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001
DISSECÇÃO ESPONTÂNEA DE ARTÉRIA CORONÁRIA EM MULHERES: 
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E ANGIOGRÁFICAS DO REGISTRO 
BRASILEIRO

PAULA SANTIAGO TEIXEIRA,  ATTÍLIO GALHARDO,  CARLOS AUGUSTO HOMEM 
DE MAGALHAES CAMPOS,  J. RIBAMAR COSTA JR, HENRIQUE B. RIBEIRO, 
JOSE A. MANGIONE, JAMIL RIBEIRO CADE,  LEONARDO DE FREITAS CAMPOS 
GUIMARÃES,  BRENO OLIVEIRA ALMEIDA, ADRIANO HENRIQUE PEREIRA 
BARBOSA, HENRIQUE TRIA BIANCO, ADRIANO MENDES CAIXETA

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN - SP - BRASIL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SP - BRASIL
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SP - BRASIL

Introdução: A dissecção espontânea de artéria coronária (SCAD do inglês spontaneous 
coronary artery dissection) acomete preferencialmente mulheres jovens.Principal causa 
de infarto agudo do miocárdio no ciclo gravídico puerperal, sua fisiopatologia ainda 
não completamente elucidada, não está relacionada a aterosclerose. Pode manifestar-
se sob a forma de infarto com (IAMCSST) ou sem (IAMSSST) supra-ST. A descrição 
demográfica e angiográfica da SCAD de coorte brasileira é pouco explorada. Objetivo: 
Avaliar o perfil demográfico, angiográfico e os gatilhos de SCAD na população brasileira. 
Material e métodos: Estudo prospectivo de pacientes com SCAD envolvendo 22 
Hospitais no Brasil. Revisão de base de dados do REDcap no período de 2010-2021. 
Resultados: Registramos 166 pacientes com SCAD, com incidência prevalente no 
gênero feminino (83,13%) e idade média de 50,51 ± 10,52 anos (29-84 anos). Nenhum 
ou poucos fatores de risco para doença arterial coronariana, como hipertensão arterial 
(24,64%), história familiar de doença coronariana precoce (23,23%), tabagismo (14,08%), 
dislipidemia (13,38%) e diabetes tipo 2 (2,81%). Com 12,67 por cento dos casos de 
SCAD no ciclo gravídico puerperal. A maioria dos casos de SCAD manifestaram-se 
como IAMSSST (42,95%), com IAMCSST (33,8%) e angina instável (10,56 %). Como 
fatores desencadeantes, destacaram-se: estressor emocional (21,83%) e menopausa 
(21,12%). A displasia fibromuscular, foi observada em poucos casos (4,92%), gestação 
(0,7%), puerpério (11,97%), estressor físico (4,22%), terapia hormonal (4,22%) e doenças 
psiquiátricas (2,81%). A artéria descendente anterior foi o vaso mais acometido (56,33%), 
seguida da coronária direita (12,67%). Complicações graves como choque cardiogênico 
(3,52%) e parada cardiorrespiratória (0,70%) foram frequentes.  Conclusão: Nesta grande 
coorte brasileira, a SCAD acometeu preferencialmente jovens e mulheres. A frequência de 
fatores de risco clássicos para doença coronariana foi incomum, com gatilho predominante 
emocional. Deve ser considerada como diagnóstico diferencial de dor torácica em 
mulheres jovens (<50 anos) para reconhecimento e tratamento

003
AVALIAÇÃO DO CONSUMO DIETÉTICO DE FLAVONOIDES, PRESSÃO 
ARTERIAL, PERFIL LIPÍDICO E GLICÍDICO DE MULHERES COM EXCESSO 
DE PESO CORPORAL

MARIANA BARBOSA LOPES, LARA RIBEIRO PINTO, LUCIANA NICOLAU 
ARANHA, GLAUCIA MARIA MORAES OLIVEIRA E GLORIMAR ROSA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL 
- FACULDADE DE MEDICINA - UFRJ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL - INSTITUTO 
DO CORAÇÃO EDSON SAAD - ICES/UFRJ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.

Introdução: Há indícios de que a inclusão de polifenóis na dieta, possa prevenir e 
controlar a hipertensão arterial, dislipidemia e impedir a progressão de  doenças crônicas 
e seus mediadores inflamatórios. Objetivos: Avaliar o consumo dietético de flavonoides 
discutindo as variáveis antropométricas, bioquímicas e pressão arterial da amostra. 
Métodos: Estudo transversal, proveniente de um banco de dados com 721 mulheres 
entre 18 e 59 anos, com excesso de peso corporal, sem diagnóstico de doenças crônicas 
ou evento cardiovascular prévios e sem acompanhamento nutricional. Foram avaliados 
o IMC, o perímetro da cintura, pressão arterial sistólica e diastólica, glicemia, insulina, 
HOMA IR e perfil lipídico. A avaliação do consumo dietético foi feita pela média do Registro 
Alimentar de 3 dias, no software Food-Processor e utilizando as informações do banco 
de dados de flavonoides da USDA – United States Departament of Agriculture, versão 
3.1.  Os dados foram apresentados como mediana, média e desvio padrão. Utilizou-se 
os testes Komolgorov Smirnov, Mann-Whitney e Teste T, onde valores de p<0,05 foram 
considerados significativos. Para as análises estatísticas, foi utilizado o software SPSS 
versão 21.Resultados: As 721 mulheres incluídas no estudo, foram divididas em 2 grupos 
de acordo com a classificação da pressão arterial. 49,93% delas tinham PA adequada 
(<130,85mmHg) com média de idade de 40,49 anos (dp=9,35) e 50,07% delas tinham 
PA elevada (≥130,85mmHg), com média de idade=42,57 anos (dp=9,8) (p=0,03). 
Observaram-se diferenças significativas na idade (p=0,03), na pressão arterial sistólica e 
diastólica (p=0,00), no consumo de flavonoides totais (p=0,047), no consumo de flavon-3-
ol (p=0,017), flavonas (p=0,004), flavonols (p=0,017) e flavononas (0,013) entre os grupos. 
Não houve diferença significativa no consumo dietético de antocianidinas (p=0,053) 
entre os grupos. Houve uma fraca correlação negativa entre o consumo dietético de 
flavonoides totais (p=0,02),  flavonols (p=0,001) e flavan-3-ol (p=0,00) entre os grupos. 
Não houve alterações significativas no perfil lipídico e glicídico entre os grupos da amostra. 
Conclusão: Analisando a composição dietética, mulheres com pressão arterial elevada 
consumiram menos flavonoides e seus subgrupos em comparação com as mulheres sem 
alterações na pressão arterial. Quanto maior a pressão arterial, menor o consumo de 
flavonóides totais, flavonols e flavan-3-ol, na amostra.

002
VULNERABILIDADE SOCIAL ASSOCIADA A FATORES DE RISCO 
CARDIOVASCULARES EM ADOLESCENTES

VIVIANE FREIRE DE FARIAS, LARISSA ALMENARA SILVA DOS SANTOS, 
LUCIANA NICOLAU ARANHA, GLAUCIA MARIA MORAES OLIVEIRA E 
GLORIMAR ROSA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, RJ, 
BRASIL.

Introdrução: Há um importante aumento de adolescentes obesos, sendo associado 
a uma má alimentação pelo maior acesso a alimentos ultraprocessados e inatividade 
física. O ambiente em que vivem pode influenciar. Ser vulnerável socialmente, segundo 
a literatura, pode estar associado com o surgimento da obesidade na adolescência, 
pela falta de acesso a alimentos de qualidade, a serviços adequados e uma área para 
lazer. Objetivo: Avaliar o efeito da vulnerabilidade social sobre os fatores de risco 
cardiovasculares (FRCV) em adolescentes de escolas públicas de Arraial do Cabo 
(RJ). Métodos: Estudo transversal com 517 adolescentes, de 10 a 19 anos, ambos os 
sexos, classificados de acordo com a vulnerabilidade social, segundo características 
socioeconômicas, onde foram utilizados indicadores de presença de saneamento 
básico, água potável e renda per capita, coletadas através de questionários. Foram 
avaliadas as características antropométricas, bioquímicas e pressão arterial. O nível 
de atividade física foi avaliado por questionário e o consumo alimentar pelo registro 
alimentar. Utilizaram-se os testes Kruskal-Wallis e Anova, de acordo com a escala 
de medida das variáveis, no programa estatístico SPSS versão 25, com significância 
de 5%. Resultados: Foram avaliados 517 adolescentes, com mediana de idade 14 
(11-15) anos, sendo 58,4% do sexo feminino, 32,4% com sobrepeso e/ou obesidade, 
52,4% eram inativos ao lazer e o consumo de ultraprocessados foi 50,3%. Adolescentes 
com score de maior vulnerabilidade apresentaram menor peso, IMC e perímetro da 
cintura, quando comparado aos demais grupos. Adolescentes de todos os scores de 
vulnerabilidade (0 a 3) apresentavam colesterol acima da normalidade. O grupo de 
menor vulnerabilidade (score 0) apresentava maior perímetro da cintura e perímetro 
do pescoço em relação aos demais. Conclusões: As condições socioeconômicas 
em que os adolescentes vivem influenciam em suas características antropométricas 
e bioquímicas. Jovens com maior vulnerabilidade social apresentaram uma menor 
propensão a FRCV quando comparado aos demais grupos.

004
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM SUPRA-ST: AVALIAÇÃO CLÍNICA, 
ABORDAGEM DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA. USO DE ESCORES 
PREDITIVOS PARA A MORTALIDADE EM ESTRATÉGIA FÁRMACO-INVASIVA 
EM GRANDE COORTE

PAULA SANTIAGO TEIXEIRA,  ATTÍLIO GALHARDO,  PEDRO IVO DE MARQUI MORAES,  
LEONARDO DE FREITAS CAMPOS GUIMARÃES,  ADRIANO MENDES CAIXETA,  
MARIA TERESA NOGUEIRA BOMBIG,  VALDIR AMBRÓSIO MOISÉS,  FRANCISCO 
ANTONIO HELFENSTEIN FONSECA,  MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA IZAR,  RUI 
PÓVOA,  ADRIANO HENRIQUE PEREIRA BARBOSA e HENRIQUE TRIA BIANCO.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SP - BRASIL

Introdução: O infarto agudo do miocárdio ainda é a principal causa de morte mundial. 
Podem haver diferenças nos sintomas referidos sobretudo nas mulheres, com possível 
impacto prognóstico. Objetivo: Avaliar associação entre apresentação inicial dos 
sintomas isquêmicos e os fatores de risco e o desempenho dos escores preditivos 
para os desfechos fatais em pacientes com Infarto com Supra-ST. Métodos: Estudo 
observacional com 2.290 pacientes atendidos em unidades primárias, trombolisados 
com tenecteplase (TNK) e encaminhados para angiografia em hospital universitário. 
Estratificada apresentação clínica: dor típica; dor atípica; dispneia; síncope. Em 
modelo de regressão, obtivemos Odds ratios [OR; 95% IC, p-valor]. Resultados: 
Notamos maior prevalência de sintomas atípicos (dispneia e síncope isoladas) nas 
mulheres, com maior tempo intervalar entre o início dos sintomas e a procura de 
atendimento [mulheres: (3h:14min) vs homens (2h:48min), p=0,008], com atraso entre 
a chegada à emergência e o início do tratamento: [mulheres (2h:17min) vs homens 
(1h:58min), p=0,021]. O tempo estratificado (<240 min) para o início da TNK foi menor 
nos homens: [OR 0,73; (0,55-0,98), p=0,03]. A classificação Killip-Kimball apresentou 
bom desempenho preditivo: AUC: [0,77 IC-95% (0,73-0,81), p <0,001] no grupo ≥ 
II. Para os escores TIMI-Risk, AUC: [0,79; IC-95% (0,75-0,84), p <0,001]; GRACE, 
AUC: [0,82; IC-95% (0,78-0,86), p <0,001], para ambos os gêneros. Mortalidade intra-
hospitalar de 5,6%, com maior incidência no sexo feminino. Tempos pivotais como 
iniciativa de procura ao atendimento médico e início do tratamento foram impactantes 
para os melhores padrões angiográficos, com associação positiva com a precocidade 
da fibrinólise. Maiores taxas de eventos fatais: mulheres, obesos, diabéticos e renais 
crônicos. Conclusão: Há percepção de que infarto é típico dos homens. Mulheres 
apresentaram mais dispneia/síncope, com atrasos na detecção dos sintomas e início da 
fibrinólise. O grupo trombolisado precocemente teve menor mortalidade.Enfatizamos 
a utilidade clínica do exame físico e do relato dos sintomas isquêmicos, com papel 
prognóstico na mortalidade hospitalar, pois proporções de óbitos e distribuições de 
sobrevivência foram distintas nas classes Killip-Kimball >I.
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SÍNDROME DE TAKOTSUBO EM MULHERES: CARACTERÍSTICAS 
DEMOGRÁFICAS E ANGIOGRÁFICAS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

PAULA SANTIAGO TEIXEIRA, ATTÍLIO GALHARDO, HENRIQUE TRIA BIANCO, 
MARCOS DANILLO PEIXOTO OLIVEIRA, LEONARDO DE FREITAS CAMPOS 
GUIMARÃES, JOSE AUGUSTO MARCONDES DE SOUZA, BRENO OLIVEIRA 
ALMEIDA, GUSTAVO ROCHA FEITOSA SANTOS, JOYCE UMBELINO DA SILVA 
YAMAMOTO, ADRIANO HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, VALDIR AMBRÓSIO 
MOISÉS, ADRIANO MENDES CAIXETA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SP - BRASIL

Introdução: a síndrome de Takotsubo (STK) é uma causa frequente de insuficiência 
cardíaca aguda grave e de injúria miocárdica.Resulta do aumento de catecolaminas 
circulantes após situações de estresse físico/emocional, porém é pouco descrita 
sob a forma de série de casos. Objetivo: avaliar o perfil demográfico, angiográfico, 
tratamento e a evolução intrahospitalar em hospital universitário. Métodos: revisão de 
prontuários no período de 2009-2021. Resultados: registrados 20 pacientes com STK, 
desses 95% do sexo feminino e idade média de 62,85 ± 13,4. Quanto as comorbidades 
associadas, 60% hipertensão arterial, 20% depressão, 15% neoplasia, 10% diabetes, 
10% fibrilação atrial e 5% ansiedade. Como fator desencadeante ou gatilho 30% 
apresentaram estresse físico, 25% emocional e 45% indeterminada. Conforme 
classificação do registro internacional de STK (InterTAK): o tipo I representou 25%, IIa 
em 25%, IIb em 5%, III em 45% dos casos. Houve predomínio de acometimento apical 
seguido de medioventricular. Do total de 20 pacientes, 15 necessitaram de internação 
em UTI, 4 ventilação mecânica, 9 drogas vasoativas e 1 balão intra-aórtico. Houve 1 
paciente que faleceu no período intrahospitalar de etiologia não cardiovascular. Não 
houve quaisquer outras complicações isquêmicas como reinfarto, acidente vascular 
encefálico (AVE) ou revascularização. Como complicações 2 pacientes apresentaram 
fibrilação atrial nova, 2 pacientes desenvolveram trombo no ventrículo esquerdo, 1 
taquicardia ventricular (TV) monomórfica submetida a cardioversão elétrica e 1 parada 
cardiorrespiratória em Fibrilação ventricular (FV)/TV (Tabela). No seguimento de 
1 ano houve 1 paciente que apresentou AVE e 1 outro necessidade de internação 
por insuficiência cardíaca. O tempo médio de internação foi de 8,82 dias ± 4,64. 
Conclusão: Nesta pequena série de casos, a STK predominou em mulheres no 
período pós menopausa e taxas mais elevadas de complicações cardiovasculares 
do que a série história de pacientes com infarto agudo do miocárdio de causa 
aterotrombótica. STK ao contrário do que antigamente se considerava não é uma 
condição benigna, precisamos realizar mais estudos para desenvolver tratamento 
baseado em evidência por seu elevado risco de complicações e morbimortalidade.
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MIOCARDITE AGUDA DECORRENTE DA REATIVAÇÃO DA DOENÇA DE 
CHAGAS POR SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA

ANA CAROLINA VAZ RIBEIRO, PEDRO OCTÁVIO SILVA PEREIRA e THIAGO 
ALVARES DA COSTA

CENTRO UNIVERSITÁRIO ATENAS, PARACATU, MG, BRASIL.

Introdução: Defendido por PICKENHAYN et al. (2008), a urbanização dos vetores 
afeta a epidemiologia das endemias rurais. Essa verdade acerca da doença de chagas 
(DC) fica ainda mais aplicável quando se percebe a relevância das manifestações 
da reativação da DC, sendo a principal causa a co-infecção Trypanosoma cruzi/
HIV relacionada à recorrência de miocardite. Objetivo: Relacionar a coinfecção 
Trypanosoma cruzi/HIV à reativação da DC causando miocardite. Método: Foram 
realizadas buscas nas plataformas PubMed e SciELO, selecionando 9 artigos entre 
2010 e 2019 que atendiam às palavras-chave: coinfecção Trypanosoma cruzi/HIV 
e miocardite por reativação da DC. Resultados: A DC é um processo infeccioso de 
relevância na saúde pública brasileira que varia de 1,9 a 4,6 milhões de pessoas 
infectadas no país. Contudo, essa estimativa pode ser maior devido a dificuldade 
de diagnóstico precoce decorrente da inespecificidade de sinais e sintomas na 
fase aguda. Diante da dificuldade apresentada e, consequentemente, a detecção 
da doença quando alcançada sua fase crônica, é comum serem observadas 
comorbidades já instaladas em cada paciente - tais quais megaesôfago, bloqueios de 
ramo direito e extra-sístoles ventriculares, variabilidade clínica dada pelas diferentes 
cepas do agente etiológico. Ademais, é comum a apresentação de comorbidades 
concomitantes, como: a síndrome da imunodeficiência humana, a qual estima-se 
que existiam por volta de 19.384 casos de co-infecção no Brasil até junho de 2014. 
Essa interação é tida como um evento clínico de grande importância, uma vez 
que devido aos episódios de imunossupressão causados pelo HIV, pode ocorrer a 
reativação da doença de Chagas, quando o parasito Trypanosoma cruzi é novamente 
visualizado no sangue periférico. Nesse ínterim, o estudo identificou índice bastante 
elevado da incidência de meningoencefalite e miocardite (juntos, somam cerca de 
80% dos casos de reativação) mesmo em pacientes que não apresentaram afecções 
cardíacas prévias, indicando o aumento da parasitemia associada a baixa contagem 
de linfócitos T CD4 (menores que 200/mm3; VR:>500/mm3). Nesse cenário, observou-
se que a miocardite aguda chagásica por imunossupressão pode manifestar diferentes 
graus de insuficiência cardíaca letais, como: taquicardia, edema, hepatomegalia, e 
arritmias graves. Conclusão: O vírus do HIV promove uma imunossupressão que 
permite a reativação da DC e leva a quadros de miocardite mesmo em pacientes sem 
acometimentos cardíacos prévios.
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CONSUMO DE SÓDIO EM INDIVÍDUOS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL: 
ANÁLISE ESTRATIFICADA POR SEXO E FAIXA ETÁRIA

NATHALIA FERREIRA DE OLIVEIRA FARIA, ERICA SANTOS, BRUNA SANTOS 
CARDOSO, ANA LUÍSE DUENHAS BERGER e LUIZ APARECIDO BORTOLOTTO

INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE D, 
SÃO PAULO, SP, BRASIL - UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES , MOGI 
DAS CRUZES , SP, BRASIL.

Introdução: O consumo controlado de sódio é uma medida não farmacológica para o 
controle da hipertensão arterial (HA). Assim, conhecer o consumo de sódio e avaliar 
se existem variações entre subgrupos são importantes para identificar quais são os 
indivíduos que mais se beneficiam de uma orientação nutricional para o controle 
da HA. Objetivos: Avaliar o consumo de sódio de indivíduos com HA atendidos 
ambulatorialmente em um hospital especializado em cardiopneumologia, por meio 
de uma análise estratificada por faixas etárias e sexo. Métodos: Trata-se de um 
estudo transversal retrospectivo, a partir da revisão de dados obtidos em prontuários 
eletrônicos dos atendimentos ambulatoriais realizados entre janeiro de 2017 e 
dezembro de 2018. Foram obtidas as variáveis: sexo, idade, sódio urinário de 24 horas 
(NaU24h) e volume total da amostra de urina de 24 horas (Vol24h). Com categorização 
etária: adultos (GA) entre 20 a 59 anos, idosos jovens (GIJ) entre 60 a 79 anos e idosos 
longevos (GIL) entre 80 a 99 anos. Foram excluídos os com dados incompletos nas 
variáveis de interesse e/ou apresentaram valores <500mL ou >3000mL na Vol24h. 
Empregou-se o teste de Mann-Whitney e o teste de Kruskal Wallis para a análise das 
variáveis com dois e três grupos, respectivamente. Um valor de p<0,05 foi considerado 
estatisticamente significativo. Resultados: Amostra composta por 781 pacientes, 
com predomínio do GIJ (61,8%; n=483) e do sexo feminino (64,5%; n=504). A maioria 
ingeria > 2 g/ de sódio/dia (87,8%; n=686), sendo que os indivíduos do sexo masculino 
apresentavam NaU24h superior ao feminino [177,8 (31,2-452,0) vs 141,4 (29,1-433,0) 
mEq; p<0,01), respectivamente. Avaliando exclusivamente os homens, constatou-se 
maior NaU24h no GA, havendo diferença entre GA e GIJ [197,9 (31,2-451,4) vs 176,40 
(44,4-452,0) mEq; p=0,04] e GA e GIL [197,9 (31,2-451,4) vs 151,00(41,6-218,6) mEq; 
p=0,01]. Fato esse que também foi observado na amostra feminina, existindo diferença 
entre GA e GIJ [154,70 (38,4-433,0) vs 137,0 (32,80-381,1) mEq; p=0,02] e GIL 
[154,70 (38,4-433,0) vs 122,8 (29,1-265,4) mEq; (p=0,01). Conclusões: Evidenciou 
uma amostra total com elevado consumo de sódio, sendo que os homens com maior 
ingestão. Com diferenças significativas, para ambos os sexos, entre o GA e GIJ e, 
também, entre GA e GIL. Assim, reforçamos a importância do acompanhamento e 
orientação nutricional como pilar essencial no controle da HA, em especial, aqueles 
do sexo masculino e do GA.
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COMISSUROTOMIA MITRAL CIRÚRGICA E ESCORE ECOCARDIOGRÁFICO 
NA VALVOPLASTIA MITRAL PERCUTÂNEA POR BALÃO 

SARA CRISTINE MARQUES DOS SANTOS, EDISON CARVALHO SANDOVAL 
PEIXOTO, RICARDO TRAJANO SANDOVAL PEIXOTO, RODRIGO TRAJANO 
SANDOVAL PEIXOTO, CAIO TEIXEIRA DOS SANTOS, RAUL FERREIRA DE SOUZA 
MACHADO, THAIS LEMOS DE SOUZA MACEDO, IVAN LUCAS PICONE BORGES 
DOS ANJOS e IVANA PICONE BORGES

UNIVERSIDADE DE VASSOURAS, VASSOURAS, RJ, BRASIL.

Introdução: O procedimento de valvuloplastia mitral percutânea por balão (VMPB), 
como tratamento da estenose mitral (EM) sintomática, possibilitou a diminuição da 
mortalidade e morbidade. Objetivo: Determinar a influência da comissurotomia 
mitral cirúrgica prévia (CMC) e do escore ecocardiográfico (ES) nos resultados e 
complicações de valvoplastia mitral percutânea por balão (VMPB). Métodos: De 1987 
a 2013, 526 procedimentos de VMPB realizados usando-se técnicas do balão de Inoue, 
duplo balão e balão único Balt. Divididos em: grupo primário (GP) sem comissurotomia 
mitral prévia com 480 pacientes; grupo com comissurotomia cirúrgica prévia (GCCP) 
com 46.  Idade GCCP versus GP (42,7 ± 12,4 vs 36,9 ± 12,5 anos, p = 0,0030). 
Gênero, fibrilação atrial e classe funcional foram semelhantes. Foram observados, 
respectivamente, nos GP e GCCP, ES de 7,2 ± 1,4 e 7,7 ± 1,5 pontos (p = 0,0158) e 
área valvar mitral (AVM) 0,94 ± 0,21 e 1,00 ± 0,22 cm2 (p = 0,0699). Resultados - Pré-
VMPB: a média da pressão arterial pulmonar (PMAP) foi 37,8 ± 14,2 e 37,6 ± 14,4 
mmHg, p = 0,9515; gradiente valvar mitral médio (MG) 19,6 ± 6,9 e 18,3 ± 6,9 mmHg, 
p = 0,2342; AVM 0,90 ± 0,21 e 0,93 ± 0,19 cm2, p = 0,4092, respectivamente, quando 
comparados os GP e GCCP. Pós-VMPB: PMAP foi 26,8 ± 10,2 e 26,6 ± 10,9 mmHg, p 
= 0,9062; MG 5,4 ± 3,5 e 6,3 ± 4,2 mmHg, p = 0,1492; AVM 2,04 ± 0,42 e 1,92 ± 0,41 
cm2, p = 0,0801, respectivamente, para os GP e GCCP. A regurgitação mitral (RM) foi 
semelhante no pré e pós-VMPB. Houve RM grave pós-VMPB em 10 pacientes: 8 em 
GP e 2 no GCCP, p = 0,2048. Como não foram encontradas diferenças significativas, 
o grupo total foram divididos em ES ≤ 8 e> 8 grupos: Pré-VMPB: PMAP 37,5 ± 13,9 e 
39,3 ± 16,6 mmHg, p = 0,4041; MG 19,7 ± 6,8 e 18,3 ± 7,3 mmHg, p = 0,1753; AVM 
0,90 ± 0,21 e 0,94 ± 0,20 cm2, p = 0,0090, respectivamente. Post-VMPB: PMAP 26,7 ± 
10,1 e 28,0 ± 10,6 mmHg, p = 0,3730, MG 5,5 ± 3,6 e 5,5 ± 3,3 mmHg, AVM 2,06 ± 0,42 
e 1,90 ± 0,40 cm2, p = 0,0090. Conclusões: Após a VMPB, os resultados de ambos 
os grupos (GCCP e GP) foram semelhantes, quando comparados, apesar da idade e 
do escore ecocardiográfico, do grupo primário, tenham sido maiores no pré-VMPB. 
No grupo com ES >8 pontos foi observado menor AVM no pré-VMPB (p = 0,0090) e 
menor AVM no pós-VMPB (0,0090). A anatomia valvar foi mais importante do que a 
comissurotomia anterior.
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS NÍVEIS DE DEPRESSÃO E ANSIEDADE 
DAS DOENÇAS MAIS MORTAIS DO PAÍS: NEOPLASIAS E DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES

THAIS VIDAL SALLES, NATÁLIA D’AMORE MARCIANO, KARINE CORCIONE 
TURKE e ANTONIO CARLOS PALANDRI CHAGAS

CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC, SANTO ANDRÉ, SP, BRASIL.

Introdução: As duas doenças com maior mortalidade e maior Anos de vida perdidos 
ajustados por incapacidade (DALY) são as cardiovasculares e as neoplasias. Nesses 
pacientes, há uma alta prevalência de ansiedade e depressão, que podem mitigar a 
adesão ao tratamento. O objetivo desse estudo é realizar uma análise comparativa entre 
os níveis de depressão, ansiedade e espiritualidade entre esses pacientes. Método: 
Estudo observacional, transversal e analítico. Foram avaliados os níveis de depressão 
e ansiedade dos grupos de pacientes oncológicos e com doenças cardiovasculares 
através do questionário Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Para avaliação 
da espiritualidade, foi aplicado o questionário Religiosidade, espiritualidade e crenças 
pessoais da Organização Mundial da Saúde (SRPB-WHO). As variáveis qualitativas 
foram descritas por frequência e porcentagem, e as quantitativas por média e 
desvio padrão. Foi feita análise univariada por meio do Teste de T ou Wilcoxon e 
correlações pelo teste de Pearson ou Spearman a depender da normalidade avaliada 
pelo teste de Shapiro-Wilk. Foi realizada análise multivariada pelo método de Stepwise-
Regression, tendo como critério de inclusão p<0.2 e significância estatística p<0.05. 
Estudo aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa CAAE 37119120.7.0000.0082. 
Resultado: Foram incluídos 144 pacientes com câncer e 65 pacientes com doença 
cardiovascular, totalizando 209 pacientes. 55% era do sexo feminino e a média de 
idade foi de 58 anos. Foram observados maiores níveis de depressão e ansiedade 
nos pacientes oncológicos em relação aos pacientes com doença  cardiovascular. A 
relação foi independente, se confirmando após análise multivariada com possíveis 
fatores de confusão (p=0.018). Ao avaliar isoladamente o escore de depressão, a 
diferença foi maior (p<0.001). O mesmo não foi observado para os níveis de ansiedade 
isoladamente e espiritualidade, sem significância estatística. Discussão: Por conta 
de fatores estigmatizantes e maiores índices de letalidade, a doença neoplásica pode 
contribuir de forma independente com níveis mais elevados de depressão quando 
comparados com a doença cardiovascular. É essencial uma atenção integral e 
multiprofissional direcionada a esses pacientes. Conclusão: Os pacientes oncológicos 
apresentaram níveis mais elevados de depressão quando comparados aos pacientes 
com doença cardiovascular. Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares; Neoplasias; 
Ansiedade; Depressão.
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010
CORAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA: EVOLUÇÃO DA TAXA DE 
MORTALIDADE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO DE 2008 A 2011

LAVÍNIA FLÁVIA XAVIER DE SOUZA, KATYANA MEDEIROS DE ARAUJO, LETÍCIA 
DE FREITAS BARRADAS e GIANLUCA GOMES SIEBRA

UFRN, Natal, RN, BRASIL.

Fundamentos: O infarto agudo do miocárdio (IAM) é a necrose de miócitos que é 
causada principalmente por instabilidade de placa ateromatosa. A literatura tem 
mostrado um declínio da mortalidade por doença arterial coronariana, que pode estar 
relacionado também com a menor incidência da doença. A American Heart Association 
apontou que as doenças do coração são a principal causa de mortalidade no sexo 
feminino. Além disso, diversos estudos apontam que os homens com IAM recebem 
mais intervenções do que as mulheres, o que pode justificar pior prognóstico pós IAM 
no sexo feminino. Dessa forma, é possível que o sexo esteja associado a diferentes 
padrões na mortalidade por IAM. Objetivos: Descrever a diferença da taxa de 
mortalidade por IAM de acordo com a distribuição por sexo, entre os anos de 2008 a 
2021, no Brasil. Métodos: Trata-se de um estudo analítico, observacional e transversal, 
com coleta de dados referentes a variáveis sociodemográficas e clínicas, por meio do 
Sistema de Agravos de Notificação e que são disponibilizados pelo Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde. Resultados: No Brasil, em 2008, a taxa de 
mortalidade por IAM no sexo feminino era de 17%, enquanto no masculino era de 
12%. Ao longo dos 13 anos seguintes, houve uma diminuição dessa taxa para ambos 
os sexos, sendo o feminino, aquele que apresentou, em todos os anos, a maior taxa. 
Em 2021, a mortalidade por IAM no sexo feminino foi de 11%, enquanto no masculino 
de 8%. Ao se calcular a média anual das mortalidades em ambos os sexos, por 
região do Brasil, nos anos de 2008 a 2021, viu-se que as mulheres apresentaram 
maior mortalidade em todas as regiões. A taxa de mortalidade feminina, por região, 
em ordem decrescente: Norte (15%), Nordeste (14,7%), Sudeste (13,7%), Sul (13,3%) 
e Centro-oeste (13%). Já a taxa de mortalidade masculina, por região, em ordem 
decrescente: Norte (11,2%), Nordeste (11%), Centro-oeste (9,9%), Sudeste (9,8%) 
e Sul (9,5%). Conclusões: Observa-se que, embora a taxa de mortalidade por IAM 
esteja em queda, ainda é maior no sexo feminino no Brasil. Ademais, o contraste entre 
as taxas de mortalidade segundo as regiões do país sugere a necessidade imperativa 
de abordar desigualdades geográficas persistentes, financiamento insuficiente, além 
de demandas relacionadas ao acesso das mulheres ao cuidado de qualidade.
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011
FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR CONFORME GÊNERO E 
MORTALIDADE POR COVID-19

ANNY DE SOUSA AZEVEDO, LETICIA DE SOUSA PERES, DAVID FERNANDES 
PEDRO PEREIRA, RENEE SARMENTO DE OLIVEIRA, GIOVANNI POSSAMAI 
DUTRA, JORGE HENRIQUE PAITER NASCIMENTO, BRUNO FERRAZ DE 
OLIVEIRA GOMES e JOAO LUIZ FERNANDES PETRIZ

HOSPITAL BARRA DOR, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.

Introdução: Alguns estudos demonstraram uma maior prevalência de óbitos em 
portadores de fatores de risco cardiovascular (FRC) durante internação por COVID-19. 
A distribuição desses fatores de risco conforme gênero é pouco estudada. Métodos: 
Estudo retrospectivo com pacientes admitidos em terapia intensiva e diagnóstico 
confirmado de COVID-19 por RT-PCR e com pelo menos uma dosagem de troponina 
durante a internação. Foram avaliados os fatores de risco tradicionais: história de 
doença cardiovascular estabelecida (infarto, AVC ou doença arterial periférica), 
diabetes, doença renal crônica com clearance < 60ml/min, hipertensão, tabagismo, 
dislipidemia ou idade > 65 anos. Desfecho primário deste estudo foi morte hospitalar 
e o secundário foi composto por morte hospitalar, injúria miocárdica e intubação 
orotraqueal. Foi avaliada a ocorrência destes desfechos conforme gênero, utilizando o 
teste de qui-quadrado. Resultados: Foram incluídos 236 pacientes, média de idade= 
61,14±16,2 anos, com 36,9% mulheres, 55,5% hipertensos e 33,1% diabéticos. 
Observou-se menor prevalência de doença cardiovascular em mulheres (59,8% x 
73,2%, p=0,024), assim como hipertensão (46,0% x  61,1%, p=0,017). No entanto, 
não foi observado diferença na prevalência de diabetes (32,2% x 33,6%, p=0,473), 
injúria miocárdica (29,9% x 29,5%, p=0,534), desfecho primário (24,1% x 24,2%, 
p=0,564) e desfecho secundário (40,2% x 37,6%, p=0,395). O idade média e escore 
de gravidade SAPS3 foi semelhante em ambos grupos. Conclusão: Em pacientes 
internados por COVID-19, mulheres apresentaram menor prevalência de doença 
cardiovascular e hipertensão. Contudo, esse achado não aumentou a ocorrência de 
desfechos adversos.

013
PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLOGICO DA INTERVENÇÃO CORONARIA 
PERCUTANEA EM MULHERES NA ULTIMA DÉCADA.

LARA VILELA EURIPEDES, RAFAELA PENALVA, NANCY TOLEDO COELHO, LUIZ 
FERNANDO LEITE TANAJURA e JOAO VITOR DE JESUS ALVES

INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: Durante décadas acreditou-se que doença coronariana restringia-
se à população masculina, porém com  mudança do padrão de comportamento da 
sociedade, a doença coronariana tornou-se a principal causa de morte no sexo feminino 
do mundo ocidental. Objetivos: Traçar o perfil clínico-epidemiológico-angiográfico e 
os principais detalhes associados à ICP em mulheres na ultima decada. Métodos: 
Análise restrospectiva de pacientes do sexo feminimo submetidas a Intervenção 
coronaria percutânea no período de 01/01/2010 a 06/07/2020. Resultados: Mulheres 
representaram 31,8% do número total de pacientes analisados. A idade média foi de 
68,14 anos. Do total de mulheres 69,99% eram brancas, a maioria eram hipertensas 
(83,55%), dislipidemicas (67,71%), diabéticas não insulino dependentes (59,11%), 
não tabagistas  e sem passado de tabagismo(83,03%) , sem disfunção ventricular 
(99%), já com Intervenção coronária percutânea previa (75,17%) ou cirurgia de 
resvascularização miocardica (92%). A cinecoronariografia identificou que 17,07% 
eram Multiarteriais, dos quais 1,26% exibiam lesões não protegidas de tronco de 
coronária esquerda. O sucesso angiográfico foi obtido em 99,07%  e sucesso clínico 
em 90,99%. Analisando evolução tardia, a maioria de nossas pacientes (91,30%) não 
tiveram recorrências de sintomas (angina pectoris). IAM ocorreu em apenas 0,57%, 
com 2,64% das pacientes necessitando de novo cateterismo. 1,28% evoluiram para 
óbito, sendo destes 67,9% de causas cardíacas. Conclusão: Em nosso estudo, 
observaram-se que população feminina não é maioria de nossos pacientes assistidos; 
a doença uniarterial predomina nesta população. A evolução tardia foi de sucesso para 
maioria das mulheres analisadas.

012
PRESENÇA E EXTENSÃO DA DOENÇA ARTERIAL CORONÁRIA OBSTRUTIVA 
EM PACIENTES COM SÍNDROME CORONÁRIA AGUDA SEGUNDO O SEXO.

FLAVIA ROMÊNIA SILVA ARAÚJO, MARIA ALAYDE MENDONCA DA SILVA, 
IVAN ROMERO RIVERA, NAYANNE DA SILVA LUZ, SAVIA NOBRE DE ARAUJO 
DOREA, VALESSA MAYARA ARAUJO DE GOIS SANTANA, ANABEL VIVIANE 
LEÃO LIMA, SIDNEY PINTO DA SILVA, AMILSON MARTINS PACHÊCO FILHO, 
GEORGE FRANCO TOLEDO, JOSE MARCIO TENORIO DE MELO e JOSE MARIO 
MARTINIANO DOS SANTOS

SANTA CASA DE MACEIÓ, MACEIÓ, AL, BRASIL.

Introdução: Há evidências de que até dois terços das mulheres que se apresentam 
com sinais e sintomas clínicos de isquemia miocárdica não apresentam doença 
aterosclerótica obstrutiva na angiografia. Esse grupo pode apresentar doença 
microvascular, espasmo coronário e dissecção espontânea da coronária como 
causa da isquemia, e o reconhecimento e tratamento adequado dessas condições 
têm impacto direto na redução da mortalidade futura. Objetivo: Comparar homens e 
mulheres com Síndrome Coronária Aguda (SCA) quanto à idade, apresentação clínica, 
evolução com Insuficiência Cardíaca e presença/grau de obstrução à angiografia 
coronária. Métodos: Registro de pacientes do Programa Boas Práticas em Cardiologia 
(BPC), atendidos na Santa Casa de Maceió, no período de maio de 2017 a abril de 
2020. Os dados foram retirados da plataforma de registro: idade, sexo, apresentação 
clínica (IAM com supra de ST-IAMCSST, IAM sem supra de ST-IAMSSST, Angina 
Instável-AI), evolução com Insuficiência Cardíaca (IC), presença/grau de obstrução 
à angiografia coronária. Análise estatística: Teste do Qui-Quadrado; significância <5%. 
Resultados: No período citado foram incluídos no registro 191 pacientes com SCA, 
dos quais 16 com IAMCSST (8%), 68 com IAMSSST (36%), 107 com AI (56%). Eram 
95 mulheres (50%), média de 64 anos (mulheres 67 anos; homens 60 anos). IAMCSST 
foi mais frequente em homens (4% x 12,5%; *p=0,03). IC CF I-36, II-133, III-19, IV-3 
pacientes; sem associação significante com o sexo. À angiografia, 24 homens (25%) 
e 44 mulheres (46%) não apresentavam obstrução coronária (*p=0,02). Presença de 
3 ou mais lesões obstrutivas associou-se de forma significante ao sexo masculino 
(*p=0,03). Conclusão: Na amostra estudada, de pacientes com SCA, o sexo feminino 
associou-se de forma significante a idade mais elevada e ausência de obstrução à 
angiografia coronária, enquanto o sexo masculino associou-se à apresentação clínica 
de IAMCSST e a um maior número de lesões obstrutivas (≥ 3) à angiografia coronária.

014
MICROBIOTA INTESTINAL DE MULHERES COM DIFERENTES PADRÕES 
ALIMENTARES

PAULA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS, PRISCILA DOS SANTOS GOMES 
OLIVARES, TAMIRA GUILHERME ROCHA NEGRÃO, BIANCA DA SILVA OLIVEIRA, 
LUCIANA NICOLAU ARANHA, GLORIMAR ROSA e GLAUCIA MARIA MORAES 
OLIVEIRA

Universidade Federal do Rio de Janeiro , Rio de Janeiro , RJ, BRASIL.

Introdução: O padrão alimentar vegetariano tem sido amplamente estudado, e nos 
últimos anos, um conjunto crescente de evidências aponta que uma dieta baseada 
em vegetais está associada a mudanças importantes na microbiota intestinal. 
Porém poucos estudos no Brasil comparam a microbiota intestinal de indivíduos 
onívoros, ovolactovegetarianos e veganos como grupos experimentais distintos. 
Objetivo: Comparar as características da microbiota intestinal de mulheres adeptas 
a dieta vegana, ovolactovegetariana e onívora. Métodos: Estudo transversal com 119 
mulheres, sendo 43 veganas, 38 ovolactovegetarianas e 38 onívoras, selecionadas 
em um consultório de nutrição, localizado em Nova Iguaçu. Foram avaliadas as 
características antropométricas e bioquímicas. O nível de atividade física foi avaliado 
por questionário e o consumo alimentar pelo registro alimentar de 3 dias. Uma amostra 
de fezes foi recebida de cada participante e o perfil da microbiota intestinal analisado 
e quantificado usando sequenciação do gene rRNA 16S. Para comparação entre os 
grupos utilizou-se o teste kruskal-wallis, com post hoc Bonferroni, e o teste χ2, de 
acordo com a escala de medida das variáveis. Empregou-se o programa estatístico 
SPSS versão 25, com significância de 5%. Resultados: Nossos resultados mostraram 
uma maior abundância do filo Bacteroidetes em veganas (36%) e ovolactovegetarianas 
(35%) em comparação com onívoras (26%). A nível de espécie, Roseburia 
intestinalis foi significativamente menos abundante em onívoros, em comparação 
com os demais grupos. Diferenças modestas foram observadas entre veganas e 
ovolactovegetarianas, como a espécie Bacteroides cellulosilyticus mais abundante 
em veganas. Conclusões: Observou-se uma abundância significativamente maior 
de bactérias fermentadoras de fibras em vegetarianas comparadas a onívoras, o que 
pode representar um maior potencial de produção de butirato.

TEMAS LIVRES - 17/07/2021
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015
ANÁLISE DESCRITIVA E COMPARATIVA DO PERFIL NUTRICIONAL E 
CARDIOMETABÓLICO DE MULHERES CONFORME O HISTÓRICO DE 
DOENÇAS HIPERTENSIVAS DA GESTAÇÃO.

BEATRIZ ALVES DOS SANTOS, NATHALIA FERREIRA DE OLIVEIRA FARIA, ANA 
LUÍSE DUENHAS BERGER e LUIZ APARECIDO BORTOLOTTO

INSTITUTO DO CORAÇÃO (INCOR HCFMUSP), SÃO PAULO, SP, BRASIL - 
UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES, MOGI DAS CRUZES, SP, BRASIL.

Introdução: A hipertensão arterial (HA) apresenta peculiaridades no sexo feminino como 
a doença hipertensiva da gestação (DHG). A qual pode se correlacionar em curto e longo 
prazo com a síndrome metabólica (SM) e o risco cardiovascular. Objetivo: Descrever 
e comparar o perfil nutricional e cardiometabólico de mulheres conforme o histórico 
de DHG prévia. Método: Estudo transversal observacional realizado em um hospital 
terciário especializado atendidas entre setembro de 2017 e abril de 2021. Avaliando o 
perfil nutricional [idade, índice de massa corporal (IMC), circunferência abdominal (CA)] 
e cardiometabólico [Low Density Lipid (LDL), High Density Lipid (HDL), colesterol não-
HDL, triglicérides (TG), colesterol total (CT), glicemia, ácido úrico (AU) e sódio urinário 24 
horas (Na24h)]. As variáveis foram descritas e comparadas estatisticamente (teste T de 
Student e teste de Mann Whitney). Resultados: A amostra foi composta por 50 pacientes, 
divididas de acordo com a presença (DHG+, n=26) ou ausência (DHG- n=24) de DHG. 
A classificação do estado nutricional para DHG+ e DGH- foi respectivamente: 7,7%(n=2) 
vs 20,8%(n=5) em eutrofia, 34,6%(n=9) vs 20,8%(n=5) com sobrepeso e 57,7%(n=15) vs 
58,3%(n=14) com obesidade. A respeito da CA, estava aumentada e substancialmente 
aumentada para DHG+ e DHG- em 4,2%(n=1) vs 16,7%(n=4) e 95,8%(n=23) vs 
79,2%(n=19). A prevalência de SM foi de 65,4%(n=17) no DHG+ e de 79,2%(n=19) no 
DHG-. O grupo DHG+ era mais jovem (47±10 vs 62±10 anos; p<0,001). Mas não foi 
encontrada diferença para as demais variáveis: IMC (31,0(23,1-53,6) vs 29,3(21,9-49,0)
kg/m²; p=0,446); CA (95,0(86,0-145,0) vs 98,3(77,0-132,0)cm; p=0,570), (Na24h (4,2±1,8 
vs 3,5±1,7g; p=0,170), LDL (111±31 vs 112±32 mg/dL; p=0,908),  HDL (55(28-90) vs 
54(28-109)mg/dL; p=0,693), não-HDL (140(80-229) vs 138(13-259)mg/dL; p=0,870), 
CT(186(119-284) vs 191(130-312) mg/dL; p=0,275), TG (127(36-321) vs 147(44-389 mg/
dL; p=0,284) e AU (5,1±1,0 vs 5,6±1,1 mg/dL; p=0,117), glicemia (110(77-195) vs 116 
(72-244)mg/dL; p=0,596). Conclusão: 1) As mulheres com DHG+ eram mais jovens 2) 
Observou-se grande prevalência de SM e variáveis antropométricas alteradas em ambos 
os grupos 3) Portanto, ações em âmbito nutricional podem ser úteis para minimizar riscos 
associados à HA nessa amostra, principalmente nas com DHG+ que apresentam um perfil 
metabólico alterado precocemente.

017
O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NOS NÚMEROS DE INTERNAÇÕES 
POR DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO NO BRASIL

BIANCA BRINQUES DA SILVA, GABRIEL SEROISKA, LAÍS BETTONI, MARCO 
ANTÔNIO VINCIPROVA DALL`AGNESE, PEDRO HENRIQUE TORRES TIETZ, 
GEORGIA MARQUES JARDIM, CAROLINA GUIMARÃES HERZOG, PEDRO DUTRA 
BATISTA e ALEXANDRE PERIN DECOL

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL, CANOAS, RS, BRASIL - 
UNIVERSIDADE FEDERAL DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE, 
PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.

Fundamento: a pandemia da COVID-19  impactou diversas esferas da saúde do país. 
Vários estudos reportaram redução na busca por atendimento médico por doenças 
que não a COVID. Nesse contexto, sabendo que as doenças cardiovasculares 
configuram dentre as principais causas de internações no Brasil, questiona-se a 
influência da pandemia sobre essas internações. Objetivo: descrever e analisar 
o número de internações por doenças cardiovasculares no Brasil em 2020 em 
comparação aos anos de 2017, 2018 e 2019, considerando os possíveis impactos da 
pandemia. Métodos: estudo epidemiológico transversal descritivo a partir de dados 
da plataforma DATASUS do período de janeiro/2017 a dezembro/2020. As variáveis 
analisadas foram: internações por ano/mês de atendimento por doenças do aparelho 
circulatório, por insuficiência cardíaca e por infarto agudo do miocárdio; taxa de 
mortalidade por ano de atendimento no país por doenças do aparelho circulatório. 
Resultados: o número de internações por doenças cardiovasculares no ano de 2020 
foi 908.207, havendo diminuição de 23,07%, 21,41% e 20,14% em comparação a 
2019 (1.180.505 internações), 2018 (1.155.560) e 2017 (1.137.207), respectivamente. 
A diminuição iniciou em março de 2020 (-12,66%, em relação a março/2019), com 
redução relevante a partir de abril de 2020 (-41,41% em comparação a abril/2019). A 
diminuição no número de internações se manteve para as patologias cardiovasculares 
analisadas, sendo elas insuficiência cardíaca (-22,19%) e infarto agudo do miocárdio 
(-10,44%). A taxa de mortalidade intrahospitalar total aumentou consideravelmente 
(+12,38%, 13,61% e 13,61%) quando comparada às taxas de 2019, 2018 e 2017. 
Conclusões: tanto a diminuição nas internações por doenças cardiovasculares 
quanto o aumento na taxa de mortalidade podem ser decorrentes da menor procura 
aos serviços de saúde em razão do temor ao vírus. A diminuição dos números de 
internação em 2020 coincidiu com os meses da pandemia, tendo janeiro e fevereiro 
do mesmo ano, pré-pandemia, apresentado números análogos aos notados nos anos 
anteriores, dados que corroboram com a teoria. A taxa de mortalidade aumentada 
pode significar que algumas pessoas não procuraram atendimento ou que, em razão 
dos hospitais lotados, os pacientes internados sofreram mais complicações.

016
A RELAÇÃO ENTRE A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E A REDUÇÃO DE 
DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM MULHERES NA MENOPAUSA

BEATRIZ ZANATTA MARAGNO, CAROLINE SILVA DE ARAUJO LIMA e SAMANTHA 
GONÇALVES BARBOSA

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO, BAURU, SP, BRASIL - FACULDADE 
DINÂMICA VALE DO PIRANGA, PONTE NOVA, MG, BRASIL - UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PASSOS, MG, BRASIL.

Introdução: A menopausa está associada a um maior risco de doenças 
cardiovasculares, uma vez que predispõe uma maior incidência de Doença Arterial 
Coronariana (DAC) em função das modificações hormonais e circulatórias, a atividade 
física habitual, definida como qualquer forma de movimento corporal com gasto de 
energia acima do basal, reduz essa incidência. Objetivo: Objetivou-se analisar a 
existência de uma relação entre a prática de atividades físicas e a redução de doenças 
cardiovasculares em mulheres na menopausa. Metodologia: Realizou-se uma busca 
bibliográfica na PUBMED com os descritores “Cardiovascular Diseases”, “Sedentary 
Behavior” e “Menopause”. Os critérios de inclusão foram artigos disponíveis na íntegra, 
em inglês e que fossem estudos de prevalência. Exclui-se aqueles que não atendiam a 
temática. Dos 24 artigos encontrados, 6 foram selecionados para revisão. Resultados: 
Quando comparado grupos de mulheres ativas com não ativas, evidenciou-se uma 
diferença na alimentação, sendo aquelas mais propícias a comer quantidade favorável 
de proteínas e menos ultraprocessados. Além disso, mulheres obesas com inatividade 
física apresentavam maior risco de síndrome metabólica, estudos comprovaram que 
mulheres inativas apresentaram maior risco de sobrepeso e obesidade ( P = 0,006), 
bem como uma maior circunferência da cintura maior que 88 cm ( P = 0,03) e um 
risco maior de diabetes mellitus ( P = 0,014) e síndrome metabólica ( P = 0,001). 
Assim, dados relatados na literatura indicam que, mulheres com DAC apresentam 
maior prevalência de HAS, com 69,23%, seguida de DM com 23,08% e de colesterol 
alto com 15,38% e também um IMC superior quando comparadas àquelas sem DAC. 
Observou-se também que 69,23% das mulheres com DAC e 61,11% daquelas sem 
DAC não praticavam atividade física diária. Assim, mulheres sedentárias com o tercil 
mais alto de gasto energético de atividade física, tiveram concentrações mais baixas 
de proteína C reativa de alta sensibilidade sérica e haptoglobina do que aquelas 
no tercil mais baixo após ajuste para massa gorda. Conclusão: O estudo mostrou 
que a atividade física habitual foi associada a uma diminuição do risco de doenças 
cardiovasculares e diabetes em mulheres de meia-idade, independentemente do 
estado de menopausa, a yoga também demonstrou-se uma opção favorável.

018
INFLUÊNCIA DO ISOLAMENTO SOCIAL NA PANDEMIA DE COVID-19 NO 
CONHECIMENTO DE FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES E NÍVEL DE 
ATIVIDADE FÍSICA EM TRABALHADORAS DE UMA UNIVERSIDADE FEDERAL

CAMILA ANDRADE DA SILVA, CLESNAN MENDES RODRIGUES, NAYARA YAMADA 
TAMBURUS e ÉRICA CAROLINA CAMPOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UBERLÂNDIA, MG, BRASIL.

Introdução: O conhecimento das doenças cardiovasculares (DCV) e o estímulo 
de hábitos de vida que priorizem a saúde das mulheres são importantes, porém, a 
pandemia de Covid-19 e o isolamento social, impactaram nas suas rotinas familiares. 
Objetivo: avaliar o conhecimento dos fatores de risco cardiovasculares e a influência 
das medidas de isolamento sobre a prática de atividade física (AF; questionário 
internacional-IPAQ) de docentes e técnicas administrativas de uma Universidade 
Federal. Métodos: Estudo transversal realizado por meio de questionário (Google 
Formulários). Dados qualitativos foram apresentados como frequências absolutas e 
relativas. Resultados: 345 formulários foram respondidos; idade média de 42,58±1,43 
anos; 28% estavam na menopausa; 21% relataram colesterol total <200 mg/dl, 19% 
e HDL <50mg/dl; 33% possuem pressão arterial sistólica <120 mmHg, 5% tabagistas, 
50% ingeriam bebida alcóolica de 1 a 5 vezes/semana; 84% possuem familiar de 
primeiro grau com DCV e 17% não mantém alimentação saudável; 82% sabiam o 
que era DAC; 98 a 99% das mulheres reconheceram que alimentação, gordura 
abdominal, tabagismo e estresse emocional são fatores de risco para DCV. 99% 
das mulheres também reconheceram que as DCV podem ser prevenidas, sendo que 
96% reconheceu que o tratamento não depende exclusivamente de medicamentos. 
53% não sabiam que mulheres podem ter maior probabilidade para DCV e 57% não 
sabiam que a sintomatologia de infarto do miocárdio em mulheres pode ser diferente 
em relação ao sexo masculino. O nível de AF demonstrou que 39% foram classificadas 
em baixo nível, 32% nível moderado e 29% alto nível de AF; 22% referiram que o 
isolamento afetou negativamente a rotina de AF; 33% relataram que já não eram 
ativas antes da pandemia. Para 42% das mulheres, a motivação para AF foi menor 
e 46% relatou estresse e ansiedade na pandemia. A sensação de cansaço descrita 
como exacerbada pode ser devido à alteração de rotina imposta pelas medidas de 
isolamento, sendo que 29% das mulheres atribuíram ao somatório de demandas 
do trabalho doméstico, home office e cuidados com filhos. Conclusão: Docentes e 
técnicas apresentaram conhecimento satisfatório sobre os fatores de risco e as DCV. 
A motivação reduzida, o cansaço decorrente da ansiedade e da rotina alterada podem 
ser determinantes para menor nível de AF na pandemia. A rotina de home office, 
cuidado dos filhos e tarefas domésticas foi uma das principais causas atribuídas ao 
cansaço na pandemia.
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019
PARÂMETROS OXI-HEMODINÂMICOS UTILIZADOS NA MOBILIZAÇÃO DE 
PACIENTES CARDIOPATAS CRÍTICOS

ISABELLA G ROSO,  e RENATA F A SILVA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RIO DE 
JANEIRO, RJ, BRASIL.

Introdução A mobilização é um dos cuidados mais rotineiros prestados pela equipe 
de enfermagem. A despeito da especificidade de seus objetivos terapêuticos, os 
procedimentos que envolvem a mobilização têm riscos, e por isso, necessitam 
ser realizados diante da monitoração de parâmetros oxi-hemodinâmicos como 
garantia de qualidade do cuidado e a segurança do paciente¹. Objetivo Descrever 
os parâmetros oxi-hemodinâmicos utilizados por enfermeiros para monitoração do 
paciente cardiopata em procedimentos que envolvam mobilização. Métodos Pesquisa 
descritiva, quantitativa, cujos participantes eram enfermeiros atuantes em unidades de 
terapia intensiva (UTI) cardíaca há pelo menos um ano na assistência. Amostragem 
não probabilística e coleta de dados realizada por meio de link de questionário online 
Google Forms®. O questionário referia-se ao perfil profissional e uma pergunta 
discursiva sobre os parâmetros oxi-hemodinâmicos usados em procedimentos que 
envolvessem a mobilização do paciente cardiopata críticos em ventilação mecânica. 
A pesquisa foi apreciada eticamente, registrada no CAAE 13382519.8.0000.5285 e 
aprovada sob o parecer de número 3.378.541. Resultados A amostra final foi composta 
por 26 enfermeiros e o tempo de graduação e de atuação em UTI foi, em média, 26 
anos. A maioria é especialista (53,8%; n=14) e 38,5% atuam em UTI cirúrgica cardíaca 
(n=10), 30,8% em UTI clínica cardíaca (n=8) e 42,3% em Unidade Coronariana (n=11). 
As instituições públicas representaram 42,3% do total (n=11). Os procedimentos mais 
citados foram mudança de decúbito (65,4%; n=17), banho no leito (42,3%; n=11) e 
mobilização no leito (23,1%, n=06). Os parâmetros mais citados foram saturação 
periférica de oxigênio (80,8%; n=21), frequência cardíaca (65,4%; n=17) e pressão 
arterial (50%; n=13). Diretrizes brasileiras²´³ apontam os parâmetros que devem ser 
considerados durante a assistência ao paciente crítico, em nenhuma resposta foram 
citados todos os parâmetros recomendados. Conclusões O ato e mobilizar o paciente 
cardiopata crítico envolve riscos, e por isso, necessita de indicação clínica precisa 
e monitorização contínua. Independente do foco da mobilização, os parâmetros oxi-
hemodinâmicos tendem a se alterar, o que determina o seu acompanhamento durante 
a execução e finalização do procedimento técnico em si.

021
VALVOPLASTIA MITRAL POR BALÃO: EVOLUÇÃO EM LONGO PRAZO NO 
USO DO BALÃO ÚNICO BALT

SARA CRISTINE MARQUES DOS SANTOS, EDISON CARVALHO SANDOVAL 
PEIXOTO, RICARDO TRAJANO SANDOVAL PEIXOTO, RODRIGO TRAJANO 
SANDOVAL PEIXOTO, CAIO TEIXEIRA DOS SANTOS, RAUL FERREIRA DE SOUZA 
MACHADO, THAIS LEMOS DE SOUZA MACEDO, IVAN LUCAS PICONE BORGES 
DOS ANJOS e IVANA PICONE BORGES

Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, BRASIL.

Introdução: A técnica do balão único (BU) para valvoplastia mitral por balão (VMB) é a de 
menor custo. Objetivo:  Analisar a evolução (evol) e determinar as variáveis para sobrevida 
(S) e S livre de eventos maiores (EM) na evol em longo prazo (ELP) da técnica do BU Balt. 
Métodos: Estudo prospectivo. De 07/1987 a 12/2014, realizamos 526 
procedimentos (proc). A partir de 04/1990 realizamos 404 (76,8%) com BU Balt, 
256 com ELP. O diâmetro foi de 25 mm em 5 proc e de 30 mm em 251 e a área 
de dilatação de 7,02±0,30 cm². A ELP foi de 55±33 (1 a 198) meses. EM foram 
óbito (Ob), nova VMB ou cirurgia valvar mitral (CVM). Utilizou-se os testes: Qui 
quadrado, t de Student, curvas de Kaplan-Meier e análise multivariada de Cox. 
Resultados: A idade média foi 38,0±12,6 anos, sexo < a href=”http://tl.cardiol.
br/temaslivres/envio/Previewtema2.asp?ListaTL=1”>feminino (SF) 222 (86,7%) 
pacientes (p), ritmo sinusal 215 (84,0%), eco escore (EE) 7,2±1,5 (4 a 14) pontos, 
área valvar mitral (AVM) pré-VMB 0,93±0,21 cm². A AVM pré e pós-VMB (Gorlin) foi 
0,90±0,20 e 2,02±0,37 cm² (p<0,001) e sucesso AVM ≥1,5 cm² em 241 (94,1%) proc. 
Três (1,2%) p começaram a evol com insuficiência mitral (IM) grave. No final da evol 
118 (46,1%) p estavam em classe funcional (CF) I, 71 (27,7%) em CF II, 53 (20,7%) em 
CF III, 3 (1,2%) em CF IV e 11 Ob (4,3%), dos quais 9 (3,5%) foram óbitos cardíacos, 
sendo que em 5 ocorreram na cirurgia valvar e 17 (8,2%) p com IM grave. Doze (4,7%) 
p foram submetidos à nova VMB e 27 (10,5%) à cirurgia valvar mitral (CVM). Previram 
independentemente S no modelo de 7 variáveis: EE ≤8 (p<0,002, HR=0,143), idade ≤50 
anos (p=0,014, HR=0,202) e ausência de CVM na evol (p=0,004, HR=0,170) quando 
entrou CVM na evolução, que é variável de evol e EM e no modelo de 6 variaveis, onde 
não entrou CVM na evol previram independentemente S EE≤8 (p<0,001, HR=0,116) 
e idade ≤50 anos (p=0,011, HR=0,203). No modelo de 6 variáveis já que CVM é um 
EM previram independentemente S livre de EM: ausência de comissurotomia prévia 
(p<0,002, HR=0,318), SF (p=0,036, HR=0,466) e AVM pós VMB ≥1,50 cm² (p<0,001, 
HR=0,466). Conclusões: A técnica do balão único apresentou resultados e evol 
semelhante a de Inoue,. A VMB com BU demonstrou resultados semelhantes às outras 
técnicas. Previram S e/ou S livre de EM: EE ≤8, idade ≤50 anos, ausência de CVM na 
evol, ausência de comissurotomia prévia, SF e AVM pós VMB ≥1,50 cm².

020
O IMPACTO DA DOENÇA CARDIOVASCULAR NAS TAXAS DE INTERNAÇÃO E 
MORTALIDADE ENTRE PACIENTES COM COVID-19 NO RIO GRANDE DO SUL

LAÍS BETTONI, CAROLINA GUIMARÃES HERZOG, GRASIELE DO AMARAL 
MARTINS, CAROLINE ENGSTER DA SILVA, PEDRO DUTRA BATISTA, HELENA 
MARCON BISCHOFF, MARCO ANTÔNIO VINCIPROVA DALL`AGNESE, RAFAELLA 
ALÉSSIO NAIBO, RAFAELA DA SILVA CRUZ, LETÍCIA VIEIRA SENGER, EDUARDA 
DIEDRICH e EGIDIO JÚNIOR LORENZETTI RUGGINI

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE, 
PORTO ALEGRE, RS, BRASIL - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO SUL, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.

Fundamento: Estudos prévios reportaram uma associação estatisticamente 
significativa entre a presença de comorbidades, incluindo doença cardiovascular (DCV), 
e o aumento do risco de mortalidade por covid-19. Objetivo: Avaliar o impacto da 
DCV nas taxas de internação e mortalidade entre pacientes com covid-19 durante a 
pandemia no estado do Rio Grande do Sul. Métodos: Estudo observacional descritivo 
realizado com dados secundários do Painel Coronavírus RS por meio da análise das 
taxas de internação e de óbito atribuídas à covid-19 entre quatro grupos de pacientes 
(sem comorbidades, com DCV, com comorbidades sem DCV e com comorbidades em 
geral) entre fevereiro de 2020 e junho de 2021. Resultados: No período analisado, 
foram registrados 1.048.576 casos de covid-19 no RS. Destes, 901.785 (85,98%) eram 
pacientes sem nenhuma doença crônica associada e 146.791 (14,02%), pacientes com 
comorbidades. 74.483 pacientes (50,74% do grupo com comorbidades) apresentavam 
doença cardiovascular (DCV). A taxa de internação por covid-19 em pacientes com 
DCV foi próxima daquela evidenciada em pacientes com comorbidades em geral 
(37,64 e 38,89%, respectivamente), inferior a do grupo de pacientes com comorbidades 
sem DCV (40,16%) e quase 14 vezes maior que a taxa de internação para o grupo 
sem comorbidades (2,75%). Ademais, os pacientes com DCV representaram 11.849 
(44,18%) do total de óbitos e 52,83% das mortes entre pacientes com comorbidades. 
Os pacientes com comorbidades sem DCV somaram 10.577 óbitos (39,43% do total 
de óbitos e 47,16% do total de óbitos de pessoas com comorbidades em geral). Por 
fim, verificou-se que a taxa de mortalidade atribuída a covid-19 em pacientes com DCV 
(15,9%) foi superior àquelas registradas por pacientes sem comorbidades (0,49%), 
pacientes com comorbidades sem DCV (14,69%) e pacientes com comorbidades em 
geral (15,27%). Conclusão: Esses dados corroboram aqueles descritos na literatura 
que apontam para maiores riscos de internação e de óbito por covid-19 entre pacientes 
com comorbidades, especialmente DCV, e contribuem para o desenvolvimento de 
estratégias e intervenções em saúde pública. Entre as limitações do estudo, citam-se o 
uso de dados secundários e a existência de possíveis fatores de confusão como a idade.

022
CONHECIMENTO SOBRE FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM 
MULHERES

VANESSA DE FREITAS MARCOLLA, SARA CRISTINE MARQUES DOS SANTOS, 
SIMONE APARECIDA SIMOES, TATIANA SOARES SPRITZER, LIVIA LIBERATA 
BARBOSA BANDEIRA, CAIO TEIXEIRA DOS SANTOS, RAUL FERREIRA DE SOUZA 
MACHADO, THAIS LEMOS DE SOUZA MACEDO, IVAN LUCAS PICONE BORGES 
DOS ANJOS e IVANA PICONE BORGES

UNIVERSIDADE DE VASSOURAS, VASSOURAS, RJ, BRASIL.

Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) são subdiagnosticadas e tratadas em 
mulheres e estão como as principais causas de óbito: 8,6 milhões mortes/ano. Objetivo: 
Identificar o autoconhecimento (AC) e prevalência (P) dos fatores de risco (FR) para 
DCV em populações femininas de diferentes grupos etários, laborais, socioeconômicos: 
funcionárias civis do governo (grupo F), policiais das Unidades de Polícia Pacificadora 
(grupo UPP), estudantes do ciclo básico curso de medicina (grupo A) e moradores de 
uma cidade socioeconomicamente desfavorecida da periferia do Rio de Janeiro (grupo C). 
Métodos: Estudo observacional e transversal da P do AC de FR para DCV, em populações 
femininas de diferentes idades, atividades laborais e socioeconômicas: grupo F-27/09/13 
e 24/10/2013; grupo UPP-10/05/2013 e 10/10/2013; grupo A-06/2016 e 12/2016; grupo 
C-01/07/2017 e 10/10/2018 através do preenchimento de questionário semelhante e 
anônimo, com 30 perguntas objetivas sobre o autoconhecimento de FR: idade, nível de 
estresse, tabagismo, hipertensão (HAS), dislipidemia, sedentarismo, obesidade, diabetes, 
índice de massa corporal (IMC) pelo peso e altura informados, gravidez, menopausa, 
consultas/ano ginecológicas (C/AG) e cardiológicas (C). Uma resposta positiva ou 
desconhecimento equivaleu a um ponto. Considerado grupo de risco: mulheres com ≥2 
pontos por resposta positiva ou desconhecimento. Resultados: Total de 1.057 mulheres 
entrevistadas divididas em grupos A (159), UPP (602), F (200), C (96) sendo verificado 
respectivamente: média de idade 20,62, 28,1 e 44,3, 51,6; alto estresse 44%, 31%, sem 
relato, 45,83%; tabagismo 3,8%, 7,0%, 16%; 16,7%; HAS conhecida/desconhecimento 
2,5%/1,3%, 7%/3%, 13%/3%; 42,7%/não informado; mediram colesterolemia 76,7% 
(10.0% colesterol total >200 mg/dL e 33.3% não sabiam; 62.9% desconheciam HDL <40 
mg/dL), 76,0% (7% e 59%; 87%), 95% (22% e 25%; 62%), 72,92% (16,7% e 35,42%; 
73,96%); mediram glicemia 89.9%, 76%, 88%, 84,3%; sedentarismo 45.3%, 53%, 36%, 
67,71%; IMC foi calculado em 88.7% (12.57%≥25; 0,0% ≥30), 51% (23%≥25; 0,0%≥30), 
49% (17%≥25; 8%≥30), 80,2% (57,14%≥25; 32,47%≥30); faziam C/A G: 79,9%, 90,0%, 
NI, 65,63% e C: 98% 7,54% 12%, 33%, 19,80%; pontuação ≥2: 98.75%, 97,0%, 74,0%, 
100%. Conclusão: Após rastreamento a maioria das mulheres em diferentes grupos 
demonstraram estar sob risco de desenvolvimento de DCV pela alta prevalência dos FR ou 
o desconhecimento, evidenciando a importância da prevenção primária e conscientização.
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023
RISCO CARDIOVASCULAR EM POLICIAIS DO SEXO FEMININO DAS 
UNIDADES DE POLÍCIA PACIFICADORA

SARA CRISTINE MARQUES DOS SANTOS, SIMONE APARECIDA SIMOES, 
VANESSA DE FREITAS MARCOLLA, TATIANA SOARES SPRITZER, CAIO TEIXEIRA 
DOS SANTOS, RAUL FERREIRA DE SOUZA MACHADO, THAIS LEMOS DE SOUZA 
MACEDO, IVAN LUCAS PICONE BORGES DOS ANJOS e IVANA PICONE BORGES

UNIVERSIDADE DE VASSOURAS, VASSOURAS, RJ, BRASIL.

A doença coronária pode ser clinicamente diferente em mulheres quando comparadas 
aos homens e, consequentemente, ser sub diagnosticada e tratada. No mundo, 
a doença cardiovascular (CV) e o acidente vascular cerebral (AVC) são a principal 
causa de morte no sexo feminino com 8,6 milhões de mortes por ano, conforme 
mencionado pela literatura. A doença CV está relacionada ao estresse. Objetivo: 
identificar a prevalência de fatores de risco CV e o grau de desconhecimento de sua 
importância em todo o grupo de policiais femininas (PF), que exerce suas funções 
nas Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). Métodos: Estudo observacional e 
transversal, de prevalência dos fatores de risco CV e AVC na população de PF através 
de questionário anônimo com 30 perguntas fechadas, sobre o auto-conhecimento dos 
fatores de risco CV e nível de estresse, de respostas rápidas, como sim ou não, sobre: 
a idade, o nível de estresse, o fumo, hipertensão arterial, dislipidemia, sedentarismo, 
obesidade, diabetes e história familiar de doença arterial coronariana (DAC). Período: 
entre 10/05/2013 e 10/10/2013. Uma resposta positiva ou a falta de conhecimento 
são equivalentes a um ponto. Aquelas mulheres que tiveram duas ou mais respostas 
positivas ou a falta de conhecimento de qualquer item foram incentivadas a concluir a 
avaliação do risco em uma unidade de saúde, pois foram consideradas como grupo 
de alto risco. O grupo total foi convidado a assistir palestras sobre fatores de risco 
CV. Resultados: Total de 32 UPPs com 602 PF. Média de idade 28,1 anos; 71% 
com alto nível de estresse; o uso do tabaco em 7%; hipertensão em 7% (falta de 
conhecimento em 7%); 76% já mediram colesterolemia (7% com> 200 mg / dl, 59% 
e 87% não sabiam os níveis sanguíneos de colesterol total e HDL, respectivamente); 
76% já mediram a glicemia (79% negaram ser diabético e 30% desconhecem a sua 
condição); 28% de história familiar de DAC e AVC; 59% não sabia que o índice de 
massa corporal (IMC); 53% de inatividade física; 92% negaram doença CV. A maioria 
visitava o ginecologista 90%, mas em contraste, com apenas 2% o cardiologista. Foi 
estabelecido que 97% das PF entrevistadas obteve ≥ 2 respostas positivas ou a falta 
desconhecimento. Conclusão: Alta prevalência de exposição ao aumento do risco CV 
através da identificação de ≥ 2 respostas positivas ou desconhecimento da resposta; 
alto nível de estresse na atividade profissional.

025
FATORES DETERMINANTES DOS ÓBITOS POR MALFORMAÇÕES DO 
APARELHO CIRCULATÓRIO

THAYANNE MENDES DE ANDRADE, THAIS ROCHA SALIM, GLAUCIA MARIA 
MORAES OLIVEIRA e CARLOS HENRIQUE KLEIN

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL 
- INSTITUTO DO CORAÇÃO EDSON SAAD, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.

Introdução: As malformações congênitas foram a segunda causa de óbito em 
menores de um ano de vida em 2017 na América do Norte e na Europa. Dentre 
as malformações congênitas, as do aparelho circulatório (MAC) foram as que 
apresentaram maior letalidade. Fatores neonatais e maternos afetam a mortalidade 
e morbidade nos pacientes com MAC. Objetivo: Verificar associações de fatores 
geográficos e socioeconômicos maternos, gestacionais e do nascimento com 
óbitos por MAC e por todas causas em nascidos vivos no Brasil de 2006 a 2016, no 
primeiro ano de vida, para construir modelos explicativos da relação dos fatores com 
os óbitos. Métodos: Estudo de bases de dados, dos Sistema de Informações sobre 
Nascidos Vivos e de Informações de Mortalidade, que foram vinculadas e analisadas 
longitudinalmente como coortes. Foram estimados riscos relativos, brutos e controlados 
por mediadores, e foram criados modelos de relações das variáveis socioeconômicas, 
maternas e fetais com óbitos por MAC e por todas as causas, com gráficos acíclicos 
direcionados. Resultados: Foram vinculados 32.011.727 nascimentos com 266.215 
óbitos, com 248.027 pares vinculados. Baixo peso ao nascer (RR= 14,38), a asfixia 
no primeiro (RR= 5,95) e quinto minuto (RR=11,86), idade materna maior ou igual 
a 35 anos (RR=1,66), o sexo masculino (RR=1,13), residir na região Centro-Oeste 
(RR=1,22), baixo número de consultas de pré-natal (RR=2,24) e a cor da pele não 
branca (RR=1,11) aumentaram o risco de óbito por MAC. Prematuridade e gestação 
múltipla apresentaram efeitos sobre o óbito mediados pelo baixo peso ao nascer e 
asfixia independente da causa do óbito. Baixa escolaridade materna não demonstrou 
associação com a elevação do risco de morte por MAC, ainda que seu efeito sobre 
óbitos por todas as causas tenha sido evidenciado (RR=1,27). Conclusão Os modelos 
explicativos das relações entre os fatores geográficos, socioeconômicos maternos, 
gestacionais e do nascimento com óbitos apresentaram diferenças entre os grupos 
de causas MAC e todas as causas. O baixo peso, a asfixia, o sexo masculino, o baixo 
número de consultas, a idade materna igual ou maior a 35 anos e a cor não branca 
foram fatores de risco para ambas as causas de óbito. A residência no Centro-Oeste 
apresentou elevação de risco para os óbitos por MAC, ao passo que o risco de morte 
dos menores de 1 ano por todas as causas foi maior nas regiões Norte e Nordeste.
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Introdução: As doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no 
Brasil, incluindo o infarto agudo do miocárdio (IAM), representando um importante 
problema de saúde pública. O IAM apresenta significativas taxas de mortalidade e 
incidência, estando dentre as maiores taxas do mundo. Tal fato pode ser explicado 
pela mudança da estrutura etária da população, quanto pelo aumento da prevalência 
de exposição aos fatores de risco associados às doenças do aparelho circulatório, 
tais como sedentarismo, aumento do consumo de carnes e gorduras, redução do 
consumo de frutas e verduras, consumo de bebidas alcoólicas, tabagismo, obesidade, 
desigualdades socioeconômicas e acesso aos serviços de saúde. Objetivos: 
Neste presente contexto a presente pesquisa teve por objetivo descrever o perfil 
epidemiológico da mortalidade por infarto agudo do miocárdio de acordo com a faixa 
etária e o sexo, nas diversas regiões do Brasil, de acordo com o Departamento de 
informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), durante os anos de 2015 a 2019. 
Metodologia: Foi realizado um estudo transversal, retrospectivo, qualiquantitativo, 
com dados secundários temporais coletados da base de dados TABNET/DATASUS 
no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). As variáveis analisadas foram as 
regiões do Brasil e o período de 2015 a 2019. Após a coleta, os dados passaram por 
análise estatística descritiva. Resultados: Foram notificados no período do estudo 
114.631 mortes por infarto agudo do miocárdio, dentro da faixa etária de 15 a 59 anos, 
de acordo com os sexos masculino e feminino, em todo o Brasil. A região com maiores 
taxas foi a Sudeste, com 53.635 casos, representando 46,78% de toda a amostra. 
Em seguida vem a região Nordeste, com 30.828 casos, representando 26,89%. 
Estratificando esse estudo de acordo com o sexo, é possível perceber que dentro 
dessa amostra 80.123 casos totais correspondiam ao sexo masculino, e 34.503 casos 
ao sexo feminino. Conclusão: Pode-se concluir que a região Sudeste apresenta uma 
maior taxa de mortalidade por infarto agudo do miocárdio. Tal fato pode estar atrelado 
a exposição aos fatores de risco que podem desencadear a enfermidade. Com isso, 
destaca-se a importância de realizar o rastreamento precoce dessa patologia, bem 
como o fortalecimento de ações preventivas, a fim de atenuar a morbimortalidade e 
ainda gerar qualidade de vida aos pacientes.






