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EDITORIAL

Pesquisa Multidisciplinar em Ciências Cardiovasculares 

OBJETIVO

Correlacionar as dimensões de percepção da 
doença e os diferentes domínios da QV de 
indivíduos diagnosticados com HF

METODOLOGIA

Estudo transversal, envolvendo pessoas 
diagnosticadas com HF pelo programa de 
rastreamento genético em cascata de HF no Rio 
de Janeiro. Dados sociodemográficos e clínicos 
foram coletados por meio de questionário 
padronizado. Para avaliação da QV foi aplicado 
o questionário Genérico de Avaliação de 
Qualidade de Vida - Medical Outcomes Study 
36 Item Short-Form Health Survey (SF-36). Já 

a percepção da doença foi mensurada pelo 
Questionário de Percepção de Doenças Breve 
(B-IPQ). Os dados foram analisados utilizando o 
programa estatístico Statiscal Package for the 
Social Sciences® (SPSS) versão 23.0 e foi 
adotado um nível de significância estatístico de 
5%.  

RESULTADOS/ DISCUSSÃO

Foram avaliados 30 indivíduos diagnosticados 
com HF, com média de idade de 48,07 anos 
(23,3% idosos) e em sua maioria mulheres 
(80%). Observou-se baixos escores de QV 
principalmente nos domínios estado geral de 
saúde, com média de 42,60 ± 13,14, e vitalidade, 
com mediana de 55,0 (45,0 – 70,0). O B-IPQ 
indicou que os indivíduos avaliados não 
percebiam sua doença como ameaça (score 
médio de 30,27 ± 8,96 em um score total de 70), 
destacando-se os escores mais baixos na 
representação cognitiva da doença. A correlação 
entre as dimensões de percepção da doença e os 
diferentes domínios da QV, segundo o SF-36, 
mostrou correlações negativas moderadas entre o 
score total do B-IPQ e os domínios capacidade 
funcional (R= -0,548, p= 0,002), aspectos físicos 
(R= -0,551, p= 0,002), dor (R= -0,488, p= 
0,006), estado geral de saúde (R= -0,442, p= 
0,014), aspectos sociais (R= -0,478, p= 0,008) e 
saúde mental (R= -0,425, p= 0,019).   

CONCLUSÃO

Embora pessoas diagnosticadas com HF 
apresentem percepção da gravidade da doença e 
QV baixas, há uma relação inversa entre estes 
parâmetros. Sendo assim, os indivíduos que 
melhor compreendem a gravidade da doença são 

aqueles que mais sentem suas consequências
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INTRODUÇÃO

 A insuficiência cardíaca (IC) apresenta mal 
prognóstico que reflete-se em limitação 
funcional gradual e importante, o que gera altos 
custos para o seu  tratamento. Esta limitação 
impacta diretamente na qualidade de vida (QV) 
dos pacientes. A baixa QV está relacionada ao 
maior índice de hospitalizações e maior 
mortalidade

OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi avaliar a QV de 
pacientes com IC participantes de um ensaio 
clínico randomizado. Materiais e Métodos: 37 
pacientes com idade maior ou igual a 50 anos, 
com diagnóstico de IC de origem isquêmica, 
com classe funcional NYHA I ou II e fração de 
ejeção (FE) reduzida. Foram realizadas 
avaliação antropométrica e aplicado o 
questionário Minnesota Living with Heart 
Failure Questionnaire (MLHFQ) - validado para 
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NYHA I e II participantes de um ensaio 

clínico randomizado 
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INTRODUÇÃO

 A insuficiência cardíaca (IC) apresenta mal prognóstico que reflete-se em limitação funcional 
gradual e importante, o que gera altos custos para o seu  tratamento. Esta limitação impacta 
diretamente na qualidade de vida (QV) dos pacientes. A baixa QV está relacionada ao maior índice 
de hospitalizações e maior mortalidade

a população brasileira para avaliação da QV. Os 
dados foram analisados pelo software SPSS 23.0 
e o nível de significância aceito foi de 5%. 
Valores expressos em percentual, média±desvio 
padrão e mediana(P25-75). Todos os pacientes 
assinaram o TCLE. O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de ética e Pesquisa (CAAE: 
56502316.1.0000.5272). Registro no Clinical 
Trials (NT: NCT03142399). 
 

RESULTADOS

Dos pacientes avaliados 75,7% eram do sexo 
masculino com idade média 64,9±9,3 anos, 
91,9% com história prévia de infarto agudo do 
miocárdio, 58,8% dislipidêmicos, 73% 
hipertensos, 48,6% diabéticos, 43% 
revascularizados e 81,1% apresentavam excesso 
de peso. A FE média foi de 41,3±7,1% e 75,7% 
apresentavam classe funcional NYHA I. O 
escore médio de QV encontrado foi 23,9±15,7 
com 57,6% dos pacientes classificados com boa 
QV, 30,3% moderada e 12,1% com QV ruim. 
Não foram encontradas diferenças significativas 
entre gênero e comorbidades com relação à QV 
(p>0,05), porém os pacientes com excesso de 
peso apresentaram pior QV quando comparados 
aos eutróficos (p=0,016). 

DISCUSSÃO / CONCLUSÃO

A maioria dos pacientes deste estudo 
apresentaram boa QV o que pode estar 
relacionado a sua classe funcional. Embora a 
literatura científica mostre relação gênero 
dependente da QV, isto não foi observado no 
grupo estudado. A predominância do excesso de 
peso pode estar associada a hábitos alimentares 
inadequados necessitando de análise do padrão 
de consumo destes indivíduos

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1.Bocchi EA, Marcondes-Braga FG, Bacal F, Ferraz AS, 
Albuquerque D, Rodrigues D. Atualização da diretriz 
brasileira de insuficiência cardíaca crônica - 2012. Arq 
Bras Cardiol. 2012;98(1):1–33.   

2.Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland 
JGF, Coats AJS, et al. 2016 ESC Guidelines for the 
diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: 
The Task Force for the diagnosis and treatment of acute 
and chronic heart failure of the European Society of 
Cardiology (ESC). Developed with the special 
contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the 
ESC. Eur J Heart Fail. agosto de 2016;18(8):891–975.  

3.Heidenreich PA, Albert NM, Allen LA, Bluemke DA, 
Butler J, Fonarow GC, et al. Forecasting the impact of 
heart failure in the United States: a policy statement from 
the American Heart Association. Circ Heart Fail. maio de 
2013;6(3):606–19.  
McMurray JJJV. Improving outcomes in heart failure: a 
personal perspective. Eur Heart J. 21 de dezembro de 
2015;36(48):3467–70
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Associação entre a qualidade de vida e o 
grau de percepção da doença na 

hipercolestrolemia familiar: 
um estudo transversal  

Palavras chaves: hipercolesterolemia familiar; dislipidemia; doença arterial coronariana; 
qualidade de vida; percepção da doença

INTRODUÇÃO
A insuficiência cardíaca (IC) é um agravo crônico de interesse para a saúde pública, por ser uma A 
A hipercolesterolemia familiar (HF) é uma doença genética associada a altos níveis plasmáticos de 
LDL-c e ao desenvolvimento prematuro de doenças cardiovasculares (DCV). Acredita-se que o 
diagnóstico de HF interfira negativamente na qualidade de vida (QV) de seus portadores devido à 
ansiedade em relação ao desenvolvimento de DCV e mortalidade precoce, assim como, pela 
preocupação com a saúde de parentes também diagnosticados com HF. 

OBJETIVO

Correlacionar as dimensões de percepção da 
doença e os diferentes domínios da QV de 
indivíduos diagnosticados com HF

METODOLOGIA

Estudo transversal, envolvendo pessoas 
diagnosticadas com HF pelo programa de 
rastreamento genético em cascata de HF no Rio 
de Janeiro. Dados sociodemográficos e clínicos 
foram coletados por meio de questionário 
padronizado. Para avaliação da QV foi aplicado 
o questionário Genérico de Avaliação de 
Qualidade de Vida - Medical Outcomes Study 
36 Item Short-Form Health Survey (SF-36). Já 

a percepção da doença foi mensurada pelo 
Questionário de Percepção de Doenças Breve 
(B-IPQ). Os dados foram analisados utilizando o 
programa estatístico Statiscal Package for the 
Social Sciences® (SPSS) versão 23.0 e foi 
adotado um nível de significância estatístico de 
5%.  

RESULTADOS/ DISCUSSÃO

Foram avaliados 30 indivíduos diagnosticados 
com HF, com média de idade de 48,07 anos 
(23,3% idosos) e em sua maioria mulheres 
(80%). Observou-se baixos escores de QV 
principalmente nos domínios estado geral de 
saúde, com média de 42,60 ± 13,14, e vitalidade, 
com mediana de 55,0 (45,0 – 70,0). O B-IPQ 
indicou que os indivíduos avaliados não 
percebiam sua doença como ameaça (score 
médio de 30,27 ± 8,96 em um score total de 70), 
destacando-se os escores mais baixos na 
representação cognitiva da doença. A correlação 
entre as dimensões de percepção da doença e os 
diferentes domínios da QV, segundo o SF-36, 
mostrou correlações negativas moderadas entre o 
score total do B-IPQ e os domínios capacidade 
funcional (R= -0,548, p= 0,002), aspectos físicos 
(R= -0,551, p= 0,002), dor (R= -0,488, p= 
0,006), estado geral de saúde (R= -0,442, p= 
0,014), aspectos sociais (R= -0,478, p= 0,008) e 
saúde mental (R= -0,425, p= 0,019).   

CONCLUSÃO

Embora pessoas diagnosticadas com HF 
apresentem percepção da gravidade da doença e 
QV baixas, há uma relação inversa entre estes 
parâmetros. Sendo assim, os indivíduos que 
melhor compreendem a gravidade da doença são 

aqueles que mais sentem suas consequências
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OBJETIVO

Correlacionar as dimensões de percepção da 
doença e os diferentes domínios da QV de 
indivíduos diagnosticados com HF

METODOLOGIA

Estudo transversal, envolvendo pessoas 
diagnosticadas com HF pelo programa de 
rastreamento genético em cascata de HF no Rio 
de Janeiro. Dados sociodemográficos e clínicos 
foram coletados por meio de questionário 
padronizado. Para avaliação da QV foi aplicado 
o questionário Genérico de Avaliação de 
Qualidade de Vida - Medical Outcomes Study 
36 Item Short-Form Health Survey (SF-36). Já 

a percepção da doença foi mensurada pelo 
Questionário de Percepção de Doenças Breve 
(B-IPQ). Os dados foram analisados utilizando o 
programa estatístico Statiscal Package for the 
Social Sciences® (SPSS) versão 23.0 e foi 
adotado um nível de significância estatístico de 
5%.  

RESULTADOS/ DISCUSSÃO

Foram avaliados 30 indivíduos diagnosticados 
com HF, com média de idade de 48,07 anos 
(23,3% idosos) e em sua maioria mulheres 
(80%). Observou-se baixos escores de QV 
principalmente nos domínios estado geral de 
saúde, com média de 42,60 ± 13,14, e vitalidade, 
com mediana de 55,0 (45,0 – 70,0). O B-IPQ 
indicou que os indivíduos avaliados não 
percebiam sua doença como ameaça (score 
médio de 30,27 ± 8,96 em um score total de 70), 
destacando-se os escores mais baixos na 
representação cognitiva da doença. A correlação 
entre as dimensões de percepção da doença e os 
diferentes domínios da QV, segundo o SF-36, 
mostrou correlações negativas moderadas entre o 
score total do B-IPQ e os domínios capacidade 
funcional (R= -0,548, p= 0,002), aspectos físicos 
(R= -0,551, p= 0,002), dor (R= -0,488, p= 
0,006), estado geral de saúde (R= -0,442, p= 
0,014), aspectos sociais (R= -0,478, p= 0,008) e 
saúde mental (R= -0,425, p= 0,019).   

CONCLUSÃO

Embora pessoas diagnosticadas com HF 
apresentem percepção da gravidade da doença e 
QV baixas, há uma relação inversa entre estes 
parâmetros. Sendo assim, os indivíduos que 
melhor compreendem a gravidade da doença são 

aqueles que mais sentem suas consequências
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OBJETIVO

Correlacionar as dimensões de percepção da 
doença e os diferentes domínios da QV de 
indivíduos diagnosticados com HF

METODOLOGIA

Estudo transversal, envolvendo pessoas 
diagnosticadas com HF pelo programa de 
rastreamento genético em cascata de HF no Rio 
de Janeiro. Dados sociodemográficos e clínicos 
foram coletados por meio de questionário 
padronizado. Para avaliação da QV foi aplicado 
o questionário Genérico de Avaliação de 
Qualidade de Vida - Medical Outcomes Study 
36 Item Short-Form Health Survey (SF-36). Já 

a percepção da doença foi mensurada pelo 
Questionário de Percepção de Doenças Breve 
(B-IPQ). Os dados foram analisados utilizando o 
programa estatístico Statiscal Package for the 
Social Sciences® (SPSS) versão 23.0 e foi 
adotado um nível de significância estatístico de 
5%.  

RESULTADOS/ DISCUSSÃO

Foram avaliados 30 indivíduos diagnosticados 
com HF, com média de idade de 48,07 anos 
(23,3% idosos) e em sua maioria mulheres 
(80%). Observou-se baixos escores de QV 
principalmente nos domínios estado geral de 
saúde, com média de 42,60 ± 13,14, e vitalidade, 
com mediana de 55,0 (45,0 – 70,0). O B-IPQ 
indicou que os indivíduos avaliados não 
percebiam sua doença como ameaça (score 
médio de 30,27 ± 8,96 em um score total de 70), 
destacando-se os escores mais baixos na 
representação cognitiva da doença. A correlação 
entre as dimensões de percepção da doença e os 
diferentes domínios da QV, segundo o SF-36, 
mostrou correlações negativas moderadas entre o 
score total do B-IPQ e os domínios capacidade 
funcional (R= -0,548, p= 0,002), aspectos físicos 
(R= -0,551, p= 0,002), dor (R= -0,488, p= 
0,006), estado geral de saúde (R= -0,442, p= 
0,014), aspectos sociais (R= -0,478, p= 0,008) e 
saúde mental (R= -0,425, p= 0,019).   

CONCLUSÃO

Embora pessoas diagnosticadas com HF 
apresentem percepção da gravidade da doença e 
QV baixas, há uma relação inversa entre estes 
parâmetros. Sendo assim, os indivíduos que 
melhor compreendem a gravidade da doença são 

aqueles que mais sentem suas consequências
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OBJETIVO

Correlacionar as dimensões de percepção da 
doença e os diferentes domínios da QV de 
indivíduos diagnosticados com HF

METODOLOGIA

Estudo transversal, envolvendo pessoas 
diagnosticadas com HF pelo programa de 
rastreamento genético em cascata de HF no Rio 
de Janeiro. Dados sociodemográficos e clínicos 
foram coletados por meio de questionário 
padronizado. Para avaliação da QV foi aplicado 
o questionário Genérico de Avaliação de 
Qualidade de Vida - Medical Outcomes Study 
36 Item Short-Form Health Survey (SF-36). Já 

a percepção da doença foi mensurada pelo 
Questionário de Percepção de Doenças Breve 
(B-IPQ). Os dados foram analisados utilizando o 
programa estatístico Statiscal Package for the 
Social Sciences® (SPSS) versão 23.0 e foi 
adotado um nível de significância estatístico de 
5%.  

RESULTADOS/ DISCUSSÃO

Foram avaliados 30 indivíduos diagnosticados 
com HF, com média de idade de 48,07 anos 
(23,3% idosos) e em sua maioria mulheres 
(80%). Observou-se baixos escores de QV 
principalmente nos domínios estado geral de 
saúde, com média de 42,60 ± 13,14, e vitalidade, 
com mediana de 55,0 (45,0 – 70,0). O B-IPQ 
indicou que os indivíduos avaliados não 
percebiam sua doença como ameaça (score 
médio de 30,27 ± 8,96 em um score total de 70), 
destacando-se os escores mais baixos na 
representação cognitiva da doença. A correlação 
entre as dimensões de percepção da doença e os 
diferentes domínios da QV, segundo o SF-36, 
mostrou correlações negativas moderadas entre o 
score total do B-IPQ e os domínios capacidade 
funcional (R= -0,548, p= 0,002), aspectos físicos 
(R= -0,551, p= 0,002), dor (R= -0,488, p= 
0,006), estado geral de saúde (R= -0,442, p= 
0,014), aspectos sociais (R= -0,478, p= 0,008) e 
saúde mental (R= -0,425, p= 0,019).   

CONCLUSÃO

Embora pessoas diagnosticadas com HF 
apresentem percepção da gravidade da doença e 
QV baixas, há uma relação inversa entre estes 
parâmetros. Sendo assim, os indivíduos que 
melhor compreendem a gravidade da doença são 

aqueles que mais sentem suas consequências

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. . Akioyamen LE, Genest J, Shan SD, Inibhunu H, Chu 

A, Tu JV. Anxiety, depression, and health-related quality of 

life in heterozygous familial hypercholesterolemia: A 

systematic review and meta-analysis. Journal of 

Psychosomatic Research. 2018;109:32-43

2. Harada-Shiba M, Arai H, Ishigaki Y, et al. Guidelines for 

Diagnosis and Treatment of Familial 

Hypercholesterolemia 2017. J Atheroscler Thromb. 

2018;25(8):751-770. 

3. Jannes CE, Santos RD, de Souza Silva PR, et al. 

Familial hypercholesterolemia in Brazil: Cascade 

screening program, clinical and genetic aspects. 

Atherosclerosis. 2015;238(1):101-107. 

4. Mata N, Alonso R, Banegas JR, Zambon D, Brea A, 

Mata P. Quality of life in a cohort of familial 

hypercholesterolemia patients from the south of Europe. 

The European Journal of Public Health. 

2014;24(2):221-225. 

5. Mortensen GL, Madsen IB, Kruse C, Bundgaard H. 

Familial hypercholesterolaemia reduces the quality of life 

of patients not reaching treatment targets. Dan Med J. 

2016;63(5).

6. Nordestgaard BG, Chapman MJ, Humphries SE, et al. 

Familial hypercholesterolaemia is underdiagnosed and 

undertreated in the general population: guidance for 

clinicians to prevent coronary heart disease: Consensus 

Statement of the European Atherosclerosis Society. 

European Heart Journal. 2013;34(45):3478-3490. 

7. Mortensen GL, Madsen IB, Kruse C, Bundgaard H. 

Familial hypercholesterolaemia reduces the quality of life 

of patients not reaching treatment targets. Dan Med J. 

   

Autores: Jorlenne Teixeira Lima � , �  ; Theia Maria Forny Wanderley Castelloes � , � ; 
José Paulo Lucas Nogueira � ; Felipe Luiz de Castro Pereira � , �  

¹Enfermeira assistencial no GRACEC. ²Enfermeira assistencial na Unidade Coronariana 
do Hospital Américas Medical City. ³Enfermeira coordenadora do complexo intensivo do Hospital 

Américas Medical City . � Mestre pela UERJ. � Perfusionista.  � Coordenador GRACEC.

A constituição de um grupo para suporte 
circulatório por membrana extracorpórea,
em um hospital privado no Rio de Janeiro: 

relato de experiência

INTRODUÇÃO
A constituição do grupo para Suporte Circulatório por Membrana Extracorpórea (ECMO), surgiu da 
necessidade em atender pacientes que precisam do ECMO em uma instituição privada na cidade do 
Rio  de Janeiro. Após a realização do primeiro ECMO no hospital que ocorreu em 12/2014, a equipe 
que realizou o suporte sentiu necessidade de ser aprimorada, já que a assistência ao paciente em 
ECMO era algo novo para esses profissionais.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de 
experiência,  elaborado no contexto da 
formação de um grupo multidisciplinar, que 
presta assistência ao paciente em ECMO. O 
objetivo da formação do GRACEC é realizar 
assistência ao paciente em uso da ECMO por 
profissionais especializados e treinados com 
expertise para  intervir nas complicações e 
intercorrências decorrentes dessa assistência. A 
relevância desse relato de experiência se dá, 

pois a assistência em ECMO é definida pelo 
Conselho Federal de Medicina (CFM) como de 
alto risco e complexidade, precisando o 
profissional ser habilitado, a fim de prestar 
assistência dentro dos moldes que a 
complexidade dessa modalidade de suporte 
exige

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A estruturação do GRACEC teve como 
referencial teórico a ELSO, o GRACEC é 
composto por: 03 médicos com especialidade em 
Terapia Intensiva, ECMO e Pediatria Intensiva, 
01 perfusionista, 19 enfermeiros, todos com 
experiência em Unidade de Terapia Intensiva e 
com especialização nas áreas de: Terapia 
Intensiva, Cardiologia, Controle de Infecção, 
Clínica Médica, Perfusão, Docência e 
Enfermagem do Trabalho. O especialista em 
ECMO do GRACEC é apto:

 - Preparar o circuito extracorpóreo da 
ECMO, para a canulação.

 - O controle da bomba (rotação e fluxo), 
da membrana, o fluxo de gazes, da coagulação, 
do hematócrito, da gasometria e do ventilador 
artificial.

 - Realizar ajuste na infusão da heparina.

 - Monitorar a transfusão de sangue, 
derivados e sinais vitais.

 - Realizar coleta de laboratório.

 - Fazer o controle da hemofiltração 
através do circuito.

 - Ajustar a infusão de drogas vasoativas, 
inotrópicas e volumes conforme programação e 
ou intercorrências.

TABELA I
Identificação dos treinamentos
 e sua respectiva carga horária

 TREINAMENTO    CARGA HORÁRIA

 Teórico inicial                 40horas

 Prático: Centro de 
 Simulação Realística               60 horas

 Prático: Centro Cirúrgico     80 horas

 Prático: Beira Leito                 80 horas

 Treinamento mensal                 12 horas

TABELA II 
Apresentação do número de ECMO 

realizado pelo GRACEC

 ANO   ADULTO PEDIÁTRICO TOTAL

  2015  3  0 3

  2016  4  0 4

  2017  2  3 5

  2018  6  3 9

     21
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OBJETIVO

Correlacionar as dimensões de percepção da 
doença e os diferentes domínios da QV de 
indivíduos diagnosticados com HF

METODOLOGIA

Estudo transversal, envolvendo pessoas 
diagnosticadas com HF pelo programa de 
rastreamento genético em cascata de HF no Rio 
de Janeiro. Dados sociodemográficos e clínicos 
foram coletados por meio de questionário 
padronizado. Para avaliação da QV foi aplicado 
o questionário Genérico de Avaliação de 
Qualidade de Vida - Medical Outcomes Study 
36 Item Short-Form Health Survey (SF-36). Já 

a percepção da doença foi mensurada pelo 
Questionário de Percepção de Doenças Breve 
(B-IPQ). Os dados foram analisados utilizando o 
programa estatístico Statiscal Package for the 
Social Sciences® (SPSS) versão 23.0 e foi 
adotado um nível de significância estatístico de 
5%.  

RESULTADOS/ DISCUSSÃO

Foram avaliados 30 indivíduos diagnosticados 
com HF, com média de idade de 48,07 anos 
(23,3% idosos) e em sua maioria mulheres 
(80%). Observou-se baixos escores de QV 
principalmente nos domínios estado geral de 
saúde, com média de 42,60 ± 13,14, e vitalidade, 
com mediana de 55,0 (45,0 – 70,0). O B-IPQ 
indicou que os indivíduos avaliados não 
percebiam sua doença como ameaça (score 
médio de 30,27 ± 8,96 em um score total de 70), 
destacando-se os escores mais baixos na 
representação cognitiva da doença. A correlação 
entre as dimensões de percepção da doença e os 
diferentes domínios da QV, segundo o SF-36, 
mostrou correlações negativas moderadas entre o 
score total do B-IPQ e os domínios capacidade 
funcional (R= -0,548, p= 0,002), aspectos físicos 
(R= -0,551, p= 0,002), dor (R= -0,488, p= 
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CONCLUSÃO
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aqueles que mais sentem suas consequências
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METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de 
experiência,  elaborado no contexto da 
formação de um grupo multidisciplinar, que 
presta assistência ao paciente em ECMO. O 
objetivo da formação do GRACEC é realizar 
assistência ao paciente em uso da ECMO por 
profissionais especializados e treinados com 
expertise para  intervir nas complicações e 
intercorrências decorrentes dessa assistência. A 
relevância desse relato de experiência se dá, 

pois a assistência em ECMO é definida pelo 
Conselho Federal de Medicina (CFM) como de 
alto risco e complexidade, precisando o 
profissional ser habilitado, a fim de prestar 
assistência dentro dos moldes que a 
complexidade dessa modalidade de suporte 
exige

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A estruturação do GRACEC teve como 
referencial teórico a ELSO, o GRACEC é 
composto por: 03 médicos com especialidade em 
Terapia Intensiva, ECMO e Pediatria Intensiva, 
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experiência em Unidade de Terapia Intensiva e 
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Intensiva, Cardiologia, Controle de Infecção, 
Clínica Médica, Perfusão, Docência e 
Enfermagem do Trabalho. O especialista em 
ECMO do GRACEC é apto:

 - Preparar o circuito extracorpóreo da 
ECMO, para a canulação.

 - O controle da bomba (rotação e fluxo), 
da membrana, o fluxo de gazes, da coagulação, 
do hematócrito, da gasometria e do ventilador 
artificial.

 - Realizar ajuste na infusão da heparina.

 - Monitorar a transfusão de sangue, 
derivados e sinais vitais.

 - Realizar coleta de laboratório.

 - Fazer o controle da hemofiltração 
através do circuito.

 - Ajustar a infusão de drogas vasoativas, 
inotrópicas e volumes conforme programação e 
ou intercorrências.

TABELA I
Identificação dos treinamentos
 e sua respectiva carga horária

 TREINAMENTO    CARGA HORÁRIA

 Teórico inicial                 40horas

 Prático: Centro de 
 Simulação Realística               60 horas

 Prático: Centro Cirúrgico     80 horas

 Prático: Beira Leito                 80 horas

 Treinamento mensal                 12 horas

TABELA II 
Apresentação do número de ECMO 

realizado pelo GRACEC

 ANO   ADULTO PEDIÁTRICO TOTAL

  2015  3  0 3

  2016  4  0 4

  2017  2  3 5

  2018  6  3 9

     21
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Figura I – Cronologia da formação do GRACEC
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A estruturação do GRACEC ocorre dentro do 
cenário mundial crescente da utilização da 
ECMO, hoje compõe um dos 18 centros de 
referência em ECMO cadastrados pela ELSO 
no Brasil, sendo o primeiro membro da ELSO 
no Rio de Janeiro responsável pela ECMO 
pediátrica e adulta em um hospital terciário.(6) 
Sua estrutura atual consegue cumprir os 

objetivos propostos pelo GRACEC, que são 
assistir ao paciente em uso da ECMO por 
profissionais especializados e treinados com 
expertise para intervir nas complicações e 
intercorrências decorrentes dessa assistência.
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OBJETIVO

H.C.M., masculino, 53 anos, hipertenso e 
dislipidêmico, admitido na emergência de um 
hospital geral em 13/08/17 com quadro de 
enterroragia e adinamia há cerca de 20 dias. 
Relata que há 8 meses apresenta dispnéia aos 
grandes esforços, pior no último mês, 
ocorrendo aos pequenos esforços, além do 
surgimento de torácica atípica concomitante à 
piora do quadro de dispnéia. Negava síncope. 

Ao exame físico, encontrava-se em regular 
estado geral, lúcido, orientado, hipocorado 
2+/4+, extremidades quentes. Pressão arterial 
de 130x70 mmHg, frequência cardíaca 90 bpm 
e frequência respiratória de 18 irpm. Ausculta 
cardiovascular com ritmo regular em dois 
tempos, bulhas normofonética, sem sopros. 
Pulmões limpos. Abdome e membros inferiores 
sem alterações relevantes. Exames 

laboratoriais de admissão demonstravam 
hemoglobina de 6,4 g/dl, hematócrito de 19,5%, 
creatinina 1,24 mg/dl e uréia 44 mg/dl. 
Ecocardiograma transtorácico revelando função 
de ventrículo esquerdo preservado, fração de 
ejeção de 58% e estenose aórtica grave, com área 
valvar de 0,8 cm², gradiente médio de 48 mmHg 
e gradiente máximo de 74 mmHg. Ainda na 
emergência, recebeu dois concentrados de 
hemácias. Após estabilização do quadro, foi 
submetido à colonoscopia em 17/08/2017, 
revelando angiodisplasia em cólon ascendente 
proximal, sendo aventada a hipótese de síndrome 
de Heyde. Devido ao grau de estenose aórtica, 
houve indicação de troca valvar aórtica. O 
paciente transferido para um hospital de 
referência em cardiologia, onde realizou o 
implante de válvula aórtica biológica em 
30/08/2017, recebendo alta em 12/09/2017.

DISCUSSÃO

A síndrome de Heyde foi descrita em 1958 por 
E.C. Heyde e em 1992 Warkentin et al observou 
sua relação com o fator de Von Willebrand. 
Apresenta-se como uma doença rara apesar da 
estenose aórtica ser a doença valvar aórtica mais 
frequente na população acima de 75 anos. Em 
geral, a síndrome não é elucidada como primeiro 
diagnóstico diferencial em casos de sangramento 
gastrointestinais, visto que a estenose aórtica é 
uma doença pouco diagnosticada, assim como 
sua associação com sua associação com tal 
valvulopatia.

A estenose aórtica é cada vez mais prevalente 
com o envelhecimento da população, tendo 
como sua principal etiologia a degeneração da 
valva. Ao ter essa patologia determinada, a 
degeneração da valva causa uma diminuição na 
passagem de fluxo do ventrículo esquerdo para a 

aorta e sua calcificação resulta na diminuição do 
orifício valvar . Logo, ao passar sangue por essa 
estrutura estenosada, ocorre a passagem também 
do fator de Von Willebrand responsável pela 
mediação da adesão plaquetária no vaso, que 
devido a alta força de cisalhamento sofre 
proteólise de multímeros pela enzima ADAM 
TS13. Isso acaba resultando na diminuição da 
adesão plaquetária causando quadro de 
hemorragia digestiva visto que os multímeros 
são essenciais para a hemostase em locais de 
elevado fluxo sanguíneo como são nos casos das 
angiodisplasias . 

O diagnóstico deve ser feito com 
ecocardiograma transtorácico sendo avaliado a a 
velocidade do jato (m/s), gradiente médio 
(mmHg) e a área valvar (cm²). Podemos 
classificar a estenose aórtica como discreta, 
moderada e importante, sendo essa última 
descrita com a presença dos seguintes 
parâmetros: velocidade de jato > 4 m/s, gradiente 
médio > 40 mmHg, área valvar <0,8 cm². 

O tratamento é reservado a casos específicos, 
devendo levar em consideração o risco benefício 
do procedimento de troca de valva. Nos casos de 
paciente com alto risco cirúrgico devemos ter 
como possibilidade a implantação percutânea de 
valva aórtica, geralmente indicada a valva 
biológica visto que apresenta maiores benefícios 
por não necessitar de anticoagulação e tem a 
menor chance de recorrência pós substituição 
valvular.

CONCLUSÃO

A síndrome de Heyde deve ser considerada a 
partir de uma história clínica e exame físico que 
se complementam. A história clínica torna-se um 
elo importante na abordagem visto que devemos 

excluir patologias mais comuns no caso de uma 
enterorragia isolada como pólipos intestinais, 
divertículos, retocolite ulcerativa, hemorroidas, 
tumor benignos e malignos, e também excluir 
causas de precordialgia como síndrome 
coronariana aguda. Com a complementação dos 
exames de imagem, confirmando essa relação, a 
melhor medida terapêutica que deve ser proposta 
como padrão-ouro é a troca da valva aórtica. 

Logo, a importância de nos atentarmos a esse 
diagnóstico é promover o mais precoce possível 
a indicação cirúrgica visto que essa patologia 
acomete principalmente pacientes idosos e que 
na maioria dos casos já possuem outra 
comorbidade, podendo dificultar a abordagem 
terapêutica. 
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Sangramento gastrointestinal em paciente 
com dispnéia e dor torácica. 

Devemos considerar o diagnóstico de 
síndrome de Heyde?
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INTRODUÇÃO
A síndrome de Heyde é uma doença caracterizada pela presença de estenose aórtica em associação 
a hemorragia intestinal devido a uma angiodisplasia e consequente anemia. Mesmo sendo uma 
doença silenciosa, a estenose aórtica é comum e devemos lembrar que a estenose aórtica grave é que 
tem maior chance de causar um evento trombótico e de sangramento, acometendo até 25% dos 
pacientes com valulopatias crônicas. Ao determinar como diagnóstico essa síndrome, seu simples 
diagnóstico deve ser realizado para precoce programação do tratamento cirúrgico para troca de valva 
aórtica que é o padrão-ouro e apresenta melhor desfecho na diminuição do risco de sangramentos 
futuros. 

OBJETIVO

H.C.M., masculino, 53 anos, hipertenso e 
dislipidêmico, admitido na emergência de um 
hospital geral em 13/08/17 com quadro de 
enterroragia e adinamia há cerca de 20 dias. 
Relata que há 8 meses apresenta dispnéia aos 
grandes esforços, pior no último mês, 
ocorrendo aos pequenos esforços, além do 
surgimento de torácica atípica concomitante à 
piora do quadro de dispnéia. Negava síncope. 

Ao exame físico, encontrava-se em regular 
estado geral, lúcido, orientado, hipocorado 
2+/4+, extremidades quentes. Pressão arterial 
de 130x70 mmHg, frequência cardíaca 90 bpm 
e frequência respiratória de 18 irpm. Ausculta 
cardiovascular com ritmo regular em dois 
tempos, bulhas normofonética, sem sopros. 
Pulmões limpos. Abdome e membros inferiores 
sem alterações relevantes. Exames 

laboratoriais de admissão demonstravam 
hemoglobina de 6,4 g/dl, hematócrito de 19,5%, 
creatinina 1,24 mg/dl e uréia 44 mg/dl. 
Ecocardiograma transtorácico revelando função 
de ventrículo esquerdo preservado, fração de 
ejeção de 58% e estenose aórtica grave, com área 
valvar de 0,8 cm², gradiente médio de 48 mmHg 
e gradiente máximo de 74 mmHg. Ainda na 
emergência, recebeu dois concentrados de 
hemácias. Após estabilização do quadro, foi 
submetido à colonoscopia em 17/08/2017, 
revelando angiodisplasia em cólon ascendente 
proximal, sendo aventada a hipótese de síndrome 
de Heyde. Devido ao grau de estenose aórtica, 
houve indicação de troca valvar aórtica. O 
paciente transferido para um hospital de 
referência em cardiologia, onde realizou o 
implante de válvula aórtica biológica em 
30/08/2017, recebendo alta em 12/09/2017.

DISCUSSÃO

A síndrome de Heyde foi descrita em 1958 por 
E.C. Heyde e em 1992 Warkentin et al observou 
sua relação com o fator de Von Willebrand. 
Apresenta-se como uma doença rara apesar da 
estenose aórtica ser a doença valvar aórtica mais 
frequente na população acima de 75 anos. Em 
geral, a síndrome não é elucidada como primeiro 
diagnóstico diferencial em casos de sangramento 
gastrointestinais, visto que a estenose aórtica é 
uma doença pouco diagnosticada, assim como 
sua associação com sua associação com tal 
valvulopatia.

A estenose aórtica é cada vez mais prevalente 
com o envelhecimento da população, tendo 
como sua principal etiologia a degeneração da 
valva. Ao ter essa patologia determinada, a 
degeneração da valva causa uma diminuição na 
passagem de fluxo do ventrículo esquerdo para a 

aorta e sua calcificação resulta na diminuição do 
orifício valvar . Logo, ao passar sangue por essa 
estrutura estenosada, ocorre a passagem também 
do fator de Von Willebrand responsável pela 
mediação da adesão plaquetária no vaso, que 
devido a alta força de cisalhamento sofre 
proteólise de multímeros pela enzima ADAM 
TS13. Isso acaba resultando na diminuição da 
adesão plaquetária causando quadro de 
hemorragia digestiva visto que os multímeros 
são essenciais para a hemostase em locais de 
elevado fluxo sanguíneo como são nos casos das 
angiodisplasias . 

O diagnóstico deve ser feito com 
ecocardiograma transtorácico sendo avaliado a a 
velocidade do jato (m/s), gradiente médio 
(mmHg) e a área valvar (cm²). Podemos 
classificar a estenose aórtica como discreta, 
moderada e importante, sendo essa última 
descrita com a presença dos seguintes 
parâmetros: velocidade de jato > 4 m/s, gradiente 
médio > 40 mmHg, área valvar <0,8 cm². 

O tratamento é reservado a casos específicos, 
devendo levar em consideração o risco benefício 
do procedimento de troca de valva. Nos casos de 
paciente com alto risco cirúrgico devemos ter 
como possibilidade a implantação percutânea de 
valva aórtica, geralmente indicada a valva 
biológica visto que apresenta maiores benefícios 
por não necessitar de anticoagulação e tem a 
menor chance de recorrência pós substituição 
valvular.

CONCLUSÃO

A síndrome de Heyde deve ser considerada a 
partir de uma história clínica e exame físico que 
se complementam. A história clínica torna-se um 
elo importante na abordagem visto que devemos 

excluir patologias mais comuns no caso de uma 
enterorragia isolada como pólipos intestinais, 
divertículos, retocolite ulcerativa, hemorroidas, 
tumor benignos e malignos, e também excluir 
causas de precordialgia como síndrome 
coronariana aguda. Com a complementação dos 
exames de imagem, confirmando essa relação, a 
melhor medida terapêutica que deve ser proposta 
como padrão-ouro é a troca da valva aórtica. 

Logo, a importância de nos atentarmos a esse 
diagnóstico é promover o mais precoce possível 
a indicação cirúrgica visto que essa patologia 
acomete principalmente pacientes idosos e que 
na maioria dos casos já possuem outra 
comorbidade, podendo dificultar a abordagem 
terapêutica. 
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Pulmões limpos. Abdome e membros inferiores 
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laboratoriais de admissão demonstravam 
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de ventrículo esquerdo preservado, fração de 
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emergência, recebeu dois concentrados de 
hemácias. Após estabilização do quadro, foi 
submetido à colonoscopia em 17/08/2017, 
revelando angiodisplasia em cólon ascendente 
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referência em cardiologia, onde realizou o 
implante de válvula aórtica biológica em 
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do fator de Von Willebrand responsável pela 
mediação da adesão plaquetária no vaso, que 
devido a alta força de cisalhamento sofre 
proteólise de multímeros pela enzima ADAM 
TS13. Isso acaba resultando na diminuição da 
adesão plaquetária causando quadro de 
hemorragia digestiva visto que os multímeros 
são essenciais para a hemostase em locais de 
elevado fluxo sanguíneo como são nos casos das 
angiodisplasias . 

O diagnóstico deve ser feito com 
ecocardiograma transtorácico sendo avaliado a a 
velocidade do jato (m/s), gradiente médio 
(mmHg) e a área valvar (cm²). Podemos 
classificar a estenose aórtica como discreta, 
moderada e importante, sendo essa última 
descrita com a presença dos seguintes 
parâmetros: velocidade de jato > 4 m/s, gradiente 
médio > 40 mmHg, área valvar <0,8 cm². 

O tratamento é reservado a casos específicos, 
devendo levar em consideração o risco benefício 
do procedimento de troca de valva. Nos casos de 
paciente com alto risco cirúrgico devemos ter 
como possibilidade a implantação percutânea de 
valva aórtica, geralmente indicada a valva 
biológica visto que apresenta maiores benefícios 
por não necessitar de anticoagulação e tem a 
menor chance de recorrência pós substituição 
valvular.

CONCLUSÃO

A síndrome de Heyde deve ser considerada a 
partir de uma história clínica e exame físico que 
se complementam. A história clínica torna-se um 
elo importante na abordagem visto que devemos 

excluir patologias mais comuns no caso de uma 
enterorragia isolada como pólipos intestinais, 
divertículos, retocolite ulcerativa, hemorroidas, 
tumor benignos e malignos, e também excluir 
causas de precordialgia como síndrome 
coronariana aguda. Com a complementação dos 
exames de imagem, confirmando essa relação, a 
melhor medida terapêutica que deve ser proposta 
como padrão-ouro é a troca da valva aórtica. 

Logo, a importância de nos atentarmos a esse 
diagnóstico é promover o mais precoce possível 
a indicação cirúrgica visto que essa patologia 
acomete principalmente pacientes idosos e que 
na maioria dos casos já possuem outra 
comorbidade, podendo dificultar a abordagem 
terapêutica. 
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aorta e sua calcificação resulta na diminuição do 
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do fator de Von Willebrand responsável pela 
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devido a alta força de cisalhamento sofre 
proteólise de multímeros pela enzima ADAM 
TS13. Isso acaba resultando na diminuição da 
adesão plaquetária causando quadro de 
hemorragia digestiva visto que os multímeros 
são essenciais para a hemostase em locais de 
elevado fluxo sanguíneo como são nos casos das 
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O diagnóstico deve ser feito com 
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classificar a estenose aórtica como discreta, 
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do procedimento de troca de valva. Nos casos de 
paciente com alto risco cirúrgico devemos ter 
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valva aórtica, geralmente indicada a valva 
biológica visto que apresenta maiores benefícios 
por não necessitar de anticoagulação e tem a 
menor chance de recorrência pós substituição 
valvular.

CONCLUSÃO

A síndrome de Heyde deve ser considerada a 
partir de uma história clínica e exame físico que 
se complementam. A história clínica torna-se um 
elo importante na abordagem visto que devemos 

excluir patologias mais comuns no caso de uma 
enterorragia isolada como pólipos intestinais, 
divertículos, retocolite ulcerativa, hemorroidas, 
tumor benignos e malignos, e também excluir 
causas de precordialgia como síndrome 
coronariana aguda. Com a complementação dos 
exames de imagem, confirmando essa relação, a 
melhor medida terapêutica que deve ser proposta 
como padrão-ouro é a troca da valva aórtica. 

Logo, a importância de nos atentarmos a esse 
diagnóstico é promover o mais precoce possível 
a indicação cirúrgica visto que essa patologia 
acomete principalmente pacientes idosos e que 
na maioria dos casos já possuem outra 
comorbidade, podendo dificultar a abordagem 
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INTRODUÇÃO

A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é a doença 
cardíaca hereditária mais frequente, com uma 
prevalência de cerca de 1:200 na população 
geral. O grau de comprometimento das fibras 
musculares pode estar relacionado com fatores 
de risco para morte súbita cardíaca (MSC). As 
alterações morfo-estruturais são resultado da 
expressão de variantes genéticas deletérias em 

proteínas sarcoméricas e não sarcoméricas. O 
diagnóstico molecular da CMH é útil na 
confirmação da etiologia da doença, 
estratificação de risco de famílias com MSC, 
para o diagnóstico diferencial de fenocópias, e na 
identificação de portadores assintomáticos em 
risco. 

OBJETIVO
 
Avaliar efetividade do diagnóstico molecular em 
pacientes com CMH em um hospital terciário. 

METODOLOGIA

O diagnóstico molecular de CMH no Instituto 
Nacional de Cardiologia (INC) é realizado pelo 
sequenciamento de nova geração (NGS), 
utilizando um painel com 52 genes associados à 
cardiomiopatias hereditárias. Os resultados 
encontrados no sequenciamento foram tabulados 
em Microsoft Excel 2010 e foram feitas análises 
de frequência da ocorrência das variantes, 
classificação das variantes quanto ao efeito 
clínico e sua localização genômica. 

RESULTADOS

Foram analisados 76 diagnósticos moleculares 
de CMH dos quais, 51 (67%) apresentaram 
variantes genéticas, com 15 (29%) pacientes 
portando mais de uma variante. Cinquenta e seis 
por cento das variantes encontradas pertencem 
aos 3 genes mais prevalentes (MYH7, MYBPC3 
e TNNT2).  Foram identificadas 69 variantes 
genéticas, sendo 20 patogênicas, 19 
provavelmente patogênicas e 30 de significado 
incerto (VSI). Dentre as variantes patogênicas e 
provavelmente patogênicas, 17 foram 
encontradas no gene MYH7, 11 no gene 
MYBPC3 e 4 no TNNT2, as demais variantes 
foram distribuídas em 7 genes. Dentre as VSI, a 
maioria das variantes foram localizadas nos 
genes MYBPC3 (4), TPM1 (4) e MYH7 (3), as 
demais variantes foram distribuídos em 17 
genes. 

CONCLUSÕES

O diagnóstico molecular realizado por meio do 
sequenciamento NGS de um painel multi-gênico 
apresentou taxas de positividade em torno de 
67%, semelhante ao encontrado em outros 

estudos. Este resultado demonstra a importância 
das ferramentas moleculares, no auxílio da 
investigação etiológica da CMH.
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normofuncionantes e pericárdio com 
deslizamento anormal de seus folhetos, 
sugerindo pericardite. Devido aos achados, o 
paciente foi diagnosticado com cardite leve 
secundário à febre reumática, de acordo com os 
critérios de Jones, sendo instituída terapia com 
anti-inflamatório. O paciente apresentou boa 
resposta clínica e laboratorial, recebendo alta 
hospitalar em 24/10/2018

DISCUSSÃO 

A pericardite isolada secundária à FR não é 
comum, estando frequentemente associada a 
lesão valvar. Seu diagnóstico é sugerido no 
exame físico pelo atrito pericárdico, dor 
pleurítica ou desconforto torácico, associada a 
hipofonese de bulhas. Exames complementares 
corroboram a hipótese diagnóstica.

CONCLUSÃO

O acometimento cardiológico desta entidade é 
variado, precoce, podendo aparecer como 
primeira manifestação da doença. Comumente 
as falhas na atenção primária e até mesmo no 
acesso a este reconhecimento acarreta a cada 
ano um aumento desta comorbidade 
principalmente nas populações mais carentes 
podendo representar sequela importante a esta 
faixa etária e até mesmo o óbito se não 
identificada e tratada corretamente.
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Ellen Fernanda das Neves Braga e cols. Relato de caso: Pericardite como 
Manifestação Inicial de Paciente Portador de Febre Reumática

OBJETIVO

H.C.M., masculino, 53 anos, hipertenso e 
dislipidêmico, admitido na emergência de um 
hospital geral em 13/08/17 com quadro de 
enterroragia e adinamia há cerca de 20 dias. 
Relata que há 8 meses apresenta dispnéia aos 
grandes esforços, pior no último mês, 
ocorrendo aos pequenos esforços, além do 
surgimento de torácica atípica concomitante à 
piora do quadro de dispnéia. Negava síncope. 

Ao exame físico, encontrava-se em regular 
estado geral, lúcido, orientado, hipocorado 
2+/4+, extremidades quentes. Pressão arterial 
de 130x70 mmHg, frequência cardíaca 90 bpm 
e frequência respiratória de 18 irpm. Ausculta 
cardiovascular com ritmo regular em dois 
tempos, bulhas normofonética, sem sopros. 
Pulmões limpos. Abdome e membros inferiores 
sem alterações relevantes. Exames 

laboratoriais de admissão demonstravam 
hemoglobina de 6,4 g/dl, hematócrito de 19,5%, 
creatinina 1,24 mg/dl e uréia 44 mg/dl. 
Ecocardiograma transtorácico revelando função 
de ventrículo esquerdo preservado, fração de 
ejeção de 58% e estenose aórtica grave, com área 
valvar de 0,8 cm², gradiente médio de 48 mmHg 
e gradiente máximo de 74 mmHg. Ainda na 
emergência, recebeu dois concentrados de 
hemácias. Após estabilização do quadro, foi 
submetido à colonoscopia em 17/08/2017, 
revelando angiodisplasia em cólon ascendente 
proximal, sendo aventada a hipótese de síndrome 
de Heyde. Devido ao grau de estenose aórtica, 
houve indicação de troca valvar aórtica. O 
paciente transferido para um hospital de 
referência em cardiologia, onde realizou o 
implante de válvula aórtica biológica em 
30/08/2017, recebendo alta em 12/09/2017.

DISCUSSÃO

A síndrome de Heyde foi descrita em 1958 por 
E.C. Heyde e em 1992 Warkentin et al observou 
sua relação com o fator de Von Willebrand. 
Apresenta-se como uma doença rara apesar da 
estenose aórtica ser a doença valvar aórtica mais 
frequente na população acima de 75 anos. Em 
geral, a síndrome não é elucidada como primeiro 
diagnóstico diferencial em casos de sangramento 
gastrointestinais, visto que a estenose aórtica é 
uma doença pouco diagnosticada, assim como 
sua associação com sua associação com tal 
valvulopatia.

A estenose aórtica é cada vez mais prevalente 
com o envelhecimento da população, tendo 
como sua principal etiologia a degeneração da 
valva. Ao ter essa patologia determinada, a 
degeneração da valva causa uma diminuição na 
passagem de fluxo do ventrículo esquerdo para a 

aorta e sua calcificação resulta na diminuição do 
orifício valvar . Logo, ao passar sangue por essa 
estrutura estenosada, ocorre a passagem também 
do fator de Von Willebrand responsável pela 
mediação da adesão plaquetária no vaso, que 
devido a alta força de cisalhamento sofre 
proteólise de multímeros pela enzima ADAM 
TS13. Isso acaba resultando na diminuição da 
adesão plaquetária causando quadro de 
hemorragia digestiva visto que os multímeros 
são essenciais para a hemostase em locais de 
elevado fluxo sanguíneo como são nos casos das 
angiodisplasias . 

O diagnóstico deve ser feito com 
ecocardiograma transtorácico sendo avaliado a a 
velocidade do jato (m/s), gradiente médio 
(mmHg) e a área valvar (cm²). Podemos 
classificar a estenose aórtica como discreta, 
moderada e importante, sendo essa última 
descrita com a presença dos seguintes 
parâmetros: velocidade de jato > 4 m/s, gradiente 
médio > 40 mmHg, área valvar <0,8 cm². 

O tratamento é reservado a casos específicos, 
devendo levar em consideração o risco benefício 
do procedimento de troca de valva. Nos casos de 
paciente com alto risco cirúrgico devemos ter 
como possibilidade a implantação percutânea de 
valva aórtica, geralmente indicada a valva 
biológica visto que apresenta maiores benefícios 
por não necessitar de anticoagulação e tem a 
menor chance de recorrência pós substituição 
valvular.

CONCLUSÃO

A síndrome de Heyde deve ser considerada a 
partir de uma história clínica e exame físico que 
se complementam. A história clínica torna-se um 
elo importante na abordagem visto que devemos 

excluir patologias mais comuns no caso de uma 
enterorragia isolada como pólipos intestinais, 
divertículos, retocolite ulcerativa, hemorroidas, 
tumor benignos e malignos, e também excluir 
causas de precordialgia como síndrome 
coronariana aguda. Com a complementação dos 
exames de imagem, confirmando essa relação, a 
melhor medida terapêutica que deve ser proposta 
como padrão-ouro é a troca da valva aórtica. 

Logo, a importância de nos atentarmos a esse 
diagnóstico é promover o mais precoce possível 
a indicação cirúrgica visto que essa patologia 
acomete principalmente pacientes idosos e que 
na maioria dos casos já possuem outra 
comorbidade, podendo dificultar a abordagem 
terapêutica. 
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Relato de caso:
pericardite como manifestação inicial de 

paciente portador de febre reumática

INTRODUÇÃO

A febre reumática é uma complicação tardia decorrente da infecção estreptocócica de orofaringe. 
Acomete preferencialmente crianças em idade escolar e adolescentes. Seu diagnóstico é clínico e 
amparado pelos critérios de Jones modificados, de 1992, que se sustenta como padrão ouro. O 
acometimento cardiológico desta entidade é variado, precoce, podendo aparecer como primeira 
manifestação da doença, comumente representa sequela importante a esta faixa etária e até mesmo 
o óbito. A pericardite isolada não é comum. Os esforços dos serviços de saúde em prevenir tal 
enfermidade se baseiam em garantir a não recorrência de infecções estreptocócicas a estas 
populações.

RELATO DE CASO

Relato de caso: P.H.G. masculino, 14 anos, 
residente no Rio de Janeiro, foi admitido na 
emergência de um hospital geral em 10/10/18 
com quadro de febre elevada e dor torácica tipo 
ventilatório-dependente há cerca de 15 dias. 
Nega pródromos gripais. Ao exame físico, 
apresentava bom estado geral, corado, 
hidratado. Pressão arterial de 110x60 mmHg, 
frequência cardíaca de 98 bpm e respiratória de 
24 irpm. Ausculta cardíaca revelava ritmo 
regular em dois tempos, bulhas 
normofonéticas, presença de atrito pericárdico. 

Pulmões limpos. Abdome e membros inferiores 
sem alterações ao exame. Laboratório 
evidenciava hemoglobina de 12,5 g/dl, 
creatinina 0,7 mg/dl, leucócitos 4.500 
mil/mm3, troponina negativa, proteína C 
reativa 193 e anti-estreptolisina O 379 (ambas 
elevadas). Eletrocardiograma com supra 
desnivelamento do segmento ST de V2 até V6, 
com infra desnivelamento em aVR. 
Ecocardiograma demonstrava função de 
ventrículo esquerdo preservada, ausência de 
alterações segmentares, válvulas 

INTRODUÇÃO

A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é a doença 
cardíaca hereditária mais frequente, com uma 
prevalência de cerca de 1:200 na população 
geral. O grau de comprometimento das fibras 
musculares pode estar relacionado com fatores 
de risco para morte súbita cardíaca (MSC). As 
alterações morfo-estruturais são resultado da 
expressão de variantes genéticas deletérias em 

proteínas sarcoméricas e não sarcoméricas. O 
diagnóstico molecular da CMH é útil na 
confirmação da etiologia da doença, 
estratificação de risco de famílias com MSC, 
para o diagnóstico diferencial de fenocópias, e na 
identificação de portadores assintomáticos em 
risco. 

OBJETIVO
 
Avaliar efetividade do diagnóstico molecular em 
pacientes com CMH em um hospital terciário. 

METODOLOGIA

O diagnóstico molecular de CMH no Instituto 
Nacional de Cardiologia (INC) é realizado pelo 
sequenciamento de nova geração (NGS), 
utilizando um painel com 52 genes associados à 
cardiomiopatias hereditárias. Os resultados 
encontrados no sequenciamento foram tabulados 
em Microsoft Excel 2010 e foram feitas análises 
de frequência da ocorrência das variantes, 
classificação das variantes quanto ao efeito 
clínico e sua localização genômica. 

RESULTADOS

Foram analisados 76 diagnósticos moleculares 
de CMH dos quais, 51 (67%) apresentaram 
variantes genéticas, com 15 (29%) pacientes 
portando mais de uma variante. Cinquenta e seis 
por cento das variantes encontradas pertencem 
aos 3 genes mais prevalentes (MYH7, MYBPC3 
e TNNT2).  Foram identificadas 69 variantes 
genéticas, sendo 20 patogênicas, 19 
provavelmente patogênicas e 30 de significado 
incerto (VSI). Dentre as variantes patogênicas e 
provavelmente patogênicas, 17 foram 
encontradas no gene MYH7, 11 no gene 
MYBPC3 e 4 no TNNT2, as demais variantes 
foram distribuídas em 7 genes. Dentre as VSI, a 
maioria das variantes foram localizadas nos 
genes MYBPC3 (4), TPM1 (4) e MYH7 (3), as 
demais variantes foram distribuídos em 17 
genes. 

CONCLUSÕES

O diagnóstico molecular realizado por meio do 
sequenciamento NGS de um painel multi-gênico 
apresentou taxas de positividade em torno de 
67%, semelhante ao encontrado em outros 

estudos. Este resultado demonstra a importância 
das ferramentas moleculares, no auxílio da 
investigação etiológica da CMH.
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normofuncionantes e pericárdio com 
deslizamento anormal de seus folhetos, 
sugerindo pericardite. Devido aos achados, o 
paciente foi diagnosticado com cardite leve 
secundário à febre reumática, de acordo com os 
critérios de Jones, sendo instituída terapia com 
anti-inflamatório. O paciente apresentou boa 
resposta clínica e laboratorial, recebendo alta 
hospitalar em 24/10/2018

DISCUSSÃO 

A pericardite isolada secundária à FR não é 
comum, estando frequentemente associada a 
lesão valvar. Seu diagnóstico é sugerido no 
exame físico pelo atrito pericárdico, dor 
pleurítica ou desconforto torácico, associada a 
hipofonese de bulhas. Exames complementares 
corroboram a hipótese diagnóstica.

CONCLUSÃO

O acometimento cardiológico desta entidade é 
variado, precoce, podendo aparecer como 
primeira manifestação da doença. Comumente 
as falhas na atenção primária e até mesmo no 
acesso a este reconhecimento acarreta a cada 
ano um aumento desta comorbidade 
principalmente nas populações mais carentes 
podendo representar sequela importante a esta 
faixa etária e até mesmo o óbito se não 
identificada e tratada corretamente.
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OBJETIVO

H.C.M., masculino, 53 anos, hipertenso e 
dislipidêmico, admitido na emergência de um 
hospital geral em 13/08/17 com quadro de 
enterroragia e adinamia há cerca de 20 dias. 
Relata que há 8 meses apresenta dispnéia aos 
grandes esforços, pior no último mês, 
ocorrendo aos pequenos esforços, além do 
surgimento de torácica atípica concomitante à 
piora do quadro de dispnéia. Negava síncope. 

Ao exame físico, encontrava-se em regular 
estado geral, lúcido, orientado, hipocorado 
2+/4+, extremidades quentes. Pressão arterial 
de 130x70 mmHg, frequência cardíaca 90 bpm 
e frequência respiratória de 18 irpm. Ausculta 
cardiovascular com ritmo regular em dois 
tempos, bulhas normofonética, sem sopros. 
Pulmões limpos. Abdome e membros inferiores 
sem alterações relevantes. Exames 

laboratoriais de admissão demonstravam 
hemoglobina de 6,4 g/dl, hematócrito de 19,5%, 
creatinina 1,24 mg/dl e uréia 44 mg/dl. 
Ecocardiograma transtorácico revelando função 
de ventrículo esquerdo preservado, fração de 
ejeção de 58% e estenose aórtica grave, com área 
valvar de 0,8 cm², gradiente médio de 48 mmHg 
e gradiente máximo de 74 mmHg. Ainda na 
emergência, recebeu dois concentrados de 
hemácias. Após estabilização do quadro, foi 
submetido à colonoscopia em 17/08/2017, 
revelando angiodisplasia em cólon ascendente 
proximal, sendo aventada a hipótese de síndrome 
de Heyde. Devido ao grau de estenose aórtica, 
houve indicação de troca valvar aórtica. O 
paciente transferido para um hospital de 
referência em cardiologia, onde realizou o 
implante de válvula aórtica biológica em 
30/08/2017, recebendo alta em 12/09/2017.

DISCUSSÃO

A síndrome de Heyde foi descrita em 1958 por 
E.C. Heyde e em 1992 Warkentin et al observou 
sua relação com o fator de Von Willebrand. 
Apresenta-se como uma doença rara apesar da 
estenose aórtica ser a doença valvar aórtica mais 
frequente na população acima de 75 anos. Em 
geral, a síndrome não é elucidada como primeiro 
diagnóstico diferencial em casos de sangramento 
gastrointestinais, visto que a estenose aórtica é 
uma doença pouco diagnosticada, assim como 
sua associação com sua associação com tal 
valvulopatia.

A estenose aórtica é cada vez mais prevalente 
com o envelhecimento da população, tendo 
como sua principal etiologia a degeneração da 
valva. Ao ter essa patologia determinada, a 
degeneração da valva causa uma diminuição na 
passagem de fluxo do ventrículo esquerdo para a 

aorta e sua calcificação resulta na diminuição do 
orifício valvar . Logo, ao passar sangue por essa 
estrutura estenosada, ocorre a passagem também 
do fator de Von Willebrand responsável pela 
mediação da adesão plaquetária no vaso, que 
devido a alta força de cisalhamento sofre 
proteólise de multímeros pela enzima ADAM 
TS13. Isso acaba resultando na diminuição da 
adesão plaquetária causando quadro de 
hemorragia digestiva visto que os multímeros 
são essenciais para a hemostase em locais de 
elevado fluxo sanguíneo como são nos casos das 
angiodisplasias . 

O diagnóstico deve ser feito com 
ecocardiograma transtorácico sendo avaliado a a 
velocidade do jato (m/s), gradiente médio 
(mmHg) e a área valvar (cm²). Podemos 
classificar a estenose aórtica como discreta, 
moderada e importante, sendo essa última 
descrita com a presença dos seguintes 
parâmetros: velocidade de jato > 4 m/s, gradiente 
médio > 40 mmHg, área valvar <0,8 cm². 

O tratamento é reservado a casos específicos, 
devendo levar em consideração o risco benefício 
do procedimento de troca de valva. Nos casos de 
paciente com alto risco cirúrgico devemos ter 
como possibilidade a implantação percutânea de 
valva aórtica, geralmente indicada a valva 
biológica visto que apresenta maiores benefícios 
por não necessitar de anticoagulação e tem a 
menor chance de recorrência pós substituição 
valvular.

CONCLUSÃO

A síndrome de Heyde deve ser considerada a 
partir de uma história clínica e exame físico que 
se complementam. A história clínica torna-se um 
elo importante na abordagem visto que devemos 

excluir patologias mais comuns no caso de uma 
enterorragia isolada como pólipos intestinais, 
divertículos, retocolite ulcerativa, hemorroidas, 
tumor benignos e malignos, e também excluir 
causas de precordialgia como síndrome 
coronariana aguda. Com a complementação dos 
exames de imagem, confirmando essa relação, a 
melhor medida terapêutica que deve ser proposta 
como padrão-ouro é a troca da valva aórtica. 

Logo, a importância de nos atentarmos a esse 
diagnóstico é promover o mais precoce possível 
a indicação cirúrgica visto que essa patologia 
acomete principalmente pacientes idosos e que 
na maioria dos casos já possuem outra 
comorbidade, podendo dificultar a abordagem 
terapêutica. 
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RELATO DE CASO

Relato de caso: P.H.G. masculino, 14 anos, 
residente no Rio de Janeiro, foi admitido na 
emergência de um hospital geral em 10/10/18 
com quadro de febre elevada e dor torácica tipo 
ventilatório-dependente há cerca de 15 dias. 
Nega pródromos gripais. Ao exame físico, 
apresentava bom estado geral, corado, 
hidratado. Pressão arterial de 110x60 mmHg, 
frequência cardíaca de 98 bpm e respiratória de 
24 irpm. Ausculta cardíaca revelava ritmo 
regular em dois tempos, bulhas 
normofonéticas, presença de atrito pericárdico. 

Pulmões limpos. Abdome e membros inferiores 
sem alterações ao exame. Laboratório 
evidenciava hemoglobina de 12,5 g/dl, 
creatinina 0,7 mg/dl, leucócitos 4.500 
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ventrículo esquerdo preservada, ausência de 
alterações segmentares, válvulas 
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OBJETIVO

H.C.M., masculino, 53 anos, hipertenso e 
dislipidêmico, admitido na emergência de um 
hospital geral em 13/08/17 com quadro de 
enterroragia e adinamia há cerca de 20 dias. 
Relata que há 8 meses apresenta dispnéia aos 
grandes esforços, pior no último mês, 
ocorrendo aos pequenos esforços, além do 
surgimento de torácica atípica concomitante à 
piora do quadro de dispnéia. Negava síncope. 

Ao exame físico, encontrava-se em regular 
estado geral, lúcido, orientado, hipocorado 
2+/4+, extremidades quentes. Pressão arterial 
de 130x70 mmHg, frequência cardíaca 90 bpm 
e frequência respiratória de 18 irpm. Ausculta 
cardiovascular com ritmo regular em dois 
tempos, bulhas normofonética, sem sopros. 
Pulmões limpos. Abdome e membros inferiores 
sem alterações relevantes. Exames 

laboratoriais de admissão demonstravam 
hemoglobina de 6,4 g/dl, hematócrito de 19,5%, 
creatinina 1,24 mg/dl e uréia 44 mg/dl. 
Ecocardiograma transtorácico revelando função 
de ventrículo esquerdo preservado, fração de 
ejeção de 58% e estenose aórtica grave, com área 
valvar de 0,8 cm², gradiente médio de 48 mmHg 
e gradiente máximo de 74 mmHg. Ainda na 
emergência, recebeu dois concentrados de 
hemácias. Após estabilização do quadro, foi 
submetido à colonoscopia em 17/08/2017, 
revelando angiodisplasia em cólon ascendente 
proximal, sendo aventada a hipótese de síndrome 
de Heyde. Devido ao grau de estenose aórtica, 
houve indicação de troca valvar aórtica. O 
paciente transferido para um hospital de 
referência em cardiologia, onde realizou o 
implante de válvula aórtica biológica em 
30/08/2017, recebendo alta em 12/09/2017.

DISCUSSÃO

A síndrome de Heyde foi descrita em 1958 por 
E.C. Heyde e em 1992 Warkentin et al observou 
sua relação com o fator de Von Willebrand. 
Apresenta-se como uma doença rara apesar da 
estenose aórtica ser a doença valvar aórtica mais 
frequente na população acima de 75 anos. Em 
geral, a síndrome não é elucidada como primeiro 
diagnóstico diferencial em casos de sangramento 
gastrointestinais, visto que a estenose aórtica é 
uma doença pouco diagnosticada, assim como 
sua associação com sua associação com tal 
valvulopatia.

A estenose aórtica é cada vez mais prevalente 
com o envelhecimento da população, tendo 
como sua principal etiologia a degeneração da 
valva. Ao ter essa patologia determinada, a 
degeneração da valva causa uma diminuição na 
passagem de fluxo do ventrículo esquerdo para a 

aorta e sua calcificação resulta na diminuição do 
orifício valvar . Logo, ao passar sangue por essa 
estrutura estenosada, ocorre a passagem também 
do fator de Von Willebrand responsável pela 
mediação da adesão plaquetária no vaso, que 
devido a alta força de cisalhamento sofre 
proteólise de multímeros pela enzima ADAM 
TS13. Isso acaba resultando na diminuição da 
adesão plaquetária causando quadro de 
hemorragia digestiva visto que os multímeros 
são essenciais para a hemostase em locais de 
elevado fluxo sanguíneo como são nos casos das 
angiodisplasias . 

O diagnóstico deve ser feito com 
ecocardiograma transtorácico sendo avaliado a a 
velocidade do jato (m/s), gradiente médio 
(mmHg) e a área valvar (cm²). Podemos 
classificar a estenose aórtica como discreta, 
moderada e importante, sendo essa última 
descrita com a presença dos seguintes 
parâmetros: velocidade de jato > 4 m/s, gradiente 
médio > 40 mmHg, área valvar <0,8 cm². 

O tratamento é reservado a casos específicos, 
devendo levar em consideração o risco benefício 
do procedimento de troca de valva. Nos casos de 
paciente com alto risco cirúrgico devemos ter 
como possibilidade a implantação percutânea de 
valva aórtica, geralmente indicada a valva 
biológica visto que apresenta maiores benefícios 
por não necessitar de anticoagulação e tem a 
menor chance de recorrência pós substituição 
valvular.

CONCLUSÃO

A síndrome de Heyde deve ser considerada a 
partir de uma história clínica e exame físico que 
se complementam. A história clínica torna-se um 
elo importante na abordagem visto que devemos 

excluir patologias mais comuns no caso de uma 
enterorragia isolada como pólipos intestinais, 
divertículos, retocolite ulcerativa, hemorroidas, 
tumor benignos e malignos, e também excluir 
causas de precordialgia como síndrome 
coronariana aguda. Com a complementação dos 
exames de imagem, confirmando essa relação, a 
melhor medida terapêutica que deve ser proposta 
como padrão-ouro é a troca da valva aórtica. 

Logo, a importância de nos atentarmos a esse 
diagnóstico é promover o mais precoce possível 
a indicação cirúrgica visto que essa patologia 
acomete principalmente pacientes idosos e que 
na maioria dos casos já possuem outra 
comorbidade, podendo dificultar a abordagem 
terapêutica. 
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cardíaca hereditária mais frequente, com uma 
prevalência de cerca de 1:200 na população 
geral. O grau de comprometimento das fibras 
musculares pode estar relacionado com fatores 
de risco para morte súbita cardíaca (MSC). As 
alterações morfo-estruturais são resultado da 
expressão de variantes genéticas deletérias em 

proteínas sarcoméricas e não sarcoméricas. O 
diagnóstico molecular da CMH é útil na 
confirmação da etiologia da doença, 
estratificação de risco de famílias com MSC, 
para o diagnóstico diferencial de fenocópias, e na 
identificação de portadores assintomáticos em 
risco. 

Autores: Marcela Marcelo de Figueiredo, Luciana Castilho Bokehi, Fernando 
Eugênio dos Santos Cruz Filho, Glauber Monteiro Dias

Instituto Nacional de Cardiologia (INC)

Fetividade do diagnóstico molecular de 
pacientes com cardiomiopatia hipertrófica 

em um hospital terciário

Palavras chaves: Síndrome de Heyde, estenose aórtica, hemorragia gastrointestinal, 
angiodisplasia.

INTRODUÇÃO

A febre reumática é uma complicação tardia decorrente da infecção estreptocócica de orofaringe. 
Acomete preferencialmente crianças em idade escolar e adolescentes. Seu diagnóstico é clínico e 
amparado pelos critérios de Jones modificados, de 1992, que se sustenta como padrão ouro. O 
acometimento cardiológico desta entidade é variado, precoce, podendo aparecer como primeira 
manifestação da doença, comumente representa sequela importante a esta faixa etária e até mesmo 
o óbito. A pericardite isolada não é comum. Os esforços dos serviços de saúde em prevenir tal 
enfermidade se baseiam em garantir a não recorrência de infecções estreptocócicas a estas 
populações.

OBJETIVO
 
Avaliar efetividade do diagnóstico molecular em 
pacientes com CMH em um hospital terciário. 

METODOLOGIA

O diagnóstico molecular de CMH no Instituto 
Nacional de Cardiologia (INC) é realizado pelo 
sequenciamento de nova geração (NGS), 
utilizando um painel com 52 genes associados à 
cardiomiopatias hereditárias. Os resultados 
encontrados no sequenciamento foram tabulados 
em Microsoft Excel 2010 e foram feitas análises 
de frequência da ocorrência das variantes, 
classificação das variantes quanto ao efeito 
clínico e sua localização genômica. 

RESULTADOS

Foram analisados 76 diagnósticos moleculares 
de CMH dos quais, 51 (67%) apresentaram 
variantes genéticas, com 15 (29%) pacientes 
portando mais de uma variante. Cinquenta e seis 
por cento das variantes encontradas pertencem 
aos 3 genes mais prevalentes (MYH7, MYBPC3 
e TNNT2).  Foram identificadas 69 variantes 
genéticas, sendo 20 patogênicas, 19 
provavelmente patogênicas e 30 de significado 
incerto (VSI). Dentre as variantes patogênicas e 
provavelmente patogênicas, 17 foram 
encontradas no gene MYH7, 11 no gene 
MYBPC3 e 4 no TNNT2, as demais variantes 
foram distribuídas em 7 genes. Dentre as VSI, a 
maioria das variantes foram localizadas nos 
genes MYBPC3 (4), TPM1 (4) e MYH7 (3), as 
demais variantes foram distribuídos em 17 
genes. 

CONCLUSÕES

O diagnóstico molecular realizado por meio do 
sequenciamento NGS de um painel multi-gênico 
apresentou taxas de positividade em torno de 
67%, semelhante ao encontrado em outros 

estudos. Este resultado demonstra a importância 
das ferramentas moleculares, no auxílio da 
investigação etiológica da CMH.
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OBJETIVO

Descrever as sensações provocadas pela restrição 
hídrica em portadores de insuficiência cardíaca. 

METODOLOGIA

Estudo descritivo, de abordagem qualitativa, 
pontuado teoricamente pelo quadro das 
representações sociais e aplicação de 
multitécnicas de coleta de dados - Técnica de 
Desenho Estória com Tema e entrevistas 
semiestruturadas - a uma amostra de conveniência 
de 20 sujeitos com diagnóstico de 

IC sistólica. As falas dos sujeitos foram 
submetidas a análise de conteúdo de Bardin. O 

estudo foi submetido ao Comitê de Ética e 
Pesquisa da instituição e aprovado.  

RESULTADOS

As idades dos sujeitos variaram de 21 a 65 anos e 
todos estavam internados no momento da coleta 
de dados. Mais da metade era do sexo masculino, 
casada e com restrição hídrica de 1000 ml/dia. A 
amostra foi heterogênea em relação ao nível de 
escolaridade, e a população feminina mostrou- se 
vulnerável em relação à ajuda para o autocuidado, 
quando comparada a população masculina. Foi 
identificado o impacto da restrição hídrica em 
aspectos físicos e psicossociais. 

DISCUSSÃO

O procedimento Desenho estória com tema se 
mostrou valioso para desvelar as sensações dos 
sujeitos. Percebe- se a necessidade de 
aproximação da família no processo do cuidado 
e reflexão sobre a individualização das condutas 
traçadas para a restrição hídrica dos pacientes, 
uma vez que a sensação de sede pode indicar 
desequilíbrio dos processos fisiológicos. A 
valorização das sensações referenciadas pelos 
pacientes durante o tratamento é importante para 
romper com o paradigma da restrição de líquido 
severa para todos. 

CONCLUSÃO

A sensação dos sujeitos é de desconforto físico e 
emocional por referirem sintomatologia que 
remete a desidratação e privação de algo que lhes 
é caro. A conduta terapêutica individualizada é 
uma recomendação alinhada às boas práticas e 
ao cuidado integral da pessoa que convive com 
IC 
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INTRODUÇÃO

A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é a doença 
cardíaca hereditária mais frequente, com uma 
prevalência de cerca de 1:200 na população 
geral. O grau de comprometimento das fibras 
musculares pode estar relacionado com fatores 
de risco para morte súbita cardíaca (MSC). As 
alterações morfo-estruturais são resultado da 
expressão de variantes genéticas deletérias em 

proteínas sarcoméricas e não sarcoméricas. O 
diagnóstico molecular da CMH é útil na 
confirmação da etiologia da doença, 
estratificação de risco de famílias com MSC, 
para o diagnóstico diferencial de fenocópias, e na 
identificação de portadores assintomáticos em 
risco. 

OBJETIVO
 
Avaliar efetividade do diagnóstico molecular em 
pacientes com CMH em um hospital terciário. 

METODOLOGIA

O diagnóstico molecular de CMH no Instituto 
Nacional de Cardiologia (INC) é realizado pelo 
sequenciamento de nova geração (NGS), 
utilizando um painel com 52 genes associados à 
cardiomiopatias hereditárias. Os resultados 
encontrados no sequenciamento foram tabulados 
em Microsoft Excel 2010 e foram feitas análises 
de frequência da ocorrência das variantes, 
classificação das variantes quanto ao efeito 
clínico e sua localização genômica. 

RESULTADOS

Foram analisados 76 diagnósticos moleculares 
de CMH dos quais, 51 (67%) apresentaram 
variantes genéticas, com 15 (29%) pacientes 
portando mais de uma variante. Cinquenta e seis 
por cento das variantes encontradas pertencem 
aos 3 genes mais prevalentes (MYH7, MYBPC3 
e TNNT2).  Foram identificadas 69 variantes 
genéticas, sendo 20 patogênicas, 19 
provavelmente patogênicas e 30 de significado 
incerto (VSI). Dentre as variantes patogênicas e 
provavelmente patogênicas, 17 foram 
encontradas no gene MYH7, 11 no gene 
MYBPC3 e 4 no TNNT2, as demais variantes 
foram distribuídas em 7 genes. Dentre as VSI, a 
maioria das variantes foram localizadas nos 
genes MYBPC3 (4), TPM1 (4) e MYH7 (3), as 
demais variantes foram distribuídos em 17 
genes. 

CONCLUSÕES

O diagnóstico molecular realizado por meio do 
sequenciamento NGS de um painel multi-gênico 
apresentou taxas de positividade em torno de 
67%, semelhante ao encontrado em outros 

estudos. Este resultado demonstra a importância 
das ferramentas moleculares, no auxílio da 
investigação etiológica da CMH.
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Representação das sensações provocadas 
pela restrição hídrica em portadores de 

insuficiência cardíaca
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INTRODUÇÃO

A insuficiência cardíaca (IC) é um problema de saúde pública associado a pouca adesão ao 
tratamento. Como determinante da adesão está a complexidade do tratamento que, dentre outras 
medidas, inclui a restrição hídrica e a consequente queixa de sede intensa dos pacientes. 
Objetivo: Descrever as sensações provocadas pela restrição hídrica em portadores de 
insuficiência cardíaca

OBJETIVO

Descrever as sensações provocadas pela restrição 
hídrica em portadores de insuficiência cardíaca. 

METODOLOGIA

Estudo descritivo, de abordagem qualitativa, 
pontuado teoricamente pelo quadro das 
representações sociais e aplicação de 
multitécnicas de coleta de dados - Técnica de 
Desenho Estória com Tema e entrevistas 
semiestruturadas - a uma amostra de conveniência 
de 20 sujeitos com diagnóstico de 

IC sistólica. As falas dos sujeitos foram 
submetidas a análise de conteúdo de Bardin. O 

estudo foi submetido ao Comitê de Ética e 
Pesquisa da instituição e aprovado.  

RESULTADOS

As idades dos sujeitos variaram de 21 a 65 anos e 
todos estavam internados no momento da coleta 
de dados. Mais da metade era do sexo masculino, 
casada e com restrição hídrica de 1000 ml/dia. A 
amostra foi heterogênea em relação ao nível de 
escolaridade, e a população feminina mostrou- se 
vulnerável em relação à ajuda para o autocuidado, 
quando comparada a população masculina. Foi 
identificado o impacto da restrição hídrica em 
aspectos físicos e psicossociais. 

DISCUSSÃO

O procedimento Desenho estória com tema se 
mostrou valioso para desvelar as sensações dos 
sujeitos. Percebe- se a necessidade de 
aproximação da família no processo do cuidado 
e reflexão sobre a individualização das condutas 
traçadas para a restrição hídrica dos pacientes, 
uma vez que a sensação de sede pode indicar 
desequilíbrio dos processos fisiológicos. A 
valorização das sensações referenciadas pelos 
pacientes durante o tratamento é importante para 
romper com o paradigma da restrição de líquido 
severa para todos. 

CONCLUSÃO

A sensação dos sujeitos é de desconforto físico e 
emocional por referirem sintomatologia que 
remete a desidratação e privação de algo que lhes 
é caro. A conduta terapêutica individualizada é 
uma recomendação alinhada às boas práticas e 
ao cuidado integral da pessoa que convive com 
IC 
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INTRODUÇÃO

A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é a doença 
cardíaca hereditária mais frequente, com uma 
prevalência de cerca de 1:200 na população 
geral. O grau de comprometimento das fibras 
musculares pode estar relacionado com fatores 
de risco para morte súbita cardíaca (MSC). As 
alterações morfo-estruturais são resultado da 
expressão de variantes genéticas deletérias em 

proteínas sarcoméricas e não sarcoméricas. O 
diagnóstico molecular da CMH é útil na 
confirmação da etiologia da doença, 
estratificação de risco de famílias com MSC, 
para o diagnóstico diferencial de fenocópias, e na 
identificação de portadores assintomáticos em 
risco. 

OBJETIVO
 
Avaliar efetividade do diagnóstico molecular em 
pacientes com CMH em um hospital terciário. 

METODOLOGIA

O diagnóstico molecular de CMH no Instituto 
Nacional de Cardiologia (INC) é realizado pelo 
sequenciamento de nova geração (NGS), 
utilizando um painel com 52 genes associados à 
cardiomiopatias hereditárias. Os resultados 
encontrados no sequenciamento foram tabulados 
em Microsoft Excel 2010 e foram feitas análises 
de frequência da ocorrência das variantes, 
classificação das variantes quanto ao efeito 
clínico e sua localização genômica. 

RESULTADOS

Foram analisados 76 diagnósticos moleculares 
de CMH dos quais, 51 (67%) apresentaram 
variantes genéticas, com 15 (29%) pacientes 
portando mais de uma variante. Cinquenta e seis 
por cento das variantes encontradas pertencem 
aos 3 genes mais prevalentes (MYH7, MYBPC3 
e TNNT2).  Foram identificadas 69 variantes 
genéticas, sendo 20 patogênicas, 19 
provavelmente patogênicas e 30 de significado 
incerto (VSI). Dentre as variantes patogênicas e 
provavelmente patogênicas, 17 foram 
encontradas no gene MYH7, 11 no gene 
MYBPC3 e 4 no TNNT2, as demais variantes 
foram distribuídas em 7 genes. Dentre as VSI, a 
maioria das variantes foram localizadas nos 
genes MYBPC3 (4), TPM1 (4) e MYH7 (3), as 
demais variantes foram distribuídos em 17 
genes. 

CONCLUSÕES

O diagnóstico molecular realizado por meio do 
sequenciamento NGS de um painel multi-gênico 
apresentou taxas de positividade em torno de 
67%, semelhante ao encontrado em outros 

estudos. Este resultado demonstra a importância 
das ferramentas moleculares, no auxílio da 
investigação etiológica da CMH.
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OBJETIVO

Descrever as sensações provocadas pela restrição 
hídrica em portadores de insuficiência cardíaca. 

METODOLOGIA

Estudo descritivo, de abordagem qualitativa, 
pontuado teoricamente pelo quadro das 
representações sociais e aplicação de 
multitécnicas de coleta de dados - Técnica de 
Desenho Estória com Tema e entrevistas 
semiestruturadas - a uma amostra de conveniência 
de 20 sujeitos com diagnóstico de 

IC sistólica. As falas dos sujeitos foram 
submetidas a análise de conteúdo de Bardin. O 

estudo foi submetido ao Comitê de Ética e 
Pesquisa da instituição e aprovado.  

RESULTADOS

As idades dos sujeitos variaram de 21 a 65 anos e 
todos estavam internados no momento da coleta 
de dados. Mais da metade era do sexo masculino, 
casada e com restrição hídrica de 1000 ml/dia. A 
amostra foi heterogênea em relação ao nível de 
escolaridade, e a população feminina mostrou- se 
vulnerável em relação à ajuda para o autocuidado, 
quando comparada a população masculina. Foi 
identificado o impacto da restrição hídrica em 
aspectos físicos e psicossociais. 

DISCUSSÃO

O procedimento Desenho estória com tema se 
mostrou valioso para desvelar as sensações dos 
sujeitos. Percebe- se a necessidade de 
aproximação da família no processo do cuidado 
e reflexão sobre a individualização das condutas 
traçadas para a restrição hídrica dos pacientes, 
uma vez que a sensação de sede pode indicar 
desequilíbrio dos processos fisiológicos. A 
valorização das sensações referenciadas pelos 
pacientes durante o tratamento é importante para 
romper com o paradigma da restrição de líquido 
severa para todos. 

CONCLUSÃO

A sensação dos sujeitos é de desconforto físico e 
emocional por referirem sintomatologia que 
remete a desidratação e privação de algo que lhes 
é caro. A conduta terapêutica individualizada é 
uma recomendação alinhada às boas práticas e 
ao cuidado integral da pessoa que convive com 
IC 
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Adriana Fernandes Duarte Marzullo e cols. Representação das Sensações provocadas pela
 Restrição Hídrica em Portadores de Insuficiência Cardíaca.

INTRODUÇÃO

A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é a doença 
cardíaca hereditária mais frequente, com uma 
prevalência de cerca de 1:200 na população 
geral. O grau de comprometimento das fibras 
musculares pode estar relacionado com fatores 
de risco para morte súbita cardíaca (MSC). As 
alterações morfo-estruturais são resultado da 
expressão de variantes genéticas deletérias em 

proteínas sarcoméricas e não sarcoméricas. O 
diagnóstico molecular da CMH é útil na 
confirmação da etiologia da doença, 
estratificação de risco de famílias com MSC, 
para o diagnóstico diferencial de fenocópias, e na 
identificação de portadores assintomáticos em 
risco. 

OBJETIVO
 
Avaliar efetividade do diagnóstico molecular em 
pacientes com CMH em um hospital terciário. 

METODOLOGIA

O diagnóstico molecular de CMH no Instituto 
Nacional de Cardiologia (INC) é realizado pelo 
sequenciamento de nova geração (NGS), 
utilizando um painel com 52 genes associados à 
cardiomiopatias hereditárias. Os resultados 
encontrados no sequenciamento foram tabulados 
em Microsoft Excel 2010 e foram feitas análises 
de frequência da ocorrência das variantes, 
classificação das variantes quanto ao efeito 
clínico e sua localização genômica. 

RESULTADOS

Foram analisados 76 diagnósticos moleculares 
de CMH dos quais, 51 (67%) apresentaram 
variantes genéticas, com 15 (29%) pacientes 
portando mais de uma variante. Cinquenta e seis 
por cento das variantes encontradas pertencem 
aos 3 genes mais prevalentes (MYH7, MYBPC3 
e TNNT2).  Foram identificadas 69 variantes 
genéticas, sendo 20 patogênicas, 19 
provavelmente patogênicas e 30 de significado 
incerto (VSI). Dentre as variantes patogênicas e 
provavelmente patogênicas, 17 foram 
encontradas no gene MYH7, 11 no gene 
MYBPC3 e 4 no TNNT2, as demais variantes 
foram distribuídas em 7 genes. Dentre as VSI, a 
maioria das variantes foram localizadas nos 
genes MYBPC3 (4), TPM1 (4) e MYH7 (3), as 
demais variantes foram distribuídos em 17 
genes. 

CONCLUSÕES

O diagnóstico molecular realizado por meio do 
sequenciamento NGS de um painel multi-gênico 
apresentou taxas de positividade em torno de 
67%, semelhante ao encontrado em outros 

estudos. Este resultado demonstra a importância 
das ferramentas moleculares, no auxílio da 
investigação etiológica da CMH.
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OBJETIVO

Descrever as sensações provocadas pela restrição 
hídrica em portadores de insuficiência cardíaca. 

METODOLOGIA

Estudo descritivo, de abordagem qualitativa, 
pontuado teoricamente pelo quadro das 
representações sociais e aplicação de 
multitécnicas de coleta de dados - Técnica de 
Desenho Estória com Tema e entrevistas 
semiestruturadas - a uma amostra de conveniência 
de 20 sujeitos com diagnóstico de 

IC sistólica. As falas dos sujeitos foram 
submetidas a análise de conteúdo de Bardin. O 

estudo foi submetido ao Comitê de Ética e 
Pesquisa da instituição e aprovado.  

RESULTADOS

As idades dos sujeitos variaram de 21 a 65 anos e 
todos estavam internados no momento da coleta 
de dados. Mais da metade era do sexo masculino, 
casada e com restrição hídrica de 1000 ml/dia. A 
amostra foi heterogênea em relação ao nível de 
escolaridade, e a população feminina mostrou- se 
vulnerável em relação à ajuda para o autocuidado, 
quando comparada a população masculina. Foi 
identificado o impacto da restrição hídrica em 
aspectos físicos e psicossociais. 

DISCUSSÃO

O procedimento Desenho estória com tema se 
mostrou valioso para desvelar as sensações dos 
sujeitos. Percebe- se a necessidade de 
aproximação da família no processo do cuidado 
e reflexão sobre a individualização das condutas 
traçadas para a restrição hídrica dos pacientes, 
uma vez que a sensação de sede pode indicar 
desequilíbrio dos processos fisiológicos. A 
valorização das sensações referenciadas pelos 
pacientes durante o tratamento é importante para 
romper com o paradigma da restrição de líquido 
severa para todos. 

CONCLUSÃO

A sensação dos sujeitos é de desconforto físico e 
emocional por referirem sintomatologia que 
remete a desidratação e privação de algo que lhes 
é caro. A conduta terapêutica individualizada é 
uma recomendação alinhada às boas práticas e 
ao cuidado integral da pessoa que convive com 
IC 
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OBJETIVOS

Descrever as impressões de pacientes sobre 
cartilha educativa para TxC. 

METODOLOGIA

Estudo descritivo, de abordagem 
quanti-qualitativa, que avaliou uma cartilha 
educativa para transplante cardíaco através do 
formulário SAM adaptado e entrevista 
semiestruturada na perspectiva de uma amostra 
de 19 sujeitos. Tal cartilha é produto do 
mestrado em ciências cardiovasculares do 
Instituto Nacional de Cardiologia e com 
registro no Escritório de Direitos Autorais, 
tendo seus autores autorizado seu uso no 
estudo. Para análise dos dados foram utilizadas 
a frequência das repostas na escala Likert do f

ormulário SAM adaptado e a análise semântica 
dos comentários adicionados a cada item deste 
formulário e de entrevistas semiestruturadas. O 
estudo foi submetido ao Comitê de Ética e 
Pesquisa da instituição e aprovado. 

RESULTADOS

As idades dos sujeitos variaram de 21 a 66 
anos, com mais da metade em idade produtiva, 
sexo masculino e casada. Destes, 47% estava 
em avaliação para TxC, 68% tinham 
participado de grupo educativo sobre TxC e 
52% estava tendo seu primeiro contato com a 
cartilha no momento da pesquisa. Das respostas 
obtidas no formulário SAM adaptado 
emergiram três categorias: Conteúdo, 
Formatação e Estímulo/Motivação. Dos 
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comentários no formulário e na entrevista 
semiestruturada foram elaboradas seis 
categorias: A) Cartilha e diálogo com o 
profissional se complementam; B) É preciso ler 
mais de uma vez; C) Quantidade de informação; 
D) Qualidade da cartilha; E) Motivadora; F) 
Adequação.  

DISCUSSÃO

A cartilha é clara, motivadora, informativa, útil e 
não exclui o diálogo com o profissional de saúde. 
A validação de uma estratégia educativa com 
peritos que emitam parecer sobre seu conteúdo 
deve ser preocupação do profissional de saúde, 
mas a opinião do paciente que vivencia a 
experiência discutida na cartilha torna o material 
dinâmico e participativo. Tal conteúdo também 
deve ser complementado com estratégias como 
grupos educativos, visitas domiciliares e rodas 
de conversa.

CONCLUSÃO

A cartilha tem bom nível de qualidade, 
aceitabilidade e adequação ao estilo de vida da 
amostra estudada. O estudo atingiu seu objetivo, 
porém ainda são necessários estudos de 
validação complementares.
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OBJETIVO

Descrever as sensações provocadas pela restrição 
hídrica em portadores de insuficiência cardíaca. 

METODOLOGIA

Estudo descritivo, de abordagem qualitativa, 
pontuado teoricamente pelo quadro das 
representações sociais e aplicação de 
multitécnicas de coleta de dados - Técnica de 
Desenho Estória com Tema e entrevistas 
semiestruturadas - a uma amostra de conveniência 
de 20 sujeitos com diagnóstico de 

IC sistólica. As falas dos sujeitos foram 
submetidas a análise de conteúdo de Bardin. O 

estudo foi submetido ao Comitê de Ética e 
Pesquisa da instituição e aprovado.  

RESULTADOS

As idades dos sujeitos variaram de 21 a 65 anos e 
todos estavam internados no momento da coleta 
de dados. Mais da metade era do sexo masculino, 
casada e com restrição hídrica de 1000 ml/dia. A 
amostra foi heterogênea em relação ao nível de 
escolaridade, e a população feminina mostrou- se 
vulnerável em relação à ajuda para o autocuidado, 
quando comparada a população masculina. Foi 
identificado o impacto da restrição hídrica em 
aspectos físicos e psicossociais. 

DISCUSSÃO

O procedimento Desenho estória com tema se 
mostrou valioso para desvelar as sensações dos 
sujeitos. Percebe- se a necessidade de 
aproximação da família no processo do cuidado 
e reflexão sobre a individualização das condutas 
traçadas para a restrição hídrica dos pacientes, 
uma vez que a sensação de sede pode indicar 
desequilíbrio dos processos fisiológicos. A 
valorização das sensações referenciadas pelos 
pacientes durante o tratamento é importante para 
romper com o paradigma da restrição de líquido 
severa para todos. 

CONCLUSÃO

A sensação dos sujeitos é de desconforto físico e 
emocional por referirem sintomatologia que 
remete a desidratação e privação de algo que lhes 
é caro. A conduta terapêutica individualizada é 
uma recomendação alinhada às boas práticas e 
ao cuidado integral da pessoa que convive com 
IC 
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OBJETIVOS

Descrever as impressões de pacientes sobre 
cartilha educativa para TxC. 

METODOLOGIA

Estudo descritivo, de abordagem 
quanti-qualitativa, que avaliou uma cartilha 
educativa para transplante cardíaco através do 
formulário SAM adaptado e entrevista 
semiestruturada na perspectiva de uma amostra 
de 19 sujeitos. Tal cartilha é produto do 
mestrado em ciências cardiovasculares do 
Instituto Nacional de Cardiologia e com 
registro no Escritório de Direitos Autorais, 
tendo seus autores autorizado seu uso no 
estudo. Para análise dos dados foram utilizadas 
a frequência das repostas na escala Likert do f

ormulário SAM adaptado e a análise semântica 
dos comentários adicionados a cada item deste 
formulário e de entrevistas semiestruturadas. O 
estudo foi submetido ao Comitê de Ética e 
Pesquisa da instituição e aprovado. 

RESULTADOS

As idades dos sujeitos variaram de 21 a 66 
anos, com mais da metade em idade produtiva, 
sexo masculino e casada. Destes, 47% estava 
em avaliação para TxC, 68% tinham 
participado de grupo educativo sobre TxC e 
52% estava tendo seu primeiro contato com a 
cartilha no momento da pesquisa. Das respostas 
obtidas no formulário SAM adaptado 
emergiram três categorias: Conteúdo, 
Formatação e Estímulo/Motivação. Dos 
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INTRODUÇÃO
A insuficiência cardíaca (IC) é um agravo crônico de interesse para a saúde pública, por ser uma A 
O transplante cardíaco (TxC) é um procedimento cuja adesão do paciente ao tratamento exerce 
importante impacto. Materiais educativos impressos auxiliam na adesão, porém deve-se atentar para 
sua adequação e aceitabilidade, inclusive na perspectiva do usuário

comentários no formulário e na entrevista 
semiestruturada foram elaboradas seis 
categorias: A) Cartilha e diálogo com o 
profissional se complementam; B) É preciso ler 
mais de uma vez; C) Quantidade de informação; 
D) Qualidade da cartilha; E) Motivadora; F) 
Adequação.  

DISCUSSÃO

A cartilha é clara, motivadora, informativa, útil e 
não exclui o diálogo com o profissional de saúde. 
A validação de uma estratégia educativa com 
peritos que emitam parecer sobre seu conteúdo 
deve ser preocupação do profissional de saúde, 
mas a opinião do paciente que vivencia a 
experiência discutida na cartilha torna o material 
dinâmico e participativo. Tal conteúdo também 
deve ser complementado com estratégias como 
grupos educativos, visitas domiciliares e rodas 
de conversa.

CONCLUSÃO

A cartilha tem bom nível de qualidade, 
aceitabilidade e adequação ao estilo de vida da 
amostra estudada. O estudo atingiu seu objetivo, 
porém ainda são necessários estudos de 
validação complementares.
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OBJETIVO

Descrever as sensações provocadas pela restrição 
hídrica em portadores de insuficiência cardíaca. 

METODOLOGIA

Estudo descritivo, de abordagem qualitativa, 
pontuado teoricamente pelo quadro das 
representações sociais e aplicação de 
multitécnicas de coleta de dados - Técnica de 
Desenho Estória com Tema e entrevistas 
semiestruturadas - a uma amostra de conveniência 
de 20 sujeitos com diagnóstico de 

IC sistólica. As falas dos sujeitos foram 
submetidas a análise de conteúdo de Bardin. O 

estudo foi submetido ao Comitê de Ética e 
Pesquisa da instituição e aprovado.  

RESULTADOS

As idades dos sujeitos variaram de 21 a 65 anos e 
todos estavam internados no momento da coleta 
de dados. Mais da metade era do sexo masculino, 
casada e com restrição hídrica de 1000 ml/dia. A 
amostra foi heterogênea em relação ao nível de 
escolaridade, e a população feminina mostrou- se 
vulnerável em relação à ajuda para o autocuidado, 
quando comparada a população masculina. Foi 
identificado o impacto da restrição hídrica em 
aspectos físicos e psicossociais. 

DISCUSSÃO

O procedimento Desenho estória com tema se 
mostrou valioso para desvelar as sensações dos 
sujeitos. Percebe- se a necessidade de 
aproximação da família no processo do cuidado 
e reflexão sobre a individualização das condutas 
traçadas para a restrição hídrica dos pacientes, 
uma vez que a sensação de sede pode indicar 
desequilíbrio dos processos fisiológicos. A 
valorização das sensações referenciadas pelos 
pacientes durante o tratamento é importante para 
romper com o paradigma da restrição de líquido 
severa para todos. 

CONCLUSÃO

A sensação dos sujeitos é de desconforto físico e 
emocional por referirem sintomatologia que 
remete a desidratação e privação de algo que lhes 
é caro. A conduta terapêutica individualizada é 
uma recomendação alinhada às boas práticas e 
ao cuidado integral da pessoa que convive com 
IC 
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OBJETIVOS

Descrever as impressões de pacientes sobre 
cartilha educativa para TxC. 

METODOLOGIA

Estudo descritivo, de abordagem 
quanti-qualitativa, que avaliou uma cartilha 
educativa para transplante cardíaco através do 
formulário SAM adaptado e entrevista 
semiestruturada na perspectiva de uma amostra 
de 19 sujeitos. Tal cartilha é produto do 
mestrado em ciências cardiovasculares do 
Instituto Nacional de Cardiologia e com 
registro no Escritório de Direitos Autorais, 
tendo seus autores autorizado seu uso no 
estudo. Para análise dos dados foram utilizadas 
a frequência das repostas na escala Likert do f

ormulário SAM adaptado e a análise semântica 
dos comentários adicionados a cada item deste 
formulário e de entrevistas semiestruturadas. O 
estudo foi submetido ao Comitê de Ética e 
Pesquisa da instituição e aprovado. 

RESULTADOS

As idades dos sujeitos variaram de 21 a 66 
anos, com mais da metade em idade produtiva, 
sexo masculino e casada. Destes, 47% estava 
em avaliação para TxC, 68% tinham 
participado de grupo educativo sobre TxC e 
52% estava tendo seu primeiro contato com a 
cartilha no momento da pesquisa. Das respostas 
obtidas no formulário SAM adaptado 
emergiram três categorias: Conteúdo, 
Formatação e Estímulo/Motivação. Dos 
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comentários no formulário e na entrevista 
semiestruturada foram elaboradas seis 
categorias: A) Cartilha e diálogo com o 
profissional se complementam; B) É preciso ler 
mais de uma vez; C) Quantidade de informação; 
D) Qualidade da cartilha; E) Motivadora; F) 
Adequação.  

DISCUSSÃO

A cartilha é clara, motivadora, informativa, útil e 
não exclui o diálogo com o profissional de saúde. 
A validação de uma estratégia educativa com 
peritos que emitam parecer sobre seu conteúdo 
deve ser preocupação do profissional de saúde, 
mas a opinião do paciente que vivencia a 
experiência discutida na cartilha torna o material 
dinâmico e participativo. Tal conteúdo também 
deve ser complementado com estratégias como 
grupos educativos, visitas domiciliares e rodas 
de conversa.

CONCLUSÃO

A cartilha tem bom nível de qualidade, 
aceitabilidade e adequação ao estilo de vida da 
amostra estudada. O estudo atingiu seu objetivo, 
porém ainda são necessários estudos de 
validação complementares.
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OBJETIVO

Descrever as sensações provocadas pela restrição 
hídrica em portadores de insuficiência cardíaca. 

METODOLOGIA

Estudo descritivo, de abordagem qualitativa, 
pontuado teoricamente pelo quadro das 
representações sociais e aplicação de 
multitécnicas de coleta de dados - Técnica de 
Desenho Estória com Tema e entrevistas 
semiestruturadas - a uma amostra de conveniência 
de 20 sujeitos com diagnóstico de 

IC sistólica. As falas dos sujeitos foram 
submetidas a análise de conteúdo de Bardin. O 

estudo foi submetido ao Comitê de Ética e 
Pesquisa da instituição e aprovado.  

RESULTADOS

As idades dos sujeitos variaram de 21 a 65 anos e 
todos estavam internados no momento da coleta 
de dados. Mais da metade era do sexo masculino, 
casada e com restrição hídrica de 1000 ml/dia. A 
amostra foi heterogênea em relação ao nível de 
escolaridade, e a população feminina mostrou- se 
vulnerável em relação à ajuda para o autocuidado, 
quando comparada a população masculina. Foi 
identificado o impacto da restrição hídrica em 
aspectos físicos e psicossociais. 

DISCUSSÃO

O procedimento Desenho estória com tema se 
mostrou valioso para desvelar as sensações dos 
sujeitos. Percebe- se a necessidade de 
aproximação da família no processo do cuidado 
e reflexão sobre a individualização das condutas 
traçadas para a restrição hídrica dos pacientes, 
uma vez que a sensação de sede pode indicar 
desequilíbrio dos processos fisiológicos. A 
valorização das sensações referenciadas pelos 
pacientes durante o tratamento é importante para 
romper com o paradigma da restrição de líquido 
severa para todos. 

CONCLUSÃO

A sensação dos sujeitos é de desconforto físico e 
emocional por referirem sintomatologia que 
remete a desidratação e privação de algo que lhes 
é caro. A conduta terapêutica individualizada é 
uma recomendação alinhada às boas práticas e 
ao cuidado integral da pessoa que convive com 
IC 
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OBJETIVOS

Descrever as impressões de pacientes sobre 
cartilha educativa para TxC. 

METODOLOGIA

Estudo descritivo, de abordagem 
quanti-qualitativa, que avaliou uma cartilha 
educativa para transplante cardíaco através do 
formulário SAM adaptado e entrevista 
semiestruturada na perspectiva de uma amostra 
de 19 sujeitos. Tal cartilha é produto do 
mestrado em ciências cardiovasculares do 
Instituto Nacional de Cardiologia e com 
registro no Escritório de Direitos Autorais, 
tendo seus autores autorizado seu uso no 
estudo. Para análise dos dados foram utilizadas 
a frequência das repostas na escala Likert do f

ormulário SAM adaptado e a análise semântica 
dos comentários adicionados a cada item deste 
formulário e de entrevistas semiestruturadas. O 
estudo foi submetido ao Comitê de Ética e 
Pesquisa da instituição e aprovado. 

RESULTADOS

As idades dos sujeitos variaram de 21 a 66 
anos, com mais da metade em idade produtiva, 
sexo masculino e casada. Destes, 47% estava 
em avaliação para TxC, 68% tinham 
participado de grupo educativo sobre TxC e 
52% estava tendo seu primeiro contato com a 
cartilha no momento da pesquisa. Das respostas 
obtidas no formulário SAM adaptado 
emergiram três categorias: Conteúdo, 
Formatação e Estímulo/Motivação. Dos 
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comentários no formulário e na entrevista 
semiestruturada foram elaboradas seis 
categorias: A) Cartilha e diálogo com o 
profissional se complementam; B) É preciso ler 
mais de uma vez; C) Quantidade de informação; 
D) Qualidade da cartilha; E) Motivadora; F) 
Adequação.  

DISCUSSÃO

A cartilha é clara, motivadora, informativa, útil e 
não exclui o diálogo com o profissional de saúde. 
A validação de uma estratégia educativa com 
peritos que emitam parecer sobre seu conteúdo 
deve ser preocupação do profissional de saúde, 
mas a opinião do paciente que vivencia a 
experiência discutida na cartilha torna o material 
dinâmico e participativo. Tal conteúdo também 
deve ser complementado com estratégias como 
grupos educativos, visitas domiciliares e rodas 
de conversa.

CONCLUSÃO

A cartilha tem bom nível de qualidade, 
aceitabilidade e adequação ao estilo de vida da 
amostra estudada. O estudo atingiu seu objetivo, 
porém ainda são necessários estudos de 
validação complementares.
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OBJETIVO

Descrever as sensações provocadas pela restrição 
hídrica em portadores de insuficiência cardíaca. 

METODOLOGIA

Estudo descritivo, de abordagem qualitativa, 
pontuado teoricamente pelo quadro das 
representações sociais e aplicação de 
multitécnicas de coleta de dados - Técnica de 
Desenho Estória com Tema e entrevistas 
semiestruturadas - a uma amostra de conveniência 
de 20 sujeitos com diagnóstico de 

IC sistólica. As falas dos sujeitos foram 
submetidas a análise de conteúdo de Bardin. O 

estudo foi submetido ao Comitê de Ética e 
Pesquisa da instituição e aprovado.  

RESULTADOS

As idades dos sujeitos variaram de 21 a 65 anos e 
todos estavam internados no momento da coleta 
de dados. Mais da metade era do sexo masculino, 
casada e com restrição hídrica de 1000 ml/dia. A 
amostra foi heterogênea em relação ao nível de 
escolaridade, e a população feminina mostrou- se 
vulnerável em relação à ajuda para o autocuidado, 
quando comparada a população masculina. Foi 
identificado o impacto da restrição hídrica em 
aspectos físicos e psicossociais. 

DISCUSSÃO

O procedimento Desenho estória com tema se 
mostrou valioso para desvelar as sensações dos 
sujeitos. Percebe- se a necessidade de 
aproximação da família no processo do cuidado 
e reflexão sobre a individualização das condutas 
traçadas para a restrição hídrica dos pacientes, 
uma vez que a sensação de sede pode indicar 
desequilíbrio dos processos fisiológicos. A 
valorização das sensações referenciadas pelos 
pacientes durante o tratamento é importante para 
romper com o paradigma da restrição de líquido 
severa para todos. 

CONCLUSÃO

A sensação dos sujeitos é de desconforto físico e 
emocional por referirem sintomatologia que 
remete a desidratação e privação de algo que lhes 
é caro. A conduta terapêutica individualizada é 
uma recomendação alinhada às boas práticas e 
ao cuidado integral da pessoa que convive com 
IC 
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OBJETIVOS

Descrever as impressões de pacientes sobre 
cartilha educativa para TxC. 

METODOLOGIA

Estudo descritivo, de abordagem 
quanti-qualitativa, que avaliou uma cartilha 
educativa para transplante cardíaco através do 
formulário SAM adaptado e entrevista 
semiestruturada na perspectiva de uma amostra 
de 19 sujeitos. Tal cartilha é produto do 
mestrado em ciências cardiovasculares do 
Instituto Nacional de Cardiologia e com 
registro no Escritório de Direitos Autorais, 
tendo seus autores autorizado seu uso no 
estudo. Para análise dos dados foram utilizadas 
a frequência das repostas na escala Likert do f

ormulário SAM adaptado e a análise semântica 
dos comentários adicionados a cada item deste 
formulário e de entrevistas semiestruturadas. O 
estudo foi submetido ao Comitê de Ética e 
Pesquisa da instituição e aprovado. 

RESULTADOS

As idades dos sujeitos variaram de 21 a 66 
anos, com mais da metade em idade produtiva, 
sexo masculino e casada. Destes, 47% estava 
em avaliação para TxC, 68% tinham 
participado de grupo educativo sobre TxC e 
52% estava tendo seu primeiro contato com a 
cartilha no momento da pesquisa. Das respostas 
obtidas no formulário SAM adaptado 
emergiram três categorias: Conteúdo, 
Formatação e Estímulo/Motivação. Dos 
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comentários no formulário e na entrevista 
semiestruturada foram elaboradas seis 
categorias: A) Cartilha e diálogo com o 
profissional se complementam; B) É preciso ler 
mais de uma vez; C) Quantidade de informação; 
D) Qualidade da cartilha; E) Motivadora; F) 
Adequação.  

DISCUSSÃO

A cartilha é clara, motivadora, informativa, útil e 
não exclui o diálogo com o profissional de saúde. 
A validação de uma estratégia educativa com 
peritos que emitam parecer sobre seu conteúdo 
deve ser preocupação do profissional de saúde, 
mas a opinião do paciente que vivencia a 
experiência discutida na cartilha torna o material 
dinâmico e participativo. Tal conteúdo também 
deve ser complementado com estratégias como 
grupos educativos, visitas domiciliares e rodas 
de conversa.

CONCLUSÃO

A cartilha tem bom nível de qualidade, 
aceitabilidade e adequação ao estilo de vida da 
amostra estudada. O estudo atingiu seu objetivo, 
porém ainda são necessários estudos de 
validação complementares.
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