do miocárdio.1-2 OBJETIVO: Avaliar a correlação entre dados antropométricos e níveis pressóricos 
em aferição casual. MÉTODO: Em uma ação do Projeto de Extensão ComPressão não se brinca na estação central de metro do Recife-PE, 
foram avaliados 196 indivíduos adultos, voluntários. Os participantes receberam orientações sobre a hipertensão e a diabetes e sobre seus 
resultados particulares. Foram utilizados fita métrica, balança digital e esfingnomanômetro digital validado.3 Os dados são apresentados em 
média e desvio padrão e frequências absolutas e relativas e a correlação é avaliada pelo coeficiente de Pearson, com significância ao nível do 
teste para p<0,05. O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da EERP-USP, nº061/2013, conforme 
exigências da Resolução CNS nº196/96, em vigor no período. RESULTADOS: As principais características da amostra foram: média de idade de 
55,46±13,81 anos, sendo 42,3% idosos, maioria mulheres (53,6%), peso médio de 74,37±13,37kg, altura média 1,61±0,10m, glicemia capilar 
121,07±68,24 g/dl, IMC médio de 28,58±4,63, apenas 19,4% com peso normal e 30,1% com pressão arterial normal. As mulheres tiveram 
média de circunferência abdominal mais próxima do limite que os homens.1 A média de pressão arterial classificaria a amostra entre limítrofe 
e hipertensão de grau 1. A pressão arterial apresentou fraca correlação com as outras variáveis. O peso e o IMC apresentaram moderada 
correlação (0,2<r<0,4; p<0,05) com as circunferências avaliadas (abdominal e quadril). CONCLUSÃO: Os resultados são aproximados aos de 
outras publicações nacionais. A incidência de níveis pressóricos mais elevados que as médias nacionais pode ser justificada pela característica 
pública da ação, em meio a rotina e ao estresse da população. REFERÊNCIAS: 1.Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de 
Hipertensão, Sociedade Brasileira de Nefrologia. VI Diretrizes brasileiras de hipertensão. Arq Bras Cardiol [Internet]. 2010 [cited 2013 out 
24];95(1-supl.1):1-51. Available from: http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2010/Diretriz_hipertensao_associados.pdf
2.Lieberman A. Aspectos epidemiológicos e o impacto clínico da hipertensão no indivíduo idoso. Rev Bras Hipertens [Internet]. 2007 [cited 
2013 out 24]; 14(1):17-20. Available from: http://departamentos.cardiol.br/dha/revista/14-1/05-aspectos-epidemiologicos.pdf
3.Vera-Cala LM, Orostegui M, Valencia-Angel LI, López N, Bautista LE. Accuracy of the OMRON Hem-705 CP for blood pressure measurement 
in large epidemiologic studies. Arq Bras Cardiol [Internet]. 2011  [cited 2013 out 24]; 96(5):393-398. Available from: http://www.scielo.br/
pdf/abc/v96n5/en_aop03111.pdf
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE E OS FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Jabiael Carneiro da Silva Filho; Rebeka Maria de Oliveira Belo; Eduardo Tavares Gomes;  Liane Lopes de Souza; Nyagra Ribeiro de Araujo; Simone Maria 
Muniz da Silva Bezerra (orientador)

Instituição: 1-6 – Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco

INTRODUÇÃO: A mudança no estilo de vida é fundamental para prevenção e tratamento de algumas doenças cardiovasculares, no entanto, 
mudar hábitos constitui uma tarefa difícil. A maioria das pessoas não consegue fazer as modificações e, especialmente, mantê-las por 
muito tempo. Nesse contexto se inserem as ações de educação em saúde como uma das soluções alternativas para conduzir as pessoas 
a essas mudanças para fins de prevenção e/ou controle dos fatores de risco. OBJETIVO: descrever as atividades de educação em saúde 
realizadas pelo grupo de extensão “Com pressão não se brinca”. METODOLOGIA: trata-se de um estudo do tipo relato de experiência das 
ações desenvolvidas pelos estudantes do curso de graduação em enfermagem da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças – 
FENSG da Universidade de Pernambuco – UPE campus Recife-PE integrantes do grupo de extensão “Com pressão não se brinca”. A ação que 
este estudo retrata foi desenvolvida na FENSG no dia 18 de abril de 2013 durante os turnos da manhã e tarde e teve como público alvo os 
alunos da Escolinha de Integração Herbert de Souza (educação infantil e do 1º segmento do ensino fundamental) e os alunos de graduação 
em enfermagem e funcionários da FENSG-UPE. RELATO DE EXPERIÊNCIA: Durante o turno da manhã as atividades foram iniciadas com uma 
peça teatral realizada com o auxílio de fantoches. A peça tinha como enfoque central o alerta às crianças das consequências do consumo 
exagerado de uma alimentação rica em sal, gordura e açúcares, tabagismo, sedentarismo e obesidade. A peça teatral teve linguagem acessível 
e duração de aproximadamente dez minutos. Após o término da peça foi servido um lanche saudável com frutas da época e iogurte. Todo 
esse processo foi conduzido na perspectiva de tornar o escolar difusor do conhecimento adquirido para seu contexto familiar e social. Depois 
dessa atividade inicial os alunos realizaram panfletagem e verificaram o peso e altura para cálculo do índice de massa corporal (IMC), a 
circunferência abdominal e a do quadril para cálculo da relação cintura-quadril, glicemia e pressão arterial dos alunos da faculdade e dos 

funcionários. Durante essas atividades os indivíduos eram instruídos acerca dos aspectos relacionados à prevenção dos fatores 
de risco. No período da tarde as ações seguiram a mesma sequência e continuaram a ser realizadas. RESULTADOS / CONCLUSÃO: 
trabalhar aspectos relacionados aos fatores de cardiovascular com foco na população infantil e adulta jovem deve ser uma realidade, 
devido a evolução longa e crônica de algumas doenças cardiovasculares. Nesse sentido, a educação em saúde é um recurso útil 
que permite que o conhecimento cientificamente produzido no campo da saúde atinja a vida cotidiana das pessoas, uma vez que a 
compreensão dos condicionantes do processo saúde-doença oferece subsídios para a adoção de novos hábitos e condutas de saúde. 
Descritores: Educação em saúde; Fator de risco cardiovascular; Enfermagem.
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Ceila Cintra Rosa,. Rodolfo Malagó, Fábio Luis Figueiredo Fernandes,. Fábio Vieira Lacerda (Orientador).
Instituições :Centro Universitário de Itajubá – FEPI.

OBJETIVO: O objetivo geral deste estudo foi a indução de um modelo experimental de hiper-homocisteinemia (HHcy) em 
Rattusnorvegicusalbinuse, em paralelo, a indução de hipercolesterolemia em um modelo animal da mesma espécie, para análise 
e comparação dos efeitos bioquímicos e histológicos. INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares (DCVs) são as principais causas 
de morte e internação no mundo e, na maioria dos casos, resultam da principal vasculopatia, a aterosclerose. Vários fatores de 
risco estão associados ao desenvolvimento de DCVs e, dentre eles, a HHcyvem se apresentando como o indicador mais frequente 
na aterogênese em comparação a hipercolesterolemia. A HHcy caracteriza-se pelos altos níveis séricos de homocisteína (Hcy), um 
aminoácido não-essencial, proveniente da desmetilacão da metionina. Os fatores que predispõem a  HHcy podem ter origem genética 
ou não, e a concentração dos níveis séricos  de Hcy total determinam a classificação da doença. O primeiro relato da influência da 
HHcy na aterogênese surgiu no ano de 1969, quando KilmerMcCully publicou um trabalho dos resultados encontrados na artéria 
de uma criança portadora de HHcy. Desde então, diversas outras pesquisas subsequentes vêm explorando ativamente os processos 
decorrentes da influência da HHcy na aterosclerose. Apesar de muitas evidências, o exato mecanismo pelo qual a HHcy interfere na 
gênese e progressão aterogênica ainda não está completamente elucidado. MÉTODO: Foram utilizados 30 ratos distribuídos em 3 
grupos. Os animais do grupo Homocysteine foram induzidos a HHcy por via subcutânea de DL-HomocysteineSigma® e, nos animais 
do grupo Tyloxapol utilizamos a via intraperitoneal para administração de TyloxapolSigma®. Após cinco semanas de tratamento, foi 
realizada a coleta de sangue para dosagens plasmáticas de Hcy total, colesterol e HDL. Os animais foram eutanasiados com dose 
letal de anestésicos e removeu-se a aorta torácica e abdominal para análises histológicas. RESULTADOS: Os resultados obtidos 
demonstraram êxito no modelo experimental de HHcye estatisticamente significativo. Um surpreendente fato resultante da ação 
anestésica dos animais do grupo Homocysteine nos permitiu associar um possível mecanismo de interação da Hcy com o N-metil-
D-aspartato (NMDA), um receptor ionotrópico dependente de glutamato, muito expresso no hipocampo e no córtex. CONCLUSÃO: 
Os modelos experimentais de HHcy induzido por DL-Homocysteine e o de Hipercolesterolemia induzido por Tyloxapol em ratos 
(Rattusnorvegiccusalbinus) apresentam viabilidade para estudo dos processos aterogênicos.A variável ganho de peso não apresenta 
alteração estatisticamente significativa em modelos animais deHHcy e de Hipercolesterolemia. A Hcy possui ação agonista no receptor 
NMDA devido a alta afinidade entre si, resultando num bloqueio da ação anestésica da cetamina.
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INTRODUÇÃO: A revascularização distal dos membros inferiores de pacientes com isquemia crítica persiste como a principal indicação 
para a derivação com ponte veia safena ¨in situ¨. Tratando-se de um procedimento cirúrgico de alta complexidade  a perfeição da 
técnica cirúrgica associada a ¨run-off¨ distal adequado são fundamentais para o resultado adequado esperado que é o salvamento 
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do membro do paciente com isquemia crítica com menor morbimortalidade.O presente estudo apresenta os resultados do procedimento 
cirúrgico nos pacientes com dor em repouso e úlcera isquêmica operados no Serviço de Cirurgia Cardiovascular no Hospital Universitário 
Alzira Vellano na faculdade de Medicina da UNIFENAS, Alfenas, MG, MATERIAL E MÉTODO: Estudou-se 60 pacientes ( 45 do sexo masculino e 
15 do sexo feminino) submetidos a derivação infrapoplítea distal com veia safena ¨in situ¨ com quadro de isquemia crítica sendo 48 pacientes 
com quadro de úlcera isquêmica e 12 com quadro de dor em repouso operados no período de 14 de fevereiro de 2000 a 14 de setembro de 
2012 no Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Hospital Universitário Alzira Vellano e da Faculdade de Medicina da UNIFENAS, Alfenas, MG.
RESULTADOS: A mortalidade foi de 25 % e a principal causa foi ao infarto agudo do miocárdio.A taxa de salvamento de membro com melhora 
da dor isquêmica foi de 75%.A taxa de patência primária foi de 60% e a de patência secundária de 100%.A taxa de amputação foi de 25% 
no período pós-operatório mediato e de 45% no período pós-operatório tardio.As principais causas de reintervenção foram a estenose 
da anastomose (15%), presença de fístulas arteriovenosas ( 15%) e oclusão da ponte (25%).A infecção na ferida operatória ocorreu em 
35% dos pacientes e áreas de deiscência em 30% dos pacientes. DISCUSSÃO / CONCLUSÃO: A derivação infrapoplítea distal ¨in situ¨é um 
procedimento de indicação nos pacientes com ¨run off¨distal e risco de perda de membro.O pós-operatório exige monitorização do enxerto 
com reintervenção em caso de alteração no padrão hemiodinâmico por estenose ou fístula arteriovenosa.A oclusão do enxerto persiste 
como a principal complicação no pós-operatório  mediato.Anticoagulação após o procedimento pode prevenir e aumentar a longevidade da 
patência do enxerto.A infecção e deiscência da linha de sutura são complicações relacionadas ao estado clínico dos pacientes que apresentam 
lesões infectadas em úlceras isquêmicas e a necessidade de exposição da veia safena em todo seu trajeto.A abordagem endovascular é uma 
alternativa com menor morbidade porém é acessível ou indicada em casos selecionados.
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OBJETIVO: O objetivo deste artigo é apresentar um relato de caso de esferocitose hereditária em criança e rever a literatura.Os aspectos 
clínicos, laboratoriais e terapêuticos são comentados. INTRODUÇÃO: A Esferocitose hereditária (EH) é um tipo de anemia hemolítica 
hereditária caracterizada por hemácias osmoticamente frágeis e morfologicamente esféricas em decorrência de alterações no citoesqueleto 
da célula. A principal deficiência é na espectrina, sendo que o grau de deficiência determina, em parte, o grau de esferocitose .A doença 
pode cursar com crises hemolíticas periódicas levando à piora da anemia e da icterícia. O diagnóstico laboratorial baseia-se na detecção 
de numerosos esferócitos no sangue periférico . A indicação de esplenectomia é restrita se há morbidade grave e em crianças maiores de 
cinco anos. MÉTODO: W.M.C.S., 8anos, sexo masculino, feoderma, proveniente de Andradas, Minas Gerais, deu entrada no  Hospital da 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas, para avaliação fadiga e astenia associados a dor abdominal constritiva, de forte 
intensidade, contínua, localizada em flanco direito e região epigástrica com alívio ao decúbito dorsal. Ao exame físico apresentava estado geral 
regular, hipocorado (+++/4+), hidratado e icterícia (++/4+).Aparelho gastrintestinal: ruídos hidroaéreos positivos e dor à palpação em região 
do hipocôndrio direito e sinal de Murphy positivo). Presença de baço palpável a 5 cm do rebordo costal a esquerda. Eritrograma: hemoglobina 
– 7,3 g/dl e hematócrito – 24,2 Encontrada microcitosee microesferocitose com numerosos microesferócitos). Reticulócitos: 24,60% - valor 
relativo e 750.300/mm3 – valor absoluto.  Após internação do pacienteforam prescritos soroterapia, penicilina cristalina, dipirona e avaliação 
com hematologista. Durante sua evolução apresentou piora do quadro clínico e indicou-se hemotransfusão e indicou a esplenectomia eletiva.
CONCLUSÃO: Os níveis de hemoglobina e de reticulócitos do paciente sugerem a presença de forma severa da doença. Por isso, foi levada 
em consideração, a possibilidade de tratamento da criança através de esplenectomia eletiva, levando-se em conta ainda, a idade da mesma.
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ESTUDO DO PERFIL LIPÍDICO DA POPULAÇÃO ADULTA USUÁRIA DE REDE DE SAÚDE 
SUPLEMENTAR SEGUNDO O GÊNERO

 Tânia Maria de Andrade, Mestranda Fernanda Lays Souza Goes Santos, Mestrando João Barbosa Pereira Júnior, 
Mestranda TicianaSirqueira Carvalho, Mestrando Dario Gonçalves Moura Neto

1-Universidade Federal de Sergipe, 2- PROBP/Universidade Federal de Sergipe

OBJETIVO: O objetivo deste estudo é analisar o perfil lipídico da população adulta da rede privada de laboratórios de análise clínica da 
cidade de Aracaju, Sergipe. INTRODUÇÃO: O estudo do perfil lipídico (PL) da população é uma importante ferramenta para a predição 
do risco de desenvolvimento de doenças ateroscleróticas e pode subsidiar estratégias de prevenção dessas patologias. Devido a 
diferenças metabólicas e socioculturais, sabe-se que homens e mulheres apresentam diferentes níveis séricos de colesterol e de 
suas frações lipídicas. Nesse sentido, este estudo buscou conhecer e analisar, por gênero, o PL da população adulta usuária de uma 
rede de saúde suplementar da cidade de Aracaju, SE. MÉTODOS: Realizou-se um estudo epidemiológico, retrospectivo, transversal e 
analítico a partir de lipidogramas provenientes de banco de dados secundários de rede privada de laboratórios de análises clínicas da 
cidade de Aracaju, Sergipe. Foram analisados lipidogramas de indivíduos adultos com idade entre 20 e 65 anos, realizados no período 
de janeiro de 2010 a junho de 2013. Exames incompletos ou com informações omitidas foram excluídos da amostra. Esta pesquisa 
foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da instituição de ensino e teve a anuência do diretor clínico do laboratório onde foi 
desenvolvida. O teste de regressão logística foi realizado através da ferramenta estatística GraphPadPrism versão 5.00 para Windows, 
considerando significativo o valor de p<0.05. RESULTADOS: A amostra foi constituída por 10.731 lipidogramas, dos quais 2.353 não 
atenderam aos critérios de inclusão e foram excluídos deste estudo. Dos 8.378 exames restantes, 3.578 (43%) eram do sexo masculino 
e 4800 (57%) eram do sexo feminino. O teste de regressão logística indicou que houve diferenças significativas entre os valores médios 
dos lipídios pesquisados. Os níveis de colesterol total (CT) (p=0,0002), LDL-C (p=0,0253) e HDL-C (p<0,0001) apresentaram índices 
superiores no sexo feminino. O contrário foi constatado para os níveis séricos de VLDL-C (p<0,0001), triglicerídeos (TG) (p<0,0001) e 
lipídios totais (LT) (p<0,0001), que se mostraram significativamente maiores nos homens. CONCLUSÕES: Na população estudada, os 
valores encontrados de TG para homens e de CT e HDL-C para ambos os gêneros são preocupantes, por estarem próximos ao níveis 
limítrofes, de acordo com as diretrizes atuais. Assim, é necessário desenvolver políticas de tratamento e de prevenção da dislipidemia 
e, consequentemente, de doença aterosclerótica na população residente na cidade de Aracaju, SE.
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OBJETIVO: Analisar os fatores prognósticos que são importantes na insuficiência cardíaca crônica e aguda para que assim eles possam 
ser mais bem controlados visando um melhor curso da doença. INTRODUÇÃO: A insuficiência cardíaca tem elevada prevalência e 
grande impacto na morbidade e mortalidade em todo o mundo, especialmente nos idosos. No Brasil, a principal etiologia da IC é a 
cardiopatia isquêmica crônica associada à hipertensão arterial. O prognóstico em longo prazo ainda é ruim, com sobrevida em 5 anos 
menor do que 50%. Diversos marcadores prognósticos têm sido descritos, sendo eles importantes no acompanhamento da doença. 
METODOLOGIA: Realizou-se uma revisão sistemática observacional, utilizando artigos científicos publicados nos últimos oito anos nas 
bases de dados PubMed, SciELO e BVS através do uso dos descritores “insuficiência cardíaca” e “marcadores prognósticos”.
CONCLUSÃO: A anemia mostrou-se um importante indicador de prognóstico na insuficiência cardíaca crônica e descompensada. Em 
um estudo realizado a mortalidade foi de 16,8% nos pacientes anêmicos contra 8% nos não anêmicos. Um outra pesquisa apontou o 
aumento na  ureia, a baixa fração de ejeção e níveis baixos de hemoglobina como fatores que contribuíram para maior mortalidade. 
Muitos estudos sugerem que a etiologia da IC é um importante fator prognóstico, havendo uma tendência geral de atribuir à etiologia 
isquêmica pior prognóstico quando comparada à etiologia não-isquêmica, sendo a etiologia chagásica também um indicador de 
mau prognóstico. Temos, portanto, que os níveis de hemoglobina, ureia, etiologia isquemia e chagásica e a fração de ejeção são 
importantes marcadores prognósticos que influenciam na mortalidade dos pacientes com insuficiência cardíaca. Esses fatores devem 
ser melhor controlados e reconhecidos pois, além de identificar indivíduos de risco, abrem uma oportunidade para se influenciar na 
evolução da doença.
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Artur Emilio de Lima Barros
Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco Prof. Luiz Tavares – PROCAPE/UPE

OBJETIVO: Validar produto para controle de qualidade de reagentes imuno-hematológicos utilizados na rotina diária.
INTRODUÇÃO: As inovações tecnológicas e o avanço do conhecimento técnico científico na área de hemoterapia motivou a Gerência 
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do membro do paciente com isquemia crítica com menor morbimortalidade.O presente estudo apresenta os resultados do procedimento 
cirúrgico nos pacientes com dor em repouso e úlcera isquêmica operados no Serviço de Cirurgia Cardiovascular no Hospital Universitário 
Alzira Vellano na faculdade de Medicina da UNIFENAS, Alfenas, MG, MATERIAL E MÉTODO: Estudou-se 60 pacientes ( 45 do sexo masculino e 
15 do sexo feminino) submetidos a derivação infrapoplítea distal com veia safena ¨in situ¨ com quadro de isquemia crítica sendo 48 pacientes 
com quadro de úlcera isquêmica e 12 com quadro de dor em repouso operados no período de 14 de fevereiro de 2000 a 14 de setembro de 
2012 no Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Hospital Universitário Alzira Vellano e da Faculdade de Medicina da UNIFENAS, Alfenas, MG.
RESULTADOS: A mortalidade foi de 25 % e a principal causa foi ao infarto agudo do miocárdio.A taxa de salvamento de membro com melhora 
da dor isquêmica foi de 75%.A taxa de patência primária foi de 60% e a de patência secundária de 100%.A taxa de amputação foi de 25% 
no período pós-operatório mediato e de 45% no período pós-operatório tardio.As principais causas de reintervenção foram a estenose 
da anastomose (15%), presença de fístulas arteriovenosas ( 15%) e oclusão da ponte (25%).A infecção na ferida operatória ocorreu em 
35% dos pacientes e áreas de deiscência em 30% dos pacientes. DISCUSSÃO / CONCLUSÃO: A derivação infrapoplítea distal ¨in situ¨é um 
procedimento de indicação nos pacientes com ¨run off¨distal e risco de perda de membro.O pós-operatório exige monitorização do enxerto 
com reintervenção em caso de alteração no padrão hemiodinâmico por estenose ou fístula arteriovenosa.A oclusão do enxerto persiste 
como a principal complicação no pós-operatório  mediato.Anticoagulação após o procedimento pode prevenir e aumentar a longevidade da 
patência do enxerto.A infecção e deiscência da linha de sutura são complicações relacionadas ao estado clínico dos pacientes que apresentam 
lesões infectadas em úlceras isquêmicas e a necessidade de exposição da veia safena em todo seu trajeto.A abordagem endovascular é uma 
alternativa com menor morbidade porém é acessível ou indicada em casos selecionados.
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OBJETIVO: O objetivo deste artigo é apresentar um relato de caso de esferocitose hereditária em criança e rever a literatura.Os aspectos 
clínicos, laboratoriais e terapêuticos são comentados. INTRODUÇÃO: A Esferocitose hereditária (EH) é um tipo de anemia hemolítica 
hereditária caracterizada por hemácias osmoticamente frágeis e morfologicamente esféricas em decorrência de alterações no citoesqueleto 
da célula. A principal deficiência é na espectrina, sendo que o grau de deficiência determina, em parte, o grau de esferocitose .A doença 
pode cursar com crises hemolíticas periódicas levando à piora da anemia e da icterícia. O diagnóstico laboratorial baseia-se na detecção 
de numerosos esferócitos no sangue periférico . A indicação de esplenectomia é restrita se há morbidade grave e em crianças maiores de 
cinco anos. MÉTODO: W.M.C.S., 8anos, sexo masculino, feoderma, proveniente de Andradas, Minas Gerais, deu entrada no  Hospital da 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas, para avaliação fadiga e astenia associados a dor abdominal constritiva, de forte 
intensidade, contínua, localizada em flanco direito e região epigástrica com alívio ao decúbito dorsal. Ao exame físico apresentava estado geral 
regular, hipocorado (+++/4+), hidratado e icterícia (++/4+).Aparelho gastrintestinal: ruídos hidroaéreos positivos e dor à palpação em região 
do hipocôndrio direito e sinal de Murphy positivo). Presença de baço palpável a 5 cm do rebordo costal a esquerda. Eritrograma: hemoglobina 
– 7,3 g/dl e hematócrito – 24,2 Encontrada microcitosee microesferocitose com numerosos microesferócitos). Reticulócitos: 24,60% - valor 
relativo e 750.300/mm3 – valor absoluto.  Após internação do pacienteforam prescritos soroterapia, penicilina cristalina, dipirona e avaliação 
com hematologista. Durante sua evolução apresentou piora do quadro clínico e indicou-se hemotransfusão e indicou a esplenectomia eletiva.
CONCLUSÃO: Os níveis de hemoglobina e de reticulócitos do paciente sugerem a presença de forma severa da doença. Por isso, foi levada 
em consideração, a possibilidade de tratamento da criança através de esplenectomia eletiva, levando-se em conta ainda, a idade da mesma.
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OBJETIVO: O objetivo deste estudo é analisar o perfil lipídico da população adulta da rede privada de laboratórios de análise clínica da 
cidade de Aracaju, Sergipe. INTRODUÇÃO: O estudo do perfil lipídico (PL) da população é uma importante ferramenta para a predição 
do risco de desenvolvimento de doenças ateroscleróticas e pode subsidiar estratégias de prevenção dessas patologias. Devido a 
diferenças metabólicas e socioculturais, sabe-se que homens e mulheres apresentam diferentes níveis séricos de colesterol e de 
suas frações lipídicas. Nesse sentido, este estudo buscou conhecer e analisar, por gênero, o PL da população adulta usuária de uma 
rede de saúde suplementar da cidade de Aracaju, SE. MÉTODOS: Realizou-se um estudo epidemiológico, retrospectivo, transversal e 
analítico a partir de lipidogramas provenientes de banco de dados secundários de rede privada de laboratórios de análises clínicas da 
cidade de Aracaju, Sergipe. Foram analisados lipidogramas de indivíduos adultos com idade entre 20 e 65 anos, realizados no período 
de janeiro de 2010 a junho de 2013. Exames incompletos ou com informações omitidas foram excluídos da amostra. Esta pesquisa 
foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da instituição de ensino e teve a anuência do diretor clínico do laboratório onde foi 
desenvolvida. O teste de regressão logística foi realizado através da ferramenta estatística GraphPadPrism versão 5.00 para Windows, 
considerando significativo o valor de p<0.05. RESULTADOS: A amostra foi constituída por 10.731 lipidogramas, dos quais 2.353 não 
atenderam aos critérios de inclusão e foram excluídos deste estudo. Dos 8.378 exames restantes, 3.578 (43%) eram do sexo masculino 
e 4800 (57%) eram do sexo feminino. O teste de regressão logística indicou que houve diferenças significativas entre os valores médios 
dos lipídios pesquisados. Os níveis de colesterol total (CT) (p=0,0002), LDL-C (p=0,0253) e HDL-C (p<0,0001) apresentaram índices 
superiores no sexo feminino. O contrário foi constatado para os níveis séricos de VLDL-C (p<0,0001), triglicerídeos (TG) (p<0,0001) e 
lipídios totais (LT) (p<0,0001), que se mostraram significativamente maiores nos homens. CONCLUSÕES: Na população estudada, os 
valores encontrados de TG para homens e de CT e HDL-C para ambos os gêneros são preocupantes, por estarem próximos ao níveis 
limítrofes, de acordo com as diretrizes atuais. Assim, é necessário desenvolver políticas de tratamento e de prevenção da dislipidemia 
e, consequentemente, de doença aterosclerótica na população residente na cidade de Aracaju, SE.
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OBJETIVO: Analisar os fatores prognósticos que são importantes na insuficiência cardíaca crônica e aguda para que assim eles possam 
ser mais bem controlados visando um melhor curso da doença. INTRODUÇÃO: A insuficiência cardíaca tem elevada prevalência e 
grande impacto na morbidade e mortalidade em todo o mundo, especialmente nos idosos. No Brasil, a principal etiologia da IC é a 
cardiopatia isquêmica crônica associada à hipertensão arterial. O prognóstico em longo prazo ainda é ruim, com sobrevida em 5 anos 
menor do que 50%. Diversos marcadores prognósticos têm sido descritos, sendo eles importantes no acompanhamento da doença. 
METODOLOGIA: Realizou-se uma revisão sistemática observacional, utilizando artigos científicos publicados nos últimos oito anos nas 
bases de dados PubMed, SciELO e BVS através do uso dos descritores “insuficiência cardíaca” e “marcadores prognósticos”.
CONCLUSÃO: A anemia mostrou-se um importante indicador de prognóstico na insuficiência cardíaca crônica e descompensada. Em 
um estudo realizado a mortalidade foi de 16,8% nos pacientes anêmicos contra 8% nos não anêmicos. Um outra pesquisa apontou o 
aumento na  ureia, a baixa fração de ejeção e níveis baixos de hemoglobina como fatores que contribuíram para maior mortalidade. 
Muitos estudos sugerem que a etiologia da IC é um importante fator prognóstico, havendo uma tendência geral de atribuir à etiologia 
isquêmica pior prognóstico quando comparada à etiologia não-isquêmica, sendo a etiologia chagásica também um indicador de 
mau prognóstico. Temos, portanto, que os níveis de hemoglobina, ureia, etiologia isquemia e chagásica e a fração de ejeção são 
importantes marcadores prognósticos que influenciam na mortalidade dos pacientes com insuficiência cardíaca. Esses fatores devem 
ser melhor controlados e reconhecidos pois, além de identificar indivíduos de risco, abrem uma oportunidade para se influenciar na 
evolução da doença.
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OBJETIVO: Validar produto para controle de qualidade de reagentes imuno-hematológicos utilizados na rotina diária.
INTRODUÇÃO: As inovações tecnológicas e o avanço do conhecimento técnico científico na área de hemoterapia motivou a Gerência 
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de Sangue e Componentes da ANVISA a elaborar documentos em temas específicos relacionados ao ciclo do sangue e, por isso, presentes na 
Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n° 57/2010, no intuito de promover uma padronização sobre o que é qualificação e validação. Segundo 
a resolução;  qualificação são operações documentadas de acordo com um plano de testes predeterminados e critérios de aceitação definidos, 
garantindo que fornecedores, insumos e equipamentos atendam a requisitos especificados;  validação são evidências documentadas de que 
um procedimento, processo, sistema ou método realmente conduz aos resultados esperados. Define-se Controle de Qualidade, o processo 
utilizado para fiscalizar e controlar os sistemas de operação, as técnicas e os equipamentos, a fim de serem atingidos os mais elevados 
níveis de qualidade. Um alto nível de qualidade em um serviço de hemoterapia, é representado por melhor padronização laboratorial para 
realização de uma transfusão sanguínea com a máxima segurança. Os reagentes para diagnóstico in vitro podem sofre deterioração durante 
o processo de transporte e armazenamento. As normas de qualidade recomendam que sejam realizados ensaios adequados que garantem 
a qualidade dos reagentes e dos testes imuno-hematológicos antes e durante sua utilização. METODOLOGIA: Foram utilizados reagentes 
controles,  Control 1 contendo hemácias dos antígenos A1 e reagentes Control 2 contendo hemácias dos antígenos B, assim como reagentes 
Control 3 contendo hemácias do grupo O. Além destes utlizou-se reagente Control 4 composto por um meio protéico contendo anticorpos 
monoclonais anti – A,B IgM e anticorpos monoclonais anti-D IgG de baixo título, todos da marca Fresenius Kabi. Os reagentes acima descritos 
exceto Control 4  foram testados em ensaios, pela técnica em tubo, frente a antisoros Anti – A, Anti – B, Anti – AB, Anti – D e Controle 
Rh. Já o Control 4 foi testado, pela técnica em tubo, frente a hemácias A1 e hemácias B, todas do mesmo fabricante. Tais ensaios foram 
realizados diariamente, por um período de 28 dias, no Laboratório de Imunohematalogia da Agência Transfusional de um Pronto de Socorro 
Cardiológico em Recife- PE. Os resultados foram anotados em níveis de presença de aglutinação ou da ausência de aglutinação, em uma 
planilha fornecida pelo fabricante. RESULTADO / CONCLUSÃO: Podemos concluir que os produtos para controle de qualidade de reagentes 
imuno-hematológicos da marca Fresenius Kabi apresentou uma excelente especificidade, sensibilidade e potência.

PESQUISA ORIGINAL / ORIGINAL RESEARCH

IMUNODEPRESSÃO COM ¨UNCARIA TOMENTOSA E PTERIDON PUBESCEN¨NO TRANSPLANTE CARDÍACO 
HETEROTOPICO EXPERIMENTAL DE COELHOS

João Batista Vieira de Carvalho; Niliane Mayrink Stoppa  Sotero; Vinícius Miranda Borges ; Luis Flávio Cozza Vaz; 
Carlos Henrique Toledo Netto, Camila Vieira de Carvalho Pereira Reis 

Professor e Coordenador do Grupo de Pesquisa em Transplante e Reperfusão de Órgãos, UNIFENAS, Alfenas, MG.
Acadêmicos do Curso de Medicina da Universidade José do rosário Vellano, UNIFENAS, Alfenas, MG.Membros da ANGIOLIGA.

Liga de Angiologia e Cirurgia Vascular, UNIFENAS, Alfenas, MG.

Instituição:Grupo de Transplante e Reperfusão de Órgãos; Angioliga; Departamento de Cirurgia Cardiovascular e Angiologia e Cirurgia Vascular, Faculdade 
de Ciências Médicas da UNIFENAS, Alfenas, MG., João Batista Vieira de Carvalho

INTRODUÇÃO: A busca de imunossupressores com menores efeitos colaterais faz parte de várias linhas de pesquisa a nível mundial.Sabe-se 
que a biodiversidade na Amazônia é de interesse nacional.Muitas plantas amazônicas e seus extratos têm sido apontadas como portadoras de 
atividades imunodepressoras com possível ação em imunomodulação em transplantação.Testou-se aqui dois extratos de plantas amazônicas 
obtidos em produção artesanal para observação de potencial efeito imunodepressor. MATERIAL E MÉTODOS: Obteve-se o extrato das 
espécies Pteridon pubescens e Uncaria tomentosa com obtenção artesanal.As plantas foram obtidas de farmacopeia amazônica em Manaus-
AM.Os extratos foram administrados via oral por gavage 10ml MID desde o pré-operatório e mantidos indefinidamente até a cessação dos 
batimentos cardíacos ou óbito dos animais.Utilizou-se anestesia inalatória e venosa e o transplante cardíaco foi realizado heterotopicamente 
no abdome dos animais conforme técnica descrita por PRIESTLEY et all(19933).Utilizou-se três grupos de 10 animais.GrupoI-controle;  Grupo II-
extrato de Pteridon pubescens e Grupo III-extrato de Uncaria tomentosa.Os animais foram observados no pós-operatório, pesados, verificado 
a presença de batimentos cardíacos e o estado clínico. Os corações explantados foram fixados em formol 10% incluídos em parafina e a 
procedeu-se à coloração com hematoxilina-eosina e estudo em microscopia óptica.Para estudo da rejeição utilizou-se os testes t de student 
e k quadrado.Os níveis de rejeição foram analisados com teste de Kruskall-Wallis.Adotou-se  o nível de significância de 0,005. RESULTADOS: 
Observou-se rejeição em todos os espécimes dos grupos tratados com extratos de Pteridon pubescens. O nível de rejeição prevalente foi o 
2R conforme a classificação da rejeição da ISHLT.O animais tratados com o extrato de Uncaria tomentosa (Grupo II) apresentaram 60% de 
rejeição.( graus 2R e 3).Em quatro animais não se observou sinais de rejeição(40%). CONCLUSÃO: Os estudos iniciais demonstram que o 
extrato de Pteridon pubescens obtido de forma artesanal não apresenta atividade imunossupressiva. Há evidências iniciais que o extrato de 
Uncaria tomentosaapresenta atividade imunodepressora .Estudos verificando o nível de pureza dos extratos obtidos são necessários para 
verificar a real presença de atividade imunodepressora no extrato de Uncaria tomentosa.

PESQUISA ORIGINAL

INFECÇÃO URINÁRIA POR USO DE DISPOSITIVOS ORAIS E VESICAIS EM PACIENTES COM ENDOCARDITE

Rebeka Maria de Oliveira Belo; Alcilene Lima Aires; Paloma César de Sales; Simone Maria Muniz da Silva Bezerra
Alunas do curso de graduação em enfermagem da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de

 Pernambuco – FENSG/UPE
Mestre da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco - FENSG/UPE

Professor Doutor da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco - FENSG/UPE

INTRODUÇÃO: A endocardite infecciosa (EI) é uma doença grave decorrente de infecção sistêmica bacteriana ou fúngica causada 
na maioria das vezes por estreptococos e estafilococos. Geralmente, acomete indivíduos com lesões valvares pré-existentes e, 
embora sua incidência encontre-se dentro de um padrão de normalidade de 1,7 a 6,2/ 100.000 pessoas/anos, seu perfil tem se 
modificado, sendo responsável por um grande número de óbitos hospitalares. A lesão se inicia no endotélio cardíaco e ao atingir 
o tecido conjuntivo subendotelial há uma agregação plaquetária que muitas vezes só se estabiliza quando há deposição de fibrina 
formando as vegetações que irão receber o nome de Endocardite Trombótica não bacteriana, a qual, ao ser colonizada, passa a ser 
infecciosa. Quanto à sintomatologia, apresenta-se como inespecífica. Assim como a endocardite, a infecção urinária é causada pela 
invasão de microrganismos. Difere daquela, entretanto, quanto ao local afetado, que neste caso é o trato urinário. A penetração dos 
microorganismos pela via intraluminal, através da superfície interna do cateter vesical traz malefícios para o usuário, pois, em um 
único procedimento encontra-se uma probabilidade de cerca de 1 a 2 % em desenvolver ITU e o risco cumulativo corresponde a 5% ao 
dia.  Pode apresentar-se de forma assintomática ou com um quadro de cistite, uretrite e até mesmo pielonefrite.  OBJETIVO: Conhecer 
a prevalência de infecção urinária em pacientes com uso de dispositivos vesicais de longa permanência e/ou orais em pacientes com 
endocardite internados no hospital cardiológico de Recife - PE. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, transversal de 
abordagem quantitativa. Os dados foram coletados a partir das fichas de notificação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
(CCIH). Foi utilizado formulário semi-estruturado elaborado pelos autores a fim de selecionar as alternativas referentes aos itens 
relacionados à infecção urinária por uso de dispositivos vesicais e infecção por uso de dispositivos orais e a sua associação com outras 
infecções, entre elas a endocardite. RESULTADOS: Observou-se uma alta prevalência (75,8%) dos pacientes diagnosticados com 
infecção urinária por uso de dispositivos vesicais e 24,4% por uso de dispositivos orais. Quanto à associação com outras infecções, 
foi encontrado um percentual de 27,4% de pacientes com endocardite que faziam uso prolongado de dispositivos orais (24,4%). 
CONCLUSÃO: A alta prevalência de infecção por uso prolongado de dispositivos vesicais e/ou orais exige dos profissionais ações 
eficazes para reduzir o risco de infecções em pacientes internados de longa permanência, garantindo a sua segurança. Palavras chave: 
Endocardite; Infecção Urinária; Infecção Hospitalar.

PESQUISA ORIGINAL – RELATO DE CASO

LESÃO DE ARTÉRIA POPLÍTEA DEVIDO A TRAUMA ORTOPÉDICO 

Matheus Barbosa Carrijo, Daniel Naves Araujo Teixeira, Hugo Samartine Júnior, Paulo Eduardo Rocha, Mayra de Oliveira Santos, 
Thiago de Souza Carvalho(Orientador).

Instituição: Hospital Universitário Alzira Vellano – Faculdade de Ciências Médicas da Unifenas

OBJETIVO: Apresentar caso de complicação vascular devido a luxação traumática de joelho. INTRODUÇÃO: A luxação traumática do 
joelho é incomum e tem alta morbidade, por associar-se a lesões neurovasculares. A lesão da artéria poplítea varia de 12 a 33% dos 
casos. Apresentamos um caso de luxação traumática de joelho com lesão de artéria poplítea tratado com sucesso. MÉTODO: Paciente 
sexo masculino, 39anos, deu entrada no PS com relato de queda de motocicleta. Ao exame físico: Hemodinamicamente estável, com 
deformidade em MID, ausência de pulso em MID, pé frio e pálido. Radiografia de joelho direito evidenciou luxação. Realizado redução 
incruenta, constatado instabilidade de joelho; Realizado fixação externa transarticular de joelho com fixador tubo a tubo fêmur-tibia. 
Doppler afirmou falta de pulso em  pé direito. Arteriografia apontou: parada do fluxo em artéria poplítea, lacerada em quase toda 
extensão com dano da artéria tibial anterior. Dessa forma, realizou-se dissecção de veia safena magna direita. Foi realizado enxerto 
reverso de veia safena magna direita fêmoro-superficial tronco tíbio-fibular. Retorno da perfusão. Pós-operatório evoluiu bem. Os 
procedimentos foram efetuados corretamente, em tempo hábil, resultando em boa evolução do paciente. CONCLUSÃO: A luxação 
deve ser  reduzida de imediato. Quando os pulsos distais não forem palpados, deve-se fazer pesquisa de perfusão distal com Doppler. 
Se o pulso estiver ausente e houver ausência de fluxo ao Doppler, há necessidade de investigação complementar.  A Exploração 
cirúrgica deve ser realizada de imediato nas lesões suspeitas, nas 8 horas iniciais.
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de Sangue e Componentes da ANVISA a elaborar documentos em temas específicos relacionados ao ciclo do sangue e, por isso, presentes na 
Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n° 57/2010, no intuito de promover uma padronização sobre o que é qualificação e validação. Segundo 
a resolução;  qualificação são operações documentadas de acordo com um plano de testes predeterminados e critérios de aceitação definidos, 
garantindo que fornecedores, insumos e equipamentos atendam a requisitos especificados;  validação são evidências documentadas de que 
um procedimento, processo, sistema ou método realmente conduz aos resultados esperados. Define-se Controle de Qualidade, o processo 
utilizado para fiscalizar e controlar os sistemas de operação, as técnicas e os equipamentos, a fim de serem atingidos os mais elevados 
níveis de qualidade. Um alto nível de qualidade em um serviço de hemoterapia, é representado por melhor padronização laboratorial para 
realização de uma transfusão sanguínea com a máxima segurança. Os reagentes para diagnóstico in vitro podem sofre deterioração durante 
o processo de transporte e armazenamento. As normas de qualidade recomendam que sejam realizados ensaios adequados que garantem 
a qualidade dos reagentes e dos testes imuno-hematológicos antes e durante sua utilização. METODOLOGIA: Foram utilizados reagentes 
controles,  Control 1 contendo hemácias dos antígenos A1 e reagentes Control 2 contendo hemácias dos antígenos B, assim como reagentes 
Control 3 contendo hemácias do grupo O. Além destes utlizou-se reagente Control 4 composto por um meio protéico contendo anticorpos 
monoclonais anti – A,B IgM e anticorpos monoclonais anti-D IgG de baixo título, todos da marca Fresenius Kabi. Os reagentes acima descritos 
exceto Control 4  foram testados em ensaios, pela técnica em tubo, frente a antisoros Anti – A, Anti – B, Anti – AB, Anti – D e Controle 
Rh. Já o Control 4 foi testado, pela técnica em tubo, frente a hemácias A1 e hemácias B, todas do mesmo fabricante. Tais ensaios foram 
realizados diariamente, por um período de 28 dias, no Laboratório de Imunohematalogia da Agência Transfusional de um Pronto de Socorro 
Cardiológico em Recife- PE. Os resultados foram anotados em níveis de presença de aglutinação ou da ausência de aglutinação, em uma 
planilha fornecida pelo fabricante. RESULTADO / CONCLUSÃO: Podemos concluir que os produtos para controle de qualidade de reagentes 
imuno-hematológicos da marca Fresenius Kabi apresentou uma excelente especificidade, sensibilidade e potência.

PESQUISA ORIGINAL / ORIGINAL RESEARCH

IMUNODEPRESSÃO COM ¨UNCARIA TOMENTOSA E PTERIDON PUBESCEN¨NO TRANSPLANTE CARDÍACO 
HETEROTOPICO EXPERIMENTAL DE COELHOS

João Batista Vieira de Carvalho; Niliane Mayrink Stoppa  Sotero; Vinícius Miranda Borges ; Luis Flávio Cozza Vaz; 
Carlos Henrique Toledo Netto, Camila Vieira de Carvalho Pereira Reis 

Professor e Coordenador do Grupo de Pesquisa em Transplante e Reperfusão de Órgãos, UNIFENAS, Alfenas, MG.
Acadêmicos do Curso de Medicina da Universidade José do rosário Vellano, UNIFENAS, Alfenas, MG.Membros da ANGIOLIGA.

Liga de Angiologia e Cirurgia Vascular, UNIFENAS, Alfenas, MG.

Instituição:Grupo de Transplante e Reperfusão de Órgãos; Angioliga; Departamento de Cirurgia Cardiovascular e Angiologia e Cirurgia Vascular, Faculdade 
de Ciências Médicas da UNIFENAS, Alfenas, MG., João Batista Vieira de Carvalho

INTRODUÇÃO: A busca de imunossupressores com menores efeitos colaterais faz parte de várias linhas de pesquisa a nível mundial.Sabe-se 
que a biodiversidade na Amazônia é de interesse nacional.Muitas plantas amazônicas e seus extratos têm sido apontadas como portadoras de 
atividades imunodepressoras com possível ação em imunomodulação em transplantação.Testou-se aqui dois extratos de plantas amazônicas 
obtidos em produção artesanal para observação de potencial efeito imunodepressor. MATERIAL E MÉTODOS: Obteve-se o extrato das 
espécies Pteridon pubescens e Uncaria tomentosa com obtenção artesanal.As plantas foram obtidas de farmacopeia amazônica em Manaus-
AM.Os extratos foram administrados via oral por gavage 10ml MID desde o pré-operatório e mantidos indefinidamente até a cessação dos 
batimentos cardíacos ou óbito dos animais.Utilizou-se anestesia inalatória e venosa e o transplante cardíaco foi realizado heterotopicamente 
no abdome dos animais conforme técnica descrita por PRIESTLEY et all(19933).Utilizou-se três grupos de 10 animais.GrupoI-controle;  Grupo II-
extrato de Pteridon pubescens e Grupo III-extrato de Uncaria tomentosa.Os animais foram observados no pós-operatório, pesados, verificado 
a presença de batimentos cardíacos e o estado clínico. Os corações explantados foram fixados em formol 10% incluídos em parafina e a 
procedeu-se à coloração com hematoxilina-eosina e estudo em microscopia óptica.Para estudo da rejeição utilizou-se os testes t de student 
e k quadrado.Os níveis de rejeição foram analisados com teste de Kruskall-Wallis.Adotou-se  o nível de significância de 0,005. RESULTADOS: 
Observou-se rejeição em todos os espécimes dos grupos tratados com extratos de Pteridon pubescens. O nível de rejeição prevalente foi o 
2R conforme a classificação da rejeição da ISHLT.O animais tratados com o extrato de Uncaria tomentosa (Grupo II) apresentaram 60% de 
rejeição.( graus 2R e 3).Em quatro animais não se observou sinais de rejeição(40%). CONCLUSÃO: Os estudos iniciais demonstram que o 
extrato de Pteridon pubescens obtido de forma artesanal não apresenta atividade imunossupressiva. Há evidências iniciais que o extrato de 
Uncaria tomentosaapresenta atividade imunodepressora .Estudos verificando o nível de pureza dos extratos obtidos são necessários para 
verificar a real presença de atividade imunodepressora no extrato de Uncaria tomentosa.
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Rebeka Maria de Oliveira Belo; Alcilene Lima Aires; Paloma César de Sales; Simone Maria Muniz da Silva Bezerra
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INTRODUÇÃO: A endocardite infecciosa (EI) é uma doença grave decorrente de infecção sistêmica bacteriana ou fúngica causada 
na maioria das vezes por estreptococos e estafilococos. Geralmente, acomete indivíduos com lesões valvares pré-existentes e, 
embora sua incidência encontre-se dentro de um padrão de normalidade de 1,7 a 6,2/ 100.000 pessoas/anos, seu perfil tem se 
modificado, sendo responsável por um grande número de óbitos hospitalares. A lesão se inicia no endotélio cardíaco e ao atingir 
o tecido conjuntivo subendotelial há uma agregação plaquetária que muitas vezes só se estabiliza quando há deposição de fibrina 
formando as vegetações que irão receber o nome de Endocardite Trombótica não bacteriana, a qual, ao ser colonizada, passa a ser 
infecciosa. Quanto à sintomatologia, apresenta-se como inespecífica. Assim como a endocardite, a infecção urinária é causada pela 
invasão de microrganismos. Difere daquela, entretanto, quanto ao local afetado, que neste caso é o trato urinário. A penetração dos 
microorganismos pela via intraluminal, através da superfície interna do cateter vesical traz malefícios para o usuário, pois, em um 
único procedimento encontra-se uma probabilidade de cerca de 1 a 2 % em desenvolver ITU e o risco cumulativo corresponde a 5% ao 
dia.  Pode apresentar-se de forma assintomática ou com um quadro de cistite, uretrite e até mesmo pielonefrite.  OBJETIVO: Conhecer 
a prevalência de infecção urinária em pacientes com uso de dispositivos vesicais de longa permanência e/ou orais em pacientes com 
endocardite internados no hospital cardiológico de Recife - PE. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, transversal de 
abordagem quantitativa. Os dados foram coletados a partir das fichas de notificação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
(CCIH). Foi utilizado formulário semi-estruturado elaborado pelos autores a fim de selecionar as alternativas referentes aos itens 
relacionados à infecção urinária por uso de dispositivos vesicais e infecção por uso de dispositivos orais e a sua associação com outras 
infecções, entre elas a endocardite. RESULTADOS: Observou-se uma alta prevalência (75,8%) dos pacientes diagnosticados com 
infecção urinária por uso de dispositivos vesicais e 24,4% por uso de dispositivos orais. Quanto à associação com outras infecções, 
foi encontrado um percentual de 27,4% de pacientes com endocardite que faziam uso prolongado de dispositivos orais (24,4%). 
CONCLUSÃO: A alta prevalência de infecção por uso prolongado de dispositivos vesicais e/ou orais exige dos profissionais ações 
eficazes para reduzir o risco de infecções em pacientes internados de longa permanência, garantindo a sua segurança. Palavras chave: 
Endocardite; Infecção Urinária; Infecção Hospitalar.

PESQUISA ORIGINAL – RELATO DE CASO

LESÃO DE ARTÉRIA POPLÍTEA DEVIDO A TRAUMA ORTOPÉDICO 

Matheus Barbosa Carrijo, Daniel Naves Araujo Teixeira, Hugo Samartine Júnior, Paulo Eduardo Rocha, Mayra de Oliveira Santos, 
Thiago de Souza Carvalho(Orientador).

Instituição: Hospital Universitário Alzira Vellano – Faculdade de Ciências Médicas da Unifenas

OBJETIVO: Apresentar caso de complicação vascular devido a luxação traumática de joelho. INTRODUÇÃO: A luxação traumática do 
joelho é incomum e tem alta morbidade, por associar-se a lesões neurovasculares. A lesão da artéria poplítea varia de 12 a 33% dos 
casos. Apresentamos um caso de luxação traumática de joelho com lesão de artéria poplítea tratado com sucesso. MÉTODO: Paciente 
sexo masculino, 39anos, deu entrada no PS com relato de queda de motocicleta. Ao exame físico: Hemodinamicamente estável, com 
deformidade em MID, ausência de pulso em MID, pé frio e pálido. Radiografia de joelho direito evidenciou luxação. Realizado redução 
incruenta, constatado instabilidade de joelho; Realizado fixação externa transarticular de joelho com fixador tubo a tubo fêmur-tibia. 
Doppler afirmou falta de pulso em  pé direito. Arteriografia apontou: parada do fluxo em artéria poplítea, lacerada em quase toda 
extensão com dano da artéria tibial anterior. Dessa forma, realizou-se dissecção de veia safena magna direita. Foi realizado enxerto 
reverso de veia safena magna direita fêmoro-superficial tronco tíbio-fibular. Retorno da perfusão. Pós-operatório evoluiu bem. Os 
procedimentos foram efetuados corretamente, em tempo hábil, resultando em boa evolução do paciente. CONCLUSÃO: A luxação 
deve ser  reduzida de imediato. Quando os pulsos distais não forem palpados, deve-se fazer pesquisa de perfusão distal com Doppler. 
Se o pulso estiver ausente e houver ausência de fluxo ao Doppler, há necessidade de investigação complementar.  A Exploração 
cirúrgica deve ser realizada de imediato nas lesões suspeitas, nas 8 horas iniciais.
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PESQUISA ORIGINAL / ORIGINAL RESEARCH

 MUDANÇAS E CONSEQUÊNCIAS DO CICLO MENSTRUAL 

Ariane Oliveira Andrade , Izabelle Venâncio Araújo, Emily Tayane Melo da Silva, Ramon dos Santos Sousa,  Amanda Iamany do Santos Carvalho, Prof. 
William Roberto Schluchting – (Orientador) 

Faculdade Mauricio de Nassau

INTRODUÇÃO: A mulher está começando a menstruar mais, sendo que antes as mesmas não conseguiam chegar em 160 ciclos, atualmente 
chegam à média de 450 ciclos. Isso ocorreu devido a uma mudança de seu comportamento. Assim vários questionamentos começaram a 
surgir, como a importância e a consequência que essa alteração menstrual pode trazer a mulher em relação a sinais e sintomas durante 
todo o ciclo, mesmo a menstruação sendo um fenômeno puramente fisiológico, saudável e natural, muitas das mulheres que vivem nessa 
nova rotina feminina, relatam desconfortos que podem até mesmo levá-las a utilizarem medicações ou procedimentos não recomendados. 
Podemos então dizer que essa situação foi gerada por esse aumento de ciclos menstruais?  OBJETIVO: Analisar através de grupos de mulheres 
se o aumento de ciclos menstruais por consequência de seu novo estilo de vida (ter menos filhos) se correlaciona com o surgimento de 
sinais e sintomas desfavoráveis a seu bem-estar físico e mental.  MÉTODO: Através de uma seleção de 50 mulheres, onde as mesmas foram 
divididas em dois grupos de 25, o G1(com mulheres que tiveram mais ciclos menstruais por terem tido menos filhos) e o G2(com mulheres 
que tiveram menos ciclos por terem tido mais filhos), sendo as mesmas enquadradas em um grupo de certas características. Depois que os 
grupos estiverem definidos, o grupo irá realizar um questionamento único para cada uma em caráter individual, onde daí irá comparar as 
respostas de um grupo e depois comparar grupo com grupo para obter respostas. Resultados: observa-se que o G1 88% das mulheres que 
possuem de 0-6 filhos apresentaram alterações físicas e/ou mentais no período menstrual, sendo que 12% delas não apresentaram alterações 
qualquer. Já no G2 36% das mulheres que em média possuem de 10-16 filhos apresentaram alterações físicas e/ou mentais no período 
menstrual, sendo que 64% delas não apresentaram alterações qualquer Em comparação em G1 e G2 vimos que as que possuíam menores 
números de ciclos e mais filhos foram as que mostraram ter uma vida mais saudável. Conclusão: Através de nossa pesquisa conseguimos fazer 
uma pequena comparação entre mulheres com mais e com menos ciclos e quais delas possuíam mais sinais e sintomas menstruais, onde 
vimos que as mulheres do G1 possuem mais alterações que as do G2, mas para que se possa ser bem mais explicado essa correlação, é preciso 
se ter mais estudos na área. Palavras- chave: menstruação, alterações, filhos

PESQUISA ORIGINAL 

 PERFIL DE SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA EM IDOSAS HIPERTENSAS DAS 
UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO RECIFE

Alcilene de Lima Aires,  Rebeka Maria de Oliveira Belo,  Sonielle Cristina de Lima Souto Maior, Simone Maria Muniz da Silva Bezerra

Alunas do curso de graduação em enfermagem da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das GraçaS da Universidade de Pernambuco – FENSG/UPE
Professor Doutor da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco - FENSG/UPE

INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional no Brasil, em decorrência do desenvolvimento econômico, ocorre de forma rápida desde a 
década de 1970 e, de acordo com estimativas, em 2025 o país terá mais de 30 milhões de idosos. Dentre esta população, cerca de 60% é do 
sexo feminino. Em razão deste aumento, altera-se o panorama epidemiológico relativo à morbidade e mortalidade, então, a diminuição das 
doenças infectocontagiosas e aumento das crônico-degenerativas aumentaram de forma significativa. As doenças crônico-degenerativas, 
em especial as cardiovasculares (DCV’s) constituem principal causa de morte nos indivíduos idosos, além de representarem elevado custo 
econômico e social e dentre elas a, hipertensão arterial (HA) que atinge um número cada vez maior de pessoas idosas.  OBJETIVO: Estudar o 
perfil de saúde e qualidade de vida das idosas hipertensas cadastradas na Unidade de Estratégia da Saúde da Família do Recife.  METODOLOGIA: 
É um estudo do tipo transversal, descritivo e analítico com abordagem quantitativa, tendo a finalidade de mensurar variáveis através do 
instrumento WHOQOL-abreviado que é autoaplicável, porém, devido à dificuldade de leitura e ao analfabetismo, optaram-se pela entrevista, 
realizada pelos próprios pesquisadores. Contém 26 questões distribuídas em quatro domínios: relações sociais, psicológico, físico e meio 
ambiente. Cada domínio é composto por questões cujas pontuações das respostas variam entre 1 e 5 e  foi utilizada a classificação empregada  
da OMS. Todos os indivíduos que aceitaram participar da pesquisa assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foi 
envolvida no estudo a população residente na área sanitária adstrita II e III, da Unidade básica (UBS), na cidade do Recife-PE; com idade igual 
ou superior a 60 anos. Para amostragem foi utilizada a técnica de conveniência, tendo sido cadastradas as idosas pertencentes à área sanitária 
dos referidos distritos, totalizando 60 idosas. A coleta de dados foi realizada no contexto domiciliar , entre período de Setembro  a dezembro 
de 2012. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UPE e pela SMS do referido município, sob protocolo nº.04106612.7.0000.5192. 
RESULTADOS / CONCLUSÃO: De acordo com os dados levantados nesse trabalho, observa-se que é necessário utilizar medidas preventivas 
e educar a população idosa portadora de hipertensão arterial a fim de garantir uma melhor qualidade de vida.  O WHOQOL-abreviado 

demonstrou em todos os domínios, ser uma ferramenta que pode ser usada para avaliar a QV em hipertensos, especialmente quando o foco 
do estudo puder auxiliar na escolha o tratamento mais adequado para pacientes hipertensos e em estudos populacionais que visem avaliar a 
QV dessa população. Estudos mostram que os efeitos secundários do tratamento da HA estão associados a menor aderência e abandono do 
tratamento medicamentoso, podendo interferir na Qualidade de Vida (QV) desses pacientes, devido à necessidade de mudanças de hábitos 
e estilo de vida. As estratégias preventivas e terapêuticas utilizadas pelo profissional de saúde têm a finalidade de evitar complicações futuras 
com comprovado impacto na prevenção e tratamento da hipertensão e redução de suas complicações e na qualidade de vida.
Palavras-chave: Qualidade de vida; saúde; hipertensão.

ANORMALIDADES NA PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ATP NA CARDIOMIOPATIA DIABÉTICA

Arthur H. Cunha-Volpato, Yan-Jun Xu and Naranjan S. Dhalla

Institute of Cardiovascular Sciences and Departments of Physiology, Faculty of Medicine, University of Manitoba, 
St. Boniface Hospital Research, Winnipeg, Manitoba, Canada, R2H 4A6

Para que o coração produza força mecânica dois componentes celulares são essenciais: miofibrilas, que são responsáveis pela atividade 
contráctil, e as mitocôndrias, que fornecem a maior parte da energia necessária. A cardiomiopatia diabética é associada com defeitos tanto 
nas mitocôndrias quanto nas miofibrilas, indicando que as alterações na produção e utilização de energia são de primordial importância na 
etiologia da disfunção cardíaca na diabetes. Vários fatores, incluindo hiperglicemia, hiperlipidemia e alterações no nível de diferentes hormônios 
contribuem direta ou indiretamente para o comprometimento da contratilidade cardíaca nesta desordem multifatorial. O desequilíbrio 
metabólico, caracterizado pela oxidação excessiva de ácidos graxos, sobrecarga intracelular de Ca2+ e stress oxidativo, é considerado 
responsável pela redução da atividade fosforilativa mitocondrial, prejudicando a cadeia transportadora de elétrons das mitocôndrias do 
coração diabético. Estas alterações subcelulares resultam em um nível citoplasmático reduzido de adenosina trifosfato (ATP) no coração 
diabético, limitando a capacidade contrátil dos cardiomiócitos. Alterações na expressão gênica e atividade proteolítica excessiva devido à 
sobrecarga intracelular de Ca2+ e estresse oxidativo em pacientes com diabetes crônica promovem mudanças na composição e estrutura das 
miofibrilas. Essa remodelação das miofibrilas é caracterizada pelo consumo reduzido de energia e insensibilidade ao Ca2+, prejudicando ainda 
mais a função cardíaca na cardiomiopatia diabética.

PROTEÍNAS REGULADORAS DO CÁLCIO NA CARDIOPATIA DIABÉTICA

Adriana F. P. Pinto, Vijayan Elimban and Naranjan S. Dhala

RESUMO: O diabetes mellitus aumenta o risco de cardiomiopatia independente de co-morbidades subjacentes e a insuficiência cardíaca é 
a principal causa de morte em pacientes diabéticos. O desenvolvimento desta distinta cardiomiopatia em ambos os tipos de diabetes está 
associada a perturbações complexas e multifatoriais a níveis celulares e moleculares. É amplamente aceito que a disfunção cardíaca na diabetes 
crônica envolve desequilíbrio hormonal , estresse oxidativo, ativação de proteases, defeitos no ciclo do Ca2+ e vários graus de remodelamento 
subcelular de organelas . As anormalidades do ciclo do Ca2+ em cardiomiócitos diabéticos têm sido principalmente atribuídas às alterações 
nas proteínas da membrana plasmatica, dentre elas: transportador de Na+- Ca2+ ; canais de Ca2+ tipo L , ATPase de Na+ -K+ e transportador 
de Na+ - H+ , assim como nos canais de liberação de Ca2+ e na bomba de Ca2+ presentes no retículo sarcoplasmático. A sobrecarga intracelular 
de Ca2+ têm sido implicada na disfunção do acoplamento de excitação – contração, como resultado de alterações nos procesos de influxo, 
remoção ,captação e liberação de Ca2+ no coração do paciente diabético. Estas observações são consistentes com a ideia de que os defeitos 
em proteínas para tratamento de Ca2+ desempenham um papel crucial na patogênese da disfunção cardíaca durante o desenvolvimento de 
cardiomiopatia diabética.

ISOLATION, CULTURE AND CHARACTERIZATION OF CARDIOSPHERES-DERIVED CELLS FROM CD1 MICE

Alves PR, Abreu SK, Mello DB, Kasai-Brunswick TH, Beletti ME, Campos de Carvalho AC, Carvalho AB, Resende ES.

FUNDAMENTOS: Cardiovascular diseases have been a major cause of death. The high mortality and few therapeutic alternatives for this 
disease have stimulated research on the stem cell field. Recently some groups have shown the presence of resident stem cells in the heart that 
can generate new cardiomyocytes. However, the cardiac stem cells exist in small amounts in vivo and their isolation and ex vivo expansion are a 
challenge for clinical use.  OBJECTIVE: Isolate, characterize and grow cardiosphere-derived cells from CD1 mice.  METHODS: Surface molecules 
present in these cells were identified by flow cytometry and expression of cytoplasmic proteins was analyzed by immunofluorescence. Primary 
cells were isolated from the hearts of adult mice after digestion of small pieces of the organ using 420U/ml of collagenase II in four cycles 
of 5 minutes at 37°C. Subsequently, cells were maintained in culture in an incubator at 37°C and 5% CO2 for approximately 3 weeks. The 
immunofluorescence assays and flow cytometry were performed between passages 3 and 5 using 0.25% of trypsin. 
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PESQUISA ORIGINAL / ORIGINAL RESEARCH

 MUDANÇAS E CONSEQUÊNCIAS DO CICLO MENSTRUAL 

Ariane Oliveira Andrade , Izabelle Venâncio Araújo, Emily Tayane Melo da Silva, Ramon dos Santos Sousa,  Amanda Iamany do Santos Carvalho, Prof. 
William Roberto Schluchting – (Orientador) 

Faculdade Mauricio de Nassau

INTRODUÇÃO: A mulher está começando a menstruar mais, sendo que antes as mesmas não conseguiam chegar em 160 ciclos, atualmente 
chegam à média de 450 ciclos. Isso ocorreu devido a uma mudança de seu comportamento. Assim vários questionamentos começaram a 
surgir, como a importância e a consequência que essa alteração menstrual pode trazer a mulher em relação a sinais e sintomas durante 
todo o ciclo, mesmo a menstruação sendo um fenômeno puramente fisiológico, saudável e natural, muitas das mulheres que vivem nessa 
nova rotina feminina, relatam desconfortos que podem até mesmo levá-las a utilizarem medicações ou procedimentos não recomendados. 
Podemos então dizer que essa situação foi gerada por esse aumento de ciclos menstruais?  OBJETIVO: Analisar através de grupos de mulheres 
se o aumento de ciclos menstruais por consequência de seu novo estilo de vida (ter menos filhos) se correlaciona com o surgimento de 
sinais e sintomas desfavoráveis a seu bem-estar físico e mental.  MÉTODO: Através de uma seleção de 50 mulheres, onde as mesmas foram 
divididas em dois grupos de 25, o G1(com mulheres que tiveram mais ciclos menstruais por terem tido menos filhos) e o G2(com mulheres 
que tiveram menos ciclos por terem tido mais filhos), sendo as mesmas enquadradas em um grupo de certas características. Depois que os 
grupos estiverem definidos, o grupo irá realizar um questionamento único para cada uma em caráter individual, onde daí irá comparar as 
respostas de um grupo e depois comparar grupo com grupo para obter respostas. Resultados: observa-se que o G1 88% das mulheres que 
possuem de 0-6 filhos apresentaram alterações físicas e/ou mentais no período menstrual, sendo que 12% delas não apresentaram alterações 
qualquer. Já no G2 36% das mulheres que em média possuem de 10-16 filhos apresentaram alterações físicas e/ou mentais no período 
menstrual, sendo que 64% delas não apresentaram alterações qualquer Em comparação em G1 e G2 vimos que as que possuíam menores 
números de ciclos e mais filhos foram as que mostraram ter uma vida mais saudável. Conclusão: Através de nossa pesquisa conseguimos fazer 
uma pequena comparação entre mulheres com mais e com menos ciclos e quais delas possuíam mais sinais e sintomas menstruais, onde 
vimos que as mulheres do G1 possuem mais alterações que as do G2, mas para que se possa ser bem mais explicado essa correlação, é preciso 
se ter mais estudos na área. Palavras- chave: menstruação, alterações, filhos
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional no Brasil, em decorrência do desenvolvimento econômico, ocorre de forma rápida desde a 
década de 1970 e, de acordo com estimativas, em 2025 o país terá mais de 30 milhões de idosos. Dentre esta população, cerca de 60% é do 
sexo feminino. Em razão deste aumento, altera-se o panorama epidemiológico relativo à morbidade e mortalidade, então, a diminuição das 
doenças infectocontagiosas e aumento das crônico-degenerativas aumentaram de forma significativa. As doenças crônico-degenerativas, 
em especial as cardiovasculares (DCV’s) constituem principal causa de morte nos indivíduos idosos, além de representarem elevado custo 
econômico e social e dentre elas a, hipertensão arterial (HA) que atinge um número cada vez maior de pessoas idosas.  OBJETIVO: Estudar o 
perfil de saúde e qualidade de vida das idosas hipertensas cadastradas na Unidade de Estratégia da Saúde da Família do Recife.  METODOLOGIA: 
É um estudo do tipo transversal, descritivo e analítico com abordagem quantitativa, tendo a finalidade de mensurar variáveis através do 
instrumento WHOQOL-abreviado que é autoaplicável, porém, devido à dificuldade de leitura e ao analfabetismo, optaram-se pela entrevista, 
realizada pelos próprios pesquisadores. Contém 26 questões distribuídas em quatro domínios: relações sociais, psicológico, físico e meio 
ambiente. Cada domínio é composto por questões cujas pontuações das respostas variam entre 1 e 5 e  foi utilizada a classificação empregada  
da OMS. Todos os indivíduos que aceitaram participar da pesquisa assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foi 
envolvida no estudo a população residente na área sanitária adstrita II e III, da Unidade básica (UBS), na cidade do Recife-PE; com idade igual 
ou superior a 60 anos. Para amostragem foi utilizada a técnica de conveniência, tendo sido cadastradas as idosas pertencentes à área sanitária 
dos referidos distritos, totalizando 60 idosas. A coleta de dados foi realizada no contexto domiciliar , entre período de Setembro  a dezembro 
de 2012. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UPE e pela SMS do referido município, sob protocolo nº.04106612.7.0000.5192. 
RESULTADOS / CONCLUSÃO: De acordo com os dados levantados nesse trabalho, observa-se que é necessário utilizar medidas preventivas 
e educar a população idosa portadora de hipertensão arterial a fim de garantir uma melhor qualidade de vida.  O WHOQOL-abreviado 

demonstrou em todos os domínios, ser uma ferramenta que pode ser usada para avaliar a QV em hipertensos, especialmente quando o foco 
do estudo puder auxiliar na escolha o tratamento mais adequado para pacientes hipertensos e em estudos populacionais que visem avaliar a 
QV dessa população. Estudos mostram que os efeitos secundários do tratamento da HA estão associados a menor aderência e abandono do 
tratamento medicamentoso, podendo interferir na Qualidade de Vida (QV) desses pacientes, devido à necessidade de mudanças de hábitos 
e estilo de vida. As estratégias preventivas e terapêuticas utilizadas pelo profissional de saúde têm a finalidade de evitar complicações futuras 
com comprovado impacto na prevenção e tratamento da hipertensão e redução de suas complicações e na qualidade de vida.
Palavras-chave: Qualidade de vida; saúde; hipertensão.

ANORMALIDADES NA PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ATP NA CARDIOMIOPATIA DIABÉTICA

Arthur H. Cunha-Volpato, Yan-Jun Xu and Naranjan S. Dhalla

Institute of Cardiovascular Sciences and Departments of Physiology, Faculty of Medicine, University of Manitoba, 
St. Boniface Hospital Research, Winnipeg, Manitoba, Canada, R2H 4A6

Para que o coração produza força mecânica dois componentes celulares são essenciais: miofibrilas, que são responsáveis pela atividade 
contráctil, e as mitocôndrias, que fornecem a maior parte da energia necessária. A cardiomiopatia diabética é associada com defeitos tanto 
nas mitocôndrias quanto nas miofibrilas, indicando que as alterações na produção e utilização de energia são de primordial importância na 
etiologia da disfunção cardíaca na diabetes. Vários fatores, incluindo hiperglicemia, hiperlipidemia e alterações no nível de diferentes hormônios 
contribuem direta ou indiretamente para o comprometimento da contratilidade cardíaca nesta desordem multifatorial. O desequilíbrio 
metabólico, caracterizado pela oxidação excessiva de ácidos graxos, sobrecarga intracelular de Ca2+ e stress oxidativo, é considerado 
responsável pela redução da atividade fosforilativa mitocondrial, prejudicando a cadeia transportadora de elétrons das mitocôndrias do 
coração diabético. Estas alterações subcelulares resultam em um nível citoplasmático reduzido de adenosina trifosfato (ATP) no coração 
diabético, limitando a capacidade contrátil dos cardiomiócitos. Alterações na expressão gênica e atividade proteolítica excessiva devido à 
sobrecarga intracelular de Ca2+ e estresse oxidativo em pacientes com diabetes crônica promovem mudanças na composição e estrutura das 
miofibrilas. Essa remodelação das miofibrilas é caracterizada pelo consumo reduzido de energia e insensibilidade ao Ca2+, prejudicando ainda 
mais a função cardíaca na cardiomiopatia diabética.

PROTEÍNAS REGULADORAS DO CÁLCIO NA CARDIOPATIA DIABÉTICA

Adriana F. P. Pinto, Vijayan Elimban and Naranjan S. Dhala

RESUMO: O diabetes mellitus aumenta o risco de cardiomiopatia independente de co-morbidades subjacentes e a insuficiência cardíaca é 
a principal causa de morte em pacientes diabéticos. O desenvolvimento desta distinta cardiomiopatia em ambos os tipos de diabetes está 
associada a perturbações complexas e multifatoriais a níveis celulares e moleculares. É amplamente aceito que a disfunção cardíaca na diabetes 
crônica envolve desequilíbrio hormonal , estresse oxidativo, ativação de proteases, defeitos no ciclo do Ca2+ e vários graus de remodelamento 
subcelular de organelas . As anormalidades do ciclo do Ca2+ em cardiomiócitos diabéticos têm sido principalmente atribuídas às alterações 
nas proteínas da membrana plasmatica, dentre elas: transportador de Na+- Ca2+ ; canais de Ca2+ tipo L , ATPase de Na+ -K+ e transportador 
de Na+ - H+ , assim como nos canais de liberação de Ca2+ e na bomba de Ca2+ presentes no retículo sarcoplasmático. A sobrecarga intracelular 
de Ca2+ têm sido implicada na disfunção do acoplamento de excitação – contração, como resultado de alterações nos procesos de influxo, 
remoção ,captação e liberação de Ca2+ no coração do paciente diabético. Estas observações são consistentes com a ideia de que os defeitos 
em proteínas para tratamento de Ca2+ desempenham um papel crucial na patogênese da disfunção cardíaca durante o desenvolvimento de 
cardiomiopatia diabética.

ISOLATION, CULTURE AND CHARACTERIZATION OF CARDIOSPHERES-DERIVED CELLS FROM CD1 MICE

Alves PR, Abreu SK, Mello DB, Kasai-Brunswick TH, Beletti ME, Campos de Carvalho AC, Carvalho AB, Resende ES.

FUNDAMENTOS: Cardiovascular diseases have been a major cause of death. The high mortality and few therapeutic alternatives for this 
disease have stimulated research on the stem cell field. Recently some groups have shown the presence of resident stem cells in the heart that 
can generate new cardiomyocytes. However, the cardiac stem cells exist in small amounts in vivo and their isolation and ex vivo expansion are a 
challenge for clinical use.  OBJECTIVE: Isolate, characterize and grow cardiosphere-derived cells from CD1 mice.  METHODS: Surface molecules 
present in these cells were identified by flow cytometry and expression of cytoplasmic proteins was analyzed by immunofluorescence. Primary 
cells were isolated from the hearts of adult mice after digestion of small pieces of the organ using 420U/ml of collagenase II in four cycles 
of 5 minutes at 37°C. Subsequently, cells were maintained in culture in an incubator at 37°C and 5% CO2 for approximately 3 weeks. The 
immunofluorescence assays and flow cytometry were performed between passages 3 and 5 using 0.25% of trypsin. 
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RESULTS: The cells expressed the following proteins in their cytoplasm: vimentin, desmin, nestin and α-smooth muscle actin. The  population 
doubling time was 1.8 days.  Additionally, flow cytometry showed low expression of the molecules CD19 (0.4), CD45 (0.5) and CD90 (4.77), 
and higher expression of CD73 (71.47), CD105 (25.1), CD14 (25.17).  CONCLUSIONS: - These results suggest that the CDC isolated from CD1 
mice are cells with a mesenchymal phenotype, but their beneficial potential in cardiac repair remains to be tested.
Key words: CDCs, progenitor cells, heart.

EFEITOS DA ASSOCIAÇÃO DO HORMÔNIO TIREOIDIANO E EXERCÍCIO 
FÌSICO NA RESPOSTA HIPERTRÓFICA DO CORAÇÃO DE RATOS

Fernanda Rodrigues de Souza, Rafaella Chagas Nobre Rodrigues, Leandro Teixeira Paranhos Lopes, Marcelo Emílio Beletti, Elmiro Santos Resende

Laboratório de medicina experimental do serviço de cardiologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia
Curso de pós-graduação em Ciências da Saúde/Faculdade de Medicina 

FUNDAMENTO: A hipertrofia cardíaca constitui um dos componentes do remodelamento cardíaco e ocorre em resposta ao aumento da 
atividade ou da sobrecarga funcional imposta ao coração.  OBJETIVO: Comparar os efeitos da associação do hormônio tireoidiano e do 
exercício físico na resposta hipertrófica do coração de ratos.  MÉTODO: Foram utilizados 37 ratos da linhagem Wistar, machos, adultos 
(>250g), distribuídos aleatoriamente em quatro grupos: controle, hormônio, exercício, hormônio e exercício (H+E). O grupo controle não 
sofreu intervenção; o grupo hormônio recebeu diariamente levotiroxina sódica por gavagem, na dose de 20 μg de HT/100g de peso corporal; 
o grupo exercício realizou natação cinco vezes por semana, com peso adicional correspondente a 20% do peso corporal, durante seis semanas; 
no grupo H+E foram aplicados simultaneamente os tratamentos dos grupos hormônio e exercício.  Para analisar a correlação entre o peso total 
do coração (PCor), peso do ventrículo esquerdo (PVE), diâmetro transversal dos cardiomiócitos (DTC) e porcentagem de colágeno foi utilizado 
o teste de correlação de Pearson, sendo significantes valores de p< 0,05.  RESULTADOS: Houve mostraram correlação positiva entre o PVE e 
PCor (r= 0,74; p<0,05) no grupo controle. As demais comparações neste grupo não mostraram significância. Aplicadas as mesmas análises ao 
grupo hormônio, encontrou-se correlação positiva apenas entre o DTC e PCor (r= 0,70; p<0,05). No grupo exercício houve correlação positiva 
entre o PVE e PCor (r= 0,67; p<0,05), e entre a percentagem de colágeno e PVE (r= 0,79; p<0,05) e correlação negativa entre DTC e PVE (r= 
0,62; p<0,05) e entre a percentagem de colágeno e DTC (r= 0,67; p<0,05). No grupo H+E foi encontrada correlação positiva entre PVE e PCor 
(r=0,80; p<0,05) e entre o DTC e PVE (r= 0,71; p<0,05).  CONCLUSÃO: No grupo H+E, o aumento do PCor foi acompanhado pelo aumento do 
peso do VE, reproduzindo o padrão do controle. No mesmo grupo, o aumento do PVE foi diretamente proporcional ao aumento do DTC. A 
ausência de correlação entre o PVE e a percentagem de colágeno demonstra que o padrão hipertrófico não foi diretamente correlacionado 
ao grau de fibrose, embora o aumento de colágeno tenha sido observado no grupo H+E.

PESQUISA ORIGINAL

PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS EM UMA EMERGÊNCIA CARDIOLÓGICA DE REFERÊNCIA

Rebeka Maria de Oliveria Belo, Amanda da Silva Ferreira, Juliana Silvera da Silva Lira, Mariana Vaz Guimarães Neves, 
Eduardo Tavares Gomes,  Simone Maria Muniz da Silva Bezerra

INTRODUÇÃO: A Política Nacional de Atenção às Urgências orienta a organização do sistema de saúde em unidades pré-hospitalares fixas e 
móveis, unidades hospitalares e pós-hospitalares. Essas instâncias devem estar preparadas para suas atribuições no atendimento ao paciente 
agudo e integradas entre si através de uma unidade de regulação que organize o atendimento dos pacientes dentro de suas necessidades, 
em tempo hábil, distribuindo-os na rede até o atendimento especializado, quando necessário. OBJETIVOS: verificar o perfil dos pacientes 
que são admitidos em um serviço de emergência de referência que integra a rede de atenção à saúde da cidade do Recife-PE. Métodos: 
Estudo de corte transversal, descritivo-exploratório, com abordagem quantitativa, realizado em um serviço de emergência cardiológica na 
cidade Recife-PE, entre dezembro de 2012 e fevereiro de 2013. Participaram da amostra 91 pacientes admitidos no serviço de emergência, no 
período após a triagem, acolhimento e classificação de risco, realizados por enfermeiros, e o período da internação hospitalar ou alta, antes 
de completadas 24horas da entrada no serviço. Os dados coletados foram arquivados em banco de dados e submetidos a análise estatística 
utilizando o software Epi-info 6.04. A realização deste trabalho teve a apreciação e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de 
Medicina Integral de Pernambuco – IMIP. RESULTADOS: A amostra apresentou predominância do sexo masculino (53,8%), com idade maior 
que 60 anos (60,4%), procedência principal a própria capital (41,8%), aposentados (46,2%), mais de 10 anos de escolaridade (57,2%) e renda 
entre 3 e 6 salários mínimos (35,6%). Quanto a apresentação clínica a triagem, houve predominância de hipertensão de grau I, índice de 
massa corporal compatível a peso normal (58,2%) e queixa principal a dor torácica (41,8%), seguida por dispnéia (20,9%) e náuseas (17,6%). A 
referência dor torácica como queixa incluiu a dor retroesternal típica e as irradiações. Não foi considerada a classificação da dispneia. A média 
de tempo entre início dos sintomas e admissão ao serviço foi de 18,71±13,09. Poucos pacientes chegaram a porta do serviço com tempo de 

início dos sintomas menor que 1hora (6,6%), sendo que a maior parte chegou entre 12 e 24 horas (31,9%) e entre 24h e 48h (29,7%)
(tabela 2) A maior parte dos pacientes chegou ao serviço através de ambulâncias de serviços de atendimento pré-hospitalares fixos (75,8%), 
13,2% foram removidos pelo SAMU e apenas 11% foi transferido do local de início dos sintomas ao hospital por transporte próprio. Quanto a 
origem, 58,24% foram regulados pelas unidades de saúde pré-hospitalares, enquanto que 29,67% deram entrada no serviço provenientes do 
próprio domicílio e 12,09% da via pública, que no estudo inclui espaços coletivos de lazer, comércio, conhecimento. CONCLUSÃO: Em virtude 
dessa mudança, é premente a necessidade de capacitação das unidades pré-hospitalares para a atenção nessas situações, visto que se tratam 
de situações tempo-dependentes e que os profissionais envolvidos devem estar preparados para o reconhecimento precoce e a assistência 
ideal, visando melhora do prognóstico.

PESQUISA ORIGINAL – RELATO DE CASO

ANEURISMA DE AORTA ASCENDENTE POR DEGENERAÇÃO MÉDIO-CÍSTICA SEM 
MANIFESTAÇÃO FENOTÍPICA DE SÍNDROME DE MARFAN

Patrícia Carvalho Medrado, Sarah de S. Lira Gameleira, Margareth S. Lira Handro, Luana Freire Góes, Clarita M. de Melo Santos

Instituições: 1- Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, 2- Faculdade de Medicina da Universidade Estadual 
de Ciências da Saúde de Alagoas, 3- Cardiologista do Harmonycor - Centro Médico Cardiológico, Maceió – AL (orientadora) 4- Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Alagoas, 5- Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas.

INTRODUÇÃO: O aneurisma é caracterizado por dilatação de 1,5 vez ou mais de um determinado segmento arterial, levando-se em consideração 
os padrões normais. O aneurisma aórtico, por sua vez, é doença grave e a aorta ascendente é a porção mais afetada (aproximadamente 60% 
dos casos de aneurisma de aorta torácica). OBJETIVO: Relatar caso de paciente com aneurisma de aorta ascendente. METODOLOGIA: KCST, 
masculino, 35 anos, procurou o serviço médico com queixa de dor precordial atípica para insuficiência coronariana e sudorese de grau 
importante há vários anos. Negava outros sintomas ou uso de qualquer medicação. Ao exame físico o paciente apresentava aumento da 
amplitude dos pulsos carotídeos e periféricos. Ausculta cardíaca: sopro sistólico (3+/6+) e sopro diastólico (6+/6+) em foco aórtico e foco 
aórtico acessório. Pressão arterial = 130 X 40 mmHg. Pulmões limpos. Sem outros achados dignos de nota. Ecocardiograma transtorácico 
revelou dilatação aneurismática da aorta ascendente de cerca de 8,0 cm de diâmetro, insuficiência valvar aórtica de grau severo, insuficiência 
valvar mitral de grau leve e hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo (VE), com disfunção sistólica de grau moderado (fração de ejeção do 
VE = 43%). Foi, então, realizada angiotomografia computadorizada da aorta torácica e abdominal com contraste não-iônico, que confirmou o 
diagnóstico, demonstrando dilatação da aorta ascendente de cerca de 10 cm de diâmetro. O paciente foi encaminhado a serviço de cirurgia 
cardíaca, sendo submetido a correção do aneurisma da aorta ascendente e implante de tubo valvado com prótese metálica. O procedimento 
foi realizado sem intercorrências, porém o paciente cursou com sepse no pós-operatório, fato que motivou um longo período de internação 
em unidade de terapia intensiva. RESULTADO: Atualmente o paciente faz uso de inibidor da enzima de conversão de angiotensina II + 
betabloqueador + cumarínico, com seu INR mantido ente 2,0 e 3,0. Encontra-se assintomático e retornou à sua rotina normal de trabalho. 
CONCLUSÃO: O aneurisma aórtico é uma doença grave e a aorta ascendente é a porção mais afetada (aproximadamente 60% dos casos de 
aneurisma de aorta torácica). O tratamento cirúrgico é um procedimento consagrado, deve ter indicação precoce quando a dilatação da aorta 
ascendente é superior a 6,0 cm, independentemente de sintomas, e pode mudar o curso natural de uma patologia de alta morbimortalidade.

PESQUISA ORIGINAL / ORIGINAL RESEARCH

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO 
BIAS FORTES FACULDADE DE MEDICINA DA  UFMG E DO AMBULATÓRIO VILA ESPERANÇA FACULDADE DE 

CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIFENAS ALFENAS MG.

João Batista Vieira de Carvalho; Karoline Pereira Reis Vieira de Carvalho, Camila Vieira de Carvalho Pereira Reis, 
Diego Pereira Freire, Laís Terem de Almeida, Diego Stabile Garofo de Moura.
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Médicas da UNIFENAS.,  Médicos Residentes em Cirurgia Geral HUAV Alfenas MG

Instituição: Grupo de Pesquisa em Angiologia e Cirurgia Cardiovascular, Disciplina de Cirurgia Cardiovascular Faculdade de Medicina da UFMG.
                     Disciplina de Cirurgia Vascular da Faculdade de Ciências Médicas da UNIFENAS - Alfenas MG

INTRODUÇÃO: Estudou-se o perfil  epidemiológico dos pacientes atendidos no Serviço de Angiologia e Cirurgia Cardiovascular do Hospital das 
Clínicas da UFMG e no Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Universitário Alzira Vellano Alfenas MG com quadro de Insuficiência venosa 
crônica. 



CARDIOVASCULAR SCIENCES FORUM 

27

Cardiovasc Sci Forum 2014; 9(1): 

RESULTS: The cells expressed the following proteins in their cytoplasm: vimentin, desmin, nestin and α-smooth muscle actin. The  population 
doubling time was 1.8 days.  Additionally, flow cytometry showed low expression of the molecules CD19 (0.4), CD45 (0.5) and CD90 (4.77), 
and higher expression of CD73 (71.47), CD105 (25.1), CD14 (25.17).  CONCLUSIONS: - These results suggest that the CDC isolated from CD1 
mice are cells with a mesenchymal phenotype, but their beneficial potential in cardiac repair remains to be tested.
Key words: CDCs, progenitor cells, heart.

EFEITOS DA ASSOCIAÇÃO DO HORMÔNIO TIREOIDIANO E EXERCÍCIO 
FÌSICO NA RESPOSTA HIPERTRÓFICA DO CORAÇÃO DE RATOS

Fernanda Rodrigues de Souza, Rafaella Chagas Nobre Rodrigues, Leandro Teixeira Paranhos Lopes, Marcelo Emílio Beletti, Elmiro Santos Resende

Laboratório de medicina experimental do serviço de cardiologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia
Curso de pós-graduação em Ciências da Saúde/Faculdade de Medicina 

FUNDAMENTO: A hipertrofia cardíaca constitui um dos componentes do remodelamento cardíaco e ocorre em resposta ao aumento da 
atividade ou da sobrecarga funcional imposta ao coração.  OBJETIVO: Comparar os efeitos da associação do hormônio tireoidiano e do 
exercício físico na resposta hipertrófica do coração de ratos.  MÉTODO: Foram utilizados 37 ratos da linhagem Wistar, machos, adultos 
(>250g), distribuídos aleatoriamente em quatro grupos: controle, hormônio, exercício, hormônio e exercício (H+E). O grupo controle não 
sofreu intervenção; o grupo hormônio recebeu diariamente levotiroxina sódica por gavagem, na dose de 20 μg de HT/100g de peso corporal; 
o grupo exercício realizou natação cinco vezes por semana, com peso adicional correspondente a 20% do peso corporal, durante seis semanas; 
no grupo H+E foram aplicados simultaneamente os tratamentos dos grupos hormônio e exercício.  Para analisar a correlação entre o peso total 
do coração (PCor), peso do ventrículo esquerdo (PVE), diâmetro transversal dos cardiomiócitos (DTC) e porcentagem de colágeno foi utilizado 
o teste de correlação de Pearson, sendo significantes valores de p< 0,05.  RESULTADOS: Houve mostraram correlação positiva entre o PVE e 
PCor (r= 0,74; p<0,05) no grupo controle. As demais comparações neste grupo não mostraram significância. Aplicadas as mesmas análises ao 
grupo hormônio, encontrou-se correlação positiva apenas entre o DTC e PCor (r= 0,70; p<0,05). No grupo exercício houve correlação positiva 
entre o PVE e PCor (r= 0,67; p<0,05), e entre a percentagem de colágeno e PVE (r= 0,79; p<0,05) e correlação negativa entre DTC e PVE (r= 
0,62; p<0,05) e entre a percentagem de colágeno e DTC (r= 0,67; p<0,05). No grupo H+E foi encontrada correlação positiva entre PVE e PCor 
(r=0,80; p<0,05) e entre o DTC e PVE (r= 0,71; p<0,05).  CONCLUSÃO: No grupo H+E, o aumento do PCor foi acompanhado pelo aumento do 
peso do VE, reproduzindo o padrão do controle. No mesmo grupo, o aumento do PVE foi diretamente proporcional ao aumento do DTC. A 
ausência de correlação entre o PVE e a percentagem de colágeno demonstra que o padrão hipertrófico não foi diretamente correlacionado 
ao grau de fibrose, embora o aumento de colágeno tenha sido observado no grupo H+E.

PESQUISA ORIGINAL

PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS EM UMA EMERGÊNCIA CARDIOLÓGICA DE REFERÊNCIA

Rebeka Maria de Oliveria Belo, Amanda da Silva Ferreira, Juliana Silvera da Silva Lira, Mariana Vaz Guimarães Neves, 
Eduardo Tavares Gomes,  Simone Maria Muniz da Silva Bezerra

INTRODUÇÃO: A Política Nacional de Atenção às Urgências orienta a organização do sistema de saúde em unidades pré-hospitalares fixas e 
móveis, unidades hospitalares e pós-hospitalares. Essas instâncias devem estar preparadas para suas atribuições no atendimento ao paciente 
agudo e integradas entre si através de uma unidade de regulação que organize o atendimento dos pacientes dentro de suas necessidades, 
em tempo hábil, distribuindo-os na rede até o atendimento especializado, quando necessário. OBJETIVOS: verificar o perfil dos pacientes 
que são admitidos em um serviço de emergência de referência que integra a rede de atenção à saúde da cidade do Recife-PE. Métodos: 
Estudo de corte transversal, descritivo-exploratório, com abordagem quantitativa, realizado em um serviço de emergência cardiológica na 
cidade Recife-PE, entre dezembro de 2012 e fevereiro de 2013. Participaram da amostra 91 pacientes admitidos no serviço de emergência, no 
período após a triagem, acolhimento e classificação de risco, realizados por enfermeiros, e o período da internação hospitalar ou alta, antes 
de completadas 24horas da entrada no serviço. Os dados coletados foram arquivados em banco de dados e submetidos a análise estatística 
utilizando o software Epi-info 6.04. A realização deste trabalho teve a apreciação e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de 
Medicina Integral de Pernambuco – IMIP. RESULTADOS: A amostra apresentou predominância do sexo masculino (53,8%), com idade maior 
que 60 anos (60,4%), procedência principal a própria capital (41,8%), aposentados (46,2%), mais de 10 anos de escolaridade (57,2%) e renda 
entre 3 e 6 salários mínimos (35,6%). Quanto a apresentação clínica a triagem, houve predominância de hipertensão de grau I, índice de 
massa corporal compatível a peso normal (58,2%) e queixa principal a dor torácica (41,8%), seguida por dispnéia (20,9%) e náuseas (17,6%). A 
referência dor torácica como queixa incluiu a dor retroesternal típica e as irradiações. Não foi considerada a classificação da dispneia. A média 
de tempo entre início dos sintomas e admissão ao serviço foi de 18,71±13,09. Poucos pacientes chegaram a porta do serviço com tempo de 

início dos sintomas menor que 1hora (6,6%), sendo que a maior parte chegou entre 12 e 24 horas (31,9%) e entre 24h e 48h (29,7%)
(tabela 2) A maior parte dos pacientes chegou ao serviço através de ambulâncias de serviços de atendimento pré-hospitalares fixos (75,8%), 
13,2% foram removidos pelo SAMU e apenas 11% foi transferido do local de início dos sintomas ao hospital por transporte próprio. Quanto a 
origem, 58,24% foram regulados pelas unidades de saúde pré-hospitalares, enquanto que 29,67% deram entrada no serviço provenientes do 
próprio domicílio e 12,09% da via pública, que no estudo inclui espaços coletivos de lazer, comércio, conhecimento. CONCLUSÃO: Em virtude 
dessa mudança, é premente a necessidade de capacitação das unidades pré-hospitalares para a atenção nessas situações, visto que se tratam 
de situações tempo-dependentes e que os profissionais envolvidos devem estar preparados para o reconhecimento precoce e a assistência 
ideal, visando melhora do prognóstico.

PESQUISA ORIGINAL – RELATO DE CASO

ANEURISMA DE AORTA ASCENDENTE POR DEGENERAÇÃO MÉDIO-CÍSTICA SEM 
MANIFESTAÇÃO FENOTÍPICA DE SÍNDROME DE MARFAN

Patrícia Carvalho Medrado, Sarah de S. Lira Gameleira, Margareth S. Lira Handro, Luana Freire Góes, Clarita M. de Melo Santos

Instituições: 1- Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, 2- Faculdade de Medicina da Universidade Estadual 
de Ciências da Saúde de Alagoas, 3- Cardiologista do Harmonycor - Centro Médico Cardiológico, Maceió – AL (orientadora) 4- Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Alagoas, 5- Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas.

INTRODUÇÃO: O aneurisma é caracterizado por dilatação de 1,5 vez ou mais de um determinado segmento arterial, levando-se em consideração 
os padrões normais. O aneurisma aórtico, por sua vez, é doença grave e a aorta ascendente é a porção mais afetada (aproximadamente 60% 
dos casos de aneurisma de aorta torácica). OBJETIVO: Relatar caso de paciente com aneurisma de aorta ascendente. METODOLOGIA: KCST, 
masculino, 35 anos, procurou o serviço médico com queixa de dor precordial atípica para insuficiência coronariana e sudorese de grau 
importante há vários anos. Negava outros sintomas ou uso de qualquer medicação. Ao exame físico o paciente apresentava aumento da 
amplitude dos pulsos carotídeos e periféricos. Ausculta cardíaca: sopro sistólico (3+/6+) e sopro diastólico (6+/6+) em foco aórtico e foco 
aórtico acessório. Pressão arterial = 130 X 40 mmHg. Pulmões limpos. Sem outros achados dignos de nota. Ecocardiograma transtorácico 
revelou dilatação aneurismática da aorta ascendente de cerca de 8,0 cm de diâmetro, insuficiência valvar aórtica de grau severo, insuficiência 
valvar mitral de grau leve e hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo (VE), com disfunção sistólica de grau moderado (fração de ejeção do 
VE = 43%). Foi, então, realizada angiotomografia computadorizada da aorta torácica e abdominal com contraste não-iônico, que confirmou o 
diagnóstico, demonstrando dilatação da aorta ascendente de cerca de 10 cm de diâmetro. O paciente foi encaminhado a serviço de cirurgia 
cardíaca, sendo submetido a correção do aneurisma da aorta ascendente e implante de tubo valvado com prótese metálica. O procedimento 
foi realizado sem intercorrências, porém o paciente cursou com sepse no pós-operatório, fato que motivou um longo período de internação 
em unidade de terapia intensiva. RESULTADO: Atualmente o paciente faz uso de inibidor da enzima de conversão de angiotensina II + 
betabloqueador + cumarínico, com seu INR mantido ente 2,0 e 3,0. Encontra-se assintomático e retornou à sua rotina normal de trabalho. 
CONCLUSÃO: O aneurisma aórtico é uma doença grave e a aorta ascendente é a porção mais afetada (aproximadamente 60% dos casos de 
aneurisma de aorta torácica). O tratamento cirúrgico é um procedimento consagrado, deve ter indicação precoce quando a dilatação da aorta 
ascendente é superior a 6,0 cm, independentemente de sintomas, e pode mudar o curso natural de uma patologia de alta morbimortalidade.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO 
BIAS FORTES FACULDADE DE MEDICINA DA  UFMG E DO AMBULATÓRIO VILA ESPERANÇA FACULDADE DE 
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INTRODUÇÃO: Estudou-se o perfil  epidemiológico dos pacientes atendidos no Serviço de Angiologia e Cirurgia Cardiovascular do Hospital das 
Clínicas da UFMG e no Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Universitário Alzira Vellano Alfenas MG com quadro de Insuficiência venosa 
crônica. 
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MÉTODO: A amostra obtida é de 100 pacientes obtidos aleatoriamente e randomizados com marcação ao acaso nos ambulatórios do serviço 
público da rede SUS da capital e interior do estado referenciados para consulta nos ambulatórios Bias Fortes e Vila Esperança dos  serviços 
de Angiologia e Cirurgia Cardiovascular do Hospital das Clínicas da UFMG e de Cirurgia Vascular do Hospital Universitário Alzira Vellano 
Alfenas MG..As variáveis estudadas foram sexo, idade, local de residência, profissão, comorbidades, gravidez, antecedentes patológicos 
pregressos, cirurgias pregressas, uso de medicamentos entre eles anticoncepcionais, ocorrência de tromboflebite superficial e profunda 
prévias , uso de meias elásticas, presença de úlceras e sua provável etiologia, tratamentos realizados, raça, tipo sanguíneo, ortotatismo, 
prática de esportes, caminhadas e aceitação do tratamento. Para estadiamento da Insuficiência venosa crônica utilizou-se a classificação 
CEAP.Os dados foram submetidos a análise estatística e as variáveis de padrão normal foram analisadas com os testes t de student e ki 
quadrado e as não paramétricas pelo teste de Kruskall-Wallis admitindo o nível de significância de 0,05. RESULTADOS: A maior prevalência foi 
no  sexo feminino em 75% dos casos, estágio IV CEAP, a idade média foi de 34 anos, 60% dos pacientes residiam na capital e 40% no interior, a 
profissão prevalente foi a de serviços gerais (50%), as comorbidades prevalentes foram a hipertensão arterial em 40% dos pacientes seguida 
de diabetes em 30%, 15% apresentaram úlcera em atividade e 5% cicatrizadas ( CEAP 6 e 5 respectivamente).Os sintomas prevalentes foram 
dores nas pernas no período vespertino (75%), peso nas pernas (50%) e queimação(80%) .Os pacientes são sedentários (80%) . O uso de 
meias elásticas apenas foi confirmado como regular em 50% dos pacientes.

PESQUISA ORIGINAL – RELATO DE CASO
PERSISTÊNCIA DE UMA ARTÉRIA HIPOGLOSSAL PRIMITIVA DOCUMENTADA EM ESTUDO ANGIOGRÁFICO. 

Eugênio Henrique Vilela Silva, Lucena, B. M.(orientador), Camila Muniz Medeiros,  
Déborah Rhani Barbosa Tomé, Priscila Werton Alves, Gabriela Vaz Cursino.

Instituição: Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Campina Grande

OBJETIVO: Relatar o caso de uma paciente com uma artéria hipoglossal primitiva persistente, visualizada durante um estudo angiográfico 
que foi realizado para avaliação de um tumor cervical. A angiografia mostra claramente que esta artéria hipoglossal persistente deriva da 
artéria carótida interna direita e atravessa o canal do nervo hipoglosso, continuando-se com a artéria basilar, irrigando assim a região da fossa 
posterior e as artérias cerebrais posteriores. INTRODUÇÃO: A Artéria hipoglossal primitiva persistente é uma rara anastomose embrionária 
carotídeo-vertebrobasilar, com uma incidência relatada de 0,027 - 0,26%. As anastomoses fetais persistentes que podem ocorrer entre a 
circulação carotídea e a vértebrobasilar são de 04 tipos e correspondem a: Artéria trigeminal persistente, artéria ótica (acústica) persistente, 
artéria hipoglossal persistente e artéria proatlantal intersegmentar persistente (Tipos I e II). Estas anastomoses fetais emergem no estágio 
embrionário de quatro a cinco milímetros, persistem durante aproximadamente uma semana e regridem por volta do momento no qual 
as artérias comunicantes posteriores e artérias vertebrais se desenvolvem. A forma mais rara de apresentação, que é também a primeira 
a desaparecer, é a artéria ótica, seguida pela artéria hipoglossal persistente, continuando-se com a proatlantal e por ultimo com a artéria 
trigeminal, cuja persistência é a mais comum.  A artéria hipoglossal geralmente surge a partir da artéria carótida interna, entre os níveis C1 
e C3, atravessando o canal hipoglosso para formar o sistema vértebrobasilar. Um dado extremamente relevante é que a artéria hipoglossal, 
quando persiste, tende a ser a principal ou exclusiva nutridora da circulação encefálica posterior.  RELATO DE CASO: MLVJ. Sexo feminino. 46 
anos. Submeteu-se à realização de angiografia das carótidas para avaliação de tumoração cervical, clinicamente sugestiva de Hemangioma. 
Durante a avaliação do sistema arterial carotídeo direito, identificou-se um vaso anômalo originário da porção média da artéria carótida 
interna, no nível C4.  As imagens demonstraram que este vaso anômalo penetra no crânio através do canal do hipoglosso, onde se continua 
com a artéria basilar, irrigando assim a fossa posterior e as artérias cerebrais posteriores, confirmando-se claramente que se trata de uma 
persistência da artéria hipoglossal primitiva.  MÉTODO: Revisão de literatura, acessando o banco de dados do PubMed, Medline e SciELO, 
selecionando trabalhos analíticos e descritivos que avaliaram a presença da artéria hipoglossal primitiva persistente, seus padrões anatômicos 
e sua possível relação com complicações isquêmicas encefálicas. CONCLUSÃO: O achado angiográfico de persistência de uma das artérias 
primitivas carotídeo-vertebrais é puramente casual, não tendo esta anomalia qualquer manifestação clínica peculiar. O reconhecimento da 
existência destes vasos variantes permite sua preservação e proteção durante intervenções neurorradiológicas ou cirúrgicas, sendo esta 
conduta de grande importância na prevenção das complicações isquêmicas que podem decorrer de uma manipulação inapropriada das 
mesmas.

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E A DISFUNÇÃO ENDOTELIAL: REVISÃO DA LITERATURA

Thalita França Pagels,Marcela Fernanda de Sales Tavares, Gleyce da Paz Ferreira da Costa Neta, Victor de Oliveira Castro, 
Carmem Dolores de Sá Catão(Orientadora) e Jackson Cruz Borba

Instituições: Universidade Federal de Campina Grande, Universidade Federal de Campina Grande, Universidade Federal de Campina 
Grande, Universidade Federal de Campina Grande, Professora Adjunta I de Biofísica da Universidade Federal de Campina Grande, Professor 

Adjunto IV de Fisiologia e Biofísica da Universidade Federal de Campina Grande

OBJETIVO: A presente revisão bibliográfica tem como objetivo relacionar a disfunção endotelial à insuficiência cardíaca. INTRODUÇÃO: 
Diferentes estados patológicos estão associados à disfunção endotelial, dentre elas, está a Insuficiência Cardíaca (IC), considerada uma via 
comum de várias doenças cardiovasculares, de caráter progressivo, e, apesar dos avanços com diagnóstico e tratamento, apresenta ainda uma 
alta taxa de morbidade e mortalidade. Notam-se alterações vasculares que causam desequilíbrio entre vasodilatação e vasoconstrição, além 
de provocar proliferação endotelial e disfunção plaquetária. A IC tem se tornado um preocupante problema de saúde pública para a maioria 
dos países, alcançando um altíssimo impacto socioeconômico, que se deve principalmente aos gastos com hospitalizações, medicamentos 
e intervenções, mas também a custos indiretos relacionados à redução da qualidade de vida e à perda de produtividade. Sendo por isso 
imprescindível e de grande valor cientifico a realização de estudos para esclarecer e entender a fisiopatologia desta doença, estando incluída 
na mesma a disfunção endotelial, já que se trata de um processo implicado na gênese, progressão dos eventos cardiovasculares agudos. 
MÉTODO: Para a realização da pesquisa foi realizada busca de bibliográfica nas seguintes bases de dados eletrônicas: SCIELO, LILACS, BIREME, 
CAPES, PUBMED, MEDLINE CONCLUSÃO:  Pesquisas evidenciam que a IC cursa com um quadro de disfunção endotelial, estado que favorece as 
características clínicas da doença. Dados clínicos e experimentais acumulados nos últimos anos evidenciam que o sistema de endotelinas está 
ativo em diferentes desordens cardiovasculares, como também em outros sistemas do corpo, incluindo os relacionados aos rins, vias aéreas 
e funções endócrinas. Sabendo da grande responsabilidade na progressão da IC, sugere-se que estudos clínicos possam ser desenvolvidos a 
fim de diminuir a morbimortalidade através do emprego de tratamentos que visem à diminuição da resposta endotelial. 
Palavras-chave: Insuficiência cardíaca; Disfunção endotelial; Endotelinas.

PESQUISA ORIGINAL

PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS LÚDICOS PARA GRUPOS ESPECIAIS: PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA 

Tânia Maria de Andrade, Mestranda Fernanda Lays Souza Goes Santos, Mestrando João Barbosa Pereira Júnior, 
Mestranda Ticiana Sirqueira Carvalho , Mestrando Dario Gonçalves Moura Neto

Universidade Federal de Sergipe, PROBP/Universidade Federal de Sergipe

OBJETIVO: Avaliar o efeito do exercício lúdico como atividade cardioprotetora em pacientes no pós operatório na unidade cardiotorácica 
submetidos a cirurgia cardíaca do Fundação de Beneficência de Hospital de Cirurgia. Verificar o nível endotelina pré-operatório 
correlacionando com o nível de sedentarismo. Correlacionar o nível de Dor nos pacientes pós operatório de cirurgia cardíaca com o efeito 
cardioprotetor dos testes aeróbicos. Desenvolver o teste TD6 e TC6M no 5º dia pós-operatório como protocolo de atividade física aeróbia. 
Elaborar exercícios lúdicos adaptados para a realidade local. INTRODUÇÃO: A prescrição de exercício para grupos especiais tem uma grande 
contribuição para a reabilitação destes grupos seletos, ainda na Unidade Coronariana após a compensação clínica, e consistem de atividades 
de baixo nível, limitadas a dois METS (equivalente metabólico). Nessa fase deve-se observar as respostas fisiológicas do paciente frente às 
atividades. Respostas inadequadas incluem: angina, dispnéia, arritmia ou resposta desproporcional da frequência cardíaca. Pesquisas vem 
demonstrando que uma sessão de exercício físico mais prolongado provoca resposta hipotensora maior que uma sessão de exercício mais 
curta. Onde atribuem esses resultados à vasodilatação provocada pelo exercício físico nas musculaturas ativa e inativa, resultante do acúmulo 
de metabólitos musculares provocado pelo exercício (potássio, lactato e adenosina) ou à dissipação do calor produzida pelo exercício físico. Se 
por um lado a duração do exercício determina a magnitude da hipotensão pós exercício, por outro, o exercício físico realizado em diferentes 
intensidades (30%, 50% e 70% do consumo máximo de oxigênio) provocam diminuição parecida da pressão arterial (PA). MÉTODOS: Este é 
um desenho de projeto de mestrado desenvolvido pelo Grupo de Anatomia Molecular de Aracaju, Sergipe. A população será composta por 
pacientes com idades entre 18 e 60 anos diagnosticados para cirurgia cardíaca, atendidos na Fundação de Beneficência de Hospital Cirurgia. 
A amostra foi calculada sobre a incidência geral de Cirurgias Cardíacas. Este trabalho irá avaliar o nível de dor especifica em pacientes pós 
operados de cirurgia cardíaca submetidos a dois tipos de exercícios. Um grupo realizará exercícios lúdicos de bola, e o segundo grupo realizará 
testes validados de DPOC, um de caminhada de 6 minutos e outro de degrau, realizado no step também de seis minutos. Correlacionando com 
o segundo teste de dor antes da alta do paciente e assim mostrando se há um fator cardioprotetor nos exercícios lúdicos para pós operatório 
de cirurgia cardíaca. CONCLUSÃO: Diversos estudos epidemiológicos indicam que a atividade física regular reduz o risco de mortalidade 
cardiovascular, independente de outras modificações no estilo de vida, tais como a dieta e o tabagismo. O mecanismo biológico responsável 
pela proteção induzida pelo exercício contra a doença cardiovascular continua a ser investigado. Sob esse aspecto, está claro que o exercício 
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MÉTODO: A amostra obtida é de 100 pacientes obtidos aleatoriamente e randomizados com marcação ao acaso nos ambulatórios do serviço 
público da rede SUS da capital e interior do estado referenciados para consulta nos ambulatórios Bias Fortes e Vila Esperança dos  serviços 
de Angiologia e Cirurgia Cardiovascular do Hospital das Clínicas da UFMG e de Cirurgia Vascular do Hospital Universitário Alzira Vellano 
Alfenas MG..As variáveis estudadas foram sexo, idade, local de residência, profissão, comorbidades, gravidez, antecedentes patológicos 
pregressos, cirurgias pregressas, uso de medicamentos entre eles anticoncepcionais, ocorrência de tromboflebite superficial e profunda 
prévias , uso de meias elásticas, presença de úlceras e sua provável etiologia, tratamentos realizados, raça, tipo sanguíneo, ortotatismo, 
prática de esportes, caminhadas e aceitação do tratamento. Para estadiamento da Insuficiência venosa crônica utilizou-se a classificação 
CEAP.Os dados foram submetidos a análise estatística e as variáveis de padrão normal foram analisadas com os testes t de student e ki 
quadrado e as não paramétricas pelo teste de Kruskall-Wallis admitindo o nível de significância de 0,05. RESULTADOS: A maior prevalência foi 
no  sexo feminino em 75% dos casos, estágio IV CEAP, a idade média foi de 34 anos, 60% dos pacientes residiam na capital e 40% no interior, a 
profissão prevalente foi a de serviços gerais (50%), as comorbidades prevalentes foram a hipertensão arterial em 40% dos pacientes seguida 
de diabetes em 30%, 15% apresentaram úlcera em atividade e 5% cicatrizadas ( CEAP 6 e 5 respectivamente).Os sintomas prevalentes foram 
dores nas pernas no período vespertino (75%), peso nas pernas (50%) e queimação(80%) .Os pacientes são sedentários (80%) . O uso de 
meias elásticas apenas foi confirmado como regular em 50% dos pacientes.

PESQUISA ORIGINAL – RELATO DE CASO
PERSISTÊNCIA DE UMA ARTÉRIA HIPOGLOSSAL PRIMITIVA DOCUMENTADA EM ESTUDO ANGIOGRÁFICO. 

Eugênio Henrique Vilela Silva, Lucena, B. M.(orientador), Camila Muniz Medeiros,  
Déborah Rhani Barbosa Tomé, Priscila Werton Alves, Gabriela Vaz Cursino.

Instituição: Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Campina Grande

OBJETIVO: Relatar o caso de uma paciente com uma artéria hipoglossal primitiva persistente, visualizada durante um estudo angiográfico 
que foi realizado para avaliação de um tumor cervical. A angiografia mostra claramente que esta artéria hipoglossal persistente deriva da 
artéria carótida interna direita e atravessa o canal do nervo hipoglosso, continuando-se com a artéria basilar, irrigando assim a região da fossa 
posterior e as artérias cerebrais posteriores. INTRODUÇÃO: A Artéria hipoglossal primitiva persistente é uma rara anastomose embrionária 
carotídeo-vertebrobasilar, com uma incidência relatada de 0,027 - 0,26%. As anastomoses fetais persistentes que podem ocorrer entre a 
circulação carotídea e a vértebrobasilar são de 04 tipos e correspondem a: Artéria trigeminal persistente, artéria ótica (acústica) persistente, 
artéria hipoglossal persistente e artéria proatlantal intersegmentar persistente (Tipos I e II). Estas anastomoses fetais emergem no estágio 
embrionário de quatro a cinco milímetros, persistem durante aproximadamente uma semana e regridem por volta do momento no qual 
as artérias comunicantes posteriores e artérias vertebrais se desenvolvem. A forma mais rara de apresentação, que é também a primeira 
a desaparecer, é a artéria ótica, seguida pela artéria hipoglossal persistente, continuando-se com a proatlantal e por ultimo com a artéria 
trigeminal, cuja persistência é a mais comum.  A artéria hipoglossal geralmente surge a partir da artéria carótida interna, entre os níveis C1 
e C3, atravessando o canal hipoglosso para formar o sistema vértebrobasilar. Um dado extremamente relevante é que a artéria hipoglossal, 
quando persiste, tende a ser a principal ou exclusiva nutridora da circulação encefálica posterior.  RELATO DE CASO: MLVJ. Sexo feminino. 46 
anos. Submeteu-se à realização de angiografia das carótidas para avaliação de tumoração cervical, clinicamente sugestiva de Hemangioma. 
Durante a avaliação do sistema arterial carotídeo direito, identificou-se um vaso anômalo originário da porção média da artéria carótida 
interna, no nível C4.  As imagens demonstraram que este vaso anômalo penetra no crânio através do canal do hipoglosso, onde se continua 
com a artéria basilar, irrigando assim a fossa posterior e as artérias cerebrais posteriores, confirmando-se claramente que se trata de uma 
persistência da artéria hipoglossal primitiva.  MÉTODO: Revisão de literatura, acessando o banco de dados do PubMed, Medline e SciELO, 
selecionando trabalhos analíticos e descritivos que avaliaram a presença da artéria hipoglossal primitiva persistente, seus padrões anatômicos 
e sua possível relação com complicações isquêmicas encefálicas. CONCLUSÃO: O achado angiográfico de persistência de uma das artérias 
primitivas carotídeo-vertebrais é puramente casual, não tendo esta anomalia qualquer manifestação clínica peculiar. O reconhecimento da 
existência destes vasos variantes permite sua preservação e proteção durante intervenções neurorradiológicas ou cirúrgicas, sendo esta 
conduta de grande importância na prevenção das complicações isquêmicas que podem decorrer de uma manipulação inapropriada das 
mesmas.

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E A DISFUNÇÃO ENDOTELIAL: REVISÃO DA LITERATURA

Thalita França Pagels,Marcela Fernanda de Sales Tavares, Gleyce da Paz Ferreira da Costa Neta, Victor de Oliveira Castro, 
Carmem Dolores de Sá Catão(Orientadora) e Jackson Cruz Borba

Instituições: Universidade Federal de Campina Grande, Universidade Federal de Campina Grande, Universidade Federal de Campina 
Grande, Universidade Federal de Campina Grande, Professora Adjunta I de Biofísica da Universidade Federal de Campina Grande, Professor 

Adjunto IV de Fisiologia e Biofísica da Universidade Federal de Campina Grande

OBJETIVO: A presente revisão bibliográfica tem como objetivo relacionar a disfunção endotelial à insuficiência cardíaca. INTRODUÇÃO: 
Diferentes estados patológicos estão associados à disfunção endotelial, dentre elas, está a Insuficiência Cardíaca (IC), considerada uma via 
comum de várias doenças cardiovasculares, de caráter progressivo, e, apesar dos avanços com diagnóstico e tratamento, apresenta ainda uma 
alta taxa de morbidade e mortalidade. Notam-se alterações vasculares que causam desequilíbrio entre vasodilatação e vasoconstrição, além 
de provocar proliferação endotelial e disfunção plaquetária. A IC tem se tornado um preocupante problema de saúde pública para a maioria 
dos países, alcançando um altíssimo impacto socioeconômico, que se deve principalmente aos gastos com hospitalizações, medicamentos 
e intervenções, mas também a custos indiretos relacionados à redução da qualidade de vida e à perda de produtividade. Sendo por isso 
imprescindível e de grande valor cientifico a realização de estudos para esclarecer e entender a fisiopatologia desta doença, estando incluída 
na mesma a disfunção endotelial, já que se trata de um processo implicado na gênese, progressão dos eventos cardiovasculares agudos. 
MÉTODO: Para a realização da pesquisa foi realizada busca de bibliográfica nas seguintes bases de dados eletrônicas: SCIELO, LILACS, BIREME, 
CAPES, PUBMED, MEDLINE CONCLUSÃO:  Pesquisas evidenciam que a IC cursa com um quadro de disfunção endotelial, estado que favorece as 
características clínicas da doença. Dados clínicos e experimentais acumulados nos últimos anos evidenciam que o sistema de endotelinas está 
ativo em diferentes desordens cardiovasculares, como também em outros sistemas do corpo, incluindo os relacionados aos rins, vias aéreas 
e funções endócrinas. Sabendo da grande responsabilidade na progressão da IC, sugere-se que estudos clínicos possam ser desenvolvidos a 
fim de diminuir a morbimortalidade através do emprego de tratamentos que visem à diminuição da resposta endotelial. 
Palavras-chave: Insuficiência cardíaca; Disfunção endotelial; Endotelinas.

PESQUISA ORIGINAL

PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS LÚDICOS PARA GRUPOS ESPECIAIS: PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA 

Tânia Maria de Andrade, Mestranda Fernanda Lays Souza Goes Santos, Mestrando João Barbosa Pereira Júnior, 
Mestranda Ticiana Sirqueira Carvalho , Mestrando Dario Gonçalves Moura Neto

Universidade Federal de Sergipe, PROBP/Universidade Federal de Sergipe

OBJETIVO: Avaliar o efeito do exercício lúdico como atividade cardioprotetora em pacientes no pós operatório na unidade cardiotorácica 
submetidos a cirurgia cardíaca do Fundação de Beneficência de Hospital de Cirurgia. Verificar o nível endotelina pré-operatório 
correlacionando com o nível de sedentarismo. Correlacionar o nível de Dor nos pacientes pós operatório de cirurgia cardíaca com o efeito 
cardioprotetor dos testes aeróbicos. Desenvolver o teste TD6 e TC6M no 5º dia pós-operatório como protocolo de atividade física aeróbia. 
Elaborar exercícios lúdicos adaptados para a realidade local. INTRODUÇÃO: A prescrição de exercício para grupos especiais tem uma grande 
contribuição para a reabilitação destes grupos seletos, ainda na Unidade Coronariana após a compensação clínica, e consistem de atividades 
de baixo nível, limitadas a dois METS (equivalente metabólico). Nessa fase deve-se observar as respostas fisiológicas do paciente frente às 
atividades. Respostas inadequadas incluem: angina, dispnéia, arritmia ou resposta desproporcional da frequência cardíaca. Pesquisas vem 
demonstrando que uma sessão de exercício físico mais prolongado provoca resposta hipotensora maior que uma sessão de exercício mais 
curta. Onde atribuem esses resultados à vasodilatação provocada pelo exercício físico nas musculaturas ativa e inativa, resultante do acúmulo 
de metabólitos musculares provocado pelo exercício (potássio, lactato e adenosina) ou à dissipação do calor produzida pelo exercício físico. Se 
por um lado a duração do exercício determina a magnitude da hipotensão pós exercício, por outro, o exercício físico realizado em diferentes 
intensidades (30%, 50% e 70% do consumo máximo de oxigênio) provocam diminuição parecida da pressão arterial (PA). MÉTODOS: Este é 
um desenho de projeto de mestrado desenvolvido pelo Grupo de Anatomia Molecular de Aracaju, Sergipe. A população será composta por 
pacientes com idades entre 18 e 60 anos diagnosticados para cirurgia cardíaca, atendidos na Fundação de Beneficência de Hospital Cirurgia. 
A amostra foi calculada sobre a incidência geral de Cirurgias Cardíacas. Este trabalho irá avaliar o nível de dor especifica em pacientes pós 
operados de cirurgia cardíaca submetidos a dois tipos de exercícios. Um grupo realizará exercícios lúdicos de bola, e o segundo grupo realizará 
testes validados de DPOC, um de caminhada de 6 minutos e outro de degrau, realizado no step também de seis minutos. Correlacionando com 
o segundo teste de dor antes da alta do paciente e assim mostrando se há um fator cardioprotetor nos exercícios lúdicos para pós operatório 
de cirurgia cardíaca. CONCLUSÃO: Diversos estudos epidemiológicos indicam que a atividade física regular reduz o risco de mortalidade 
cardiovascular, independente de outras modificações no estilo de vida, tais como a dieta e o tabagismo. O mecanismo biológico responsável 
pela proteção induzida pelo exercício contra a doença cardiovascular continua a ser investigado. Sob esse aspecto, está claro que o exercício 
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físico pós-operatório reduz diversos fatores de risco para doença cardiovascular, incluindo hipertensão, diabetes mellitus, obesidade, perfil 
lipídico, risco de trombose e disfunção endotelial e pode reduzir a dor pós operatória.

PESQUISA DE REVISÃO

QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES HIPERTENSOS: REVISÃO DA LITERATURA

 Felipe Augusto de Medeiros Cabral; Isadora Diógenes Lopes; Arthur 
Diego de Aquino Moreira, Cícero Emanuel Barros da Nóbrega(orientador). 

Universidade Federal de Campina Grande – PB, Universidade Federal de Campina Grande-PB

OBJETIVOS: Avaliar a qualidade de vida em pacientes hipertensos através da comparação de dados obtidos em trabalhos realizados para este 
fim.  Observar quais os principais domínios de qualidade de vida afetados. Elencar intervenções terapêuticas capazes de melhorar a qualidade 
de vida dos pacientes hipertensos. INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial é considerada um dos fatores de risco mais importantes para o 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares e sofre influência multifatorial, com destaque para o estilo de vida. Suas complicações elevam 
as taxas de morbimortalidade e, em sua evolução, podem interferir na qualidade de vida dos indivíduos. Neste sentido, diversos estudos 
avaliando a qualidade de vida dos pacientes hipertensos, sejam ambulatoriais ou hospitalizados, tem sido desenvolvidos com o objetivo de 
avaliar os principais domínios acometidos, fornecendo subsídio para intervenções diversas. METODOLOGIA: Revisão da literatura publicada 
nos últimos seis anos disponível nas bases de dados PubMed, Scielo e BVS, através do uso dos descritores “qualidade de vida” e “hipertensão 
arterial”. Foram selecionados trabalhos cujos desfechos basearam-se nos resultados obtidos através da escala de qualidade de vida SF-36 
(Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey). CONCLUSÃO: Em todos os estudos analisados, a maioria da população foi 
constituída pelo sexo feminino, cuja faixa etária principal foi acima dos 50 anos.  Um estudo prospectivo com 113 pacientes em regime de 
tratamento ambulatorial mostrou que os pacientes hipertensos possuíam comprometimento da qualidade de vida nos diferentes domínios 
do questionário SF-36, embora os pacientes tenham considerado a doença como sem gravidade e curável. Destacaram-se os domínios “estado 
geral de saúde” e “dor” como os principais acometidos, obtendo médias inferiores a 60 (máximo de 100). Outro estudo envolvendo 100 
pacientes obteve médias superiores (61,4 para dor e 72,1 para estado geral de saúde). No tocante às intervenções para melhora da qualidade 
de vida, merece destaque um estudo avaliando os efeitos da musicoterapia em pacientes hipertensos, o qual demonstrou incremento 
significativo em todos os domínios de qualidade de vida destes pacientes, com exceção dos domínios “capacidade funcional” e “aspectos 
físicos”. Logo, notamos que, embora a hipertensão arterial comprometa os escores de qualidade de vida dos doentes, é possível a adoção de 
medidas recreativas ou terapêuticas eficazes na redução desse impacto negativo.

PESQUISA ORIGINAL

PERFIL DOS PACIENTES SUBMETIDOS À REVASCULARIZAÇÃO CIRÚRGICA DO MIORCÁRDIO NO SERVIÇO DE 
CIRURGIA CARDÍACA DO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ, 

DE JANEIRO DE 2011 A JULHO DE 2013

Laís Alves da Silva, Marcelly Vilela Magdalani, Vitor Souza Peixoto,  Arnaldo Mendes Melo Filho, 
Dr Francisco Siosney, Prof.Dr José Wanderley Neto (Orientador).

Instituição: Instituto de Doenças do Coração de Alagoas / Santa Casa de Maceió.

INTRODUÇÃO: A doença arterial coronariana (DAC) representa a principal causa de óbito no mundo, estando entre as patologias de maior 
impacto clínico e financeiro. Existem três formas de tratamento da DAC: tratamento clínico; angioplastia e colocação de stents; tratamento 
cirúrgico. O tratamento cirúrgico é indicado, em geral, para pacientes com angina estável, ou com isquemia silenciosa, e nos pacientes 
com angina instável e um dos seguintes achados: lesão de tronco de coronária esquerda >50%, lesão triarterial, lesão ostial da artéria 
interventricular anterior. Esta cirurgia quando realizada em pacientes idosos está associada a uma morbi-mortalidade maior, quando 
comparada a pacientes jovens e, consequentemente, carreando um risco operatório significante. A cirurgia de revascularização miocárdica 
(CRVM) tem seus resultados influenciados pelas características clínicas dos pacientes, como também por aspectos inerentes ao procedimento 
cirúrgico e à circulação extracorpórea. OBJETIVO: Descrever o perfil dos pacientes submetidos à revascularização cirúrgica do miocárdio no 
Serviço de Cirurgia Cardíaca do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Maceió, de janeiro de 2011 a julho de 2013. METODOLOGIA: Estudo 
descritivo, cuja fonte de dados foi o livro de registro das cirurgias do Centro Cirúrgico Cardíaco da presente instituição. Foram contempladas as 
variáveis: idade, sexo, diagnóstico e outras patologias associadas. RESULTADOS: No período de janeiro de 2011 a julho de 2013, 397 pacientes 
foram submetidos à revascularização cirúrgica do miocárdio, dos quais 232 eram do sexo masculino e 165 do sexo feminino. Com relação à 
idade, dividimos os pacientes em cinco grupos: grupo A (12 a 39 anos) com 9 pacientes; grupo B (de 40 a 49 anos) com 44 pacientes; grupo C 

(50 a 59 anos) com 125 pacientes; grupo D (60 a 69 anos) com 150 pacientes; grupo E (70 a 80 anos) com 68 pacientes. Dos 397 pacientes, 82 
pacientes também foram submetidos à correção de outras patologias associadas durante a revascularização cirúrgica do miocárdico. Dentre 
essas patologias associadas, predominaram o aneurisma de ventrículo esquerdo – presente em 25 pacientes – e, as valvulopatias – em 40 
pacientes. Conclusão: Concluímos que há uma predominância de pacientes do sexo masculino e com idade acima de 50 anos. Além disso, 
observamos um elevado número de pacientes com patologias associadas à DAC, o que favorece um maior risco operatório, principalmente 
em idosos.  PALAVRAS-CHAVE: Revascularização do miocárdio, idade, patologias associadas. 
Referências bibliográficas: BIANCO, Antonio Carlos Mugayaret al . Análise prospectiva de risco em pacientes submetidos à cirurgia de 
revascularização miocárdica. Arq. Bras. Cardiol., São Paulo , v. 85, n. 4, out. 2005. LIMA, R ET AL - Revascularização miocárdica em pacientes 
octogenários: estudo retrospectivo e comparativo entre pacientes operados com e sem circulação extracorpórea. RevBrasCirCardiovasc 2005; 
20(1): 8-13.
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Caio Carvalho dos Santos Souza; Ana Paula Ghisi, Camila Vieira de Carvalho Pereira Reis

Professor e Coordenador do Grupo de Pesquisa em transplante e Reperfusão de Órgãos e da ANGIOLIGA, UNIFENAS, Alfenas, MG.
Acadêmicos do Curso de Medicina da Universidade José do Rosário Vellano, UNIFENAS, Alfenas, MG.Membros da ANGIOLIGA.Liga de 

Angiologia e Cirurgia Vascular, UNIFENAS, Alfenas, MG.

Instituição:Grupo de Transplante e Reperfusão de Órgãos; Angioliga; Departamento de Cirurgia Cardiovascular e Angiologia e Cirurgia 
Vascular, Faculdade de Ciências Médicas da UNIFENAS, Alfenas, MG.

INTRODUÇÃO: A isquemia intestinal associa-se com alta morbimortalidade. Estima-se que 8-10% dos óbitos hospitalares são devidos a 
isquemia intestinal..O presente estudo tem por objetivo a revisão dos casos de isquemia intestinal aguda e crônica atendidos no serviço de 
Cirurgia Cardiovascular do Hospital Universitário Alzira Vellano, UNIFENAS, Alfenas, MG. MATERIAL E MÉTODOS: Estudou-se 42 pacientes 
submetidos a tratamento cirúrgico de isquemia intestinal aguda e crônica tratados de fevereiro de 2000 a setembro de 2012 no Serviço 
de Cirurgia Cardiovascular do Hospital Universitário Alzira Vellano, na Universidade José do Rosário Vellano, Alfenas, MG.Na casuística 
apresentada 32 pacientes foram do sexo masculino e 10 do sexo feminino.O tratamento cirúrgico foi oferecido a 35 pacientes com quadro de 
isquemia aguda e 7 com quadro de isquemia crônica.Utilizou-se para análise estatística os testes t de Student e o Ki-quadrado.Adotou-se o 
nível de significância de 0,05.RESULTADOS: A mortalidade foi de 60 % nos pacientes com isquemia aguda e 50% nos com isquemia crônica.O 
tempo de diagnóstico do quadro isquêmico agudo foi de 6 horas em 65% dos pacientes. As complicações pós-operatórias mais comuns foram 
peritonite, sepse e síndrome do intestino curto.Arelaparotomia foi indicada em 60% dos pacientes operados de isquemia aguda e em 40 % 
dos caso de isquemia crônica. A peritoneostomia foi indicada em 20% dos pacientes com isquemia aguda e 10% dos com quadro de isquemia 
crônica.As cirurgias mais realizadas para isquemia aguda foram a ressecção intestinal em 70% dos pacientes e a embolectomia mesentérica 
com Fogarty em 20% dos pacientes. O bypass com prótese de PTFE aortomesentérico foi empregado em 60% dos pacientes com isquemia 
crônica.Fibrilação atrial foi a principal causa de isquemia aguda por embolia (60%) e a trombose arterial com suboclusão mesentérica por 
aterosclerose representou a etiologia principal nos pacientes com isquemia crônica (100%). CONCLUSÃO: A síndrome isquêmica intestinal 
aguda e crônica persiste com alta morbimortalidade. Os resultados obtidos são comparáveis aos da literatura.Com o advento da abordagem 
endovascular há possibilidade de se tratar a isquemia intestinal crônica com  menor morbidade e menor tempo de internação.Os casos 
de isquemia aguda sobreviventes ainda persistem com restrições devido a síndrome do intestino curto com precária qualidade de vida 
dependentes da nutrição parenteral domiciliar.A perspectiva do transplante intestinal ainda não se vislumbra como real solução para os 
sobreviventes de isquemia aguda até o presente momento.

PESQUISA ORIGINAL

QUALIDADE DE VIDA ENTRE PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL ATENDIDOS 
EM UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

Marília Gabriela Silva Santana, Arianny Soares Ramos ,  Ana Karla Paixão Lopes, Giully Tavares Cardoso da Silva, 
Nyagra Ribeiro de Araujo ,  Simone Maria Muniz da Silva Bezerra (orientador) 

Instituições: 1- Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial é o principal fator de risco modificável para as doenças cardiovasculares e cerebrais, estando 
fortemente associada ao acometimento por acidentes vasculares cerebrais e infarto agudo do miocárdio.1-2 O impacto na qualidade 
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físico pós-operatório reduz diversos fatores de risco para doença cardiovascular, incluindo hipertensão, diabetes mellitus, obesidade, perfil 
lipídico, risco de trombose e disfunção endotelial e pode reduzir a dor pós operatória.

PESQUISA DE REVISÃO

QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES HIPERTENSOS: REVISÃO DA LITERATURA

 Felipe Augusto de Medeiros Cabral; Isadora Diógenes Lopes; Arthur 
Diego de Aquino Moreira, Cícero Emanuel Barros da Nóbrega(orientador). 

Universidade Federal de Campina Grande – PB, Universidade Federal de Campina Grande-PB

OBJETIVOS: Avaliar a qualidade de vida em pacientes hipertensos através da comparação de dados obtidos em trabalhos realizados para este 
fim.  Observar quais os principais domínios de qualidade de vida afetados. Elencar intervenções terapêuticas capazes de melhorar a qualidade 
de vida dos pacientes hipertensos. INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial é considerada um dos fatores de risco mais importantes para o 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares e sofre influência multifatorial, com destaque para o estilo de vida. Suas complicações elevam 
as taxas de morbimortalidade e, em sua evolução, podem interferir na qualidade de vida dos indivíduos. Neste sentido, diversos estudos 
avaliando a qualidade de vida dos pacientes hipertensos, sejam ambulatoriais ou hospitalizados, tem sido desenvolvidos com o objetivo de 
avaliar os principais domínios acometidos, fornecendo subsídio para intervenções diversas. METODOLOGIA: Revisão da literatura publicada 
nos últimos seis anos disponível nas bases de dados PubMed, Scielo e BVS, através do uso dos descritores “qualidade de vida” e “hipertensão 
arterial”. Foram selecionados trabalhos cujos desfechos basearam-se nos resultados obtidos através da escala de qualidade de vida SF-36 
(Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey). CONCLUSÃO: Em todos os estudos analisados, a maioria da população foi 
constituída pelo sexo feminino, cuja faixa etária principal foi acima dos 50 anos.  Um estudo prospectivo com 113 pacientes em regime de 
tratamento ambulatorial mostrou que os pacientes hipertensos possuíam comprometimento da qualidade de vida nos diferentes domínios 
do questionário SF-36, embora os pacientes tenham considerado a doença como sem gravidade e curável. Destacaram-se os domínios “estado 
geral de saúde” e “dor” como os principais acometidos, obtendo médias inferiores a 60 (máximo de 100). Outro estudo envolvendo 100 
pacientes obteve médias superiores (61,4 para dor e 72,1 para estado geral de saúde). No tocante às intervenções para melhora da qualidade 
de vida, merece destaque um estudo avaliando os efeitos da musicoterapia em pacientes hipertensos, o qual demonstrou incremento 
significativo em todos os domínios de qualidade de vida destes pacientes, com exceção dos domínios “capacidade funcional” e “aspectos 
físicos”. Logo, notamos que, embora a hipertensão arterial comprometa os escores de qualidade de vida dos doentes, é possível a adoção de 
medidas recreativas ou terapêuticas eficazes na redução desse impacto negativo.

PESQUISA ORIGINAL

PERFIL DOS PACIENTES SUBMETIDOS À REVASCULARIZAÇÃO CIRÚRGICA DO MIORCÁRDIO NO SERVIÇO DE 
CIRURGIA CARDÍACA DO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ, 

DE JANEIRO DE 2011 A JULHO DE 2013

Laís Alves da Silva, Marcelly Vilela Magdalani, Vitor Souza Peixoto,  Arnaldo Mendes Melo Filho, 
Dr Francisco Siosney, Prof.Dr José Wanderley Neto (Orientador).

Instituição: Instituto de Doenças do Coração de Alagoas / Santa Casa de Maceió.

INTRODUÇÃO: A doença arterial coronariana (DAC) representa a principal causa de óbito no mundo, estando entre as patologias de maior 
impacto clínico e financeiro. Existem três formas de tratamento da DAC: tratamento clínico; angioplastia e colocação de stents; tratamento 
cirúrgico. O tratamento cirúrgico é indicado, em geral, para pacientes com angina estável, ou com isquemia silenciosa, e nos pacientes 
com angina instável e um dos seguintes achados: lesão de tronco de coronária esquerda >50%, lesão triarterial, lesão ostial da artéria 
interventricular anterior. Esta cirurgia quando realizada em pacientes idosos está associada a uma morbi-mortalidade maior, quando 
comparada a pacientes jovens e, consequentemente, carreando um risco operatório significante. A cirurgia de revascularização miocárdica 
(CRVM) tem seus resultados influenciados pelas características clínicas dos pacientes, como também por aspectos inerentes ao procedimento 
cirúrgico e à circulação extracorpórea. OBJETIVO: Descrever o perfil dos pacientes submetidos à revascularização cirúrgica do miocárdio no 
Serviço de Cirurgia Cardíaca do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Maceió, de janeiro de 2011 a julho de 2013. METODOLOGIA: Estudo 
descritivo, cuja fonte de dados foi o livro de registro das cirurgias do Centro Cirúrgico Cardíaco da presente instituição. Foram contempladas as 
variáveis: idade, sexo, diagnóstico e outras patologias associadas. RESULTADOS: No período de janeiro de 2011 a julho de 2013, 397 pacientes 
foram submetidos à revascularização cirúrgica do miocárdio, dos quais 232 eram do sexo masculino e 165 do sexo feminino. Com relação à 
idade, dividimos os pacientes em cinco grupos: grupo A (12 a 39 anos) com 9 pacientes; grupo B (de 40 a 49 anos) com 44 pacientes; grupo C 

(50 a 59 anos) com 125 pacientes; grupo D (60 a 69 anos) com 150 pacientes; grupo E (70 a 80 anos) com 68 pacientes. Dos 397 pacientes, 82 
pacientes também foram submetidos à correção de outras patologias associadas durante a revascularização cirúrgica do miocárdico. Dentre 
essas patologias associadas, predominaram o aneurisma de ventrículo esquerdo – presente em 25 pacientes – e, as valvulopatias – em 40 
pacientes. Conclusão: Concluímos que há uma predominância de pacientes do sexo masculino e com idade acima de 50 anos. Além disso, 
observamos um elevado número de pacientes com patologias associadas à DAC, o que favorece um maior risco operatório, principalmente 
em idosos.  PALAVRAS-CHAVE: Revascularização do miocárdio, idade, patologias associadas. 
Referências bibliográficas: BIANCO, Antonio Carlos Mugayaret al . Análise prospectiva de risco em pacientes submetidos à cirurgia de 
revascularização miocárdica. Arq. Bras. Cardiol., São Paulo , v. 85, n. 4, out. 2005. LIMA, R ET AL - Revascularização miocárdica em pacientes 
octogenários: estudo retrospectivo e comparativo entre pacientes operados com e sem circulação extracorpórea. RevBrasCirCardiovasc 2005; 
20(1): 8-13.

PESQUISA ORIGINAL / ORIGINAL RESEARCH
 REVASCULARIZAÇÃO INTESTINAL EM ABDOME AGUDO VASCULAR

João Batista Vieira de Carvalho; Laryssa Gonçalves Vieira ;Isadora Ribeiro Viana Brito; 
Caio Carvalho dos Santos Souza; Ana Paula Ghisi, Camila Vieira de Carvalho Pereira Reis

Professor e Coordenador do Grupo de Pesquisa em transplante e Reperfusão de Órgãos e da ANGIOLIGA, UNIFENAS, Alfenas, MG.
Acadêmicos do Curso de Medicina da Universidade José do Rosário Vellano, UNIFENAS, Alfenas, MG.Membros da ANGIOLIGA.Liga de 

Angiologia e Cirurgia Vascular, UNIFENAS, Alfenas, MG.

Instituição:Grupo de Transplante e Reperfusão de Órgãos; Angioliga; Departamento de Cirurgia Cardiovascular e Angiologia e Cirurgia 
Vascular, Faculdade de Ciências Médicas da UNIFENAS, Alfenas, MG.

INTRODUÇÃO: A isquemia intestinal associa-se com alta morbimortalidade. Estima-se que 8-10% dos óbitos hospitalares são devidos a 
isquemia intestinal..O presente estudo tem por objetivo a revisão dos casos de isquemia intestinal aguda e crônica atendidos no serviço de 
Cirurgia Cardiovascular do Hospital Universitário Alzira Vellano, UNIFENAS, Alfenas, MG. MATERIAL E MÉTODOS: Estudou-se 42 pacientes 
submetidos a tratamento cirúrgico de isquemia intestinal aguda e crônica tratados de fevereiro de 2000 a setembro de 2012 no Serviço 
de Cirurgia Cardiovascular do Hospital Universitário Alzira Vellano, na Universidade José do Rosário Vellano, Alfenas, MG.Na casuística 
apresentada 32 pacientes foram do sexo masculino e 10 do sexo feminino.O tratamento cirúrgico foi oferecido a 35 pacientes com quadro de 
isquemia aguda e 7 com quadro de isquemia crônica.Utilizou-se para análise estatística os testes t de Student e o Ki-quadrado.Adotou-se o 
nível de significância de 0,05.RESULTADOS: A mortalidade foi de 60 % nos pacientes com isquemia aguda e 50% nos com isquemia crônica.O 
tempo de diagnóstico do quadro isquêmico agudo foi de 6 horas em 65% dos pacientes. As complicações pós-operatórias mais comuns foram 
peritonite, sepse e síndrome do intestino curto.Arelaparotomia foi indicada em 60% dos pacientes operados de isquemia aguda e em 40 % 
dos caso de isquemia crônica. A peritoneostomia foi indicada em 20% dos pacientes com isquemia aguda e 10% dos com quadro de isquemia 
crônica.As cirurgias mais realizadas para isquemia aguda foram a ressecção intestinal em 70% dos pacientes e a embolectomia mesentérica 
com Fogarty em 20% dos pacientes. O bypass com prótese de PTFE aortomesentérico foi empregado em 60% dos pacientes com isquemia 
crônica.Fibrilação atrial foi a principal causa de isquemia aguda por embolia (60%) e a trombose arterial com suboclusão mesentérica por 
aterosclerose representou a etiologia principal nos pacientes com isquemia crônica (100%). CONCLUSÃO: A síndrome isquêmica intestinal 
aguda e crônica persiste com alta morbimortalidade. Os resultados obtidos são comparáveis aos da literatura.Com o advento da abordagem 
endovascular há possibilidade de se tratar a isquemia intestinal crônica com  menor morbidade e menor tempo de internação.Os casos 
de isquemia aguda sobreviventes ainda persistem com restrições devido a síndrome do intestino curto com precária qualidade de vida 
dependentes da nutrição parenteral domiciliar.A perspectiva do transplante intestinal ainda não se vislumbra como real solução para os 
sobreviventes de isquemia aguda até o presente momento.
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Nyagra Ribeiro de Araujo ,  Simone Maria Muniz da Silva Bezerra (orientador) 

Instituições: 1- Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial é o principal fator de risco modificável para as doenças cardiovasculares e cerebrais, estando 
fortemente associada ao acometimento por acidentes vasculares cerebrais e infarto agudo do miocárdio.1-2 O impacto na qualidade 
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de vida é aspecto fundamental que deve ser levado em consideração no tratamento anti-hipertensivo. OBJETIVOS: Avaliar o nível de 
qualidade de vida dos portadores de hipertensão arterial atendidos em Unidades de Estratégias de Saúde da Família nos municípios de 
Recife-PE, através de um instrumento específico - MINICHAL – Brasil. MÉTODO: Estudo observacional transversal e quantitativo de 59 
hipertensos adultos acompanhados nas Unidades de Saúde da Família do Município de Recife-PE no período de julho a setembro de 
2012. CEP EERP-USP nº061/2013. RESULTADOS /  CONCLUSÃO: Observou-se que a maioria da clientela hipertensa era do sexo feminino, 
idosa, baixa escolaridade e apresentava outra doença crônica associada a hipertensão arterial, possuía sobrepeso ou obesidade, fazia uso 
de medicamentos prescritos e evidenciavam um maior comprometimento na QV e maiores escores em ambos os domínios do estado 
mental e nas manifestações somáticas (EM e MS). DESCRITORES: Hipertensão arterial; qualidade de vida; Programa de Saúde da Família, 
enfermagem.REFERÊNCIAS:  1.Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Hipertensão, Sociedade Brasileira de Nefrologia. 
VI Diretrizes brasileiras de hipertensão. Arq Bras Cardiol [Internet]. 2010 [cited 2013 out 24];95(1-supl.1):1-51. Available from: http://
publicacoes.cardiol.br/consenso/2010/Diretriz_hipertensao_associados.pdf
2.Lieberman A. Aspectos epidemiológicos e o impacto clínico da hipertensão no indivíduo idoso. Rev Bras Hipertens [Internet]. 2007 [cited 
2013 out 24]; 14(1):17-20. Available from: http://departamentos.cardiol.br/dha/revista/14-1/05-aspectos-epidemiologicos.pdf

PESQUISA ORIGINAL – RELATO DE CASO

RELATO DE CASO DE VALVA AÓRTICA QUADRICÚSPIDE– SEGUIMENTO DO CASO CLÍNICO

Patrícia Carvalho Medrado,.Sarah de Souza Lira Gameleira, Luana Freire Goes, Margareth de Souza Lira Handro ,
José Maria Fernandes, .Ivan Rivera

Instituição: 1- Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, 2- Faculdade de Medicina da Universidade 
Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, 3- Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, 4- Cardiologista do HarmonyCor 
- Centro Médico Cardiológico, Maceió – AL, 5- Cardiologista do HarmonyCor - Centro Médico Cardiológico, Maceió – AL, 6- Universidade 

Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas

INTRODUÇÃO: Valva aórtica quadricúspide é uma anomalia congênita rara. A maioria dos casos são descobertos incidentalmente, em autópsias 
ou achados cirúrgicos, e um menor número de casos são detectados no pré-operatório, durante estudo ecocardiográfico ou aortografia. A mais 
comum anormalidade associada com essa anomalia é insuficiência aórtica.OBJETIVO: Relatar os achados ecocardiográficos de cardiopatia rara 
em um paciente com valva aórtica quadricúspide. METODOLOGIA: Paciente do sexo masculino, 40 anos, natural de Alagoas, assintomático do 
ponto de vista cardiológico. Procurou inicialmente o serviço de cardiologia da Medicor em 2007 para avaliação de aptidão cardiorrespiratória. 
Relata praticar atividade esportiva competitiva. Ao exame físico encontrava-se em bom estado geral, eupneico, acianótico, afebril, orientado 
e consciente. P.A.: 120x80 mmHg. Aparelho cardiovascular: Ritmo Cardíaco Regular, em 2 tempos, bulhas normofonéticas, comsopro sistólico 
+-++/4+ em foco aórtico. Demais sistemas sem anormalidades. Eletrocardiograma: Ritmo Sinusal, discreto distúrbio da condução pelo ramo 
direito, repolarização ventricular precoce.Radiografia de tórax: Normal.Teste ergométrico: Aptidão cardiorrespiratória superior, VO2 máximo 
de 56,28 ml/Kg/min, comportamento fisiológico da pressão arterial.Ecocardiograma: Diâmetros cavitários normais, espessuras das paredes 
do ventrículo esquerdo normais, função sistólica do ventrículo esquerdo normal, valva aórtica tetracúspide, com discreto espessamento das 
extremidades de suas cúspides, com abertura preservada, demais valvas sem anormalidades morfofuncionais. Ao Doppler: Refluxo aórtico 
discreto, gradiente VE-AO máximo: 6mmHg.RESULTADO:Paciente evolui após 6 anos com piora progressiva lenta da insuficiência valvar 
aórtica, porém continua com a prática de atividade física intensa e com consultas regulares ao cardiologista para avaliação da insuficiência 
valvar. CONCLUSÃO:A possibilidade da abordagem cirúrgica conservadora, salienta o valor de um diagnóstico mais precoce da valva aórtica 
quadricúspide. O ecocardiogramatranstorácico é o método diagnóstico de escolha tanto para o diagnóstico quanto para determinar o grau de 
disfunção valvar aórtica e sua progressão.
Palavras-chave: cardiopatia congênita rara, valva aórtica quadricúspide, ecocardiograma
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RELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE DE MASSA CORPOÓREA E FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR NO PRIMEIRO E 
SEGUNDO RETORNO DO PROGRAMA PREVENCÁRDIO

Sergio Nunes Pereira, Luiz Osório Cruz Portela;Elisandra dos Santos;Izabelle Balta Zumba, Leonardo Machado Thaís Cauduro Dallasta.
Professor Titular de Cirurgia, Professor Associado CEFD, Mestre em Estatística, Acadêmica de Medicina, 

Acadêmico de Educação Física,  Nutricionista do HUSM

Instiuição: Universidade Federal de Santa Maria, RS.

INTRODUÇÃO: É fato conhecido que o sobrepeso e a obesidade são fatores desencadeantes de alterações corporais e metabólicas e contribuem 
para a ocorrência de dislipidemia e doenças como diabete, hipertensão arterial e arteriosclerose envolvendo as doenças cerebrovasculares, 
cardiopatia isquêmica e doença arterial oclusiva periférica. Em nossa própria experiência encontramos evidências destes fatos incluindo 
também outros fatores comodieta rica em gorduras e carboidratos, sedentarismo, tabagismo e estresse. OBJETIVOS: analisar os resultados 
de pessoas eutróficas (com IMC entre 20 e 25) e pessoas com sobrepeso/obesidade, avaliando os parâmetros clínicos e laboratoriais de cada 
um dos grupos e relacionando-os com os dados da literatura.METODOLOGIA:O trabalho analisou dados do Programa de Prevenção Primária 
em Cardiologia, baseado na Mudança de Estilo de Vida. As informações são referentes às fichas de primeiro e segundo retornos do Programa, 
que incluem medidas de IMC, FC, PAS e PAD, glicemia, colesterol total, HDL e LDL e triglicerídeos. Em ambos os retornos os participantes 
foram divididos em Grupo I -eutróficos (IMC< 25)e Grupo II - sobrepeso/obesidade (IMC > 25). No primeiro retorno foram avaliados 114 
participantes sendo 76 eutróficos e 38 com sobrepeso/obesidade. No segundo retorno foram avaliados 59 participantes sendo 47 eutróficos 
e 12 com sobrepeso/obesidade. Os dados obtidos foram lançados em planilha de cálculoe analisadas pelo Programa SPSS 16. Os dados foram 
analisados pelo usando o Teste de Mann-Whitney e foram considerados válidos, os valores de significância de p <0,05.RESULTADOS:No 
primeiro retorno a frequência cardíaca e o colesterol LDL não mostraramvariação significativa. Os demais parâmetros: pressão arterial 
sistólica e diastólica, glicemia, colesterol total e os triglicerídeos foram significativamente mais levados no grupo II. Quanto ao colesterol HDL 
ocorreu o contrário, pois foi mais elevado no grupo I. No segundo retorno não houve variação significativa na frequência cardíaca e na pressão 
arterial sistólica. A pressão diastólica, a glicemia, o colesterol total e os triglicerídeos estavam significativamente mais elevadosno grupo II. O 
colesterol LDLficou  mais elevado no grupo II. Já o colesterol HDL mostrou níveis significativamente mais altos no grupo I do que no grupo II. 
DISCUSSÃO:Estes achados estão de acordo com a literatura, que associa um estilo saudável de vida com elevação dos fatores de proteção e o 
sobrepeso/obesidade com os fatores de risco cardiovascular. CONCLUSÃO: O presente estudo reforça a importância da manutenção do peso 
adequado para a preservação do aparelho cardiovascular e enfatiza a necessidade de manter a atividade física e alimentação adequada para 
manter o índice de massa corporal abaixo de 25.

PESQUISA ORIGINAL – RELATO DE CASO

HIPERTENSÃO RENOVASCULAR SECUNDÁRIA A HIPER-HOMOCISTEINEMIA: RELATO DE CASO 

Adam Barros do Amaral, ScheilaVasconcelos Ávila da Costa (Co-orientadora),  Allan Roberto Marques Silva (Orientador)

Instituições Faculdade de Medicina  da Universidade Federal do Pará, 2- Hospital Saúde da Mulher 3- Hospital Ophir Loyola

Introdução: Hipertensão renovascular é considerada a segunda causa de hipertensão secundária precedida pelas doenças renais. Estudos 
indicam 25% a 30% de estenose de artéria renal em portadores de doença coronarianae doença vascular periférica Neste aspecto deve 

ser considerada a relação de causa e efeito entre o quadro hipertensivo e aestenose da artéria renal principalmente nos mais idosos, 
portadores de doença aterosclerótica, pois a doença renovascular pode ocorrer em um paciente já previamente hipertenso. A causa mais 

comum de estenose de artéria renal, provocada por doença intrínseca da artéria é, de acordo com a literatura, a doença ateromatosa, 
respondendo por cerca de 90% dos casos, seguidas pela displasia fibromuscular.

INTRODUÇÃO: Hipertensão renovascular é considerada a segunda causa de hipertensão secundária precedida pelas doenças renais. 
Estudos indicam 25% a 30% de estenose de artéria renal em portadores de doença coronarianae doença vascular periférica Neste aspecto 
deve ser considerada a relação de causa e efeito entre o quadro hipertensivo e aestenose da artéria renal principalmente nos mais idosos, 
portadores de doença aterosclerótica, pois a doença renovascular pode ocorrer em um paciente já previamente hipertenso. A causa mais 

comum de estenose de artéria renal, provocada por doença intrínseca da artéria é, de acordo com a literatura, a doença ateromatosa, 
respondendo por cerca de 90% dos casos, seguidas pela displasia fibromuscular.

OBJETIVO: descrever um caso de hipertensão renovascular secundária a hiper-homocisteinemia em paciente jovem. METODOLOGIA: as 
informações foram obtidas por meio de revisão do prontuário, registro dos métodos diagnósticos os quais o paciente foi submetido e revisão da 
literatura. RELATO DE CASO: Paciente J.S.C, 44 anos, sexo masculino, com histórico de infarto agudo do miocárdio e colocação de Stent há um 
ano, e doença renal crônica grau 3, deu entrada no setor de nefrologia com suspeita de hipertensão secundária. Ao exame físico apresentou PA: 
175x90 mmHg, sem edemas. Sendo solicitadas cintilografia e ressonância magnética do abdômen. Os exames confirmaram provável estenose 
de artéria renal esquerda, caracterizando diagnóstico de Hipertensão renovascular. Foi solicitado angiotomografia do abdômen e os achados 
revelaram trombose da aorta abdominal no nível das artérias renais estendendo-se por 3,1 cm; trombose na origem da mesentérica superior 
estendendo-se por 1,9 cm, reabilitando por colaterais da artéria mesentérica inferior, que se apresenta com ectasia, tortuosa e redundante. 
Estreitamento focal moderado da artéria renal direita;ectasia, tortuosidade e aspecto redundante da artéria esplênica;ectasia do tronco 
celíaco e da artéria hepática. O rim esquerdo era nutrido por colaterais das artérias lombares e mesentérica inferior. Aos exames laboratoriais 
apresentou homocisteína com valor de 21,5µmoL/L. O paciente cursa em terapia farmacológica com anti-hipertensivosexceto inibidores da 
enzima conversora da angiotensina e bloqueadores do receptor da angiotensina II, omeprazol, sinvastatina,clopidogrel e foi incluído ácido 
fólico 5mg/dia na conduta. Após dois meses de tratamento, o paciente retornou ao serviço e no exame físico apresentava-se sem edemas e 
com PA de 140x 80 mmHg, com administração de ácido fólico os valores de homocisteína baixaram para 12,54 µmoL/L, ficando na faixa de 
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de vida é aspecto fundamental que deve ser levado em consideração no tratamento anti-hipertensivo. OBJETIVOS: Avaliar o nível de 
qualidade de vida dos portadores de hipertensão arterial atendidos em Unidades de Estratégias de Saúde da Família nos municípios de 
Recife-PE, através de um instrumento específico - MINICHAL – Brasil. MÉTODO: Estudo observacional transversal e quantitativo de 59 
hipertensos adultos acompanhados nas Unidades de Saúde da Família do Município de Recife-PE no período de julho a setembro de 
2012. CEP EERP-USP nº061/2013. RESULTADOS /  CONCLUSÃO: Observou-se que a maioria da clientela hipertensa era do sexo feminino, 
idosa, baixa escolaridade e apresentava outra doença crônica associada a hipertensão arterial, possuía sobrepeso ou obesidade, fazia uso 
de medicamentos prescritos e evidenciavam um maior comprometimento na QV e maiores escores em ambos os domínios do estado 
mental e nas manifestações somáticas (EM e MS). DESCRITORES: Hipertensão arterial; qualidade de vida; Programa de Saúde da Família, 
enfermagem.REFERÊNCIAS:  1.Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Hipertensão, Sociedade Brasileira de Nefrologia. 
VI Diretrizes brasileiras de hipertensão. Arq Bras Cardiol [Internet]. 2010 [cited 2013 out 24];95(1-supl.1):1-51. Available from: http://
publicacoes.cardiol.br/consenso/2010/Diretriz_hipertensao_associados.pdf
2.Lieberman A. Aspectos epidemiológicos e o impacto clínico da hipertensão no indivíduo idoso. Rev Bras Hipertens [Internet]. 2007 [cited 
2013 out 24]; 14(1):17-20. Available from: http://departamentos.cardiol.br/dha/revista/14-1/05-aspectos-epidemiologicos.pdf

PESQUISA ORIGINAL – RELATO DE CASO

RELATO DE CASO DE VALVA AÓRTICA QUADRICÚSPIDE– SEGUIMENTO DO CASO CLÍNICO

Patrícia Carvalho Medrado,.Sarah de Souza Lira Gameleira, Luana Freire Goes, Margareth de Souza Lira Handro ,
José Maria Fernandes, .Ivan Rivera

Instituição: 1- Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, 2- Faculdade de Medicina da Universidade 
Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, 3- Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, 4- Cardiologista do HarmonyCor 
- Centro Médico Cardiológico, Maceió – AL, 5- Cardiologista do HarmonyCor - Centro Médico Cardiológico, Maceió – AL, 6- Universidade 

Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas

INTRODUÇÃO: Valva aórtica quadricúspide é uma anomalia congênita rara. A maioria dos casos são descobertos incidentalmente, em autópsias 
ou achados cirúrgicos, e um menor número de casos são detectados no pré-operatório, durante estudo ecocardiográfico ou aortografia. A mais 
comum anormalidade associada com essa anomalia é insuficiência aórtica.OBJETIVO: Relatar os achados ecocardiográficos de cardiopatia rara 
em um paciente com valva aórtica quadricúspide. METODOLOGIA: Paciente do sexo masculino, 40 anos, natural de Alagoas, assintomático do 
ponto de vista cardiológico. Procurou inicialmente o serviço de cardiologia da Medicor em 2007 para avaliação de aptidão cardiorrespiratória. 
Relata praticar atividade esportiva competitiva. Ao exame físico encontrava-se em bom estado geral, eupneico, acianótico, afebril, orientado 
e consciente. P.A.: 120x80 mmHg. Aparelho cardiovascular: Ritmo Cardíaco Regular, em 2 tempos, bulhas normofonéticas, comsopro sistólico 
+-++/4+ em foco aórtico. Demais sistemas sem anormalidades. Eletrocardiograma: Ritmo Sinusal, discreto distúrbio da condução pelo ramo 
direito, repolarização ventricular precoce.Radiografia de tórax: Normal.Teste ergométrico: Aptidão cardiorrespiratória superior, VO2 máximo 
de 56,28 ml/Kg/min, comportamento fisiológico da pressão arterial.Ecocardiograma: Diâmetros cavitários normais, espessuras das paredes 
do ventrículo esquerdo normais, função sistólica do ventrículo esquerdo normal, valva aórtica tetracúspide, com discreto espessamento das 
extremidades de suas cúspides, com abertura preservada, demais valvas sem anormalidades morfofuncionais. Ao Doppler: Refluxo aórtico 
discreto, gradiente VE-AO máximo: 6mmHg.RESULTADO:Paciente evolui após 6 anos com piora progressiva lenta da insuficiência valvar 
aórtica, porém continua com a prática de atividade física intensa e com consultas regulares ao cardiologista para avaliação da insuficiência 
valvar. CONCLUSÃO:A possibilidade da abordagem cirúrgica conservadora, salienta o valor de um diagnóstico mais precoce da valva aórtica 
quadricúspide. O ecocardiogramatranstorácico é o método diagnóstico de escolha tanto para o diagnóstico quanto para determinar o grau de 
disfunção valvar aórtica e sua progressão.
Palavras-chave: cardiopatia congênita rara, valva aórtica quadricúspide, ecocardiograma

PESQUISA ORIGINAL

RELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE DE MASSA CORPOÓREA E FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR NO PRIMEIRO E 
SEGUNDO RETORNO DO PROGRAMA PREVENCÁRDIO

Sergio Nunes Pereira, Luiz Osório Cruz Portela;Elisandra dos Santos;Izabelle Balta Zumba, Leonardo Machado Thaís Cauduro Dallasta.
Professor Titular de Cirurgia, Professor Associado CEFD, Mestre em Estatística, Acadêmica de Medicina, 

Acadêmico de Educação Física,  Nutricionista do HUSM

Instiuição: Universidade Federal de Santa Maria, RS.

INTRODUÇÃO: É fato conhecido que o sobrepeso e a obesidade são fatores desencadeantes de alterações corporais e metabólicas e contribuem 
para a ocorrência de dislipidemia e doenças como diabete, hipertensão arterial e arteriosclerose envolvendo as doenças cerebrovasculares, 
cardiopatia isquêmica e doença arterial oclusiva periférica. Em nossa própria experiência encontramos evidências destes fatos incluindo 
também outros fatores comodieta rica em gorduras e carboidratos, sedentarismo, tabagismo e estresse. OBJETIVOS: analisar os resultados 
de pessoas eutróficas (com IMC entre 20 e 25) e pessoas com sobrepeso/obesidade, avaliando os parâmetros clínicos e laboratoriais de cada 
um dos grupos e relacionando-os com os dados da literatura.METODOLOGIA:O trabalho analisou dados do Programa de Prevenção Primária 
em Cardiologia, baseado na Mudança de Estilo de Vida. As informações são referentes às fichas de primeiro e segundo retornos do Programa, 
que incluem medidas de IMC, FC, PAS e PAD, glicemia, colesterol total, HDL e LDL e triglicerídeos. Em ambos os retornos os participantes 
foram divididos em Grupo I -eutróficos (IMC< 25)e Grupo II - sobrepeso/obesidade (IMC > 25). No primeiro retorno foram avaliados 114 
participantes sendo 76 eutróficos e 38 com sobrepeso/obesidade. No segundo retorno foram avaliados 59 participantes sendo 47 eutróficos 
e 12 com sobrepeso/obesidade. Os dados obtidos foram lançados em planilha de cálculoe analisadas pelo Programa SPSS 16. Os dados foram 
analisados pelo usando o Teste de Mann-Whitney e foram considerados válidos, os valores de significância de p <0,05.RESULTADOS:No 
primeiro retorno a frequência cardíaca e o colesterol LDL não mostraramvariação significativa. Os demais parâmetros: pressão arterial 
sistólica e diastólica, glicemia, colesterol total e os triglicerídeos foram significativamente mais levados no grupo II. Quanto ao colesterol HDL 
ocorreu o contrário, pois foi mais elevado no grupo I. No segundo retorno não houve variação significativa na frequência cardíaca e na pressão 
arterial sistólica. A pressão diastólica, a glicemia, o colesterol total e os triglicerídeos estavam significativamente mais elevadosno grupo II. O 
colesterol LDLficou  mais elevado no grupo II. Já o colesterol HDL mostrou níveis significativamente mais altos no grupo I do que no grupo II. 
DISCUSSÃO:Estes achados estão de acordo com a literatura, que associa um estilo saudável de vida com elevação dos fatores de proteção e o 
sobrepeso/obesidade com os fatores de risco cardiovascular. CONCLUSÃO: O presente estudo reforça a importância da manutenção do peso 
adequado para a preservação do aparelho cardiovascular e enfatiza a necessidade de manter a atividade física e alimentação adequada para 
manter o índice de massa corporal abaixo de 25.

PESQUISA ORIGINAL – RELATO DE CASO

HIPERTENSÃO RENOVASCULAR SECUNDÁRIA A HIPER-HOMOCISTEINEMIA: RELATO DE CASO 

Adam Barros do Amaral, ScheilaVasconcelos Ávila da Costa (Co-orientadora),  Allan Roberto Marques Silva (Orientador)

Instituições Faculdade de Medicina  da Universidade Federal do Pará, 2- Hospital Saúde da Mulher 3- Hospital Ophir Loyola

Introdução: Hipertensão renovascular é considerada a segunda causa de hipertensão secundária precedida pelas doenças renais. Estudos 
indicam 25% a 30% de estenose de artéria renal em portadores de doença coronarianae doença vascular periférica Neste aspecto deve 

ser considerada a relação de causa e efeito entre o quadro hipertensivo e aestenose da artéria renal principalmente nos mais idosos, 
portadores de doença aterosclerótica, pois a doença renovascular pode ocorrer em um paciente já previamente hipertenso. A causa mais 

comum de estenose de artéria renal, provocada por doença intrínseca da artéria é, de acordo com a literatura, a doença ateromatosa, 
respondendo por cerca de 90% dos casos, seguidas pela displasia fibromuscular.

INTRODUÇÃO: Hipertensão renovascular é considerada a segunda causa de hipertensão secundária precedida pelas doenças renais. 
Estudos indicam 25% a 30% de estenose de artéria renal em portadores de doença coronarianae doença vascular periférica Neste aspecto 
deve ser considerada a relação de causa e efeito entre o quadro hipertensivo e aestenose da artéria renal principalmente nos mais idosos, 
portadores de doença aterosclerótica, pois a doença renovascular pode ocorrer em um paciente já previamente hipertenso. A causa mais 

comum de estenose de artéria renal, provocada por doença intrínseca da artéria é, de acordo com a literatura, a doença ateromatosa, 
respondendo por cerca de 90% dos casos, seguidas pela displasia fibromuscular.

OBJETIVO: descrever um caso de hipertensão renovascular secundária a hiper-homocisteinemia em paciente jovem. METODOLOGIA: as 
informações foram obtidas por meio de revisão do prontuário, registro dos métodos diagnósticos os quais o paciente foi submetido e revisão da 
literatura. RELATO DE CASO: Paciente J.S.C, 44 anos, sexo masculino, com histórico de infarto agudo do miocárdio e colocação de Stent há um 
ano, e doença renal crônica grau 3, deu entrada no setor de nefrologia com suspeita de hipertensão secundária. Ao exame físico apresentou PA: 
175x90 mmHg, sem edemas. Sendo solicitadas cintilografia e ressonância magnética do abdômen. Os exames confirmaram provável estenose 
de artéria renal esquerda, caracterizando diagnóstico de Hipertensão renovascular. Foi solicitado angiotomografia do abdômen e os achados 
revelaram trombose da aorta abdominal no nível das artérias renais estendendo-se por 3,1 cm; trombose na origem da mesentérica superior 
estendendo-se por 1,9 cm, reabilitando por colaterais da artéria mesentérica inferior, que se apresenta com ectasia, tortuosa e redundante. 
Estreitamento focal moderado da artéria renal direita;ectasia, tortuosidade e aspecto redundante da artéria esplênica;ectasia do tronco 
celíaco e da artéria hepática. O rim esquerdo era nutrido por colaterais das artérias lombares e mesentérica inferior. Aos exames laboratoriais 
apresentou homocisteína com valor de 21,5µmoL/L. O paciente cursa em terapia farmacológica com anti-hipertensivosexceto inibidores da 
enzima conversora da angiotensina e bloqueadores do receptor da angiotensina II, omeprazol, sinvastatina,clopidogrel e foi incluído ácido 
fólico 5mg/dia na conduta. Após dois meses de tratamento, o paciente retornou ao serviço e no exame físico apresentava-se sem edemas e 
com PA de 140x 80 mmHg, com administração de ácido fólico os valores de homocisteína baixaram para 12,54 µmoL/L, ficando na faixa de 
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normalidade. CONCLUSÃO: Os achados tanto clínicos, quanto dos exames complementares e, principalmente a presença de aterosclerose 
acelerada no paciente jovem, fecharam o diagnóstico do paciente em Hipertensão Renovascular Secundária a Hiper-homocisteinemia.

PESQUISA ORIGINAL / ORIGINAL RESEARCH

RESULTADOS CIRÚRGICOS DO TRATAMENTO ABERTO (CONVENCIONAL) 
DOS ANEURISMAS TORACOABDOMINAIS E ABDOMINAIS

João Batista Vieira de Carvalho; Priscila Capeli de Souza; Diego Pereira Freire; André CezárioDalsóquio; Thaís Cristina Carvalho, Karoline 
Pereira Reis Vieira de Carvalho

Professor e Coordenador do Grupo de Pesquisa em Transplante e Reperfusão de Órgãos, UNIFENAS, Alfenas, MG.
Acadêmicos do Curso de Medicina da Universidade José do Rosário Vellano, UNIFENAS, Alfenas, MG.Membros da ANGIOLIGA.Liga de 

Angiologia e Cirurgia Vascular, UNIFENAS, Alfenas, MG.

Instituição:Grupo de Transplante e Reperfusão de Órgãos; Angioliga; Departamento de Cirurgia Cardiovascular e Angiologia e Cirurgia 
Vascular, Faculdade de Ciências Médicas da UNIFENAS, Alfenas, MG.

INTRODUÇÃO: Os aneurismas de aorta são de difícil tratamento e a morbimortalidade associada aos procedimentos cirúrgicos convencionais 
é alta..Apresentamos a casuística de pacientes com aneurismas de aorta tratados com cirurgia convencional em serviço dereferência.
MATERIAL E MÉTODO: Apresentamos a cauística em terapêutica com abordagem convencional de pacientes operados no Hospital 
Universitário AlzirVellano, Universidade José do Rosário Vellano, Alfenas, MG no período entre 14 de fevereiro de 2000 a 10 de outubro de 
2012.Nesse período foram operados 124 pacientes com aneurismas de aorta abdominal sendo que 108 apresentavam aneurisma infrarrenal, 
12 toracoabdominais e 04 justarrenais.Os pacientes foram 96 do sexo masculino e 28 do sexo feminino. RESULTADOS: A incisão mais utilizada 
foi a mediana xifopúbica para o tratamento dos aneurismas infrarrenais e justarrenais.Atoracofrenolaparotomia foi utilizada nos pacientes 
com aneurismas toracoabdominais.A mortalidade foi de 20% para os pacientes com aneurismas da aorta abdominal infrarrenal, 60 % para 
os justarrenais e 50% para os toracoabdominais.Os aneurismas rotos apresentaram maior mortalidade em torno de 70 %.A prótese mais 
empregada foi a de Dacron 16x8 mm.A síndrome de reperfusão foi a maior responsável pelos óbitos (45%) e o choque hemorrágico foi 
a principal causa de óbito nos aneurismas rotos.A permanência hospitalar média foi de 14 dias e a menor permanência foi de 07 dias.Os 
óbitos em peroperatórios ocorreram em 22 pacientes.A principal causa de morte per-operatória foi o choque hipovolêmico hemorrágico 
e a segunda maior causa de óbito per-operatória foi o infarto agudo do miocárdio. DISCUSSÃO: Os pacientes com aneurismas de aorta 
apresentam melhor evolução cirúrgica quando o aneurisma é infrarrenal e a cirurgia é eletiva.Os aneurismas toracoabdominais e justarrenais 
apresentam alta mortalidade cirúrgica a despeito de todas as medidas tecnológicas disponíveis empregadas durante a cirurgia convencional. 
O tempo de internação é prolongado e está relacionado com a presença de comorbidades nos pacientes.A abordagem endovascular parece 
ser uma opção com menor morbimortalidade quando a anatomia for favorável . Até o presente momento não empregamos a abordagem 
endovascular e a cirurgia convencional é a opção de primeira escolha no serviço.

PESQUISA ORIGINAL / ORIGINAL RESEARCH

SUBSTITUIÇÃO VASCULAR COM NEOVASOS OBTIDOS DE SEGMENTOS DE DURA-MATER DE PORCOS

Joao Batista Vieira Carvalho1; Vinícius Miranda Borges; Niliane Mayrink StoppaSotero; Luiz Flávio Cozza Vaz; 
Carlos Henrique Toledo Netto, Camila Vieira de Carvalho Pereira Reis - UNIFENAS, ALFENAS - MG - BRASIL. 

Professor e Coordenador do Grupo de Pesquisa em Transplante e Reperfusão de Órgãos,  UNIFENAS, Alfenas, MG.
Acadêmicos do Curso de Medicina da Universidade José do Rosário Vellano, UNIFENAS, Alfenas, MG.Membros da ANGIOLIGA.

Liga de Angiologia e Cirurgia  Vascular, UNIFENAS, Alfenas, MG.
Instituição:Grupo de Transplante e Reperfusão de Órgãos; Angioliga; Departamento de Cirurgia  Cardiovascular e Angiologia e Cirurgia 

Vascular, Faculdade de Ciências Médicas da UNIFENAS,  Alfenas, MG.

OBJETIVO:Estudar o comportamento de neovaso obtido da dura-máter de porcos na substituição de segmentos vasculares. MATERIAL E 
MÉTODO: Utilizou-se 20-vinte porcos machos com peso médio de 35 kg que foram submetidos a anestesia geral endovenosa, intubados e 
mantidos em ventilação mecânica.Dez (n=10) porcos foram utilizados como doadores. Através de craniotomia realizou-se a exposição da 
dura-máter sendo retirados de 10 x 10 cm quadrangulares que foram lavados com sorofisiológico e a seguir moldados para constitui um 
neovaso-substituto vascular-com emprego de sutura de prolene 5- 0 contínua seguido de vedação com cianocrilato por envolvimento por 
segunda camada de tecido dural. Os porcos receptores (n=10) foram operados através de inguinotomia esquerda com incisão vertical e 

dissecção da artéria femoral superficial.Realizou-seheparinização com 1 ml de heparina solução Roche.Procedeu-se à arterectomia de 7,0 
cm desta artéria após clampeamento vascular e a seguir implante do neovaso obtido de dura-máter com anastomose término-terminal 
com prolene 50 contínuo.Abertos os clampes observou-se durante 15 minutos a presença de pulsos e a ocorrência de trombose.Após este 
período realizou-se a inguinorrafia com nylon 30 pontos separados.Após 30 dias da cirurgia foram retirados os enxertos e submetidos a exame 
macroscópico para avaliação de complicações como deiscência, formação de pseudoaneurismas e endotelização.Os enxertos foram incluídos 
em parafina e corados com HE e examinado a microscopia óptica.Para análise estatística utilizou-se o teste t de Kruskall Wallis e t-Student ( 
valor de significância p ≤ 0,05). RESULTADOS: Observou-se trombose em 30 % dos enxertos. Em 70 % dos enxertos observou-se a patência.
Não se observou a formação de pseudoaneurismas Não se observou gangrena e isquemia dos membros dos porcos operados com oclusão 
do enxerto e trombose.A análise anátomo-patológica não revelou a presença de endotelização em 10% dos enxertos examinados.A presença 
de esboço de neoíntima não endotelizada estava presente em 100% dos enxertos. CONCLUSÕES: Apesar da alta prevalência de trombose, 
observou-se que 70 % dos enxertos encontravam-se patentes. Os segmentos de dura-máter constituindo neovasos podem representar uma 
opção para substituição arterial.

PESQUISA ORIGINAL / ORIGINAL RESEARCH

SUBSTITUIÇÃO VASCULAR COM NEOVASOS OBTIDOS DE SEGMENTOS PERITONEAIS DE COELHOS
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INTRODUÇÃO: A utilização de segmentos peritoneais de coelhos para substituição de segmentos arterectomizados ou em derivações 
fêmorofemorais curtas foi estudada com relação a deiscência, formação de pseudoaneurismas e rupturas secundárias assim como a 
endotelização do segmento implantado. MATERIAL E MÉTODO: Utilizou-se 20-vinte coelhos sendo 10 do sexo feminino e 10 do sexo masculino.
Os coelhos foram submetidos a anestesia geral endovenosa, intubados e mantidos em ventilação mecânica.Através de laparotomia mediana 
realizou-se a exposição da cavidade abdominal sendo retirado segmentos de peritônio de 10x10 cm quadrangulares que foram lavados com 
sorofisiológico e a seguir moldados para constitui um neovaso-substituto vascular-com emprego de sutura de prolene 70 contínua seguido 
de vedação com cianocrilato por envolvimento por segunda camada de tecido peritoneal.Após obtenção do substituto arterial constituído 
de peritônio procedeu-se a laparorrafia com vicril1 através de sutura contínua e pele com pontos nylon 30.A seguir realizou-se inguinotomia 
esquerda através de incisão vertical e dissecou-se isolando a artéria femoral superficial do coelho.Realizou-seheparinização com 1 ml de 
heparina solução Roche.Retirou-se 5,0 cm de artéria após clampeamento vascular e a seguir feito anastomose término-terminal com prolene 
70 contínuo.Abertos os clampes observou-se durante 15 minutos a presença de pulsos e a ocorrência de trombose.Após este período  
realizou-se a inguinorrafia com nylon 30 pontos separados.Após 30 dias da cirurgia foi retirada o enxerto e submetido a exame macroscópico 
para avaliação de complicações como deiscência, formação de pseudoaneurismas e endotelização.O enxerto foi incluído em parafina e corado 
com HE e examinado a microscopia optica.Para análise estatística utilizou-se o teste t de student e k-quadrado.
RESULTADOS:Observou-se trombose em 60 % dos enxertos.Em 40 % dos enxertos observou-se a patência.Em 30% dos enxertos trombosados 
ocorreu ruptura com formação de pseudoaneurisma.Não ocorreu gangrena do membro dos coelhos operados que evoluíram para oclusão 
do enxerto com trombose.A análise anatomo-patológica revelou presença de endotelização em 14% dos enxertos examinados.A presença 
de neoíntima não endotelizada no entanto estava presente em 86% dos enxertos.Não houve diferença estatística significativa entre o sexo 
e tempo de patência em 30 dias de evolução.CONCLUSÃO:A presença de endotelização do enxerto de segmento peritoneal demonstra a 
possibilidade de emprego em situações especiais em que não se dispõe de outro substituto arterial.Apesar da alta prevalência de trombose, 
observou-se que em 40 % dos enxertos ainda encontravam-se patentes. Os segmentos peritoneais podem representar uma alternativa diante 
de situações complexas na ausência de outras opções para substituição arterial.
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normalidade. CONCLUSÃO: Os achados tanto clínicos, quanto dos exames complementares e, principalmente a presença de aterosclerose 
acelerada no paciente jovem, fecharam o diagnóstico do paciente em Hipertensão Renovascular Secundária a Hiper-homocisteinemia.
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RESULTADOS CIRÚRGICOS DO TRATAMENTO ABERTO (CONVENCIONAL) 
DOS ANEURISMAS TORACOABDOMINAIS E ABDOMINAIS

João Batista Vieira de Carvalho; Priscila Capeli de Souza; Diego Pereira Freire; André CezárioDalsóquio; Thaís Cristina Carvalho, Karoline 
Pereira Reis Vieira de Carvalho

Professor e Coordenador do Grupo de Pesquisa em Transplante e Reperfusão de Órgãos, UNIFENAS, Alfenas, MG.
Acadêmicos do Curso de Medicina da Universidade José do Rosário Vellano, UNIFENAS, Alfenas, MG.Membros da ANGIOLIGA.Liga de 

Angiologia e Cirurgia Vascular, UNIFENAS, Alfenas, MG.

Instituição:Grupo de Transplante e Reperfusão de Órgãos; Angioliga; Departamento de Cirurgia Cardiovascular e Angiologia e Cirurgia 
Vascular, Faculdade de Ciências Médicas da UNIFENAS, Alfenas, MG.

INTRODUÇÃO: Os aneurismas de aorta são de difícil tratamento e a morbimortalidade associada aos procedimentos cirúrgicos convencionais 
é alta..Apresentamos a casuística de pacientes com aneurismas de aorta tratados com cirurgia convencional em serviço dereferência.
MATERIAL E MÉTODO: Apresentamos a cauística em terapêutica com abordagem convencional de pacientes operados no Hospital 
Universitário AlzirVellano, Universidade José do Rosário Vellano, Alfenas, MG no período entre 14 de fevereiro de 2000 a 10 de outubro de 
2012.Nesse período foram operados 124 pacientes com aneurismas de aorta abdominal sendo que 108 apresentavam aneurisma infrarrenal, 
12 toracoabdominais e 04 justarrenais.Os pacientes foram 96 do sexo masculino e 28 do sexo feminino. RESULTADOS: A incisão mais utilizada 
foi a mediana xifopúbica para o tratamento dos aneurismas infrarrenais e justarrenais.Atoracofrenolaparotomia foi utilizada nos pacientes 
com aneurismas toracoabdominais.A mortalidade foi de 20% para os pacientes com aneurismas da aorta abdominal infrarrenal, 60 % para 
os justarrenais e 50% para os toracoabdominais.Os aneurismas rotos apresentaram maior mortalidade em torno de 70 %.A prótese mais 
empregada foi a de Dacron 16x8 mm.A síndrome de reperfusão foi a maior responsável pelos óbitos (45%) e o choque hemorrágico foi 
a principal causa de óbito nos aneurismas rotos.A permanência hospitalar média foi de 14 dias e a menor permanência foi de 07 dias.Os 
óbitos em peroperatórios ocorreram em 22 pacientes.A principal causa de morte per-operatória foi o choque hipovolêmico hemorrágico 
e a segunda maior causa de óbito per-operatória foi o infarto agudo do miocárdio. DISCUSSÃO: Os pacientes com aneurismas de aorta 
apresentam melhor evolução cirúrgica quando o aneurisma é infrarrenal e a cirurgia é eletiva.Os aneurismas toracoabdominais e justarrenais 
apresentam alta mortalidade cirúrgica a despeito de todas as medidas tecnológicas disponíveis empregadas durante a cirurgia convencional. 
O tempo de internação é prolongado e está relacionado com a presença de comorbidades nos pacientes.A abordagem endovascular parece 
ser uma opção com menor morbimortalidade quando a anatomia for favorável . Até o presente momento não empregamos a abordagem 
endovascular e a cirurgia convencional é a opção de primeira escolha no serviço.
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OBJETIVO:Estudar o comportamento de neovaso obtido da dura-máter de porcos na substituição de segmentos vasculares. MATERIAL E 
MÉTODO: Utilizou-se 20-vinte porcos machos com peso médio de 35 kg que foram submetidos a anestesia geral endovenosa, intubados e 
mantidos em ventilação mecânica.Dez (n=10) porcos foram utilizados como doadores. Através de craniotomia realizou-se a exposição da 
dura-máter sendo retirados de 10 x 10 cm quadrangulares que foram lavados com sorofisiológico e a seguir moldados para constitui um 
neovaso-substituto vascular-com emprego de sutura de prolene 5- 0 contínua seguido de vedação com cianocrilato por envolvimento por 
segunda camada de tecido dural. Os porcos receptores (n=10) foram operados através de inguinotomia esquerda com incisão vertical e 

dissecção da artéria femoral superficial.Realizou-seheparinização com 1 ml de heparina solução Roche.Procedeu-se à arterectomia de 7,0 
cm desta artéria após clampeamento vascular e a seguir implante do neovaso obtido de dura-máter com anastomose término-terminal 
com prolene 50 contínuo.Abertos os clampes observou-se durante 15 minutos a presença de pulsos e a ocorrência de trombose.Após este 
período realizou-se a inguinorrafia com nylon 30 pontos separados.Após 30 dias da cirurgia foram retirados os enxertos e submetidos a exame 
macroscópico para avaliação de complicações como deiscência, formação de pseudoaneurismas e endotelização.Os enxertos foram incluídos 
em parafina e corados com HE e examinado a microscopia óptica.Para análise estatística utilizou-se o teste t de Kruskall Wallis e t-Student ( 
valor de significância p ≤ 0,05). RESULTADOS: Observou-se trombose em 30 % dos enxertos. Em 70 % dos enxertos observou-se a patência.
Não se observou a formação de pseudoaneurismas Não se observou gangrena e isquemia dos membros dos porcos operados com oclusão 
do enxerto e trombose.A análise anátomo-patológica não revelou a presença de endotelização em 10% dos enxertos examinados.A presença 
de esboço de neoíntima não endotelizada estava presente em 100% dos enxertos. CONCLUSÕES: Apesar da alta prevalência de trombose, 
observou-se que 70 % dos enxertos encontravam-se patentes. Os segmentos de dura-máter constituindo neovasos podem representar uma 
opção para substituição arterial.
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INTRODUÇÃO: A utilização de segmentos peritoneais de coelhos para substituição de segmentos arterectomizados ou em derivações 
fêmorofemorais curtas foi estudada com relação a deiscência, formação de pseudoaneurismas e rupturas secundárias assim como a 
endotelização do segmento implantado. MATERIAL E MÉTODO: Utilizou-se 20-vinte coelhos sendo 10 do sexo feminino e 10 do sexo masculino.
Os coelhos foram submetidos a anestesia geral endovenosa, intubados e mantidos em ventilação mecânica.Através de laparotomia mediana 
realizou-se a exposição da cavidade abdominal sendo retirado segmentos de peritônio de 10x10 cm quadrangulares que foram lavados com 
sorofisiológico e a seguir moldados para constitui um neovaso-substituto vascular-com emprego de sutura de prolene 70 contínua seguido 
de vedação com cianocrilato por envolvimento por segunda camada de tecido peritoneal.Após obtenção do substituto arterial constituído 
de peritônio procedeu-se a laparorrafia com vicril1 através de sutura contínua e pele com pontos nylon 30.A seguir realizou-se inguinotomia 
esquerda através de incisão vertical e dissecou-se isolando a artéria femoral superficial do coelho.Realizou-seheparinização com 1 ml de 
heparina solução Roche.Retirou-se 5,0 cm de artéria após clampeamento vascular e a seguir feito anastomose término-terminal com prolene 
70 contínuo.Abertos os clampes observou-se durante 15 minutos a presença de pulsos e a ocorrência de trombose.Após este período  
realizou-se a inguinorrafia com nylon 30 pontos separados.Após 30 dias da cirurgia foi retirada o enxerto e submetido a exame macroscópico 
para avaliação de complicações como deiscência, formação de pseudoaneurismas e endotelização.O enxerto foi incluído em parafina e corado 
com HE e examinado a microscopia optica.Para análise estatística utilizou-se o teste t de student e k-quadrado.
RESULTADOS:Observou-se trombose em 60 % dos enxertos.Em 40 % dos enxertos observou-se a patência.Em 30% dos enxertos trombosados 
ocorreu ruptura com formação de pseudoaneurisma.Não ocorreu gangrena do membro dos coelhos operados que evoluíram para oclusão 
do enxerto com trombose.A análise anatomo-patológica revelou presença de endotelização em 14% dos enxertos examinados.A presença 
de neoíntima não endotelizada no entanto estava presente em 86% dos enxertos.Não houve diferença estatística significativa entre o sexo 
e tempo de patência em 30 dias de evolução.CONCLUSÃO:A presença de endotelização do enxerto de segmento peritoneal demonstra a 
possibilidade de emprego em situações especiais em que não se dispõe de outro substituto arterial.Apesar da alta prevalência de trombose, 
observou-se que em 40 % dos enxertos ainda encontravam-se patentes. Os segmentos peritoneais podem representar uma alternativa diante 
de situações complexas na ausência de outras opções para substituição arterial.
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PESQUISA ORIGINAL: RELATO DE CASO

SÍNDROME DE GORDON COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE HIPERTENSÃO 
ARTERIAL SISTÊMICA SECUNDÁRIA NA INFÂNCIA.
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Serviço de Cardiologia Pediátrica do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul - HRMS

INTRODUÇÃO: O pseudohipoaldosteronismo primário tipo II ou Síndrome de Gordon é uma entidade rara, de herança monogênica dominante, 
caracterizada principalmente por hipertensão arterial sistêmica, hipercalemia e acidose metabólica hiperclorêmica. 
RELATO DO CASO: Paciente de seis anos idade, sexo masculino, deu entrada no pronto-atendimento com história de hipertensão arterial 
sistêmica após aferição em domicílio. Encontrava-se assintomático e ao exame físico, de alterado, hipertenso e taquicárdico. Exames 
laboratoriais normais, exceto por hipercalemia e gasometria arterial com acidose metabólica; eletrocardiograma evidenciava taquicardia 
sinusal e hipertrofia ventricular esquerda. Encaminhado ao centro de terapia intensiva devido crise hipertensiva para administração de 
nitroprussiato de sódio endovenoso. Iniciado investigação para hipertensão arterial secundária, solicitou-se função tireoideana, urina tipo I, 
urina de 24 horas, ácido vanilmandélico e metanefrinas, radiografia de tórax, ultrassonografia de rins e vias urinárias e de abdômen total os 
quais estavam normais; ecocardiograma transtorácico evidenciou hipertrofia ventricular esquerda moderada. Os níveis de renina plasmática 
eram baixos e os de aldosterona estavam no limite inferior da normalidade. Confirmado hipótese diagnóstica de Síndrome de Gordon, iniciou-
se tratamento com hidroclorotiazida e dieta hipossódica, diminuindo-se gradativamente os níveis pressóricos. DISCUSSÃO: Os achados 
clássicos da Síndrome de Gordon são os de hipertensão arterial sistêmica, hipercalemia e acidose metabólica. A função renal é normal, 
estando os níveis séricos de renina e aldosterona baixos na maioria dos casos.A terapia simples com dieta hipossódica e diuréticos tiazídicos 
é capaz de normalizar as alterações acima descritas, diminuindo drasticamente a morbimortalidade relacionada à doença. CONCLUSÃO: 
A Síndrome de Gordon é doença rara, de curso extremamente benigno se tratada corretamente e em tempo hábil, não devendo fugir do 
diagnóstico diferencial de hipertensão arterial sistêmica em infantes, principalmente naqueles com alterações da acidemia e dos níveis 
séricos de potássio.
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OBJETIVO: Apresentar um caso de um paciente com coarctação da aorta torácica tratado com reconstrução-plastia da aorta.
INTRODUÇÃO: Coarctação, do latim coartatio, quando se refere ao arco aórtico, normalmente indica uma constrição no istmo aórtico entre 
a origem da artéria subclávia esquerda e o ductusarteriosus. Evans 1 descreveu sua ocorrência em uma de cada 1.000 autópsias, sendo que 
Abbot 2 relatou incidência de 178 em sua série de 1.000 casos de cardiopatias congênitas. Esta malformação foi, primariamente, descrita 
em 1760 por Morgani, e a partir de então, muitos estudos foram realizados. Apesar de se apresentar pura e simplesmente como uma 
lesão vascular, sua patogênese e seu tratamento ainda permanecem controversos. Entre os fatores responsáveis por essas controvérsias, 
a dificuldade nas relações anatômicas e a influência do fechamento do ductusarteriosustalvez sejam as principais. METODO: Aperesentou-
se um caso de coarctação da aorta torácica em criança de dez anos de idade do sexo masculino atendido no Hospital Universitário Alzira 
Vellano com quadro de hipertensão arterial com níveis pressórios de 160/100 mmHg e ausência de pulsos distas em membros inferiores 
assintomática. RESULTADOS: A criança foi submetida a propedêutica para hipertensão sendo feito o diagnóstico com angiotomografia de 
aorta torácica que revelou a presença de coarctação a nível do istmo aórtico após- a origem da artéria subclávia esquerda.Procedeu-se ao 

tratamento cirúrgico com cirurgia de reconstrução da aorta com plstia e tubo de Dacron término-terminal com boa evolução pós-operatória.
CONCLUSÃO: A evolução do paciente pré-operatóriafoi marcada pela total ausência de sintomas e a suspeita diagnósticaembasada pela 
anamnese e exame físico do paciente que apresentava-se hipertenso e com ausência de pulsos distais.Aangiotomografia confirmou 
o diagnóstico e forneceu os dados anatômicos essenciais para a correçãocirúrgicabm sucedida.A coarctação da aorta é uma doença que 
continua a desafiar os investigadores, clínicos e cirurgiões, numa ampla faixa de idade de seus pacientes. Fetos, recém-nascidos e lactentes 
se apresentam com aspectos particulares no diagnóstico etratamento, eque muitas vezes podem ser de natureza urgente. O tratamento 
com cirurgia, angioplastia com cateter balão, stentsintravasculares ou a combinação de terapias podem apresentar obstruções recorrentes 
ou residuais, que podem, entretanto, ser diagnosticadas e tratadas adequadamente. Alterações fisiológicas importantes, sob a forma de 
hipertrofia ventricular esquerda, hipertensão arterial sistêmica ou doença vascular podem surgir muitas décadas após o procedimento inicial.
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OBJETIVO: Apresenta-se a casuística de tratamento cirúrgico de persistência do canal arterial em pacientes pediátricos do Hospital 
Universitário Alzira Vellano.

INTRODUÇÃO: O canal arterial, na vida intra-útero, comporta-se como um conduto arterial vital para o satisfatório desenvolvimento do feto, 
uma vez que desvia mais da metade do débito cardíaco para a circulação sistêmica e umbilico-placental. Ao nascimento, ante a elevação 
sangüínea da pressão de oxigênio, ocorre a constrição desse canal, concomitantemente à dilatação da circulação pulmonar, estabelecendo, 
dessa forma, um novo padrão circulatório no recém-nascido (RN).Em RN prematuros, no entanto, esse mecanismo de fechamento do canal 
arterial não ocorre em cerca de 50% dos casos, culminando no defeito cardíaco congênito denominado persistência do canal arterial (PCA). 
A terapêutica clínica do PCA se baseia, especialmente, na administração de indometacina, agente inibidor da síntese de prostaglandinas, 
associado à restrição de fluídos e diuréticos. Entretanto, nas situações que o PCA é refratário ao manejo clínico, é indicada a sua ligadura 
cirúrgica, com o intuito de atenuar suas complicações hemodinâmicas.. Apesar de essa intervenção apresentar resultados satisfatórios, ela não 
está livre decomplicações. Portanto, o objetivo desse estudo é evidenciar aspectos clínicos e cirúrgicos. MÉTODO:Três pacientes pediátrico, 
dois com um mês e duas semanas de vida e outro paciente com sete anos de vida foram tratados cirurgicamente no Hospital Universitário 
Alzira Vellano em Alfenas, UNIFENAS, no período de junho de 2012 a outubro de 2013 com quadro de persistência de canal arterial.O quadro 
clínico e as particularidades cirúrgicas de cada paciente  e de seu tratamento são aqui estudados. RESULTADOS :OS três pacientes evoluíram 
satisfatoriamente após tratamento cirúrgico sob anestesia geral, toracotomia ânterolateral esquerda no 4º espaço intercostal,  dissecção e 
clampeamento do ducto com secção e sutura de seus cotos na artéria pulmonar esquerda e aorta. DISCUSSÃO:A possibilidade de tratamento 
cirúrgico no local de nascimento sem necessidade de transferência e mobilização para outros hospitais aponta para uma solução exequível no 
tratamento dos pacientes com esta patologia cardíaca que é a mais comum das cardiopatias congênitas.
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TRAUMA CONTUSO TORACOABDOMINAL COM CHOQUE HIPOVOLÊMICO E ESPLENECTOMIA 
EM PACIENTE COM ¨SITUS INVERSUS TOTALIS¨

Joao Batista Vieira Carvalho; Vinícius Miranda Borges; Niliane Mayrink Stoppa Sotero; Luiz Flávio Cozza Vaz; 
Carlos Henrique Toledo Netto, Camila Vieira de Carvalho Pereira Reis. 

Professor e Coordenador do Grupo de Pesquisa em Transplante e Reperfusão de Órgãos, UNIFENAS, Alfenas, MG.
Acadêmicos do Curso de Medicina da Universidade José do Rosário Vellano, 
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PESQUISA ORIGINAL: RELATO DE CASO

SÍNDROME DE GORDON COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE HIPERTENSÃO 
ARTERIAL SISTÊMICA SECUNDÁRIA NA INFÂNCIA.

Guilherme Viotto Rodrigues da Silva, Camila Lino Martins, Manuela Janini Gonçalves, 
Marcello Laneza Felício, Marcos Augusto de Moraes Silva

Disciplina de Cirurgia Cardiovascular do Departamento de Cirurgia e Ortopedia da Faculdade de Medicina de Botucatu - Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - FMB/UNESP

Serviço de Cardiologia Pediátrica do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul - HRMS

INTRODUÇÃO: O pseudohipoaldosteronismo primário tipo II ou Síndrome de Gordon é uma entidade rara, de herança monogênica dominante, 
caracterizada principalmente por hipertensão arterial sistêmica, hipercalemia e acidose metabólica hiperclorêmica. 
RELATO DO CASO: Paciente de seis anos idade, sexo masculino, deu entrada no pronto-atendimento com história de hipertensão arterial 
sistêmica após aferição em domicílio. Encontrava-se assintomático e ao exame físico, de alterado, hipertenso e taquicárdico. Exames 
laboratoriais normais, exceto por hipercalemia e gasometria arterial com acidose metabólica; eletrocardiograma evidenciava taquicardia 
sinusal e hipertrofia ventricular esquerda. Encaminhado ao centro de terapia intensiva devido crise hipertensiva para administração de 
nitroprussiato de sódio endovenoso. Iniciado investigação para hipertensão arterial secundária, solicitou-se função tireoideana, urina tipo I, 
urina de 24 horas, ácido vanilmandélico e metanefrinas, radiografia de tórax, ultrassonografia de rins e vias urinárias e de abdômen total os 
quais estavam normais; ecocardiograma transtorácico evidenciou hipertrofia ventricular esquerda moderada. Os níveis de renina plasmática 
eram baixos e os de aldosterona estavam no limite inferior da normalidade. Confirmado hipótese diagnóstica de Síndrome de Gordon, iniciou-
se tratamento com hidroclorotiazida e dieta hipossódica, diminuindo-se gradativamente os níveis pressóricos. DISCUSSÃO: Os achados 
clássicos da Síndrome de Gordon são os de hipertensão arterial sistêmica, hipercalemia e acidose metabólica. A função renal é normal, 
estando os níveis séricos de renina e aldosterona baixos na maioria dos casos.A terapia simples com dieta hipossódica e diuréticos tiazídicos 
é capaz de normalizar as alterações acima descritas, diminuindo drasticamente a morbimortalidade relacionada à doença. CONCLUSÃO: 
A Síndrome de Gordon é doença rara, de curso extremamente benigno se tratada corretamente e em tempo hábil, não devendo fugir do 
diagnóstico diferencial de hipertensão arterial sistêmica em infantes, principalmente naqueles com alterações da acidemia e dos níveis 
séricos de potássio.

PESQUISA ORIGINAL / ORIGINAL RESEARCH

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE COARCTAÇÃO DE AORTA ISTMICA

João Batista Vieira de Carvalho; Isadora Ribeiro Viana Brito; Laryssa Gonçalves Vieira; Caio Carvalho dos Santos Souza; 
Ana Paula Ghisi, Karoline Pereira Reis Vieira de Carvalho 

Professor e Coordenador do Grupo de Pesquisa em Transplante e Reperfusão de Órgãos, UNIFENAS, Alfenas, MG.
Acadêmicos do Curso de Medicina da Universidade José do Rosário Vellano, UNIFENAS, Alfenas, MG.Membros da ANGIOLIGA.Liga de 

Angiologia e Cirurgia Vascular, UNIFENAS, Alfenas, MG.

Instituição: Grupo de Transplante e Reperfusão de Órgãos; Angioliga; Departamento de Cirurgia Cardiovascular e Angiologia e Cirurgia 
Vascular, Faculdade de Ciências Médicas da UNIFENAS, Alfenas, MG.

OBJETIVO: Apresentar um caso de um paciente com coarctação da aorta torácica tratado com reconstrução-plastia da aorta.
INTRODUÇÃO: Coarctação, do latim coartatio, quando se refere ao arco aórtico, normalmente indica uma constrição no istmo aórtico entre 
a origem da artéria subclávia esquerda e o ductusarteriosus. Evans 1 descreveu sua ocorrência em uma de cada 1.000 autópsias, sendo que 
Abbot 2 relatou incidência de 178 em sua série de 1.000 casos de cardiopatias congênitas. Esta malformação foi, primariamente, descrita 
em 1760 por Morgani, e a partir de então, muitos estudos foram realizados. Apesar de se apresentar pura e simplesmente como uma 
lesão vascular, sua patogênese e seu tratamento ainda permanecem controversos. Entre os fatores responsáveis por essas controvérsias, 
a dificuldade nas relações anatômicas e a influência do fechamento do ductusarteriosustalvez sejam as principais. METODO: Aperesentou-
se um caso de coarctação da aorta torácica em criança de dez anos de idade do sexo masculino atendido no Hospital Universitário Alzira 
Vellano com quadro de hipertensão arterial com níveis pressórios de 160/100 mmHg e ausência de pulsos distas em membros inferiores 
assintomática. RESULTADOS: A criança foi submetida a propedêutica para hipertensão sendo feito o diagnóstico com angiotomografia de 
aorta torácica que revelou a presença de coarctação a nível do istmo aórtico após- a origem da artéria subclávia esquerda.Procedeu-se ao 

tratamento cirúrgico com cirurgia de reconstrução da aorta com plstia e tubo de Dacron término-terminal com boa evolução pós-operatória.
CONCLUSÃO: A evolução do paciente pré-operatóriafoi marcada pela total ausência de sintomas e a suspeita diagnósticaembasada pela 
anamnese e exame físico do paciente que apresentava-se hipertenso e com ausência de pulsos distais.Aangiotomografia confirmou 
o diagnóstico e forneceu os dados anatômicos essenciais para a correçãocirúrgicabm sucedida.A coarctação da aorta é uma doença que 
continua a desafiar os investigadores, clínicos e cirurgiões, numa ampla faixa de idade de seus pacientes. Fetos, recém-nascidos e lactentes 
se apresentam com aspectos particulares no diagnóstico etratamento, eque muitas vezes podem ser de natureza urgente. O tratamento 
com cirurgia, angioplastia com cateter balão, stentsintravasculares ou a combinação de terapias podem apresentar obstruções recorrentes 
ou residuais, que podem, entretanto, ser diagnosticadas e tratadas adequadamente. Alterações fisiológicas importantes, sob a forma de 
hipertrofia ventricular esquerda, hipertensão arterial sistêmica ou doença vascular podem surgir muitas décadas após o procedimento inicial.

PESQUISA ORIGINAL / ORIGINAL RESEARCH

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PACIENTES COM PERSISTÊNCIA DO CANAL ARTERIAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
 ALZIRA VELLANO, UNIFENAS, ALFENAS MG

João Batista Vieira de Carvalho; Karoline Pereira Reis Vieira de Carvalho Camila Vieira de Carvalho Pereira Reis    
Diego Pereira Freire Laís Terem de Almeida Diego  StabileGarofo de Moura       

  
       Professor Associado Cirurgia Cardiovascular,  Departamento de Cirurgia Faculdade de Medicina da UFMG

                 Departamento de Cirurgia Faculdade de Ciências Médicas da UNIFENAS Alfenas-  MG. Acadêmicos do Curso de Medicina da 
Faculdade de Ciências Médicas da UNIFENAS. Médicos Residentes  em Cirurgia Geral HUAV Alfenas MG

Instituição:Grupo de Pesquisa em Angiologia e Cirurgia Cardiovascular,  Disciplina de Cirurgia Cardiovascular Faculdade de Medicina da 
UFMG, Disciplina de Cirurgia Vascular da Faculdade de Ciências Médicas da UNIFENAS - Alfenas MG

OBJETIVO: Apresenta-se a casuística de tratamento cirúrgico de persistência do canal arterial em pacientes pediátricos do Hospital 
Universitário Alzira Vellano.

INTRODUÇÃO: O canal arterial, na vida intra-útero, comporta-se como um conduto arterial vital para o satisfatório desenvolvimento do feto, 
uma vez que desvia mais da metade do débito cardíaco para a circulação sistêmica e umbilico-placental. Ao nascimento, ante a elevação 
sangüínea da pressão de oxigênio, ocorre a constrição desse canal, concomitantemente à dilatação da circulação pulmonar, estabelecendo, 
dessa forma, um novo padrão circulatório no recém-nascido (RN).Em RN prematuros, no entanto, esse mecanismo de fechamento do canal 
arterial não ocorre em cerca de 50% dos casos, culminando no defeito cardíaco congênito denominado persistência do canal arterial (PCA). 
A terapêutica clínica do PCA se baseia, especialmente, na administração de indometacina, agente inibidor da síntese de prostaglandinas, 
associado à restrição de fluídos e diuréticos. Entretanto, nas situações que o PCA é refratário ao manejo clínico, é indicada a sua ligadura 
cirúrgica, com o intuito de atenuar suas complicações hemodinâmicas.. Apesar de essa intervenção apresentar resultados satisfatórios, ela não 
está livre decomplicações. Portanto, o objetivo desse estudo é evidenciar aspectos clínicos e cirúrgicos. MÉTODO:Três pacientes pediátrico, 
dois com um mês e duas semanas de vida e outro paciente com sete anos de vida foram tratados cirurgicamente no Hospital Universitário 
Alzira Vellano em Alfenas, UNIFENAS, no período de junho de 2012 a outubro de 2013 com quadro de persistência de canal arterial.O quadro 
clínico e as particularidades cirúrgicas de cada paciente  e de seu tratamento são aqui estudados. RESULTADOS :OS três pacientes evoluíram 
satisfatoriamente após tratamento cirúrgico sob anestesia geral, toracotomia ânterolateral esquerda no 4º espaço intercostal,  dissecção e 
clampeamento do ducto com secção e sutura de seus cotos na artéria pulmonar esquerda e aorta. DISCUSSÃO:A possibilidade de tratamento 
cirúrgico no local de nascimento sem necessidade de transferência e mobilização para outros hospitais aponta para uma solução exequível no 
tratamento dos pacientes com esta patologia cardíaca que é a mais comum das cardiopatias congênitas.

PESQUISA ORIGINAL / ORIGINAL RESEARCH

TRAUMA CONTUSO TORACOABDOMINAL COM CHOQUE HIPOVOLÊMICO E ESPLENECTOMIA 
EM PACIENTE COM ¨SITUS INVERSUS TOTALIS¨

Joao Batista Vieira Carvalho; Vinícius Miranda Borges; Niliane Mayrink Stoppa Sotero; Luiz Flávio Cozza Vaz; 
Carlos Henrique Toledo Netto, Camila Vieira de Carvalho Pereira Reis. 

Professor e Coordenador do Grupo de Pesquisa em Transplante e Reperfusão de Órgãos, UNIFENAS, Alfenas, MG.
Acadêmicos do Curso de Medicina da Universidade José do Rosário Vellano, 
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Vascular, Faculdade de Ciências Médicas da UNIFENAS,  Alfenas, MG.

OBJETIVO:Apresentamos um caso de trauma contuso toracoabdominal com choque hipovolêmico e ruptura esplênica em paciente com 
situsinversustotalis.INTRODUÇÃO:Situsinversusé uma alteração congênita rara, caracterizada pelo desenvolvimento das vísceras no lado 
oposto de sua topografia, como se fosse uma imagem espelhada. O situsinversustotalis(SIT) é designado quando a alteração surge com 
dextrocardia − ápice cardíaco voltado para a direita. Assim, no SIT, átrios e todas as vísceras, tanto abdominais como torácicas, aparecem no 
lado oposto de sua topografia habitual (Fig. 1) (Johnson et al., 2008). MÉTODO:Um paciente de 07 anos de idade, sexo masculino, vítima de 
queda de bicicleta e trauma contuso toracoabdominal atendido no Hospital Universitário Alzira Vellano com quadro de choque hipovolêmico 
e submetido a cirurgia de laparotomia exploradora com esplenectomia devido a ruptura esplênica.Na tomografia computadorizada com 
contraste pré-operatória foi feito fiagnóstico de tuptura esplênica com hemoperitônio em paciente com situs inversus totalis. DISCUSSÃO: 
Trata-se de uma raridade a ocorrência  de um caso de situs inversus totalis associado a trauma toracoabdominal com necessidade de 
intervenção cirúrgica e esplenectomia de urgência.Não se observou na literatura pesquisada a descrição de caso semelhante.

PESQUISA DE REVISÃO

TÉCNICA “NO-TOUCH” NO PREPARO DA VEIA SAFENA A SER UTILIZADA NA REVASCULARIZAÇÃO 
MIOCÁRDICA: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

Bruna Gomes de Castro,  Rafaela Sales, Dr FranciscoSiosney, Dr José Kleberth, Dra Monica Farias, Prof. Dr José Wanderley (orientador).

Instituição:  Instituto de Doenças do Coração de Alagoas / Santa Casa de Maceió

OBJETIVO: realizar um levantamento da produção científica que abarca informações referentes à técnica “no touch” para o preparo da 
veia safena (VS) a ser utilizada em cirurgias de revascularização do miocárdio.  MÉTODO: pesquisa de revisão de literatura dos últimos 
10 anos (2003-2013) de produção científica utilizando como referências as publicações disponibilizadas na Revista Brasileira de Cirurgia 
Cardiovascular e no Arquivo Brasileiro de Cardiologia, ambos do banco de dados SCIELO; e do The JournalofThoracicand Cardiovascular 
Surgery, disponibilizado pelo PubMed. Os descritores utilizados foram: veia safena, revascularização do miocárdio, ponte e endotélio vascular. 
CONCLUSÃO: A técnica “no touch” baseia-se na manutenção de cerca de 1cm de tecido adiposo ao redor da veia no momento de sua 
retirada, associa-se a isso a mínima manipulação e a não necessidade de dilatação da mesma. As consequências apresentadas a partir de 
estudos randomizados nas publicações revisadas apontam melhor integridade endotelial, melhor atividade da enzima precursora de óxido 
nítrico, melhor taxa de permeabilidade, redução de vasoespasmos, menor desenvolvimento de torções dos enxertos longos e maior proteção 
contra isquemia. Esses resultados demonstram que a utilização da técnica “no touch” na retirada da veia safena, em comparação à técnica 
convencional, pode trazer maiores benefícios à manutenção estrutural e fisiológica desses enxertos utilizados na cirurgia de revascularização 
do miocárdio.  DISCUSSÃO: No fim da década de 1960 o enxerto de veia safena introduzido por Favaloro na cirurgia de revascularização do 
miocárdio¹, sendo hoje amplamente utilizada², mesmo diante das vantagens encontradas na utilização de enxertos arteriais, os quais possuem 
uma patência mais elevada em relação à veia safena³. Diante desse quadro, surge então a necessidade de buscar um aperfeiçoamento da 
técnica envolvida na retirada e no preparo da VS, a fim de garantir uma melhor preservação de sua estrutura e, consequentemente, de sua 
função; trazendo com isso maiores chances de sucesso na cirurgia, visto que a qualidade e o tipo de enxerto empregado relacionam-se a esse 
sucesso4. É nesse enredo que entra em cena a técnica “no touch” de preparo da VS a ser utilizada na revascularização do miocárdio, visando 
a diminuição de traumas mecânicos e a manutenção da integridade endotelial e funcional através da conservação de um pedículo de tecido 
adiposo com cerca de 1 cm ao seu redor após a dissecção4. A VS possui características que, à exposição das pressões de distensão, podem 
ser afetadas; seja no preparo, na manipulação ou no alto fluxo pulsátil que recebe após sua implantação. Esse estresse ao qual é submetida 
pode ser responsável, em parte, pelas alterações que contribuem para uma trombose precoce do enerto5. Experimentos in vitro demonstram 
que ao se realizar o seu estiramento longitudinal, ocorre um aumento da expressão de enzimas – metaloproteinases - que degradam a matriz 
extracelular; bem como de seus receptores; além de ter havido ainda um estímulo à proliferação da adventícia; permitindo a conclusão de 
que a disfunção endotelial ocorrida na VS implantada pode ser causada pela tração5. Se os traumatismos sofridos pelo enxerto levam à 
alteração de sua integridade estrutural, à lesão endotelial, à deposição de plaquetas e à indução e aceleração do processo aterosclerótico; 
deve-se, então haver um esforço a fim de se evitar a lesão da parede da veia durante seu preparo; visando a melhoria dos resultados de sua 
conservação4. Para esse fim, a técnica “no touch” visa um aperfeiçoamento da técnica convencional, mantendo o tecido adiposo ao seu 
redor, buscando uma mínima manipulação e uma não necessidade de dilatação da mesma4. Em estudo prospectivo randomizado2 publicado 
em 2007 houve uma comparação das alterações ocorridas em enxertos preparados por três métodos diferentes, o convencional, onde foi 
realizado o desnudamento e a extensão da VS; o intermediário, onde foi realizado apenas o desnudamento, e a “no touch”, onde a veia não foi 
desnudada nem dilatada. Observou-se em avaliação morfológica uma maior integridade endotelial, maior perviabilidade sob a angiografia, e 

maior presença da eNOS nas paredes da veia em estudo histoquímico nos indivíduos do grupo submetidos à técnica “no touch”. 
Em estudo longitudinal randomizado6, publicado em 2006, foi comparado a permeabilidade dos enxertos preparados pela técnica “no touch” 
e pela técnica convencional, observando-se uma melhor patência da veia tratada pelo método “no touch”, tanto em curto prazo (18 meses, 
89% convencional vs. 95% no-touch; p<0,0025) quanto em longo prazo (8,5 anos, 76% convencional vs. 90% no-touch; p<0,01). . A eficácia 
dessa técnica é tão relevante que esse estudo mostra que a permeabilidade do enxerto de VS preparado por ela demonstra-se comparável ao 
da artéria torácica interna esquerda. Uma avaliação microscópica e ultra-estrutural do endotélio de veia safena preparada pela técnica “no 
touch”7, publicada em 2008, evidenciou que a não remoção do tecido perivascular, somado à menor manipulação pressórica e manual da 
veia safena, possibilita uma maior preservação estrutural, além da manutenção de fatores hormonais. 
A técnica “no touch” permite, portanto, uma melhor integridade endotelial do enxerto, além de possibilitar proteção contra espasmos e 
isquemia, uma maior disponibilidade de óxido nítrico, maior patência e ainda protege contra torções dos enxertos longos, devido ao tecido 
circundante2.  Referências bibliográficas: 1. Albuquerque MG, Farran JÁ, Pereira CAP, Romano ER, Brotto INM, Romano MLP. Aneurisma 
gigante de ponte de safena para coronária direita após angioplastia. ArqBrasCardiol. 2012; 99 (2): 125-127 
2. Rueda F, Souza D, Lima RC, Menezes A, Johansson B, Dashwood M, et al. Nova técnica cirúrgica de preparo da veia safena para revascularização 
do miocárdio sem manipulação direta – no-touch. ArqBrasCardiol. 2008; 90(6): 388-395. 
3. Viaro F, Carlotti CG, Rodrigues AJ, Vicente WVA, Bassetto S, Reis GS, et al. Disfunção endotelial causada pela pressão aguda de distensão em 
veias safenas humanas utilizadas para revascularização do miocárdio. RevBrasCirCardiovasc. 2007; 22(2): 169-175. 
4. Souza DSR, Gomes WJ. O futuro da veia safena como conduto na cirurgia de revascularização miocárdica. Revista Brasileira de Cirurgia 
Cardiovascular. 2008; 23(3): III-VII. 
5. Tineli RA, Viaro F, Dalio MB, Reis GS, Basseto S, Vicente WVA, et al. Forças mecânicas e veias safenas humanas: implicação na revascularização 
do miocárdio. RevBrasCirCardiovasc. 2007; 22(1): 87-95. 
6. Souza DS, Johansson B, Bojö L, Karlsson R, Geijer H, Filbey D, et al. Harvesting the saphenous vein with surrounding tissue for CABG provides 
long-term graft patency comparable to the left internal thoracic artery: results of a randomized longitudinal trial. J ThoracCardiovasc Surg. 
2006; 132(2):373-8. 
7. Silva VS, Ishigai MMS, Freymüller E, Branco JNR, Gaia DF, Gabriel EA, et al. Avaliação microscópica e ultra-estrutural do endotélio de veia 
safena preparada pela técnica “no touch”. RevBrasCirCardiovasc 2008; 23(3): 323-329. 

PESQUISA DE REVISÃO

USO DE CONTRACEPTIVOS ORAIS E A OCORRÊNCIA DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO EM MULHERES

Lívia Feitosa Alves, Marcella Barros Alencar Correia, Prof. Dr. Paulo Alberto de Lima Ramos(orientador). 

INTRODUÇÃO: Os contraceptivos orais são o método reversível mais utilizado pelas mulheres brasileiras para planejamento familiar. 
Consiste na associação de um estrogênio (em geral, etinilestradiol) e um progestagênio ou em apresentações de progestagênio isolado sem 
o componente estrogênico. Os efeitos dos hormônios sexuais femininos sobre o sistema cardiovascular se devem à existência de receptores 
de estrogênio e progesterona em todas as camadas constituintes dos vasos sanguíneos. OBJETIVOS: Avaliar o risco de tromboembolismo 
venoso (TEV) em mulheres usuárias de contraceptivos orais combinados (COC) tendo por base evidências científicas recentes.MÉTODOS: 
Estudo de revisão de 25 artigos obtidos nas bases bibliográficas DYNAMED, PUBMED e SCIELO, publicados entre os anos de 2009 a 2013, que 
atendiam ao tema. Dentre eles constavam estudos de revisão bibliográfica (8), estudo e coorte (6), revisão sistemática (3), revisão sistemática 
e metanálise (3), estudo caso controle (1), estudo epidemiológico (1) e estudos transversais (3). CONCLUSÃO: O tromboembolismo venoso 
é uma doença multifatorial, devendo,em sua relação com os contraceptivos orais, considerar-se: a dose de etinilestradiol, a duração de uso 
ea coexistência de outros fatores de risco associados, como idade, índice de massa corporal, histórico familiar e intervenções cirúrgicas. As 
evidências indicam que mulheres que utilizam COC têm maiores riscos de TEV que aquelas não usuárias deste método contraceptivo. Os 
riscospara TEV variam de acordo com a quantidade de estrogênio e do tipo de progesterona na composição do COC. Oscontraceptivos orais 
combinados de terceira (desogestrol, gestodeno) e quarta (drospirenona) gerações apresentam maior risco de TEV em comparação aos de 
segunda geração (levonogestrel ou noretisterona). A frequência de TEV é maior nos membros inferiores que nos superiores, bem como a 
ocorrência de embolia pulmonar. Em todo caso, as pacientes devem ser alertadas sobre os riscos potenciais e os benefícios relacionados ao 
uso de COC, devendo ser a primeira escolha os contraceptivos orais de segunda geração.
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OBJETIVO:Apresentamos um caso de trauma contuso toracoabdominal com choque hipovolêmico e ruptura esplênica em paciente com 
situsinversustotalis.INTRODUÇÃO:Situsinversusé uma alteração congênita rara, caracterizada pelo desenvolvimento das vísceras no lado 
oposto de sua topografia, como se fosse uma imagem espelhada. O situsinversustotalis(SIT) é designado quando a alteração surge com 
dextrocardia − ápice cardíaco voltado para a direita. Assim, no SIT, átrios e todas as vísceras, tanto abdominais como torácicas, aparecem no 
lado oposto de sua topografia habitual (Fig. 1) (Johnson et al., 2008). MÉTODO:Um paciente de 07 anos de idade, sexo masculino, vítima de 
queda de bicicleta e trauma contuso toracoabdominal atendido no Hospital Universitário Alzira Vellano com quadro de choque hipovolêmico 
e submetido a cirurgia de laparotomia exploradora com esplenectomia devido a ruptura esplênica.Na tomografia computadorizada com 
contraste pré-operatória foi feito fiagnóstico de tuptura esplênica com hemoperitônio em paciente com situs inversus totalis. DISCUSSÃO: 
Trata-se de uma raridade a ocorrência  de um caso de situs inversus totalis associado a trauma toracoabdominal com necessidade de 
intervenção cirúrgica e esplenectomia de urgência.Não se observou na literatura pesquisada a descrição de caso semelhante.

PESQUISA DE REVISÃO

TÉCNICA “NO-TOUCH” NO PREPARO DA VEIA SAFENA A SER UTILIZADA NA REVASCULARIZAÇÃO 
MIOCÁRDICA: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

Bruna Gomes de Castro,  Rafaela Sales, Dr FranciscoSiosney, Dr José Kleberth, Dra Monica Farias, Prof. Dr José Wanderley (orientador).

Instituição:  Instituto de Doenças do Coração de Alagoas / Santa Casa de Maceió

OBJETIVO: realizar um levantamento da produção científica que abarca informações referentes à técnica “no touch” para o preparo da 
veia safena (VS) a ser utilizada em cirurgias de revascularização do miocárdio.  MÉTODO: pesquisa de revisão de literatura dos últimos 
10 anos (2003-2013) de produção científica utilizando como referências as publicações disponibilizadas na Revista Brasileira de Cirurgia 
Cardiovascular e no Arquivo Brasileiro de Cardiologia, ambos do banco de dados SCIELO; e do The JournalofThoracicand Cardiovascular 
Surgery, disponibilizado pelo PubMed. Os descritores utilizados foram: veia safena, revascularização do miocárdio, ponte e endotélio vascular. 
CONCLUSÃO: A técnica “no touch” baseia-se na manutenção de cerca de 1cm de tecido adiposo ao redor da veia no momento de sua 
retirada, associa-se a isso a mínima manipulação e a não necessidade de dilatação da mesma. As consequências apresentadas a partir de 
estudos randomizados nas publicações revisadas apontam melhor integridade endotelial, melhor atividade da enzima precursora de óxido 
nítrico, melhor taxa de permeabilidade, redução de vasoespasmos, menor desenvolvimento de torções dos enxertos longos e maior proteção 
contra isquemia. Esses resultados demonstram que a utilização da técnica “no touch” na retirada da veia safena, em comparação à técnica 
convencional, pode trazer maiores benefícios à manutenção estrutural e fisiológica desses enxertos utilizados na cirurgia de revascularização 
do miocárdio.  DISCUSSÃO: No fim da década de 1960 o enxerto de veia safena introduzido por Favaloro na cirurgia de revascularização do 
miocárdio¹, sendo hoje amplamente utilizada², mesmo diante das vantagens encontradas na utilização de enxertos arteriais, os quais possuem 
uma patência mais elevada em relação à veia safena³. Diante desse quadro, surge então a necessidade de buscar um aperfeiçoamento da 
técnica envolvida na retirada e no preparo da VS, a fim de garantir uma melhor preservação de sua estrutura e, consequentemente, de sua 
função; trazendo com isso maiores chances de sucesso na cirurgia, visto que a qualidade e o tipo de enxerto empregado relacionam-se a esse 
sucesso4. É nesse enredo que entra em cena a técnica “no touch” de preparo da VS a ser utilizada na revascularização do miocárdio, visando 
a diminuição de traumas mecânicos e a manutenção da integridade endotelial e funcional através da conservação de um pedículo de tecido 
adiposo com cerca de 1 cm ao seu redor após a dissecção4. A VS possui características que, à exposição das pressões de distensão, podem 
ser afetadas; seja no preparo, na manipulação ou no alto fluxo pulsátil que recebe após sua implantação. Esse estresse ao qual é submetida 
pode ser responsável, em parte, pelas alterações que contribuem para uma trombose precoce do enerto5. Experimentos in vitro demonstram 
que ao se realizar o seu estiramento longitudinal, ocorre um aumento da expressão de enzimas – metaloproteinases - que degradam a matriz 
extracelular; bem como de seus receptores; além de ter havido ainda um estímulo à proliferação da adventícia; permitindo a conclusão de 
que a disfunção endotelial ocorrida na VS implantada pode ser causada pela tração5. Se os traumatismos sofridos pelo enxerto levam à 
alteração de sua integridade estrutural, à lesão endotelial, à deposição de plaquetas e à indução e aceleração do processo aterosclerótico; 
deve-se, então haver um esforço a fim de se evitar a lesão da parede da veia durante seu preparo; visando a melhoria dos resultados de sua 
conservação4. Para esse fim, a técnica “no touch” visa um aperfeiçoamento da técnica convencional, mantendo o tecido adiposo ao seu 
redor, buscando uma mínima manipulação e uma não necessidade de dilatação da mesma4. Em estudo prospectivo randomizado2 publicado 
em 2007 houve uma comparação das alterações ocorridas em enxertos preparados por três métodos diferentes, o convencional, onde foi 
realizado o desnudamento e a extensão da VS; o intermediário, onde foi realizado apenas o desnudamento, e a “no touch”, onde a veia não foi 
desnudada nem dilatada. Observou-se em avaliação morfológica uma maior integridade endotelial, maior perviabilidade sob a angiografia, e 

maior presença da eNOS nas paredes da veia em estudo histoquímico nos indivíduos do grupo submetidos à técnica “no touch”. 
Em estudo longitudinal randomizado6, publicado em 2006, foi comparado a permeabilidade dos enxertos preparados pela técnica “no touch” 
e pela técnica convencional, observando-se uma melhor patência da veia tratada pelo método “no touch”, tanto em curto prazo (18 meses, 
89% convencional vs. 95% no-touch; p<0,0025) quanto em longo prazo (8,5 anos, 76% convencional vs. 90% no-touch; p<0,01). . A eficácia 
dessa técnica é tão relevante que esse estudo mostra que a permeabilidade do enxerto de VS preparado por ela demonstra-se comparável ao 
da artéria torácica interna esquerda. Uma avaliação microscópica e ultra-estrutural do endotélio de veia safena preparada pela técnica “no 
touch”7, publicada em 2008, evidenciou que a não remoção do tecido perivascular, somado à menor manipulação pressórica e manual da 
veia safena, possibilita uma maior preservação estrutural, além da manutenção de fatores hormonais. 
A técnica “no touch” permite, portanto, uma melhor integridade endotelial do enxerto, além de possibilitar proteção contra espasmos e 
isquemia, uma maior disponibilidade de óxido nítrico, maior patência e ainda protege contra torções dos enxertos longos, devido ao tecido 
circundante2.  Referências bibliográficas: 1. Albuquerque MG, Farran JÁ, Pereira CAP, Romano ER, Brotto INM, Romano MLP. Aneurisma 
gigante de ponte de safena para coronária direita após angioplastia. ArqBrasCardiol. 2012; 99 (2): 125-127 
2. Rueda F, Souza D, Lima RC, Menezes A, Johansson B, Dashwood M, et al. Nova técnica cirúrgica de preparo da veia safena para revascularização 
do miocárdio sem manipulação direta – no-touch. ArqBrasCardiol. 2008; 90(6): 388-395. 
3. Viaro F, Carlotti CG, Rodrigues AJ, Vicente WVA, Bassetto S, Reis GS, et al. Disfunção endotelial causada pela pressão aguda de distensão em 
veias safenas humanas utilizadas para revascularização do miocárdio. RevBrasCirCardiovasc. 2007; 22(2): 169-175. 
4. Souza DSR, Gomes WJ. O futuro da veia safena como conduto na cirurgia de revascularização miocárdica. Revista Brasileira de Cirurgia 
Cardiovascular. 2008; 23(3): III-VII. 
5. Tineli RA, Viaro F, Dalio MB, Reis GS, Basseto S, Vicente WVA, et al. Forças mecânicas e veias safenas humanas: implicação na revascularização 
do miocárdio. RevBrasCirCardiovasc. 2007; 22(1): 87-95. 
6. Souza DS, Johansson B, Bojö L, Karlsson R, Geijer H, Filbey D, et al. Harvesting the saphenous vein with surrounding tissue for CABG provides 
long-term graft patency comparable to the left internal thoracic artery: results of a randomized longitudinal trial. J ThoracCardiovasc Surg. 
2006; 132(2):373-8. 
7. Silva VS, Ishigai MMS, Freymüller E, Branco JNR, Gaia DF, Gabriel EA, et al. Avaliação microscópica e ultra-estrutural do endotélio de veia 
safena preparada pela técnica “no touch”. RevBrasCirCardiovasc 2008; 23(3): 323-329. 

PESQUISA DE REVISÃO

USO DE CONTRACEPTIVOS ORAIS E A OCORRÊNCIA DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO EM MULHERES

Lívia Feitosa Alves, Marcella Barros Alencar Correia, Prof. Dr. Paulo Alberto de Lima Ramos(orientador). 

INTRODUÇÃO: Os contraceptivos orais são o método reversível mais utilizado pelas mulheres brasileiras para planejamento familiar. 
Consiste na associação de um estrogênio (em geral, etinilestradiol) e um progestagênio ou em apresentações de progestagênio isolado sem 
o componente estrogênico. Os efeitos dos hormônios sexuais femininos sobre o sistema cardiovascular se devem à existência de receptores 
de estrogênio e progesterona em todas as camadas constituintes dos vasos sanguíneos. OBJETIVOS: Avaliar o risco de tromboembolismo 
venoso (TEV) em mulheres usuárias de contraceptivos orais combinados (COC) tendo por base evidências científicas recentes.MÉTODOS: 
Estudo de revisão de 25 artigos obtidos nas bases bibliográficas DYNAMED, PUBMED e SCIELO, publicados entre os anos de 2009 a 2013, que 
atendiam ao tema. Dentre eles constavam estudos de revisão bibliográfica (8), estudo e coorte (6), revisão sistemática (3), revisão sistemática 
e metanálise (3), estudo caso controle (1), estudo epidemiológico (1) e estudos transversais (3). CONCLUSÃO: O tromboembolismo venoso 
é uma doença multifatorial, devendo,em sua relação com os contraceptivos orais, considerar-se: a dose de etinilestradiol, a duração de uso 
ea coexistência de outros fatores de risco associados, como idade, índice de massa corporal, histórico familiar e intervenções cirúrgicas. As 
evidências indicam que mulheres que utilizam COC têm maiores riscos de TEV que aquelas não usuárias deste método contraceptivo. Os 
riscospara TEV variam de acordo com a quantidade de estrogênio e do tipo de progesterona na composição do COC. Oscontraceptivos orais 
combinados de terceira (desogestrol, gestodeno) e quarta (drospirenona) gerações apresentam maior risco de TEV em comparação aos de 
segunda geração (levonogestrel ou noretisterona). A frequência de TEV é maior nos membros inferiores que nos superiores, bem como a 
ocorrência de embolia pulmonar. Em todo caso, as pacientes devem ser alertadas sobre os riscos potenciais e os benefícios relacionados ao 
uso de COC, devendo ser a primeira escolha os contraceptivos orais de segunda geração.
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EFEITO DA CRIOTERAPIA NA AÇÃO HIPOTENSORA PÓS EXERCÍCIO EM ATLETAS DE FUTEBOL PROFISSIONAL

Edvaldo Júnior, Inaldo Freire, Eduardo Batista, Pedro Neves (Orientador)

Sport Club do recife; Mestrando do Programa de Pós Graduação da Faculdade Pernambucana de Saúde;
Mestre em Educação Física; Professor da Faculdade IBGM, Faculdade Boa Viagem e FaculdadeSão Miguel

INTRODUÇÃ: O futebol profissional representa uma atividade com alta demanda energética, cardiovascular e das estruturas osteomioarticulares 
do corpo do atleta. Neste esporte, tornam-se frequentes os eventos de lesão, por trauma ou relacionadas ao tecido muscular.Desta forma, 
profissionais que trabalham com este esporte,são obrigados a realizar monitoramento das condições físicas dos atletas e adotarem terapias e 
estratégias nutricionais adjuvantes a recuperação, como a crioterapia. Por outro lado, atletas de futebol profissional, apresentam adaptações 
cardiovasculares em função da rotina de treino, como hipertrofia miocárdica, maior variabilidade da frequência cardíaca e controle barorreflexo. 
Estas adaptações levam é a hipotensão pós exercício. O tratamento com a crioterapia promove vasoconstricção o que poderia afetar a 
resposta hipotensora pós exercício. OBJETIVO: Desta forma, o objetivo do nosso trabalho foi analisar os possíveis efeitos da crioterapia na 
resposta hipotensora pós exercício em atletas profissionais de futebol. METODOLOGIA: Para tanto, foram recrutados 10 atletas profissionais 
que voluntariamente concordaram em fazer parte do estudo, os quais foram dividido em grupo controle (5 atletas) e grupo crioterapia (5 
atletas). Os sujeitos apresentavam média de idade 23 ± 4 anos, massa corporal 76 ± 10kg, Estatura 178 ± 8 cm  e percentual de gordura 
de 8,6 ± 3%. Todos os atletas apresentavam perfeito estado de saúde segundo parecer médico e dentro dos níveis de condicionamento 
físico esperado para o dado período da temporada. Medidas de pressão arterial (PA) foram tomadas com os sujeitos em posição sentada, 
seguindo as recomendações do American Heart Association, através do uso do aparelho aneroide de marca BD e estetoscópio rappaportde 
mesma marca, sendo a medida tomadaem três tempos diferentes, a saber, antes do treinamento (pré), imediatamente após o treinamento 
(agudo) e vinte minutos após o treinamento (pós), quando um dos grupos realizou a crioterapia enquanto o outro permanecia em repouso 
sentado. O treinamento físico consistiu em um período de aquecimento, um coletivo em campo reduzido e um período de volta à calma. 
Para a análise dos dados foi utilizado o software STATISTICA 8.0 através da analise de variância two-way para medidas repetidas e post hoc de 
Tukey. Resultados o grupo crioterapia apresentou elevação da Pressão arterial diastólica no momento pós exercício. CONCLUSÃO: O uso da 
crioterapia pode afetar o funcionamento vascular, causando elevação da pressão arterial diastólica.

PESQUISA ORIGINAL – RELATO DE CASO

HIPERTENSÃO ARTERIAL RENOVASCULAR COM LESÃO DE ÓRGÃOS-ALVO: ACHADOS CLÍNICOS, 
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO ATRAVÉS DE ABLAÇÃO RENAL

Carlos Aurélio Santos Aragão, Manuela Sena de Freitas, Mateus Santana de Andrade, Williasmin Batista de Sousa, Enfa. Fernanda Lays Souza 
Góes Santos, Tania Maria de Andrade Rodrigues (Orientadora).

Instituições: 1- Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, 
 Grupo de Anatomia Molecular da Universidade Federal de Sergipe.

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial, sendo caracterizada por níveis elevados e 
sustentados de pressão arterial (PA). Trata-se do mais importante fator de risco modificável para o desenvolvimento de doença cardiovascular 
(DCV), a qual se exterioriza, predominantemente, através do acometimentos cardíaco, cerebral, renal e vascular periférico. (PASSOS, 2006). 
A Hipertensão arterial resistente é definida como a que se mantém elevada apesar do uso de três drogas anti-hipertensivas em doses 
otimizadas, incluindo diurético, ou aquela controlada por quatro ou mais drogas (CALHOUNet al, 2008).  RELATO DE CASO: GQS, 64 anos, 
feminina, residente em Aracaju- Se, portadora de hipertensão arterial resistente grave há 20 anos, deu entrada no ambulatório de Clínica 
Médica do HU/UFS, queixando-se de forte claudicação intermitente que apareceu por deslocamento de placa ateromatosa após Cateterismo 
coronariano; a paciente alega também lipotímias e tonturas frequentes. Faz uso de Anlodipino 10 mg; Indapamida 1,5 mg; Metildopa 500 mg; 
Espironolactona 25 mg; Bisoprolol 10 mg; AAS 100 mg; Clopidogrel 75 mg; Rosuvastatina20 mg. Ao exame, PA: 180X100 mmHg; estertores 
creptantes em base de pulmão direito; pulsos distais assincrônicos, sendo o pedioso direito, não palpável; sopro renal unilateral direito rude 
e sistólico. Quanto aos exames complementares: Colesterol total: 309 mg/dl; HDL-C: 43 mg/dl; LDL-C: 232 mg/dl; Glicemia: 267 mg/dl; Ureia: 
73 mg/dl; Taxa de filtração glomerualar: 71,4 ml/min; A Arteriografia das artérias renais demonstrou estenose moderada em artéria renal 
direita e arteriografia das carótidas demosntrouaterotrombose moderada. Então, através da sintomatologia apresentada somada aos exames 
complementares, pôde-se confirmar Hipertensão arterial renovascular com lesões de órgão-alvo graves; por isso, foi solicitado procedimento 

de desnervação simpático-renal para resolução do quadro, tendo prognóstico satisfatório. CONCLUSÃO: Os exames complementares 
e os achados clínicos são de fundamental importância para o diagnóstico da hipertensão arterial resistente e na identificação das suas 
complicações, além disso, a desnervação arterial se mostra como o tratamento promissor para tal etiologia que até então não possuía um 
tratamento específico.

PESQUISA DE REVISÃO

INFLUENCIA DA COCAINA NAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES

Isadora Diógenes Lopes; Felipe Augusto de Medeiros Cabral ;  Arthur Diego de Aquino Moreira,  
Djairo Vinícius Alves de Araújo, Cícero Emanuel Barros da Nóbrega(orientador). 

Universidade Federal de Campina Grande – PB, Universidade Federal de Campina Grande-PB

OBJETIVO: Abordar os efeitos cardiovasculares do uso crônico ou agudo da cocaína, visando uma melhor compreensão da sua influencia no 
desenvolvimento de importantes e frequentes patologias cardíacas. INTRODUÇÃO: A cocaína é a droga ilícita que mais motiva atendimentos 
nos serviços de emergência, além de ser a que mais causa óbito. Ela causa efeitos de toxicidade aguda e crônica em praticamente todos os 
órgãos, principalmente no sistema cardiovascular. A fibrose miocárdica e a aterosclerose acelerada são os principais fatores que contribuem 
para disfunção miocárdica a longo prazo. Todas as rotas de administração e formas de abuso desta substância são potencialmente cardiotóxicos 
e podem ser letais. METODOLOGIA: Realizou-se uma revisão bibliográfica, utilizando artigos científicos publicados nos últimos quatorze anos 
nas bases de dados PubMed, SciELO e BVS através do uso dos descritores ‘cocaina’ e ‘doenças cardiovasculares’. CONCLUSÃO: Observou-se 
que o uso prolongado da cocaína em alguns pacientes levava a alteração da função sistólica ventricular esquerda por hipertrofia ou dilatação 
miocárdica, aterosclerose, disritmias cardíacas, infarto do miocárdio, lesão simpática e apoptose de células miocárdicas. A hipertrofia 
ventricular esquerda e a alteração da motilidade da parede miocárdica são resultados em 54% e 21%, respectivamente dos ecocardiogramas 
de pacientes assintomáticos. Vários mecanismos podem explicar esses efeitos colaterais como o vasoespasmo coronariano, aumento da 
agregação plaquetária e do trabalho cardíaco, além da ação tóxica direta no miocárdio e nas coronárias. A cocaína aumenta os níveis de 
catecolaminas circulantes e isso levaria ao aumento de radicais livres que predisporiam ao desenvolvimento de cardiomiopatia, formação 
aterosclerótica e vasculite. Ela também estimula os receptores alfa e beta adrenérgicos levando ao aumento do inotropismo e do trabalho 
cardíaco. O antagonismo entre a vasoconstricção coronariana e o aumento do trabalho cardíaco que ocorrem por efeito da cocaína podem 
causar infarto do miocardio em seu uso crônico ou agudo.

PESQUISA ORIGINAL 

ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA SEGUNDO O QUESTIONÁRIO SF-36  EM HIPERTENSOS 
DOS DISTRITOS SANITÁRIOS II E III DA CIDADE DO RECIFE-PE

Sonielle Cristina de Lima Souto Maior, Alcilene de Lima Aires, Rebeka Maria de Oliveira Belo,  Simone Maria Muniz da Silva Bezerra
Alunas do curso de graduação em enfermagem da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das 

Graças da Universidade de Pernambuco – FENSG/UPE

 Professor Doutor da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco – FENSG/UPE

INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde é definida como “estado de completo bem-estar físico, mental 
e social e não somente pela ausência de doença ou enfermidade”. Atualmente, o conceito tornou-se mais abrangente e passou a ser 
denominado qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) (POMPEU; MENESES, 2008). A QVRS refere-se à percepção que o indivíduo possui 
em relação à sua doença e seus efeitos na própria vida, incluindo a satisfação pessoal associada ao seu bem estar físico, funcional, emocional 
e social (LANA et al, 2007).  O perfil de mortalidade por grupos de causas específicas no Brasil sofreu importante mudança ao longo do último 
século, inicialmente tinhamos as doenças infecciosas como primeira causa de óbito, passando a predominar posteriormente, as doenças 
do aparelho circulatório (SOARES, 2009). Os números chamam à atenção para questões de abrangência financeira, como o aumento das 
despesas em saúde para prevenir ou tratar os agravos e para as Políticas de Saúde voltadas para qualidade de vida.  OBJETIVOS: Analisar 
a qualidade de vida segundo o questionário SF-36  em  hipertensos dos distritos sanitários II e III da cidade do Recife-PE. METODOLOGIA: 
Trata-se de um estudo descritivo transversal, com abordagem quantitativa, que foi realizado no período de Julho de 2012 à agosto de 2013,   
Foi envolvida no estudo a população residente na área sanitária adstrita II e III, da Unidade básica (UBS), na cidade do Recife-PE. A coleta de 
dados foi realizada em encontros previamente agendados com os participantes da pesquisa, com os quais foram aplicado um questionário 
para a avaliação da qualidade de vida. Os indicadores de qualidade de vida serão medidos por meio da aplicação do SF 36 ( Short-Form Health 
Survey ) - instrumento multidemensional, formado por 36 itens em 8 escalas: capacidade funcional (10 itens), aspectos físicos (4 itens), dor 
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EFEITO DA CRIOTERAPIA NA AÇÃO HIPOTENSORA PÓS EXERCÍCIO EM ATLETAS DE FUTEBOL PROFISSIONAL

Edvaldo Júnior, Inaldo Freire, Eduardo Batista, Pedro Neves (Orientador)

Sport Club do recife; Mestrando do Programa de Pós Graduação da Faculdade Pernambucana de Saúde;
Mestre em Educação Física; Professor da Faculdade IBGM, Faculdade Boa Viagem e FaculdadeSão Miguel

INTRODUÇÃ: O futebol profissional representa uma atividade com alta demanda energética, cardiovascular e das estruturas osteomioarticulares 
do corpo do atleta. Neste esporte, tornam-se frequentes os eventos de lesão, por trauma ou relacionadas ao tecido muscular.Desta forma, 
profissionais que trabalham com este esporte,são obrigados a realizar monitoramento das condições físicas dos atletas e adotarem terapias e 
estratégias nutricionais adjuvantes a recuperação, como a crioterapia. Por outro lado, atletas de futebol profissional, apresentam adaptações 
cardiovasculares em função da rotina de treino, como hipertrofia miocárdica, maior variabilidade da frequência cardíaca e controle barorreflexo. 
Estas adaptações levam é a hipotensão pós exercício. O tratamento com a crioterapia promove vasoconstricção o que poderia afetar a 
resposta hipotensora pós exercício. OBJETIVO: Desta forma, o objetivo do nosso trabalho foi analisar os possíveis efeitos da crioterapia na 
resposta hipotensora pós exercício em atletas profissionais de futebol. METODOLOGIA: Para tanto, foram recrutados 10 atletas profissionais 
que voluntariamente concordaram em fazer parte do estudo, os quais foram dividido em grupo controle (5 atletas) e grupo crioterapia (5 
atletas). Os sujeitos apresentavam média de idade 23 ± 4 anos, massa corporal 76 ± 10kg, Estatura 178 ± 8 cm  e percentual de gordura 
de 8,6 ± 3%. Todos os atletas apresentavam perfeito estado de saúde segundo parecer médico e dentro dos níveis de condicionamento 
físico esperado para o dado período da temporada. Medidas de pressão arterial (PA) foram tomadas com os sujeitos em posição sentada, 
seguindo as recomendações do American Heart Association, através do uso do aparelho aneroide de marca BD e estetoscópio rappaportde 
mesma marca, sendo a medida tomadaem três tempos diferentes, a saber, antes do treinamento (pré), imediatamente após o treinamento 
(agudo) e vinte minutos após o treinamento (pós), quando um dos grupos realizou a crioterapia enquanto o outro permanecia em repouso 
sentado. O treinamento físico consistiu em um período de aquecimento, um coletivo em campo reduzido e um período de volta à calma. 
Para a análise dos dados foi utilizado o software STATISTICA 8.0 através da analise de variância two-way para medidas repetidas e post hoc de 
Tukey. Resultados o grupo crioterapia apresentou elevação da Pressão arterial diastólica no momento pós exercício. CONCLUSÃO: O uso da 
crioterapia pode afetar o funcionamento vascular, causando elevação da pressão arterial diastólica.

PESQUISA ORIGINAL – RELATO DE CASO

HIPERTENSÃO ARTERIAL RENOVASCULAR COM LESÃO DE ÓRGÃOS-ALVO: ACHADOS CLÍNICOS, 
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO ATRAVÉS DE ABLAÇÃO RENAL

Carlos Aurélio Santos Aragão, Manuela Sena de Freitas, Mateus Santana de Andrade, Williasmin Batista de Sousa, Enfa. Fernanda Lays Souza 
Góes Santos, Tania Maria de Andrade Rodrigues (Orientadora).

Instituições: 1- Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, 
 Grupo de Anatomia Molecular da Universidade Federal de Sergipe.

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial, sendo caracterizada por níveis elevados e 
sustentados de pressão arterial (PA). Trata-se do mais importante fator de risco modificável para o desenvolvimento de doença cardiovascular 
(DCV), a qual se exterioriza, predominantemente, através do acometimentos cardíaco, cerebral, renal e vascular periférico. (PASSOS, 2006). 
A Hipertensão arterial resistente é definida como a que se mantém elevada apesar do uso de três drogas anti-hipertensivas em doses 
otimizadas, incluindo diurético, ou aquela controlada por quatro ou mais drogas (CALHOUNet al, 2008).  RELATO DE CASO: GQS, 64 anos, 
feminina, residente em Aracaju- Se, portadora de hipertensão arterial resistente grave há 20 anos, deu entrada no ambulatório de Clínica 
Médica do HU/UFS, queixando-se de forte claudicação intermitente que apareceu por deslocamento de placa ateromatosa após Cateterismo 
coronariano; a paciente alega também lipotímias e tonturas frequentes. Faz uso de Anlodipino 10 mg; Indapamida 1,5 mg; Metildopa 500 mg; 
Espironolactona 25 mg; Bisoprolol 10 mg; AAS 100 mg; Clopidogrel 75 mg; Rosuvastatina20 mg. Ao exame, PA: 180X100 mmHg; estertores 
creptantes em base de pulmão direito; pulsos distais assincrônicos, sendo o pedioso direito, não palpável; sopro renal unilateral direito rude 
e sistólico. Quanto aos exames complementares: Colesterol total: 309 mg/dl; HDL-C: 43 mg/dl; LDL-C: 232 mg/dl; Glicemia: 267 mg/dl; Ureia: 
73 mg/dl; Taxa de filtração glomerualar: 71,4 ml/min; A Arteriografia das artérias renais demonstrou estenose moderada em artéria renal 
direita e arteriografia das carótidas demosntrouaterotrombose moderada. Então, através da sintomatologia apresentada somada aos exames 
complementares, pôde-se confirmar Hipertensão arterial renovascular com lesões de órgão-alvo graves; por isso, foi solicitado procedimento 

de desnervação simpático-renal para resolução do quadro, tendo prognóstico satisfatório. CONCLUSÃO: Os exames complementares 
e os achados clínicos são de fundamental importância para o diagnóstico da hipertensão arterial resistente e na identificação das suas 
complicações, além disso, a desnervação arterial se mostra como o tratamento promissor para tal etiologia que até então não possuía um 
tratamento específico.

PESQUISA DE REVISÃO

INFLUENCIA DA COCAINA NAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES

Isadora Diógenes Lopes; Felipe Augusto de Medeiros Cabral ;  Arthur Diego de Aquino Moreira,  
Djairo Vinícius Alves de Araújo, Cícero Emanuel Barros da Nóbrega(orientador). 

Universidade Federal de Campina Grande – PB, Universidade Federal de Campina Grande-PB

OBJETIVO: Abordar os efeitos cardiovasculares do uso crônico ou agudo da cocaína, visando uma melhor compreensão da sua influencia no 
desenvolvimento de importantes e frequentes patologias cardíacas. INTRODUÇÃO: A cocaína é a droga ilícita que mais motiva atendimentos 
nos serviços de emergência, além de ser a que mais causa óbito. Ela causa efeitos de toxicidade aguda e crônica em praticamente todos os 
órgãos, principalmente no sistema cardiovascular. A fibrose miocárdica e a aterosclerose acelerada são os principais fatores que contribuem 
para disfunção miocárdica a longo prazo. Todas as rotas de administração e formas de abuso desta substância são potencialmente cardiotóxicos 
e podem ser letais. METODOLOGIA: Realizou-se uma revisão bibliográfica, utilizando artigos científicos publicados nos últimos quatorze anos 
nas bases de dados PubMed, SciELO e BVS através do uso dos descritores ‘cocaina’ e ‘doenças cardiovasculares’. CONCLUSÃO: Observou-se 
que o uso prolongado da cocaína em alguns pacientes levava a alteração da função sistólica ventricular esquerda por hipertrofia ou dilatação 
miocárdica, aterosclerose, disritmias cardíacas, infarto do miocárdio, lesão simpática e apoptose de células miocárdicas. A hipertrofia 
ventricular esquerda e a alteração da motilidade da parede miocárdica são resultados em 54% e 21%, respectivamente dos ecocardiogramas 
de pacientes assintomáticos. Vários mecanismos podem explicar esses efeitos colaterais como o vasoespasmo coronariano, aumento da 
agregação plaquetária e do trabalho cardíaco, além da ação tóxica direta no miocárdio e nas coronárias. A cocaína aumenta os níveis de 
catecolaminas circulantes e isso levaria ao aumento de radicais livres que predisporiam ao desenvolvimento de cardiomiopatia, formação 
aterosclerótica e vasculite. Ela também estimula os receptores alfa e beta adrenérgicos levando ao aumento do inotropismo e do trabalho 
cardíaco. O antagonismo entre a vasoconstricção coronariana e o aumento do trabalho cardíaco que ocorrem por efeito da cocaína podem 
causar infarto do miocardio em seu uso crônico ou agudo.

PESQUISA ORIGINAL 

ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA SEGUNDO O QUESTIONÁRIO SF-36  EM HIPERTENSOS 
DOS DISTRITOS SANITÁRIOS II E III DA CIDADE DO RECIFE-PE

Sonielle Cristina de Lima Souto Maior, Alcilene de Lima Aires, Rebeka Maria de Oliveira Belo,  Simone Maria Muniz da Silva Bezerra
Alunas do curso de graduação em enfermagem da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das 

Graças da Universidade de Pernambuco – FENSG/UPE

 Professor Doutor da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco – FENSG/UPE

INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde é definida como “estado de completo bem-estar físico, mental 
e social e não somente pela ausência de doença ou enfermidade”. Atualmente, o conceito tornou-se mais abrangente e passou a ser 
denominado qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) (POMPEU; MENESES, 2008). A QVRS refere-se à percepção que o indivíduo possui 
em relação à sua doença e seus efeitos na própria vida, incluindo a satisfação pessoal associada ao seu bem estar físico, funcional, emocional 
e social (LANA et al, 2007).  O perfil de mortalidade por grupos de causas específicas no Brasil sofreu importante mudança ao longo do último 
século, inicialmente tinhamos as doenças infecciosas como primeira causa de óbito, passando a predominar posteriormente, as doenças 
do aparelho circulatório (SOARES, 2009). Os números chamam à atenção para questões de abrangência financeira, como o aumento das 
despesas em saúde para prevenir ou tratar os agravos e para as Políticas de Saúde voltadas para qualidade de vida.  OBJETIVOS: Analisar 
a qualidade de vida segundo o questionário SF-36  em  hipertensos dos distritos sanitários II e III da cidade do Recife-PE. METODOLOGIA: 
Trata-se de um estudo descritivo transversal, com abordagem quantitativa, que foi realizado no período de Julho de 2012 à agosto de 2013,   
Foi envolvida no estudo a população residente na área sanitária adstrita II e III, da Unidade básica (UBS), na cidade do Recife-PE. A coleta de 
dados foi realizada em encontros previamente agendados com os participantes da pesquisa, com os quais foram aplicado um questionário 
para a avaliação da qualidade de vida. Os indicadores de qualidade de vida serão medidos por meio da aplicação do SF 36 ( Short-Form Health 
Survey ) - instrumento multidemensional, formado por 36 itens em 8 escalas: capacidade funcional (10 itens), aspectos físicos (4 itens), dor 
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(2 itens), estado geral de saúde(5 itens), vitalidade (4 itens), aspectos sociais (2 itens), aspectos emocionais (3 itens), saúdemental (5 itens) 
e mais uma questão de avaliação comparativa entre as condições de saúde atual e de um ano atrás. CONCLUSÃO: Foi observado que nos  
domínios analisados se alcançou uma média abaixo de 50,0 pontos considerada inadequada para uma boa qualidade de vida. Dessa forma, 
observa-se que é necessário utilizar medidas preventivas e educar a população portadora de hipertensão arterial a fim de garantir uma 
melhor qualidade de vida. O SF 36 ( Short-Form Health Survey )  demonstrouser uma ferramenta que pode ser usada para avaliar a QV em 
hipertensos, especialmente quando o foco do estudo puder auxiliar na escolha o tratamento mais adequado para pacientes hipertensos e em 
estudos populacio onais que visem avaliar a QV dessa população. Estudos mostram que os efeitos secundários do tratamento da HA estão 
associados a menor aderência e abandono do tratamento medicamentoso, podendo interferir na Qualidade de Vida (QV) desses pacientes, 
devido à necessidade de mudanças de hábitos e estilo de vida. Palavras chaves: hipertensão, Saúde,questionário genérico de avaliação SF-36.

PESQUISA ORIGINAL

CONHECIMENTOS ACERCA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL EM PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA HIPERDIA 

Jadiane Ingrid da Silva, .Larissa de Souza Moura, Amanda Andrade de Santana,  Eduardo Tavares Gomes, Profa. 
Simone Maria Muniz da Silva Bezerra (orientador) 

Instituições: 1-5 – Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica é uma doença de ampla incidência no Brasil, atingindo cerca de 30%. É conhecido o aumento 
da prevalência com a idade e a correlação com outras doenças como diabetes, com o sobrepeso e obesidade. A hipertensão é o principal fator 
de risco modificável para as doenças cardiovasculares e cerebrais, estando fortemente associada ao acometimento por acidentes vasculares 
cerebrais e infarto agudo do miocárdio.1-2 OBJETIVO: Avaliar o conhecimento de pacientes acompanhados no programa HIPERDIA da 
Estratégia de Saúde da Família. MÉTODO: Foram entrevistados 135 pacientes que participaram do programa HIPERDIA no distrito sanitário 
II da cidade do Recife-PE. Utilizou-se um formulário com proposições de múltipla escolha e outras abertas para guiar as entrevistas. Os 
participantes receberam orientações sobre a hipertensão e a diabetes e sobre seus resultados particulares. Foram utilizados fita métrica, 
balança digital e esfingnomanômetro digital validado.3 Os dados são apresentados em média e desvio padrão e frequências absolutas e 
relativas dos acertos quanto as proposições. O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da EERP-
USP, nº061/2013, conforme exigências da Resolução CNS nº196/96, em vigor no período. RESULTADOS: A amostra foi caracterizada por 
pacientes com média de idade 49,88±17,79, dos quais 45(33,3%) com mais de 60 anos, predominância de mulheres (68,1%). O peso médio 
72,08±18,24Kg, estando a maioria em sobrepeso (42,2%) de acordo com o IMC calculado, cuja média foi de 26,66±5,27. A média dos níveis 
tensionais foi considerada normal (45,2%), próximo a faixa limítrofe, sendo considerado hipertensão a aferição de apenas 26,7% (36). Apenas 
8,9% (12) se mantem como tabagista, mas o etilismo ainda atinge 35,6% (48), dos quais 87,5% (42) ingerem álcool até 3 vezes por semana. 
A atividade física regular foi relatada por 37,5%, como regularidade de até 3 vezes por semana em 68,0% dos pacientes. Houve alto índice 
de acerto sobre o conceito de pressão arterial (43,0%) e sobre  seus valores normais (66,7%). Quando questionados sobre o tratamento, as 
respostas mais prevalentes foram medicamentos (86,7%), dieta balanceada (68,9%), exercícios (62,9%) e dieta hipossódica (34,8%).62,2% 
faziam uso de anti-hipertensivos e 11,9% já havia parado com a medicação por conta própria.  Os principais sintomas relacionados foram dor 
de cabeça (91,1%), náuseas e vômitos (57,8%) e tontura (34,8%). CONCLUSÃO: Os resultados demonstram que os pacientes mantem níveis 
tensionais controlados, sendo poucos os valores elevados considerados como hipertensos. Sugere-se avaliar a adesão terapêutica do grupo 
segundo escalas validadas para se delinear estratégias que melhorem ainda mais os resultados e intensificar ações de educação em saúde 
para melhorar a adesão a terapêutica farmacológica ou não.
Descritores: Hipertensão arterial, Programa de Saúde da Família.
Referências:
1.Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Hipertensão, Sociedade Brasileira de Nefrologia. VI Diretrizes brasileiras 
de hipertensão. Arq Bras Cardiol [Internet]. 2010 [cited 2013 out 24];95(1-supl.1):1-51. Available from: http://publicacoes.cardiol.br/
consenso/2010/Diretriz_hipertensao_associados.pdf
2.Lieberman A. Aspectos epidemiológicos e o impacto clínico da hipertensão no indivíduo idoso. Rev Bras Hipertens [Internet]. 2007 [cited 
2013 out 24]; 14(1):17-20. Available from: http://departamentos.cardiol.br/dha/revista/14-1/05-aspectos-epidemiologicos.pdf
3.Vera-Cala LM, Orostegui M, Valencia-Angel LI, López N, Bautista LE. Accuracy of the OMRON Hem-705 CP for blood pressure measurement 
in large epidemiologic studies. Arq Bras Cardiol [Internet]. 2011  [cited 2013 out 24]; 96(5):393-398. Available from: http://www.scielo.br/
pdf/abc/v96n5/en_aop03111.pdf.

PESQUISA ORIGINAL

ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E ALTOS ÍNDICES DE MASSA
 CORPÓREA EM PACIENTES TABAGISTAS.

Djairo Vinícius Alves de Araújo; Deborah Rose Galvão Dantas (orientador) 
Faculdade de ensino médico da Universidade Federal de Campina Grande/UFCG, Campina Grande – PB.

Professora Doutora do Curso de Medicina da Universidade Federal de Campina Grande/UFCG, Campina Grande – PB.

OBJETIVO: Avaliar o índice de massa corpórea (IMC) e hipertensão arterial em pacientes tabagistas atendidos no projeto Tratamento do 
Tabagismo: Enfoque Multidisciplinar realizado em Campina Grande-PB. INTRODUÇÃO: Em sua multicausalidade, as doenças cardiovasculares 
apresentam fatores de risco como: obesidade, hipertensão arterial e tabagismo. O tabagismo é um enorme problema de saúde pública por 
ser um fator causal de diversas condições patológicas. A nicotina causa doenças cardíacas por diminuir a oxigenação do coração; aumentar 
a pressão arterial, a frequência cardíaca, a coagulação sanguínea e danificar as células dos vasos sanguíneos. Juntas, as causassupracitadas; 
obesidade, hipertensão arterial e tabagismo podem ser responsáveis por alto grau de morbimortalidade. MÉTODO: Trata-se de uma análise 
descritiva transversal da população atendida pelo projeto “Tratamento do Tabagismo: Enfoque Multidisciplinar” realizado em Campina 
Grande-PB no primeiro semestre de 2012. Foram analisados dados referentes a 70 pacientes através de um questionário aplicado no primeiro 
atendimento.EXEMPLO: Dos 70 pacientes analisados, 37,14% apresentam IMC normal (entre 18 e 25); 38,57% apresentam sobrepeso (IMC 
entre 25 e 30) e 24,29% apresentavam obesidade (IMC maior que 30), sendo 27,14% do total de pacientes diagnosticados com hipertensão 
arterial sistêmica (HAS). Entre os tabagistas com IMC acima do adequado obtivemos um percentual de 78,95% portadores de hipertensão 
arterial concomitantemente, em contraposição aos que apresentavam IMC adequado, cujo índice de HAS diagnosticada foi de 21,05%. 
CONCLUSÃO: Analisando-se os dados obtidos, podemos concluir que há neste grupo um elevado risco de desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares, uma vez que significativo percentual apresentou associação do tabagismo com IMC acima do adequado e hipertensão 
arterial. É válido lembrar que os efeitos da nicotina são cumulativos e assim pode levar um tempo até que apareçam, dando uma falsa 
impressão de não haver prejuízo à saúde.

PESQUISA ORIGINAL –  RELATO DE CASO

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PERIOPERATÓRIO DE CIRURGIA
 CARDÍACA MINIMAMENTE INVASIVA

Karyne Kirley Negromonte Gonçalves; Gabriela Wanderley Souza e Silva; Denise Marques Xavier de Fontes ; Liane Lopes de Souza; Nyagra 
Ribeiro de Araujo; Enf. Simone Maria Muniz da Silva Bezerra(orientador)

Instituição: Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças – Universidade de Pernambuco 

INTRODUÇÃO: A assistência de enfermagem sistematizada ao paciente submetido à cirurgia cardíaca minimamente invasiva contribui 
significativamente para o sucesso do procedimento, tornando a equipe de enfermagem fundamental no período perioperatório. OBJETIVOS: 
Relatar o caso clínico de um paciente submetido à cirurgia de troca de valva mitral minimamente invasiva videoassistida e discutir a 
assistência de enfermagem direcionada a esse caso. MÉTODOS: Estudo de caso realizado no Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco 
- PROCAPE, localizado em Recife/PE. Foi realizado pesquisa em prontuário clínico e levantamento da literatura científica. RESULTADOS: M. 
B. S., 47 anos, sexo masculino, pernambucano, foi admitido com queixas de dispneia aos pequenos esforços e palpitação. Negava hábitos e 
antecedentes mórbidos pessoais e familiares para doenças cardiovasculares. Ao exame físico notou-se sopro sistólico em foco mitral, tendo 
diagnóstico médico de Insuficiência Mitral. Foi indicado troca de valva mitral minimamente invasiva videoassistida. No centro cirúrgico (CC) 
o paciente mostrava-se orientado quanto ao procedimento cirúrgico. A cirurgia foi realizada através de uma incisão de quatro centímetros 
subareolar à direita e uso de circulação extracorpórea (CEC). A cirurgia durou cinco horas, sendo três horas o tempo de CEC. O paciente 
saiu do CC extubado e sem uso de drogas inotrópicas. Na fase pós-operatória o paciente apresentou queixas de dor torácica ao manter-
se sentado. Encontrava-se com estado neurológico preservado, hemodinamicamente estável, hipocorado, em uso de Venturi 50%, bulhas 
normofonéticas. Os sinais vitais se apresentavam estáveis. O paciente permaneceu em cuidados intensivos por tempo inferior a 48 horas, 
sendo transferido para a enfermaria onde permaneceu por três dias, apresentando evolução clínica sem intercorrências. No quinto dia de 
pós-operatório teve alta hospitalar com agendamento de retornos para o ambulatório do hospital. Com base nas alterações fisiológicas, sinais 
e sintomas, foi possível a delimitação e definição dos diagnósticos de enfermagem cabíveis ao estado do cliente nas três fases perioperatórias. 
Fase pré-operatória: Intolerância a atividade; Risco para infecção; Ansiedade; Conhecimento deficiente. Intra-operatório: Risco para infecção 
relacionado aos procedimentos invasivos; Risco para desequilíbrio no volume de líquidos; Risco para temperatura corporal alterada; Risco 
para lesão perioperatória de posicionamento. Fase pós-operatória imediata: Risco para infecção; Mobilidade física prejudicada; Integridade 
da pele prejudicada; Risco para troca de gases prejudicada; Dor aguda; Risco para constipação; Déficit de autocuidado para banho/higiene. 
CONCLUSÃO: A cirurgia minimamente invasiva está associada a uma menor agressão e rápida recuperação do paciente. Neste estudo foi 
possível identificar a assistência de enfermagem como uma estratégia integral e individualizada fundamental para o sucesso do procedimento 
em todas as etapas do período perioperatório. 

Descritores: Procedimentos Cirúrgicos Cardiovasculares; Enfermagem Perioperatória; Assistência de Enfermagem.
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(2 itens), estado geral de saúde(5 itens), vitalidade (4 itens), aspectos sociais (2 itens), aspectos emocionais (3 itens), saúdemental (5 itens) 
e mais uma questão de avaliação comparativa entre as condições de saúde atual e de um ano atrás. CONCLUSÃO: Foi observado que nos  
domínios analisados se alcançou uma média abaixo de 50,0 pontos considerada inadequada para uma boa qualidade de vida. Dessa forma, 
observa-se que é necessário utilizar medidas preventivas e educar a população portadora de hipertensão arterial a fim de garantir uma 
melhor qualidade de vida. O SF 36 ( Short-Form Health Survey )  demonstrouser uma ferramenta que pode ser usada para avaliar a QV em 
hipertensos, especialmente quando o foco do estudo puder auxiliar na escolha o tratamento mais adequado para pacientes hipertensos e em 
estudos populacio onais que visem avaliar a QV dessa população. Estudos mostram que os efeitos secundários do tratamento da HA estão 
associados a menor aderência e abandono do tratamento medicamentoso, podendo interferir na Qualidade de Vida (QV) desses pacientes, 
devido à necessidade de mudanças de hábitos e estilo de vida. Palavras chaves: hipertensão, Saúde,questionário genérico de avaliação SF-36.

PESQUISA ORIGINAL

CONHECIMENTOS ACERCA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL EM PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA HIPERDIA 

Jadiane Ingrid da Silva, .Larissa de Souza Moura, Amanda Andrade de Santana,  Eduardo Tavares Gomes, Profa. 
Simone Maria Muniz da Silva Bezerra (orientador) 

Instituições: 1-5 – Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica é uma doença de ampla incidência no Brasil, atingindo cerca de 30%. É conhecido o aumento 
da prevalência com a idade e a correlação com outras doenças como diabetes, com o sobrepeso e obesidade. A hipertensão é o principal fator 
de risco modificável para as doenças cardiovasculares e cerebrais, estando fortemente associada ao acometimento por acidentes vasculares 
cerebrais e infarto agudo do miocárdio.1-2 OBJETIVO: Avaliar o conhecimento de pacientes acompanhados no programa HIPERDIA da 
Estratégia de Saúde da Família. MÉTODO: Foram entrevistados 135 pacientes que participaram do programa HIPERDIA no distrito sanitário 
II da cidade do Recife-PE. Utilizou-se um formulário com proposições de múltipla escolha e outras abertas para guiar as entrevistas. Os 
participantes receberam orientações sobre a hipertensão e a diabetes e sobre seus resultados particulares. Foram utilizados fita métrica, 
balança digital e esfingnomanômetro digital validado.3 Os dados são apresentados em média e desvio padrão e frequências absolutas e 
relativas dos acertos quanto as proposições. O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da EERP-
USP, nº061/2013, conforme exigências da Resolução CNS nº196/96, em vigor no período. RESULTADOS: A amostra foi caracterizada por 
pacientes com média de idade 49,88±17,79, dos quais 45(33,3%) com mais de 60 anos, predominância de mulheres (68,1%). O peso médio 
72,08±18,24Kg, estando a maioria em sobrepeso (42,2%) de acordo com o IMC calculado, cuja média foi de 26,66±5,27. A média dos níveis 
tensionais foi considerada normal (45,2%), próximo a faixa limítrofe, sendo considerado hipertensão a aferição de apenas 26,7% (36). Apenas 
8,9% (12) se mantem como tabagista, mas o etilismo ainda atinge 35,6% (48), dos quais 87,5% (42) ingerem álcool até 3 vezes por semana. 
A atividade física regular foi relatada por 37,5%, como regularidade de até 3 vezes por semana em 68,0% dos pacientes. Houve alto índice 
de acerto sobre o conceito de pressão arterial (43,0%) e sobre  seus valores normais (66,7%). Quando questionados sobre o tratamento, as 
respostas mais prevalentes foram medicamentos (86,7%), dieta balanceada (68,9%), exercícios (62,9%) e dieta hipossódica (34,8%).62,2% 
faziam uso de anti-hipertensivos e 11,9% já havia parado com a medicação por conta própria.  Os principais sintomas relacionados foram dor 
de cabeça (91,1%), náuseas e vômitos (57,8%) e tontura (34,8%). CONCLUSÃO: Os resultados demonstram que os pacientes mantem níveis 
tensionais controlados, sendo poucos os valores elevados considerados como hipertensos. Sugere-se avaliar a adesão terapêutica do grupo 
segundo escalas validadas para se delinear estratégias que melhorem ainda mais os resultados e intensificar ações de educação em saúde 
para melhorar a adesão a terapêutica farmacológica ou não.
Descritores: Hipertensão arterial, Programa de Saúde da Família.
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de hipertensão. Arq Bras Cardiol [Internet]. 2010 [cited 2013 out 24];95(1-supl.1):1-51. Available from: http://publicacoes.cardiol.br/
consenso/2010/Diretriz_hipertensao_associados.pdf
2.Lieberman A. Aspectos epidemiológicos e o impacto clínico da hipertensão no indivíduo idoso. Rev Bras Hipertens [Internet]. 2007 [cited 
2013 out 24]; 14(1):17-20. Available from: http://departamentos.cardiol.br/dha/revista/14-1/05-aspectos-epidemiologicos.pdf
3.Vera-Cala LM, Orostegui M, Valencia-Angel LI, López N, Bautista LE. Accuracy of the OMRON Hem-705 CP for blood pressure measurement 
in large epidemiologic studies. Arq Bras Cardiol [Internet]. 2011  [cited 2013 out 24]; 96(5):393-398. Available from: http://www.scielo.br/
pdf/abc/v96n5/en_aop03111.pdf.

PESQUISA ORIGINAL

ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E ALTOS ÍNDICES DE MASSA
 CORPÓREA EM PACIENTES TABAGISTAS.

Djairo Vinícius Alves de Araújo; Deborah Rose Galvão Dantas (orientador) 
Faculdade de ensino médico da Universidade Federal de Campina Grande/UFCG, Campina Grande – PB.

Professora Doutora do Curso de Medicina da Universidade Federal de Campina Grande/UFCG, Campina Grande – PB.

OBJETIVO: Avaliar o índice de massa corpórea (IMC) e hipertensão arterial em pacientes tabagistas atendidos no projeto Tratamento do 
Tabagismo: Enfoque Multidisciplinar realizado em Campina Grande-PB. INTRODUÇÃO: Em sua multicausalidade, as doenças cardiovasculares 
apresentam fatores de risco como: obesidade, hipertensão arterial e tabagismo. O tabagismo é um enorme problema de saúde pública por 
ser um fator causal de diversas condições patológicas. A nicotina causa doenças cardíacas por diminuir a oxigenação do coração; aumentar 
a pressão arterial, a frequência cardíaca, a coagulação sanguínea e danificar as células dos vasos sanguíneos. Juntas, as causassupracitadas; 
obesidade, hipertensão arterial e tabagismo podem ser responsáveis por alto grau de morbimortalidade. MÉTODO: Trata-se de uma análise 
descritiva transversal da população atendida pelo projeto “Tratamento do Tabagismo: Enfoque Multidisciplinar” realizado em Campina 
Grande-PB no primeiro semestre de 2012. Foram analisados dados referentes a 70 pacientes através de um questionário aplicado no primeiro 
atendimento.EXEMPLO: Dos 70 pacientes analisados, 37,14% apresentam IMC normal (entre 18 e 25); 38,57% apresentam sobrepeso (IMC 
entre 25 e 30) e 24,29% apresentavam obesidade (IMC maior que 30), sendo 27,14% do total de pacientes diagnosticados com hipertensão 
arterial sistêmica (HAS). Entre os tabagistas com IMC acima do adequado obtivemos um percentual de 78,95% portadores de hipertensão 
arterial concomitantemente, em contraposição aos que apresentavam IMC adequado, cujo índice de HAS diagnosticada foi de 21,05%. 
CONCLUSÃO: Analisando-se os dados obtidos, podemos concluir que há neste grupo um elevado risco de desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares, uma vez que significativo percentual apresentou associação do tabagismo com IMC acima do adequado e hipertensão 
arterial. É válido lembrar que os efeitos da nicotina são cumulativos e assim pode levar um tempo até que apareçam, dando uma falsa 
impressão de não haver prejuízo à saúde.

PESQUISA ORIGINAL –  RELATO DE CASO

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PERIOPERATÓRIO DE CIRURGIA
 CARDÍACA MINIMAMENTE INVASIVA

Karyne Kirley Negromonte Gonçalves; Gabriela Wanderley Souza e Silva; Denise Marques Xavier de Fontes ; Liane Lopes de Souza; Nyagra 
Ribeiro de Araujo; Enf. Simone Maria Muniz da Silva Bezerra(orientador)

Instituição: Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças – Universidade de Pernambuco 

INTRODUÇÃO: A assistência de enfermagem sistematizada ao paciente submetido à cirurgia cardíaca minimamente invasiva contribui 
significativamente para o sucesso do procedimento, tornando a equipe de enfermagem fundamental no período perioperatório. OBJETIVOS: 
Relatar o caso clínico de um paciente submetido à cirurgia de troca de valva mitral minimamente invasiva videoassistida e discutir a 
assistência de enfermagem direcionada a esse caso. MÉTODOS: Estudo de caso realizado no Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco 
- PROCAPE, localizado em Recife/PE. Foi realizado pesquisa em prontuário clínico e levantamento da literatura científica. RESULTADOS: M. 
B. S., 47 anos, sexo masculino, pernambucano, foi admitido com queixas de dispneia aos pequenos esforços e palpitação. Negava hábitos e 
antecedentes mórbidos pessoais e familiares para doenças cardiovasculares. Ao exame físico notou-se sopro sistólico em foco mitral, tendo 
diagnóstico médico de Insuficiência Mitral. Foi indicado troca de valva mitral minimamente invasiva videoassistida. No centro cirúrgico (CC) 
o paciente mostrava-se orientado quanto ao procedimento cirúrgico. A cirurgia foi realizada através de uma incisão de quatro centímetros 
subareolar à direita e uso de circulação extracorpórea (CEC). A cirurgia durou cinco horas, sendo três horas o tempo de CEC. O paciente 
saiu do CC extubado e sem uso de drogas inotrópicas. Na fase pós-operatória o paciente apresentou queixas de dor torácica ao manter-
se sentado. Encontrava-se com estado neurológico preservado, hemodinamicamente estável, hipocorado, em uso de Venturi 50%, bulhas 
normofonéticas. Os sinais vitais se apresentavam estáveis. O paciente permaneceu em cuidados intensivos por tempo inferior a 48 horas, 
sendo transferido para a enfermaria onde permaneceu por três dias, apresentando evolução clínica sem intercorrências. No quinto dia de 
pós-operatório teve alta hospitalar com agendamento de retornos para o ambulatório do hospital. Com base nas alterações fisiológicas, sinais 
e sintomas, foi possível a delimitação e definição dos diagnósticos de enfermagem cabíveis ao estado do cliente nas três fases perioperatórias. 
Fase pré-operatória: Intolerância a atividade; Risco para infecção; Ansiedade; Conhecimento deficiente. Intra-operatório: Risco para infecção 
relacionado aos procedimentos invasivos; Risco para desequilíbrio no volume de líquidos; Risco para temperatura corporal alterada; Risco 
para lesão perioperatória de posicionamento. Fase pós-operatória imediata: Risco para infecção; Mobilidade física prejudicada; Integridade 
da pele prejudicada; Risco para troca de gases prejudicada; Dor aguda; Risco para constipação; Déficit de autocuidado para banho/higiene. 
CONCLUSÃO: A cirurgia minimamente invasiva está associada a uma menor agressão e rápida recuperação do paciente. Neste estudo foi 
possível identificar a assistência de enfermagem como uma estratégia integral e individualizada fundamental para o sucesso do procedimento 
em todas as etapas do período perioperatório. 

Descritores: Procedimentos Cirúrgicos Cardiovasculares; Enfermagem Perioperatória; Assistência de Enfermagem.



CARDIOVASCULAR SCIENCES FORUM

44

Cardiovasc Sci Forum 2014; 9(1): 

UPCOMING EVENTS
EVENTOS



CARDIOVASCULAR SCIENCES FORUM 

45

Cardiovasc Sci Forum 2014; 9(1): 



CARDIOVASCULAR SCIENCES FORUM

46

Cardiovasc Sci Forum 2014; 9(1): 



CARDIOVASCULAR SCIENCES FORUM 

47

Cardiovasc Sci Forum 2014; 9(1): 

INSTRUCTIONS 
TO AUTHORS

1 - Objectives: The Cardiovascular Sciences Forum 
aims to serve all the Cardiovascular Sciences fi elds 
of  investigation to hold together multiprofessional 
experience to optimize the generation of  new ideas, 
improving mankind resources in the prevention and 
treatment of  cardiovascular diseases.

2 - Advertising: Cardiovascular Sciences Forum does 
not hold itself  responsible for statements made by 
any authors. Statements or opinions expressed in 
Cardiovascular Sciences Forum of  the authors(s) 
and do not represent offi cial policy of  the Sponsor 
Institutions unless so especifi ed.

 No responsability is assumed by the Cardiovascular 
Sciences Forum Sponsor Institutions any neither by it’s 
Publising Enterprises, for any injury and/or damage 
to persons or propertty as a matter of  products 
liability, negligence or from any use or operation of  
any methods, products, instructions or ideas contained 
in the material herein. No suggest test or procedure 
should be carried out unless, in the reader’s judgment, 
its risk is justifi ed. Because of  rapid advances in the 
medical sciences we recommend that the independent 
verifi cation of  diagnosis and drug dosages should be 
made. Discussions, views and recommendations as to 
medical procedure, choice of  drugs and drug dosages 
are the responsability of  the authors.

 Although all advertising material published in 
Cardiovascular Sciences Forum is expected to 
conform to ethical (medical) standards, inclusion 
in this publication does not constitute a guarantee 
or endorsement by it’s Sponsor Institutions or the 
Publisher of  the quality or value of  such product or 
of  the claim made by its manufacture.

3 - Papers sent for publication in Cardiovascular Sciences 
Forum (Editorials, original articles, conferences, case 
reports, actualizations brief  communications) should 
be related to cardiovascular sciences and unpublished.

4 - Although the stem language of  the Archives, happens 
to be English, articles may also be published in 
spanish or portuguese. When published in spanish or 
portuguese for original reports an abstract version in 
english must be included.

5 - They should be typed in double spacing on foolscap 
paper, with 3 cm margins all around and in 3.5” 
diskettes, Word 6.0 or superior. Illustrations do not 
need to be printed in diskettes.

6 - Manuscripts should be arranged as follow: a) title page 
consisting of  concise and informative title, full name 
of  authors, b) The Service or Institution name should 
be displayed in the bottom of  the fi rst page. Folowing 
that, the name of  the corresponding author, together 
with the address, phone, fax and e-mail. c) abstract not 
exceeding 250 words and three key words that can be 
called in www.decsbvs.br and/or www.nlmnih.gov/
mesh, d) Introduction, e) material and methods, f) results, 
g) comments, h) conclusions, i) bibliographic references, 
j) name of  the Service or Institution where the study was 
performed, k) address for correspondence.

7 - All articles should be sent together with a Submission 
Letter, mentioning the Section in wich the article is to 
be part of  (see list above), statement from the author 
and co-authors to the fact that all are in agreement with 
the contents mentioned in the material, making it clear 
presence or not of  confl ict of  interest and the absence 
of  ethical problem related. That letter must by all means 
be sent by fax (55 - 31.3452.6514) or by mail.

8 - Illustrations and Tables should be printed in separated 
pages, with their numbers and legends.

9 - The Cardiovascular Sciences Forum adopt the 
Vancouver Norms (www.icmje.org). 

10 - Bibliographic references: listed in the order in which 
they are fi rst mentioned in the text. Identify references 
in text in arabic numerals within parenthesis marks. 
Titles of   journals are abbreviated according to the 
Index Medicus / Medline. References should be 
numbered sequentially, as per appearance in the text, 
References cannot have indented paragraphs, but lined 
up on the left. Personal communications and data that 
have not been published, should not be included in the 
list of  references, but just mentioned in the text and in 
the footnotes on the page where mentioned.

10.1
 1 - Journals: Author (s) name (s) based on rule explained 

in item 10.1) - Article title. Journal title (see item 10.1). 
year; Volume: fi rst page - last page.

10.2
 2 - Books: Authors (s) name (s) - Title. Edition (if  not 

the fi rst). City: Publisher, Year: Number of  pages (or 
that specifi c for reference). 

10.3
 3 - Chapter in a book: Author (s) name (s) of  the 

chapter. Title of  the chapter. In: Author (s) name (s) 
of  the book, eds. Title of  the book. Edition (if  not the 
fi rst). City: Publisher, Year: fi rst and last pages of  the 
referred chapter.

10.4
 4 - Thesis: Autor’s Name, Title (Thesis degree), City, 

University, Year.

10.5
 5 - Annals of  Congress: Name of  the author (s) - Title 

of  the paper published. In: Annals of  the... name of  the 
Congress. City: Promoter Society of  Institution, Year: 
page.

11 - “Unpublished observations” and “personnal 
communications” should not be used as references. 
They are included in the text, within parenthesis marks, 
or, if  extensive, appear as footnotes. Include among 
references: papers accepted but not yet published, 
designating the journal and adding “In press” (within 
parenthesis marks).




