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PO MD01   QUISTO PERICÁRDICO – CIRURGIA OU VIGILÂNCIA?

José Luis Martins (1); Tiago Teixeira (2); Jesus Viana (1); José Santos (1)
(1) Centro Hospitalar Baixo Vouga (2) Hospital da Luz - Aveiro 

Quistos pleuropericárdicos são malformações congénitas benignas raras. Geralmente de 
pequenas dimensões, são assintomáticos em cerca de 50-75% dos casos. A sua deteção é 
habitualmente incidental, muitas vezes através da telerradiografia de tórax, mas outros 
meios complementares são necessários para caracterização e seguimento. Os quistos 
assintomáticos devem ser abordados conservadoramente, reservando-se o tratamento 
para os doentes sintomáticos. Neste artigo, os autores apresentam um caso de uma 
senhora de 58 anos, com antecedentes de hipertensão arterial e hipertiroidismo, 
referenciada a consulta por queixas de palpitações e cansaço desde há 2 anos. O exame 
físico inicial era incaracterístico e o eletrocardiograma estava em ritmo sinusal, não 
apresentando alterações morfológicas significativas. Foram solicitados vários exames 
complementares de diagnóstico, nomeadamente estudo analítico, que mostrou 
parâmetros dentro da normalidade, e a telerradiografia de tórax postero-anterior, que 
mostrou uma imagem paracardíaca direita, arredondada, de aproximadamente 2 cm. Esta 
imagem não foi esclarecida no ecocardiograma transtorácico (ETT) realizado. Este último 
não evidenciou cardiopatia estrutural, mostrando um ventrículo esquerdo de dimensões 
normais com boa função sistólica global e segmentar. Não eram aparentes massas 
intracavitarias e o pericárdio apresentava aspeto normal. Foi ainda solicitado, juntamente 
com os exames anteriores, o registo Holter 24h. Neste foi registado ritmo sinusal, 
observando-se uma atividade ectópica ventricular pouco significativa. Tendo em conta o 
achado exuberante na telerradiografia do tórax, foi solicitado ressonância magnética 
cardíaca (RMN) que revelou no mediastino médio, em localização paracardiaca direita, 
adjacente ao seio cardiofrénico direito, um quisto pericárdico de 49x27mm, que se 
moldava às estruturas circundantes (Figura 1). Foi explicada à doente a benignidade do 
achado, tendo iniciado a toma de bisoprolol 2,5mg id para a disritmia ventricular benigna 
sintomática. Quistos pericáridos são malformações congénitas raras e geralmente 
benignas. Devem ser abordados de forma conservadora, reservando-se o tratamento 
cirúrgico para os casos sintomáticos, de grande dimensão ou com crescimento ao longo do 
follow up.

PO MD02   ECOCARDIOGRAFIA – “GOLD STANDARD”
        NÃO SÓ EM PATOLOGIA CARDÍACA 

José Luis Martins (1); Manuela Vieira (1); Lilia Andrade (1); José Santos (1)
(1) Centro Hospitalar Baixo Vouga 

A síndrome hepatopulmonar tem sido reconhecida como importante complicação vascular 
em doentes com cirrose e hipertensão portal. É formada pela presença de defeito na 
oxigenação arterial induzida por dilatações vasculares intrapulmonares com a doença 
hepática. Está presente em 4-32% dos doentes com cirrose, associando-se a aumento a 
mortalidade no quando presente em doentes com cirrose. Os autores relatam um caso de 
um doente do sexo masculino de 61 anos, com antecedentes de alcoolismo crónico que 
recorre ao serviço de urgência por Dispneia pequenos esforços, ortodeoxia, astenia e tosse 
seca com dois meses de evolução. A admissão, apresentava-se hemodinamicamente 
estável, mas polipneico e com ortodeoxia [Sat O2 92% O2 2L em decúbito dorsal; Sat O2 
72% em ortostatismo]. A gasometria arterial realizada em decúbito dorsal e sentado 
revelaram respetivamente (pH 7.45; PaO2 57; PCO2: 26; HCO3 18; Sat 90% [decúbito 
dorsal;  pH 7.47; PaO2 48; PCO2: 48; HCO3 19; Sat 84% [sentado]). Durante internamento 
realizou exames complementares nomeadamente TC torax alta resolução que mostrou : 
“(…) discreta densificação provavelmente fibro-residual do vértice pulmonar esquerdo (...) 
zonas de densificação mantidas em vidro despolido (…) espessamento  de alguns septos 
interlobulares e incipente reticulação. Colocada a hipótese de SHP, realizou ETT com teste 
de soro salino agitado que confirmou a suspeita diagnóstica de shunt pulmonar. No nosso 
caso após injecção do soro salino agitado e da sua visualização na aurícula direita, apos o 
4º ciclo este era visível na aurícula esquerda. (Figura 1). A avaliação da gravidade da 
síndrome hepatopulmonar é importante meio de predição de sobrevivência e 
determinação do tempo e riscos para o transplante de fígado. O tratamento consiste em 
oxigênio suplementar e o transplante hepático continua a ser a única terapêutica eficaz.

PO MD03   [HEARTATAQUE TRIAL] – ESTUDO PILOTO PROSPETIVO

José Luis Martins (1); Tiago Adrega (1); Vera Afreixo (2); Luis Santos (1); Jesus Viana (1); José Santos (1)
(1) Centro Hospitalar Baixo Vouga (2) CIDMA/IBIMED/Departamento de Matemática, Universidade de Aveiro 

INTRODUÇÃO: Fatores comportamentais e emocionais são desencadeantes de eventos 
cardiovasculares (ECV). Permanece incerto se espetadores de jogos de futebol, em 
particular indivíduos com doença arterial coronária (DAC) estão expostos a maior risco de 
ECV. OBJECTIVOS: Avaliar o efeito da assistência a jogos de futebol em doentes com DAC 
na incidência de ECV de acordo com o resultado obtido pela equipa de apoio. MÉTODOS: 
Avaliados prospectivamente 82 adeptos de futebol com antecedentes de Síndrome 
Coronária Aguda, durante 23 jogos de futebol da época 2015/2016. Cada individuo foi 
monitorizado com Holter no dia do jogo da sua equipa e, em dia controlo em período 
hómologo à hora do jogo. Avaliado como endpoint primário o composto de morte, acidente 
vascular cerebral, re-enfarte, angor ou arritmias mantidas. Avaliados ainda como 
endpoints secundários, episódios de disritmia supraventricular ou ventricular não mantida 
e frequência cardíaca média. Correlacionados resultados com a escala de stress basal - 
“Perceived stress scale” e com uma escala de fanatismo - “Football Supporter Fanaticism 
Scale. RESULTADOS:  A idade média foi 61±10 anos. Comparado com o dia controlo 
apesar do aumento significativo da frequência cardíaca na hora de jogo (p<0.001) que foi 
independente do resultado (p>0.97), o número de eventos cardiovasculares não foi 
diferente tendo em conta o resultado (p>0.05). No follow up de 12h não se registou 
nenhuma morte, acidente vascular cerebral, re-enfarte ou arritmias mantidas. Houve dois 
episódios de angor durante o jogo. Também o número de episódios de disritmia 
supraventricular e ventricular não mantida não foi diferente estratificando de acordo com 
o resultado (p>0.05). CONCLUSÃO: O resultado do jogo não se associou a diferente 
incidência de eventos cardiovasculares em doentes com substrato isquémico e arrítmico 
por antecedentes de DAC que assistiram a jogos de futebol na televisão.

PO MD04   TRANSVENOUS TEMPORARY PACING IN THE XXI CENTURY –
        A LONGITUDINAL RETROSPECTIVE STUDY

Fernando Montenegro Sá (1); Catarina Ruivo (1); Luís Graça Santos (2); Rita Carvalho (2); Francisco Soares (2); 
Alexandre Antunes (2); João Morais(2)
(1) Centro Hospitalar Leiria (2) Centro Hospitalar de Leiria 

INTRODUCTION: Definitive pacemaker (DP) and cardiac care improvements led to a 
decrease in temporary transvenous pacemaker (TTP) need. The technique complications 
(Comp) are a cause for concern. AIM: To describe the TTP indications and to compare 
Comp and mortality rate (MR) between TTP and immediate DP (IDP) in patients with 
urgent pacemaker indication. METHODS: A retrospective analysis of patients admitted 
between 2010 and 2016 with urgent pacemaker indication and 1 year follow-up was 
performed. Patients were classified according to TTP or IDP use. Comp ocurrence 
(myocardial perforation, arrhythmia induction, thrombus at puncture site, endocarditis, 
infection or electrode repositioning) and MR during follow-up were evaluated. A statistical 
comparative analysis was performed. RESULTS: 287 patients were included. 128 patients 
(45.0%) implanted TTP. Clinical data is presented in the Table. Comp rate was similar 
between groups (n=8, 6.3% in TTP vs. n=4, 2.5% in IDP, p=0.143). 1-year MR was higher 
in the TTP group (n=26, 20.3% vs. n=7, 4.6%, p<.001). None of the identified deaths were 
directly related to device implantation. CONCLUSION: The presence of syncope and 
atrium-ventricular block were the main reasons for PTP implantation. Although both 
groups have similar baseline characteristics, 1-year MR in TTP group is higher, which is not 
explained by implantation Comp.

PO MD05   SCORE DE GENSINI CORRELACIONA-SE COM IDADE E FUNÇÃO   
        VENTRICULAR NO SÍNDROME CORONÁRIO AGUDO

Diogo Bras (1); Rui Guerreiro (2); Kisa Congo (2); João Pais (2); João Carvalho (1); Mafalda Carrington (2);
Pedro Semedo (2); Bruno Piçarra (2); Renato Fernandes (2); José Aguiar (2)
(1) Hospital do Espírito Santo (2) Hospital do Espirito Santo 

INTRODUÇÃO: O score de Gensini é um sistema de pontuação validado cientificamente 
que quantifica a carga aterotrombótica coronária observada através de coronariografia. 
OBJECTIVO: Os autores pretendem aplicar o score de Gensini numa população com 
Síndrome Coronário Agudo (SCA) e saber se este se relaciona com a idade e a função 
ventricular esquerda. MATERIAL E MÉTODOS: Estudo retrospetivo e observacional. 
Foram incluídos, consecutivamente, 108 doentes que realizaram coronariografia por SCA. 
Registaram-se as seguintes variáveis: idade, género, fatores de risco cardiovascular 
(hipertensão arterial (HTA), Diabetes Mellitus (DM), dislipidemia, tabagismo e 
antecedentes familiares de doença coronária), índice de massa corporal (IMC), pressão 
arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e creatinina sérica. A função 
ventricular esquerda avaliada por ecocardiograma foi definida qualitativamente (normal, 
ligeiramente deprimida, moderadamente deprimida, deprimida e gravemente deprimida).
RESULTADOS: A amostra tem uma média de idades de 64.9 ± 13.9 anos, sendo 
constituída por 75.2% de indivíduos do sexo masculino. Em relação aos fatores de risco 
cardiovascular, a amostra era constituída por 63.3% de doentes hipertensos, 24.8% de 
doentes diabéticos, 44.0% de doentes com dislipidemia e 42.6% de fumadores. A mediana 
do IMC é 27, com distância interquartis (DIQ) de 4.9kg/m2. O score de Gensini é 
caracterizado por uma mediana de 35 e DIQ de 49. Relativamente aos dados de função 
ventricular esquerda, 64.8% dos doentes têm função normal. Este score correlacionou-se 
positivamente com a idade (coef. 0.2; p=0.03) e com a diminuição da FSG (coef. 0.3; 
p=0.003), mediante o teste de Spearman. Registou-se também um score de Gensini 
superior nos indivíduos obesos (IMC>30 kg/m2) (43.9± 36.5kg/m2, p=0.044). 
DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: O score de Gensini correlacionou-se positivamente com a 
idade bem como com a diminuição da FSG. Também os doentes com IMC >30kg/m2 
obtiveram scores superiores. O aumento da carga aterosclerótica coronária pode conduzir 
a um aumento da isquémia miocárdica. Este fenómeno, por sua vez, levará a uma 
diminuição da função ventricular esquerda. Por outro lado, também nos indivíduos obesos 
é esperada uma carga aterosclerótica superior, tendo-se verificado este facto. Na 
população estudada, foi possível estabelecer uma correlação positiva entre a diminuição 
da FSG apresentada à admissão por SCA e o aumento de carga aterosclerótica e 
aterotrombótica observado em coronariografia.
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Quistos pleuropericárdicos são malformações congénitas benignas raras. Geralmente de 
pequenas dimensões, são assintomáticos em cerca de 50-75% dos casos. A sua deteção é 
habitualmente incidental, muitas vezes através da telerradiografia de tórax, mas outros 
meios complementares são necessários para caracterização e seguimento. Os quistos 
assintomáticos devem ser abordados conservadoramente, reservando-se o tratamento 
para os doentes sintomáticos. Neste artigo, os autores apresentam um caso de uma 
senhora de 58 anos, com antecedentes de hipertensão arterial e hipertiroidismo, 
referenciada a consulta por queixas de palpitações e cansaço desde há 2 anos. O exame 
físico inicial era incaracterístico e o eletrocardiograma estava em ritmo sinusal, não 
apresentando alterações morfológicas significativas. Foram solicitados vários exames 
complementares de diagnóstico, nomeadamente estudo analítico, que mostrou 
parâmetros dentro da normalidade, e a telerradiografia de tórax postero-anterior, que 
mostrou uma imagem paracardíaca direita, arredondada, de aproximadamente 2 cm. Esta 
imagem não foi esclarecida no ecocardiograma transtorácico (ETT) realizado. Este último 
não evidenciou cardiopatia estrutural, mostrando um ventrículo esquerdo de dimensões 
normais com boa função sistólica global e segmentar. Não eram aparentes massas 
intracavitarias e o pericárdio apresentava aspeto normal. Foi ainda solicitado, juntamente 
com os exames anteriores, o registo Holter 24h. Neste foi registado ritmo sinusal, 
observando-se uma atividade ectópica ventricular pouco significativa. Tendo em conta o 
achado exuberante na telerradiografia do tórax, foi solicitado ressonância magnética 
cardíaca (RMN) que revelou no mediastino médio, em localização paracardiaca direita, 
adjacente ao seio cardiofrénico direito, um quisto pericárdico de 49x27mm, que se 
moldava às estruturas circundantes (Figura 1). Foi explicada à doente a benignidade do 
achado, tendo iniciado a toma de bisoprolol 2,5mg id para a disritmia ventricular benigna 
sintomática. Quistos pericáridos são malformações congénitas raras e geralmente 
benignas. Devem ser abordados de forma conservadora, reservando-se o tratamento 
cirúrgico para os casos sintomáticos, de grande dimensão ou com crescimento ao longo do 
follow up.
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A síndrome hepatopulmonar tem sido reconhecida como importante complicação vascular 
em doentes com cirrose e hipertensão portal. É formada pela presença de defeito na 
oxigenação arterial induzida por dilatações vasculares intrapulmonares com a doença 
hepática. Está presente em 4-32% dos doentes com cirrose, associando-se a aumento a 
mortalidade no quando presente em doentes com cirrose. Os autores relatam um caso de 
um doente do sexo masculino de 61 anos, com antecedentes de alcoolismo crónico que 
recorre ao serviço de urgência por Dispneia pequenos esforços, ortodeoxia, astenia e tosse 
seca com dois meses de evolução. A admissão, apresentava-se hemodinamicamente 
estável, mas polipneico e com ortodeoxia [Sat O2 92% O2 2L em decúbito dorsal; Sat O2 
72% em ortostatismo]. A gasometria arterial realizada em decúbito dorsal e sentado 
revelaram respetivamente (pH 7.45; PaO2 57; PCO2: 26; HCO3 18; Sat 90% [decúbito 
dorsal;  pH 7.47; PaO2 48; PCO2: 48; HCO3 19; Sat 84% [sentado]). Durante internamento 
realizou exames complementares nomeadamente TC torax alta resolução que mostrou : 
“(…) discreta densificação provavelmente fibro-residual do vértice pulmonar esquerdo (...) 
zonas de densificação mantidas em vidro despolido (…) espessamento  de alguns septos 
interlobulares e incipente reticulação. Colocada a hipótese de SHP, realizou ETT com teste 
de soro salino agitado que confirmou a suspeita diagnóstica de shunt pulmonar. No nosso 
caso após injecção do soro salino agitado e da sua visualização na aurícula direita, apos o 
4º ciclo este era visível na aurícula esquerda. (Figura 1). A avaliação da gravidade da 
síndrome hepatopulmonar é importante meio de predição de sobrevivência e 
determinação do tempo e riscos para o transplante de fígado. O tratamento consiste em 
oxigênio suplementar e o transplante hepático continua a ser a única terapêutica eficaz.
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INTRODUÇÃO: Fatores comportamentais e emocionais são desencadeantes de eventos 
cardiovasculares (ECV). Permanece incerto se espetadores de jogos de futebol, em 
particular indivíduos com doença arterial coronária (DAC) estão expostos a maior risco de 
ECV. OBJECTIVOS: Avaliar o efeito da assistência a jogos de futebol em doentes com DAC 
na incidência de ECV de acordo com o resultado obtido pela equipa de apoio. MÉTODOS: 
Avaliados prospectivamente 82 adeptos de futebol com antecedentes de Síndrome 
Coronária Aguda, durante 23 jogos de futebol da época 2015/2016. Cada individuo foi 
monitorizado com Holter no dia do jogo da sua equipa e, em dia controlo em período 
hómologo à hora do jogo. Avaliado como endpoint primário o composto de morte, acidente 
vascular cerebral, re-enfarte, angor ou arritmias mantidas. Avaliados ainda como 
endpoints secundários, episódios de disritmia supraventricular ou ventricular não mantida 
e frequência cardíaca média. Correlacionados resultados com a escala de stress basal - 
“Perceived stress scale” e com uma escala de fanatismo - “Football Supporter Fanaticism 
Scale. RESULTADOS:  A idade média foi 61±10 anos. Comparado com o dia controlo 
apesar do aumento significativo da frequência cardíaca na hora de jogo (p<0.001) que foi 
independente do resultado (p>0.97), o número de eventos cardiovasculares não foi 
diferente tendo em conta o resultado (p>0.05). No follow up de 12h não se registou 
nenhuma morte, acidente vascular cerebral, re-enfarte ou arritmias mantidas. Houve dois 
episódios de angor durante o jogo. Também o número de episódios de disritmia 
supraventricular e ventricular não mantida não foi diferente estratificando de acordo com 
o resultado (p>0.05). CONCLUSÃO: O resultado do jogo não se associou a diferente 
incidência de eventos cardiovasculares em doentes com substrato isquémico e arrítmico 
por antecedentes de DAC que assistiram a jogos de futebol na televisão.
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INTRODUCTION: Definitive pacemaker (DP) and cardiac care improvements led to a 
decrease in temporary transvenous pacemaker (TTP) need. The technique complications 
(Comp) are a cause for concern. AIM: To describe the TTP indications and to compare 
Comp and mortality rate (MR) between TTP and immediate DP (IDP) in patients with 
urgent pacemaker indication. METHODS: A retrospective analysis of patients admitted 
between 2010 and 2016 with urgent pacemaker indication and 1 year follow-up was 
performed. Patients were classified according to TTP or IDP use. Comp ocurrence 
(myocardial perforation, arrhythmia induction, thrombus at puncture site, endocarditis, 
infection or electrode repositioning) and MR during follow-up were evaluated. A statistical 
comparative analysis was performed. RESULTS: 287 patients were included. 128 patients 
(45.0%) implanted TTP. Clinical data is presented in the Table. Comp rate was similar 
between groups (n=8, 6.3% in TTP vs. n=4, 2.5% in IDP, p=0.143). 1-year MR was higher 
in the TTP group (n=26, 20.3% vs. n=7, 4.6%, p<.001). None of the identified deaths were 
directly related to device implantation. CONCLUSION: The presence of syncope and 
atrium-ventricular block were the main reasons for PTP implantation. Although both 
groups have similar baseline characteristics, 1-year MR in TTP group is higher, which is not 
explained by implantation Comp.
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INTRODUÇÃO: O score de Gensini é um sistema de pontuação validado cientificamente 
que quantifica a carga aterotrombótica coronária observada através de coronariografia. 
OBJECTIVO: Os autores pretendem aplicar o score de Gensini numa população com 
Síndrome Coronário Agudo (SCA) e saber se este se relaciona com a idade e a função 
ventricular esquerda. MATERIAL E MÉTODOS: Estudo retrospetivo e observacional. 
Foram incluídos, consecutivamente, 108 doentes que realizaram coronariografia por SCA. 
Registaram-se as seguintes variáveis: idade, género, fatores de risco cardiovascular 
(hipertensão arterial (HTA), Diabetes Mellitus (DM), dislipidemia, tabagismo e 
antecedentes familiares de doença coronária), índice de massa corporal (IMC), pressão 
arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e creatinina sérica. A função 
ventricular esquerda avaliada por ecocardiograma foi definida qualitativamente (normal, 
ligeiramente deprimida, moderadamente deprimida, deprimida e gravemente deprimida).
RESULTADOS: A amostra tem uma média de idades de 64.9 ± 13.9 anos, sendo 
constituída por 75.2% de indivíduos do sexo masculino. Em relação aos fatores de risco 
cardiovascular, a amostra era constituída por 63.3% de doentes hipertensos, 24.8% de 
doentes diabéticos, 44.0% de doentes com dislipidemia e 42.6% de fumadores. A mediana 
do IMC é 27, com distância interquartis (DIQ) de 4.9kg/m2. O score de Gensini é 
caracterizado por uma mediana de 35 e DIQ de 49. Relativamente aos dados de função 
ventricular esquerda, 64.8% dos doentes têm função normal. Este score correlacionou-se 
positivamente com a idade (coef. 0.2; p=0.03) e com a diminuição da FSG (coef. 0.3; 
p=0.003), mediante o teste de Spearman. Registou-se também um score de Gensini 
superior nos indivíduos obesos (IMC>30 kg/m2) (43.9± 36.5kg/m2, p=0.044). 
DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: O score de Gensini correlacionou-se positivamente com a 
idade bem como com a diminuição da FSG. Também os doentes com IMC >30kg/m2 
obtiveram scores superiores. O aumento da carga aterosclerótica coronária pode conduzir 
a um aumento da isquémia miocárdica. Este fenómeno, por sua vez, levará a uma 
diminuição da função ventricular esquerda. Por outro lado, também nos indivíduos obesos 
é esperada uma carga aterosclerótica superior, tendo-se verificado este facto. Na 
população estudada, foi possível estabelecer uma correlação positiva entre a diminuição 
da FSG apresentada à admissão por SCA e o aumento de carga aterosclerótica e 
aterotrombótica observado em coronariografia.
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Quistos pleuropericárdicos são malformações congénitas benignas raras. Geralmente de 
pequenas dimensões, são assintomáticos em cerca de 50-75% dos casos. A sua deteção é 
habitualmente incidental, muitas vezes através da telerradiografia de tórax, mas outros 
meios complementares são necessários para caracterização e seguimento. Os quistos 
assintomáticos devem ser abordados conservadoramente, reservando-se o tratamento 
para os doentes sintomáticos. Neste artigo, os autores apresentam um caso de uma 
senhora de 58 anos, com antecedentes de hipertensão arterial e hipertiroidismo, 
referenciada a consulta por queixas de palpitações e cansaço desde há 2 anos. O exame 
físico inicial era incaracterístico e o eletrocardiograma estava em ritmo sinusal, não 
apresentando alterações morfológicas significativas. Foram solicitados vários exames 
complementares de diagnóstico, nomeadamente estudo analítico, que mostrou 
parâmetros dentro da normalidade, e a telerradiografia de tórax postero-anterior, que 
mostrou uma imagem paracardíaca direita, arredondada, de aproximadamente 2 cm. Esta 
imagem não foi esclarecida no ecocardiograma transtorácico (ETT) realizado. Este último 
não evidenciou cardiopatia estrutural, mostrando um ventrículo esquerdo de dimensões 
normais com boa função sistólica global e segmentar. Não eram aparentes massas 
intracavitarias e o pericárdio apresentava aspeto normal. Foi ainda solicitado, juntamente 
com os exames anteriores, o registo Holter 24h. Neste foi registado ritmo sinusal, 
observando-se uma atividade ectópica ventricular pouco significativa. Tendo em conta o 
achado exuberante na telerradiografia do tórax, foi solicitado ressonância magnética 
cardíaca (RMN) que revelou no mediastino médio, em localização paracardiaca direita, 
adjacente ao seio cardiofrénico direito, um quisto pericárdico de 49x27mm, que se 
moldava às estruturas circundantes (Figura 1). Foi explicada à doente a benignidade do 
achado, tendo iniciado a toma de bisoprolol 2,5mg id para a disritmia ventricular benigna 
sintomática. Quistos pericáridos são malformações congénitas raras e geralmente 
benignas. Devem ser abordados de forma conservadora, reservando-se o tratamento 
cirúrgico para os casos sintomáticos, de grande dimensão ou com crescimento ao longo do 
follow up.

PO MD02   ECOCARDIOGRAFIA – “GOLD STANDARD”
        NÃO SÓ EM PATOLOGIA CARDÍACA 

José Luis Martins (1); Manuela Vieira (1); Lilia Andrade (1); José Santos (1)
(1) Centro Hospitalar Baixo Vouga 

A síndrome hepatopulmonar tem sido reconhecida como importante complicação vascular 
em doentes com cirrose e hipertensão portal. É formada pela presença de defeito na 
oxigenação arterial induzida por dilatações vasculares intrapulmonares com a doença 
hepática. Está presente em 4-32% dos doentes com cirrose, associando-se a aumento a 
mortalidade no quando presente em doentes com cirrose. Os autores relatam um caso de 
um doente do sexo masculino de 61 anos, com antecedentes de alcoolismo crónico que 
recorre ao serviço de urgência por Dispneia pequenos esforços, ortodeoxia, astenia e tosse 
seca com dois meses de evolução. A admissão, apresentava-se hemodinamicamente 
estável, mas polipneico e com ortodeoxia [Sat O2 92% O2 2L em decúbito dorsal; Sat O2 
72% em ortostatismo]. A gasometria arterial realizada em decúbito dorsal e sentado 
revelaram respetivamente (pH 7.45; PaO2 57; PCO2: 26; HCO3 18; Sat 90% [decúbito 
dorsal;  pH 7.47; PaO2 48; PCO2: 48; HCO3 19; Sat 84% [sentado]). Durante internamento 
realizou exames complementares nomeadamente TC torax alta resolução que mostrou : 
“(…) discreta densificação provavelmente fibro-residual do vértice pulmonar esquerdo (...) 
zonas de densificação mantidas em vidro despolido (…) espessamento  de alguns septos 
interlobulares e incipente reticulação. Colocada a hipótese de SHP, realizou ETT com teste 
de soro salino agitado que confirmou a suspeita diagnóstica de shunt pulmonar. No nosso 
caso após injecção do soro salino agitado e da sua visualização na aurícula direita, apos o 
4º ciclo este era visível na aurícula esquerda. (Figura 1). A avaliação da gravidade da 
síndrome hepatopulmonar é importante meio de predição de sobrevivência e 
determinação do tempo e riscos para o transplante de fígado. O tratamento consiste em 
oxigênio suplementar e o transplante hepático continua a ser a única terapêutica eficaz.
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INTRODUÇÃO: Fatores comportamentais e emocionais são desencadeantes de eventos 
cardiovasculares (ECV). Permanece incerto se espetadores de jogos de futebol, em 
particular indivíduos com doença arterial coronária (DAC) estão expostos a maior risco de 
ECV. OBJECTIVOS: Avaliar o efeito da assistência a jogos de futebol em doentes com DAC 
na incidência de ECV de acordo com o resultado obtido pela equipa de apoio. MÉTODOS: 
Avaliados prospectivamente 82 adeptos de futebol com antecedentes de Síndrome 
Coronária Aguda, durante 23 jogos de futebol da época 2015/2016. Cada individuo foi 
monitorizado com Holter no dia do jogo da sua equipa e, em dia controlo em período 
hómologo à hora do jogo. Avaliado como endpoint primário o composto de morte, acidente 
vascular cerebral, re-enfarte, angor ou arritmias mantidas. Avaliados ainda como 
endpoints secundários, episódios de disritmia supraventricular ou ventricular não mantida 
e frequência cardíaca média. Correlacionados resultados com a escala de stress basal - 
“Perceived stress scale” e com uma escala de fanatismo - “Football Supporter Fanaticism 
Scale. RESULTADOS:  A idade média foi 61±10 anos. Comparado com o dia controlo 
apesar do aumento significativo da frequência cardíaca na hora de jogo (p<0.001) que foi 
independente do resultado (p>0.97), o número de eventos cardiovasculares não foi 
diferente tendo em conta o resultado (p>0.05). No follow up de 12h não se registou 
nenhuma morte, acidente vascular cerebral, re-enfarte ou arritmias mantidas. Houve dois 
episódios de angor durante o jogo. Também o número de episódios de disritmia 
supraventricular e ventricular não mantida não foi diferente estratificando de acordo com 
o resultado (p>0.05). CONCLUSÃO: O resultado do jogo não se associou a diferente 
incidência de eventos cardiovasculares em doentes com substrato isquémico e arrítmico 
por antecedentes de DAC que assistiram a jogos de futebol na televisão.
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INTRODUCTION: Definitive pacemaker (DP) and cardiac care improvements led to a 
decrease in temporary transvenous pacemaker (TTP) need. The technique complications 
(Comp) are a cause for concern. AIM: To describe the TTP indications and to compare 
Comp and mortality rate (MR) between TTP and immediate DP (IDP) in patients with 
urgent pacemaker indication. METHODS: A retrospective analysis of patients admitted 
between 2010 and 2016 with urgent pacemaker indication and 1 year follow-up was 
performed. Patients were classified according to TTP or IDP use. Comp ocurrence 
(myocardial perforation, arrhythmia induction, thrombus at puncture site, endocarditis, 
infection or electrode repositioning) and MR during follow-up were evaluated. A statistical 
comparative analysis was performed. RESULTS: 287 patients were included. 128 patients 
(45.0%) implanted TTP. Clinical data is presented in the Table. Comp rate was similar 
between groups (n=8, 6.3% in TTP vs. n=4, 2.5% in IDP, p=0.143). 1-year MR was higher 
in the TTP group (n=26, 20.3% vs. n=7, 4.6%, p<.001). None of the identified deaths were 
directly related to device implantation. CONCLUSION: The presence of syncope and 
atrium-ventricular block were the main reasons for PTP implantation. Although both 
groups have similar baseline characteristics, 1-year MR in TTP group is higher, which is not 
explained by implantation Comp.
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INTRODUÇÃO: O score de Gensini é um sistema de pontuação validado cientificamente 
que quantifica a carga aterotrombótica coronária observada através de coronariografia. 
OBJECTIVO: Os autores pretendem aplicar o score de Gensini numa população com 
Síndrome Coronário Agudo (SCA) e saber se este se relaciona com a idade e a função 
ventricular esquerda. MATERIAL E MÉTODOS: Estudo retrospetivo e observacional. 
Foram incluídos, consecutivamente, 108 doentes que realizaram coronariografia por SCA. 
Registaram-se as seguintes variáveis: idade, género, fatores de risco cardiovascular 
(hipertensão arterial (HTA), Diabetes Mellitus (DM), dislipidemia, tabagismo e 
antecedentes familiares de doença coronária), índice de massa corporal (IMC), pressão 
arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e creatinina sérica. A função 
ventricular esquerda avaliada por ecocardiograma foi definida qualitativamente (normal, 
ligeiramente deprimida, moderadamente deprimida, deprimida e gravemente deprimida).
RESULTADOS: A amostra tem uma média de idades de 64.9 ± 13.9 anos, sendo 
constituída por 75.2% de indivíduos do sexo masculino. Em relação aos fatores de risco 
cardiovascular, a amostra era constituída por 63.3% de doentes hipertensos, 24.8% de 
doentes diabéticos, 44.0% de doentes com dislipidemia e 42.6% de fumadores. A mediana 
do IMC é 27, com distância interquartis (DIQ) de 4.9kg/m2. O score de Gensini é 
caracterizado por uma mediana de 35 e DIQ de 49. Relativamente aos dados de função 
ventricular esquerda, 64.8% dos doentes têm função normal. Este score correlacionou-se 
positivamente com a idade (coef. 0.2; p=0.03) e com a diminuição da FSG (coef. 0.3; 
p=0.003), mediante o teste de Spearman. Registou-se também um score de Gensini 
superior nos indivíduos obesos (IMC>30 kg/m2) (43.9± 36.5kg/m2, p=0.044). 
DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: O score de Gensini correlacionou-se positivamente com a 
idade bem como com a diminuição da FSG. Também os doentes com IMC >30kg/m2 
obtiveram scores superiores. O aumento da carga aterosclerótica coronária pode conduzir 
a um aumento da isquémia miocárdica. Este fenómeno, por sua vez, levará a uma 
diminuição da função ventricular esquerda. Por outro lado, também nos indivíduos obesos 
é esperada uma carga aterosclerótica superior, tendo-se verificado este facto. Na 
população estudada, foi possível estabelecer uma correlação positiva entre a diminuição 
da FSG apresentada à admissão por SCA e o aumento de carga aterosclerótica e 
aterotrombótica observado em coronariografia.
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Quistos pleuropericárdicos são malformações congénitas benignas raras. Geralmente de 
pequenas dimensões, são assintomáticos em cerca de 50-75% dos casos. A sua deteção é 
habitualmente incidental, muitas vezes através da telerradiografia de tórax, mas outros 
meios complementares são necessários para caracterização e seguimento. Os quistos 
assintomáticos devem ser abordados conservadoramente, reservando-se o tratamento 
para os doentes sintomáticos. Neste artigo, os autores apresentam um caso de uma 
senhora de 58 anos, com antecedentes de hipertensão arterial e hipertiroidismo, 
referenciada a consulta por queixas de palpitações e cansaço desde há 2 anos. O exame 
físico inicial era incaracterístico e o eletrocardiograma estava em ritmo sinusal, não 
apresentando alterações morfológicas significativas. Foram solicitados vários exames 
complementares de diagnóstico, nomeadamente estudo analítico, que mostrou 
parâmetros dentro da normalidade, e a telerradiografia de tórax postero-anterior, que 
mostrou uma imagem paracardíaca direita, arredondada, de aproximadamente 2 cm. Esta 
imagem não foi esclarecida no ecocardiograma transtorácico (ETT) realizado. Este último 
não evidenciou cardiopatia estrutural, mostrando um ventrículo esquerdo de dimensões 
normais com boa função sistólica global e segmentar. Não eram aparentes massas 
intracavitarias e o pericárdio apresentava aspeto normal. Foi ainda solicitado, juntamente 
com os exames anteriores, o registo Holter 24h. Neste foi registado ritmo sinusal, 
observando-se uma atividade ectópica ventricular pouco significativa. Tendo em conta o 
achado exuberante na telerradiografia do tórax, foi solicitado ressonância magnética 
cardíaca (RMN) que revelou no mediastino médio, em localização paracardiaca direita, 
adjacente ao seio cardiofrénico direito, um quisto pericárdico de 49x27mm, que se 
moldava às estruturas circundantes (Figura 1). Foi explicada à doente a benignidade do 
achado, tendo iniciado a toma de bisoprolol 2,5mg id para a disritmia ventricular benigna 
sintomática. Quistos pericáridos são malformações congénitas raras e geralmente 
benignas. Devem ser abordados de forma conservadora, reservando-se o tratamento 
cirúrgico para os casos sintomáticos, de grande dimensão ou com crescimento ao longo do 
follow up.
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A síndrome hepatopulmonar tem sido reconhecida como importante complicação vascular 
em doentes com cirrose e hipertensão portal. É formada pela presença de defeito na 
oxigenação arterial induzida por dilatações vasculares intrapulmonares com a doença 
hepática. Está presente em 4-32% dos doentes com cirrose, associando-se a aumento a 
mortalidade no quando presente em doentes com cirrose. Os autores relatam um caso de 
um doente do sexo masculino de 61 anos, com antecedentes de alcoolismo crónico que 
recorre ao serviço de urgência por Dispneia pequenos esforços, ortodeoxia, astenia e tosse 
seca com dois meses de evolução. A admissão, apresentava-se hemodinamicamente 
estável, mas polipneico e com ortodeoxia [Sat O2 92% O2 2L em decúbito dorsal; Sat O2 
72% em ortostatismo]. A gasometria arterial realizada em decúbito dorsal e sentado 
revelaram respetivamente (pH 7.45; PaO2 57; PCO2: 26; HCO3 18; Sat 90% [decúbito 
dorsal;  pH 7.47; PaO2 48; PCO2: 48; HCO3 19; Sat 84% [sentado]). Durante internamento 
realizou exames complementares nomeadamente TC torax alta resolução que mostrou : 
“(…) discreta densificação provavelmente fibro-residual do vértice pulmonar esquerdo (...) 
zonas de densificação mantidas em vidro despolido (…) espessamento  de alguns septos 
interlobulares e incipente reticulação. Colocada a hipótese de SHP, realizou ETT com teste 
de soro salino agitado que confirmou a suspeita diagnóstica de shunt pulmonar. No nosso 
caso após injecção do soro salino agitado e da sua visualização na aurícula direita, apos o 
4º ciclo este era visível na aurícula esquerda. (Figura 1). A avaliação da gravidade da 
síndrome hepatopulmonar é importante meio de predição de sobrevivência e 
determinação do tempo e riscos para o transplante de fígado. O tratamento consiste em 
oxigênio suplementar e o transplante hepático continua a ser a única terapêutica eficaz.
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INTRODUÇÃO: Fatores comportamentais e emocionais são desencadeantes de eventos 
cardiovasculares (ECV). Permanece incerto se espetadores de jogos de futebol, em 
particular indivíduos com doença arterial coronária (DAC) estão expostos a maior risco de 
ECV. OBJECTIVOS: Avaliar o efeito da assistência a jogos de futebol em doentes com DAC 
na incidência de ECV de acordo com o resultado obtido pela equipa de apoio. MÉTODOS: 
Avaliados prospectivamente 82 adeptos de futebol com antecedentes de Síndrome 
Coronária Aguda, durante 23 jogos de futebol da época 2015/2016. Cada individuo foi 
monitorizado com Holter no dia do jogo da sua equipa e, em dia controlo em período 
hómologo à hora do jogo. Avaliado como endpoint primário o composto de morte, acidente 
vascular cerebral, re-enfarte, angor ou arritmias mantidas. Avaliados ainda como 
endpoints secundários, episódios de disritmia supraventricular ou ventricular não mantida 
e frequência cardíaca média. Correlacionados resultados com a escala de stress basal - 
“Perceived stress scale” e com uma escala de fanatismo - “Football Supporter Fanaticism 
Scale. RESULTADOS:  A idade média foi 61±10 anos. Comparado com o dia controlo 
apesar do aumento significativo da frequência cardíaca na hora de jogo (p<0.001) que foi 
independente do resultado (p>0.97), o número de eventos cardiovasculares não foi 
diferente tendo em conta o resultado (p>0.05). No follow up de 12h não se registou 
nenhuma morte, acidente vascular cerebral, re-enfarte ou arritmias mantidas. Houve dois 
episódios de angor durante o jogo. Também o número de episódios de disritmia 
supraventricular e ventricular não mantida não foi diferente estratificando de acordo com 
o resultado (p>0.05). CONCLUSÃO: O resultado do jogo não se associou a diferente 
incidência de eventos cardiovasculares em doentes com substrato isquémico e arrítmico 
por antecedentes de DAC que assistiram a jogos de futebol na televisão.
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INTRODUCTION: Definitive pacemaker (DP) and cardiac care improvements led to a 
decrease in temporary transvenous pacemaker (TTP) need. The technique complications 
(Comp) are a cause for concern. AIM: To describe the TTP indications and to compare 
Comp and mortality rate (MR) between TTP and immediate DP (IDP) in patients with 
urgent pacemaker indication. METHODS: A retrospective analysis of patients admitted 
between 2010 and 2016 with urgent pacemaker indication and 1 year follow-up was 
performed. Patients were classified according to TTP or IDP use. Comp ocurrence 
(myocardial perforation, arrhythmia induction, thrombus at puncture site, endocarditis, 
infection or electrode repositioning) and MR during follow-up were evaluated. A statistical 
comparative analysis was performed. RESULTS: 287 patients were included. 128 patients 
(45.0%) implanted TTP. Clinical data is presented in the Table. Comp rate was similar 
between groups (n=8, 6.3% in TTP vs. n=4, 2.5% in IDP, p=0.143). 1-year MR was higher 
in the TTP group (n=26, 20.3% vs. n=7, 4.6%, p<.001). None of the identified deaths were 
directly related to device implantation. CONCLUSION: The presence of syncope and 
atrium-ventricular block were the main reasons for PTP implantation. Although both 
groups have similar baseline characteristics, 1-year MR in TTP group is higher, which is not 
explained by implantation Comp.
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INTRODUÇÃO: O score de Gensini é um sistema de pontuação validado cientificamente 
que quantifica a carga aterotrombótica coronária observada através de coronariografia. 
OBJECTIVO: Os autores pretendem aplicar o score de Gensini numa população com 
Síndrome Coronário Agudo (SCA) e saber se este se relaciona com a idade e a função 
ventricular esquerda. MATERIAL E MÉTODOS: Estudo retrospetivo e observacional. 
Foram incluídos, consecutivamente, 108 doentes que realizaram coronariografia por SCA. 
Registaram-se as seguintes variáveis: idade, género, fatores de risco cardiovascular 
(hipertensão arterial (HTA), Diabetes Mellitus (DM), dislipidemia, tabagismo e 
antecedentes familiares de doença coronária), índice de massa corporal (IMC), pressão 
arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e creatinina sérica. A função 
ventricular esquerda avaliada por ecocardiograma foi definida qualitativamente (normal, 
ligeiramente deprimida, moderadamente deprimida, deprimida e gravemente deprimida).
RESULTADOS: A amostra tem uma média de idades de 64.9 ± 13.9 anos, sendo 
constituída por 75.2% de indivíduos do sexo masculino. Em relação aos fatores de risco 
cardiovascular, a amostra era constituída por 63.3% de doentes hipertensos, 24.8% de 
doentes diabéticos, 44.0% de doentes com dislipidemia e 42.6% de fumadores. A mediana 
do IMC é 27, com distância interquartis (DIQ) de 4.9kg/m2. O score de Gensini é 
caracterizado por uma mediana de 35 e DIQ de 49. Relativamente aos dados de função 
ventricular esquerda, 64.8% dos doentes têm função normal. Este score correlacionou-se 
positivamente com a idade (coef. 0.2; p=0.03) e com a diminuição da FSG (coef. 0.3; 
p=0.003), mediante o teste de Spearman. Registou-se também um score de Gensini 
superior nos indivíduos obesos (IMC>30 kg/m2) (43.9± 36.5kg/m2, p=0.044). 
DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: O score de Gensini correlacionou-se positivamente com a 
idade bem como com a diminuição da FSG. Também os doentes com IMC >30kg/m2 
obtiveram scores superiores. O aumento da carga aterosclerótica coronária pode conduzir 
a um aumento da isquémia miocárdica. Este fenómeno, por sua vez, levará a uma 
diminuição da função ventricular esquerda. Por outro lado, também nos indivíduos obesos 
é esperada uma carga aterosclerótica superior, tendo-se verificado este facto. Na 
população estudada, foi possível estabelecer uma correlação positiva entre a diminuição 
da FSG apresentada à admissão por SCA e o aumento de carga aterosclerótica e 
aterotrombótica observado em coronariografia.



PO MD01   QUISTO PERICÁRDICO – CIRURGIA OU VIGILÂNCIA?

José Luis Martins (1); Tiago Teixeira (2); Jesus Viana (1); José Santos (1)
(1) Centro Hospitalar Baixo Vouga (2) Hospital da Luz - Aveiro 

Quistos pleuropericárdicos são malformações congénitas benignas raras. Geralmente de 
pequenas dimensões, são assintomáticos em cerca de 50-75% dos casos. A sua deteção é 
habitualmente incidental, muitas vezes através da telerradiografia de tórax, mas outros 
meios complementares são necessários para caracterização e seguimento. Os quistos 
assintomáticos devem ser abordados conservadoramente, reservando-se o tratamento 
para os doentes sintomáticos. Neste artigo, os autores apresentam um caso de uma 
senhora de 58 anos, com antecedentes de hipertensão arterial e hipertiroidismo, 
referenciada a consulta por queixas de palpitações e cansaço desde há 2 anos. O exame 
físico inicial era incaracterístico e o eletrocardiograma estava em ritmo sinusal, não 
apresentando alterações morfológicas significativas. Foram solicitados vários exames 
complementares de diagnóstico, nomeadamente estudo analítico, que mostrou 
parâmetros dentro da normalidade, e a telerradiografia de tórax postero-anterior, que 
mostrou uma imagem paracardíaca direita, arredondada, de aproximadamente 2 cm. Esta 
imagem não foi esclarecida no ecocardiograma transtorácico (ETT) realizado. Este último 
não evidenciou cardiopatia estrutural, mostrando um ventrículo esquerdo de dimensões 
normais com boa função sistólica global e segmentar. Não eram aparentes massas 
intracavitarias e o pericárdio apresentava aspeto normal. Foi ainda solicitado, juntamente 
com os exames anteriores, o registo Holter 24h. Neste foi registado ritmo sinusal, 
observando-se uma atividade ectópica ventricular pouco significativa. Tendo em conta o 
achado exuberante na telerradiografia do tórax, foi solicitado ressonância magnética 
cardíaca (RMN) que revelou no mediastino médio, em localização paracardiaca direita, 
adjacente ao seio cardiofrénico direito, um quisto pericárdico de 49x27mm, que se 
moldava às estruturas circundantes (Figura 1). Foi explicada à doente a benignidade do 
achado, tendo iniciado a toma de bisoprolol 2,5mg id para a disritmia ventricular benigna 
sintomática. Quistos pericáridos são malformações congénitas raras e geralmente 
benignas. Devem ser abordados de forma conservadora, reservando-se o tratamento 
cirúrgico para os casos sintomáticos, de grande dimensão ou com crescimento ao longo do 
follow up.

PO MD02   ECOCARDIOGRAFIA – “GOLD STANDARD”
        NÃO SÓ EM PATOLOGIA CARDÍACA 

José Luis Martins (1); Manuela Vieira (1); Lilia Andrade (1); José Santos (1)
(1) Centro Hospitalar Baixo Vouga 

A síndrome hepatopulmonar tem sido reconhecida como importante complicação vascular 
em doentes com cirrose e hipertensão portal. É formada pela presença de defeito na 
oxigenação arterial induzida por dilatações vasculares intrapulmonares com a doença 
hepática. Está presente em 4-32% dos doentes com cirrose, associando-se a aumento a 
mortalidade no quando presente em doentes com cirrose. Os autores relatam um caso de 
um doente do sexo masculino de 61 anos, com antecedentes de alcoolismo crónico que 
recorre ao serviço de urgência por Dispneia pequenos esforços, ortodeoxia, astenia e tosse 
seca com dois meses de evolução. A admissão, apresentava-se hemodinamicamente 
estável, mas polipneico e com ortodeoxia [Sat O2 92% O2 2L em decúbito dorsal; Sat O2 
72% em ortostatismo]. A gasometria arterial realizada em decúbito dorsal e sentado 
revelaram respetivamente (pH 7.45; PaO2 57; PCO2: 26; HCO3 18; Sat 90% [decúbito 
dorsal;  pH 7.47; PaO2 48; PCO2: 48; HCO3 19; Sat 84% [sentado]). Durante internamento 
realizou exames complementares nomeadamente TC torax alta resolução que mostrou : 
“(…) discreta densificação provavelmente fibro-residual do vértice pulmonar esquerdo (...) 
zonas de densificação mantidas em vidro despolido (…) espessamento  de alguns septos 
interlobulares e incipente reticulação. Colocada a hipótese de SHP, realizou ETT com teste 
de soro salino agitado que confirmou a suspeita diagnóstica de shunt pulmonar. No nosso 
caso após injecção do soro salino agitado e da sua visualização na aurícula direita, apos o 
4º ciclo este era visível na aurícula esquerda. (Figura 1). A avaliação da gravidade da 
síndrome hepatopulmonar é importante meio de predição de sobrevivência e 
determinação do tempo e riscos para o transplante de fígado. O tratamento consiste em 
oxigênio suplementar e o transplante hepático continua a ser a única terapêutica eficaz.

PO MD03   [HEARTATAQUE TRIAL] – ESTUDO PILOTO PROSPETIVO

José Luis Martins (1); Tiago Adrega (1); Vera Afreixo (2); Luis Santos (1); Jesus Viana (1); José Santos (1)
(1) Centro Hospitalar Baixo Vouga (2) CIDMA/IBIMED/Departamento de Matemática, Universidade de Aveiro 

INTRODUÇÃO: Fatores comportamentais e emocionais são desencadeantes de eventos 
cardiovasculares (ECV). Permanece incerto se espetadores de jogos de futebol, em 
particular indivíduos com doença arterial coronária (DAC) estão expostos a maior risco de 
ECV. OBJECTIVOS: Avaliar o efeito da assistência a jogos de futebol em doentes com DAC 
na incidência de ECV de acordo com o resultado obtido pela equipa de apoio. MÉTODOS: 
Avaliados prospectivamente 82 adeptos de futebol com antecedentes de Síndrome 
Coronária Aguda, durante 23 jogos de futebol da época 2015/2016. Cada individuo foi 
monitorizado com Holter no dia do jogo da sua equipa e, em dia controlo em período 
hómologo à hora do jogo. Avaliado como endpoint primário o composto de morte, acidente 
vascular cerebral, re-enfarte, angor ou arritmias mantidas. Avaliados ainda como 
endpoints secundários, episódios de disritmia supraventricular ou ventricular não mantida 
e frequência cardíaca média. Correlacionados resultados com a escala de stress basal - 
“Perceived stress scale” e com uma escala de fanatismo - “Football Supporter Fanaticism 
Scale. RESULTADOS:  A idade média foi 61±10 anos. Comparado com o dia controlo 
apesar do aumento significativo da frequência cardíaca na hora de jogo (p<0.001) que foi 
independente do resultado (p>0.97), o número de eventos cardiovasculares não foi 
diferente tendo em conta o resultado (p>0.05). No follow up de 12h não se registou 
nenhuma morte, acidente vascular cerebral, re-enfarte ou arritmias mantidas. Houve dois 
episódios de angor durante o jogo. Também o número de episódios de disritmia 
supraventricular e ventricular não mantida não foi diferente estratificando de acordo com 
o resultado (p>0.05). CONCLUSÃO: O resultado do jogo não se associou a diferente 
incidência de eventos cardiovasculares em doentes com substrato isquémico e arrítmico 
por antecedentes de DAC que assistiram a jogos de futebol na televisão.

PO MD04   TRANSVENOUS TEMPORARY PACING IN THE XXI CENTURY –
        A LONGITUDINAL RETROSPECTIVE STUDY

Fernando Montenegro Sá (1); Catarina Ruivo (1); Luís Graça Santos (2); Rita Carvalho (2); Francisco Soares (2); 
Alexandre Antunes (2); João Morais(2)
(1) Centro Hospitalar Leiria (2) Centro Hospitalar de Leiria 

INTRODUCTION: Definitive pacemaker (DP) and cardiac care improvements led to a 
decrease in temporary transvenous pacemaker (TTP) need. The technique complications 
(Comp) are a cause for concern. AIM: To describe the TTP indications and to compare 
Comp and mortality rate (MR) between TTP and immediate DP (IDP) in patients with 
urgent pacemaker indication. METHODS: A retrospective analysis of patients admitted 
between 2010 and 2016 with urgent pacemaker indication and 1 year follow-up was 
performed. Patients were classified according to TTP or IDP use. Comp ocurrence 
(myocardial perforation, arrhythmia induction, thrombus at puncture site, endocarditis, 
infection or electrode repositioning) and MR during follow-up were evaluated. A statistical 
comparative analysis was performed. RESULTS: 287 patients were included. 128 patients 
(45.0%) implanted TTP. Clinical data is presented in the Table. Comp rate was similar 
between groups (n=8, 6.3% in TTP vs. n=4, 2.5% in IDP, p=0.143). 1-year MR was higher 
in the TTP group (n=26, 20.3% vs. n=7, 4.6%, p<.001). None of the identified deaths were 
directly related to device implantation. CONCLUSION: The presence of syncope and 
atrium-ventricular block were the main reasons for PTP implantation. Although both 
groups have similar baseline characteristics, 1-year MR in TTP group is higher, which is not 
explained by implantation Comp.

PO MD05   SCORE DE GENSINI CORRELACIONA-SE COM IDADE E FUNÇÃO   
        VENTRICULAR NO SÍNDROME CORONÁRIO AGUDO

Diogo Bras (1); Rui Guerreiro (2); Kisa Congo (2); João Pais (2); João Carvalho (1); Mafalda Carrington (2);
Pedro Semedo (2); Bruno Piçarra (2); Renato Fernandes (2); José Aguiar (2)
(1) Hospital do Espírito Santo (2) Hospital do Espirito Santo 

INTRODUÇÃO: O score de Gensini é um sistema de pontuação validado cientificamente 
que quantifica a carga aterotrombótica coronária observada através de coronariografia. 
OBJECTIVO: Os autores pretendem aplicar o score de Gensini numa população com 
Síndrome Coronário Agudo (SCA) e saber se este se relaciona com a idade e a função 
ventricular esquerda. MATERIAL E MÉTODOS: Estudo retrospetivo e observacional. 
Foram incluídos, consecutivamente, 108 doentes que realizaram coronariografia por SCA. 
Registaram-se as seguintes variáveis: idade, género, fatores de risco cardiovascular 
(hipertensão arterial (HTA), Diabetes Mellitus (DM), dislipidemia, tabagismo e 
antecedentes familiares de doença coronária), índice de massa corporal (IMC), pressão 
arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e creatinina sérica. A função 
ventricular esquerda avaliada por ecocardiograma foi definida qualitativamente (normal, 
ligeiramente deprimida, moderadamente deprimida, deprimida e gravemente deprimida).
RESULTADOS: A amostra tem uma média de idades de 64.9 ± 13.9 anos, sendo 
constituída por 75.2% de indivíduos do sexo masculino. Em relação aos fatores de risco 
cardiovascular, a amostra era constituída por 63.3% de doentes hipertensos, 24.8% de 
doentes diabéticos, 44.0% de doentes com dislipidemia e 42.6% de fumadores. A mediana 
do IMC é 27, com distância interquartis (DIQ) de 4.9kg/m2. O score de Gensini é 
caracterizado por uma mediana de 35 e DIQ de 49. Relativamente aos dados de função 
ventricular esquerda, 64.8% dos doentes têm função normal. Este score correlacionou-se 
positivamente com a idade (coef. 0.2; p=0.03) e com a diminuição da FSG (coef. 0.3; 
p=0.003), mediante o teste de Spearman. Registou-se também um score de Gensini 
superior nos indivíduos obesos (IMC>30 kg/m2) (43.9± 36.5kg/m2, p=0.044). 
DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: O score de Gensini correlacionou-se positivamente com a 
idade bem como com a diminuição da FSG. Também os doentes com IMC >30kg/m2 
obtiveram scores superiores. O aumento da carga aterosclerótica coronária pode conduzir 
a um aumento da isquémia miocárdica. Este fenómeno, por sua vez, levará a uma 
diminuição da função ventricular esquerda. Por outro lado, também nos indivíduos obesos 
é esperada uma carga aterosclerótica superior, tendo-se verificado este facto. Na 
população estudada, foi possível estabelecer uma correlação positiva entre a diminuição 
da FSG apresentada à admissão por SCA e o aumento de carga aterosclerótica e 
aterotrombótica observado em coronariografia.



PO MD06   CINCO PARAGENS POR 8 MM 

Sara Lopes Fernandes (1); Hélia Martins (1); Francisco Luís (1); Luís Paulo (1); Cristina Gamboa (1)
(1) Hospital Sousa Martins, ULS Guarda 

INTRODUÇÃO: Entre as principais causas de shunts entre a aorta e o coração direito, 
encontram-se os aneurismas do seio aórtico de Valsalva com fístula. A maioria desses é 
assintomática até à 3/4ª década de vida, altura em que pode ocorrer rotura, com formação 
de fístula. Esta situa-se mais frequentemente entre a cúspide coronária direita e o 
ventrículo direito (VD). O tratamento médico passa pelo controlo da insuficiência cardíaca 
(IC), arritmias e endocardite e o tratamento cirúrgico pelo encerramento do aneurisma e da 
fístula. MATERIAL/RESULTADOS: Apresenta-se o caso clínico de um doente de 25 anos, 
previamente saudável, admitido em Maio de 2016 no Hospital da Guarda por paragem 
cardiorrespiratória (PCR) em dissociação eletromecânica. Nos dois dias precedentes referia 
palpitações, vómitos e dor abdominal, de agravamento progressivo. O ecocardiograma 
(eco) realizado na sala de emergência (SE) revelou deterioração moderada a severa da 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) e dilatação do VD. A TAC tórax excluiu 
tromboembolismo pulmonar. Ainda na SE sofreu mais duas PCR. Evoluiu para falência 
multiorgânica com necessidade de suporte respiratório, aminérgico e hemodiafiltração 
venovenosa contínua. Foi transferido para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
para esclarecimento etiológico. O eco realizado à chegada revelou uma fístula entre o seio 
coronário direito e o VD com cerca de 8mm, tendo sido submetido a encerramento cirúrgico 
de emergência, que decorreu sem complicações. Apesar da melhoria clínica, hemodinâmica 
e analítica, o eco pós-operatório mostrou fístula residual com 3.4mm e FEVE 30-35%. A 
TAC-CE mostrou várias hipodensidades da substância branca profunda por provável 
hipoxia cerebral. Hemodinamicamente estável, consciente e orientado, mas 
completamente dependente nos auto-cuidados, foi transferido para o hospital da área de 
residência para fisioterapia. Teve alta cerca de 4 meses depois sem qualquer limitação 
física ou sintomática, ainda que com manutenção da fístula aorto-ventricular, à data com 
7mm. Em reunião médico-cirúrgica ficou decidido manter vigilância apertada para 
determinar qual o melhor momento para re-operação. É seguido em consulta de 
cardiologia encontrando-se sem sintomas de IC, palpitações ou síncope. O último eco 
(07/06/2017) mostra fístula entre o seio coronário e o VD mas com cavidades direitas 
normais e sem hipertensão pulmonar; mantém depressão moderada de FEVE. O Holter não 
tem arritmias significativas. CONCLUSÕES: A rotura de aneurismas do seio de valsalva 
para as cavidades direitas é rara e frequentemente causadora de instabilidade 
hemodinâmica grave. Quando a intervenção cirúrgica é precoce o prognóstico é 
geralmente bom. No caso clínico reportado verifica-se a manutenção de uma fístula 
residual entre a aorta e o ventrículo direito, sem impacto sintomático e sem agravamento 
ecocardiográfico. 



PO MD07   SÍNDROME CORONÁRIO AGUDO E CORONÁRIAS     
        ANGIOGRAFICAMENTE NORMAIS:
        SERÃO OS DOENTES DIABÉTICOS UM GRUPO ESPECIAL?

Beatriz Saldanha Gonçalves de Picado Santos (1); Nádia Moreira (2); Francisco Soares (3); Ana Miranda (4);
Maria João Ferreira (2); Mariano Pego (2)
(1) Hospital de Santarém (2) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (3) Centro Hospilatal de Leiria (4) USF Lagoa 

INTRODUÇÃO: O prognóstico dos doentes com síndrome coronário agudo (SCA) e 
coronárias angiograficamente normais (CAN) parece ser benigno. Contudo, a fisiopatologia 
deste fenómeno é complexa envolvendo a combinação de diversos mecanismos 
fisiopatológicos. As alterações do metabolismo da glicose têm efeitos marcados no 
desenvolvimento de doença macro e micro vascular. Assim, os doentes diabéticos podem 
representar um grupo com uma evolução diferente num diagnóstico aparentemente 
benigno.O objetivo deste estudo foi comparar a sobrevivência de um grupo de doentes 
diabéticos versus não diabéticos com antecedentes de SCA e CAN. MÉTODOS: Estudo 
retrospetivo longitudinal que incluiu 102 doentes com antecedentes de SCA e CAN. Os 
doentes foram seguidos durante um período médio de 7 anos, 10 meses e 24 dias por 
consulta do processo clínico hospitalar. Compararam-se os doentes diabéticos (grupo A) 
com os doentes não diabéticos (grupo B). Consideraram-se os seguintes eventos: morte de 
qualquer causa, enfarte agudo do miocárdio (EM) e morte cardiovascular (MCV 
RESULTADOS: O grupo A representa 19,6% da população estudada.  Os dois grupos não 
apresentaram diferenças significativas quanto à idade (64,8 vs 61,7 p=0,255), género 
(feminimo 70% vs. Masculino 58,5%, p=ns) e tipo de SCA (EAM 65% vs. Angina Instável 
48,8%, p=ns). Contudo, o grupo A apresentava fração de ejeção (FE) mais baixa (68,39 vs. 
73,51 p<0,001) e creatinina mais elevada à admissão (1,2 vs 0,93 p=0,026). A 
sobrevivência global precoce é semelhante entre os dois grupos (log rank p= 0,103) 
tornando-se, a do grupo A, significativamente menor (Breslow p<0,05) no período total de 
seguimento. Não houve diferenças significativas na ocorrência de EM e MCV (log rank 
p=0,641). CONCLUSÃO: Apesar dos dois grupos apresentarem uma idade e perfil clínico 
semelhante, os doentes diabéticos sobrevivem menos. São doentes mais medicados, com 
mais disfunção renal e ventricular à admissão. Apesar de tendencialmente mais 
acompanhados têm pior prognóstico que os doentes não diabéticos. 

PO MD08   MYOCARDIAL INFARCTION:
        THE PRICE OF A NEW LEFT BUNDLE BRANCH BLOCK

Catarina (1); Fernando Montenegro Sá (1); Luís Graça Santos (1); Joana Correia (1); João Morais (1)
(1) C H Leiria 

BACKGROUND: Guidelines recommend treating patients with a new or presumed new left 
bundle branch block (LBBB) similar to those with an acute ST-segment elevation 
myocardial infarction (STEMI). In these patients, minimizing delays is known to be 
associated with improved outcomes. We aim to analyze and compare the di�erent 
components of delay from patients with new LBBB to patients with ST-elevation, 
understanding if LBBB patients are di�erently treated. In-hospital mortality (IHM) was 
considered as endpoint. METHODS: A retrospective analysis of data from consecutive 
STEMI patients enrolled in a multicenter national registry from October 2010 to 
September 2016 was conducted among 6165 patients, 69 (1.1%) of whom had new 
LBBB. The clinical characteristics and coronary angiographic findings were evaluated and 
compared between patients with new LBBB and with ST-elevation on ECG. Di�erent 
components of delay were considered according the following timings: symptom onset 
(SO), first medical contact (FMC) and reperfusion therapy (RT), including time to needle (if 
RT is fibrinolysis) or to balloon (if RT is percutaneous coronary intervention). The endpoint 
IHM was assessed through logistic regression model. RESULTS: There were di�erences 
between LBBB and ST-elevation patients regarding age (69±12 vs. 64±14, p=0.002) and 
cardiovascular risk factors [hypertension (79.1% vs. 61.0%, p=0.002) and diabetes (38.2% 
vs. 23.9%, p=0.006)]. LBBB patients had less frequently typical angina as the mainly 
symptom (85.5% vs. 93.1%, p=0.027) and a more severe acute event [Killip-Kimball class 
> I (46.4% vs. 14.2%, p<0.001)]. RT was more frequently performed in ST-elevation 
patients (60.9% vs. 82.2%, p<0.001). There were no significantly di�erences regarding 
the endpoint IHM (LBBB: 10.1% vs. ST-elevation: 5.4%, p=0.101). The di�erent 
components of delay are shown in figure. CONCLUSIONS: Individuals with LBBB are 
particularly important stratum of patients to identify. This is true not only because they 
have a higher baseline risk profile but also because there is a tendency to delay their 
treatment. For reasons not properly understood they are undertreated and managed with 
reperfusion therapy less frequently.

PO MD10   PREDITORES DE DISFUNÇÃO SISTÓLICA VENTRICULAR ESQUERDA
        APÓS SÍNDROMA CORONÁRIA AGUDA:
        DADOS DE UM HOSPITAL NÃO-TERCIÁRIO

Luís Graça Santos (1); Fernando Montenegro Sá (2); Catarina Ruivo (2); Rita Carvalho (1); Sidarth Pernencar (1); 
Alexandre Antunes (1); Fátima Saraiva (1); Joana Correia (1); Joana Guardado (1); Pedro Gomes (1);
Francisco Soares (1); João Morais (1)
(1) Centro Hospitalar de Leiria (2) Centro Hospitalar Leiria 

INTRODUÇÃO: A disfunção sistólica ventricular esquerda (DSVE) é um forte marcador de 
pior prognóstico na síndrome coronária aguda (SCA) mas a informação sobre preditores 
independentes de DSVE após SCA é escassa. Assim, é importante a pesquisa destes 
determinantes de modo a melhor tratar os doentes com SCA, prevenir o desenvolvimento 
de insuficiência cardíaca e melhorar o prognóstico. OBJECTIVO: Identificar os preditores de 
DSVE após SCA e de que forma influenciam o prognóstico. POPULAÇÃO E MÉTODOS: 
Análise retrospectiva de 327 doentes com SCA consecutivamente admitidos para 
coronariografia num hospital não-terciário entre Janeiro de 2014 e Dezembro de 2015. 
Todos os doentes foram avaliados ecocardiograficamente antes da alta, com avaliação da 
fracção de ejecção ventricular esquerda (FEVE), e foram seguidos durante um ano. Os 
doentes foram divididos em dois grupos de acordo com a FEVE: A – FEVE ≥ 40% (n=287; 
87,8%); B – FEVE < 40% (n=40, 12,2%) que define DSVE. Uma regressão logística 
multivariada foi usada para avaliar preditores independentes de DSVE após SCA. 
RESULTADOS: A idade média dos doentes foi 65.6±13.2 anos, 97 (29,7%) eram do 
género feminino e 141 doentes (43,1%) apresentaram-se com SCA sem 
supradesnivelamento de ST. Doentes que se apresentam com SCA com 
supradesnivelamento de ST, taquicardia (>100 bpm) e sinais de insuficiência cardíaca (IC; 
Killip-Kimbal ≥ 2) à admissão, e aqueles com história pregressa de IC ou medicados com 
anticoagulantes orais foram significativamente mais vulneráveis ao desenvolvimento de 
DSVE. Estes doentes com DSVE mostraram níveis mais elevados de biomarcadores de 
necrose miocárdica e de peptídeos natriuréticos durante a hospitalização. Foram também 
mais frequentemente sujeitos a acesso femoral para coronariografia e a maior 
referenciação para cirurgia de revascularização. A mortalidade a um ano foi superior no 
grupo B (ver tabela). A regressão logística mostrou forte associação classe Killip-Kimbal ≥ 
2 à admissão (OR 2,6; IC95%; 1,2-5,6; p=0.016), nível máximo de peptídeo natriurético 
cerebral (BNP) ≥ 200 pg/mL durante o internamento (OR 3.9; IC95%; 1,3-11,8) e DSVE. 
CONCLUSÃO: Com base nesta amostra unicêntrica de doentes com SCA sujeitos a 
coronariografia, a DSVE após SCA, que teve uma incidência de 12,2%, pode ser predita pela 
avaliação de sinais de IC na admissão e níveis máximos de BNP acima de 200 pg / mL 
durante a hospitalização. Esta característica associou-se a maior mortalidade. Portanto, 
esses doentes devem ser identificados precocemente e sujeitos a um tratamento mais 
diligente.

PO MD11   FEMORAL VASCULAR ACCESS USE FOR CORONARY ANGIOGRAPHY   
        AS A PREDICTOR OF WORSE IN-HOSPITAL OUTCOMES IN PATIENTS   
        ADMITTED WITH ACUTE CORONARY SYNDROME:
        A NATIONWIDE MULTICENTRIC ANALYSIS
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INTRODUCTION: Higher rates of thirty-day mortality, major adverse cardiovascular 
events and major bleeding are well-established among patients subjected to femoral 
vascular access (FA) use for coronary angiography (CA) after Acute Coronary Syndrome 
(ACS). However, information from multicentric data is lacking about in-hospital outcomes. 
PURPOSE: To evaluate how the vascular access used for CA in ACS patients influences 
in-hospital outcomes. METHODS: A retrospective analysis of data from consecutive ACS 
patients enrolled in a multicenter national registry from January 2013 to December 2015 
was conducted, identifying 6074 who underwent CA. Baseline characteristics, type of 
ACS, coronary anatomy when know, therapeutic strategy, in-hospital medication, adverse 
events during hospitalization, left ventricular function evaluation, mortality and length of 
stay were evaluated globally and separately (femoral vs. radial artery access). Logistic 
regression analysis were performed, looking for independent predictors of in-hospital 
mortality, length of stay over 72 hours, and complications (defined as any of the following: 
re-infarction, new onset of heart failure, auricular fibrillation, high degree atrioventricular 
block, sustained ventricular tachycardia, resuscitated cardiac arrest, ischemic stroke or 
major bleeding). RESULTS: Overall, the mean age was 65±13 years, 1510 (24.9%) were 
female and 2603 (42.9%) were admitted with ST segment elevation myocardial infarction 
(STEMI) which was more frequent among FA patients (49.2% vs. 41.6%, p<0.001). RA 
was used in 5088 patients (83.8%) and FA in 986 (16.2%), with angioplasty performed in 
76.4% and 76.1% of patients, respectively (p=0.796). After exclusion of missing data for 
each multivariate logistic regression analysis, FA was associated with higher rate of 
in-hospital complications (odds ratio [OR]: 2.07; 95% confidence interval [CI]: 1.59-2.71; 
p<0.001; n=4156) and length of stay over 72 hours (OR: 1.68; 95% CI: 1.29-2.19; 
p<0.001; n=2922) but not with higher in-hospital mortality (OR: 1.24; 95% CI: 0.61-2.55; 
p=0.554; n=4161). CONCLUSION: In the present series of ACS patients who underwent 
coronary angiography, femoral vascular access, used in only 16.2% of cases, was 
associated with higher rate of in-hospital complications and longer hospitalization but not 
with in-hospital mortality. Therefore, this should be taken in account before coronary 
angiography and radial artery access performed, whenever technical conditions and 
patient’s factors allow it, in order to reduce morbidity and costs related to complications 
and higher length of stay.
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INTRODUÇÃO: A qualidade do controlo glicémico em doentes diabéticos está diretamente 
relacionada não só com a gravidade da doença arterial coronária (DAC) mas também com 
a sobrevivência após uma síndrome coronária aguda (SCA). Para determinar a adequação 
deste controlo podemos utilizar a hemoglobina glicada (HbA1c), um excelente marcador 
para a identificação da glicémia média nas 12 semanas prévias à sua aferição. Contudo, 
não está bem estabelecido o impacto deste marcador no processo da aterosclerose 
coronária e no outcome clínico em doentes com SCA. OBJECTIVOS: Avaliar a correlação 
entre os níveis intra-hospitalares de HbA1c e a gravidade da DAC numa coorte de doente 
diabéticos admitidos por SCA. MATERIAL E MÉTODOS: Foram recolhidos 
prospetivamente dados de doentes diabéticos admitidos pelo diagnóstico de SCA numa 
unidade de cuidados intensivos cardíacos (UCIC). Todos os doentes foram submetidos a 
coronariografia. Estratificaram-se os doentes em 2 grupos baseados na percentagem 
mediana de HbA1c (≤6.5% “Baixa” e >6,5% “Alta). A gravidade da DAC foi avaliada pelo 
número de vasos coronários com estenoses ≥50%. Comparou-se gravidade da DAC, 
comorbilidades e mortalidade intra-hospitalar entre os 2 grupos. RESULTADOS: Foram 
incluídos no estudo um total de 1225 doentes. A idade média foi de 66.5 ± 11.7 anos no 
grupo de HbA1c “baixa” e de 65.8 ± 11.1 no grupo de HbA1c “alta”, p=0.322. Na nossa 
amostra 71.1% (n=873) dos doentes eram do sexo masculino. Verificou-se maior 
prevalência de hipertensão arterial no grupo de HbA1c “alta” (78.7% vs. 86.3%, p=0.001) 
e maior prevalência de dislipidémia no mesmo grupo (88% vs. 82.1%, p=0.01). Verificou-se 
maior prevalência de tabagismo ativo no grupo de HbA1c “baixa” (16.7% vs. 11.9%, 
p=0.018). A gravidade da DAC foi significativamente mais alta no grupo de HbA1c “alta” 
versus HbA1c “baixa” (1.91 ± 1.2 vs. 1.76 ± 1.1, p=0.017). Foi verificado um aumento 
significativo do número médio de vasos com estenose importante à medida que 
aumentam os níveis de HbA1c (p=0.002). Após análise multivariada verificou-se que as 
variáveis score GRACE (p<0.001), classe Killip-Kimball máxima (p=0.019), FEVE (p<0.001), 
PCR máxima(p<0.001), HbA1c máxima (p=0.026) e creatinina máxima (p<0.001) foram 
consideradas preditores independentes de gravidade de DAC. A taxa de mortalidade na 
amostra (óbitos/1000 internamentos) foi de 23.67, sem diferenças significativas entre os 
grupos. CONCLUSÕES: Nos doentes diabéticos admitidos por SCA a gravidade da DAC foi 
superior naqueles que apresentaram à admissão níveis de HbA1c >6.5%. A HbA1c 
mostrou ser um preditor útil em contexto de SCA que poderá ser utilizada para melhorar o 
manejo intra-hospitalar destes doentes assim como aprimorar estratégias de prevenção 
secundária.
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INTRODUÇÃO: A realização de angioTC cardíaca (MDCT) está indicada nos doentes (dts) 
com probabilidade pré-teste baixa a intermédia de doença coronária (DC). Apesar do 
elevado potencial da MDCT na caracterização das placas ateroscleróticas, existem 
actualmente importantes limitações à capacidade desta técnica identificar lesões com 
potencial indicação para revascularização. OBJECTIVOS: Identificar critérios para 
revascularização nos dts que apresentam DC significativa na MDCT. MÉTODOS: Estudo 
retrospetivo, unicêntrico, de 1102 dts consecutivos submetidos a MDCT. Foram avaliados 
os dts com DC significativa por MDCT (placas>50%)  ou Score de cálcio >400,  
referenciados para coronariografia invasiva. Foram estudadas variáveis demográficas, 
clinicas e tomográficas, em 2 grupos de dts: revascularizados VS não revascularizados. As 
variáveis contínuas foram apresentadas pela respetiva média ± DP/ mediana e AIQ. Na 
análise dos dados utilizou-se o teste do qui-quadrado, o teste t de Student para amostras 
independente e Mann-whitney, através do software estatístico SPSS versão 20.0. 
RESULTADOS: Foram estudados 103 dts, 66 do sexo masculino, com idade média de 
63,1±9,7anos. As diferenças entre os dois grupos são apresentadas na tabela. Das 
variáveis avaliadas, a única que mostrou uma associação estatisticamente significativa 
com a necessidade de revascularização foi o tipo de dor torácica (p=0,02). No caso do 
doente apresentar dor torácica típica, tem uma hipótese de necessitar de revascularização 
de 1,9:1 relativamente a ter dor não anginosa ou atípica (95% IC: 1,30 – 2,93, p=0,010). 
CONCLUSÕES: Nesta população de dts com DC significativa por MDCT, a dor torácica típica 
sugere uma hipótese de revascularização, relativamente à dor atípica e não anginosa, de 
1,9:1.
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INTRODUÇÃO: A progressão da doença coronária (DC) estável é altamente prevalente, 
apesar da intervenção farmacológica e da mudança de estilos de vida sobre os diversos 
factores de risco cardiovasculares. A identificação de marcadores de risco que permitam 
aferir a progressão da DC torna-se fundamental na prática clínica para melhor orientação 
dos doentes (dts), nomeadamente na referenciação para testes invasivos. OBJECTIVOS: 
Identificar marcadores de progressão de doença aterosclerótica nos doentes com angina 
estável. MÉTODOS: Estudo unicêntrico de 216 dts consecutivos admitidos eletivamente 
para realização de coronariografia no contexto de sintomatologia anginosa e/ou teste de 
isquémia positivo. Realizada subanálise dos dts com antecedentes de DC documentada 
por coronariografia e que repetiram o exame, tendo sido estudadas variáveis 
demográficas, clinicas e laboratoriais em 2 grupos de dts: com progressão VS sem 
progressão de doença. DC significativa foi definida como a presença de pelo menos uma 
lesão condicionando estenose luminal ≥ 50% em pelo menos um vaso epicárdico. 
Progressão de DC foi definida como a presença de pelo menos uma lesão condicionando 
estenose ≥ 50% em pelo menos um vaso epicárdico, previamente não existente. 
RESULTADOS: Foram estudados 51 dts, 36 do sexo masculino, com idade média de 
59,73±7,78 anos. Em 36 dts observou-se progressão de doença. Este grupo apresentou 
valores mais elevados de ApoB (92,35 (80,60-115,50) mg/dL VS 73,10 (60,00-97,40) 
mg/dL, p=0,026), homocisteína (12,65 (10,89-15,47) umol/L VS 9,06 (8,18-10,40) 
umol/L, p=0,001) e do ratio ApoB/A1 (0,74±0,20 VS 0,62±0,13, p=0,046) e valores mais 
baixos de folatos (5,80 (4,50-8,20) ng/mL VS 10,00 (5,45-14,5) ng/mL, p=0,040) 
relativamente ao grupo que não apresentou progressão de doença. A Homocisteína foi o 
único preditor independente de progressão de DC pela análise multivariada (OR = 1,65, 
95% IC 1,040-2,64 p=0,03). CONCLUSÕES: Os resultados sugerem que, na nossa 
população, valores mais elevados de homocisteína sérica poderão predizer de forma 
independente a progressão de DC.
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The number of implantable cardioverter defibrillator (ICD) for primary prevention has 
considerably increased during the last decade. The first evidence came from patients (P) 
with ischemic cardiomyopathy (ICM), then extended to P with nonischemic 
cardiomyopathies (NICM), even if the magnitude of evidence was less significant. Recent 
evidence has questioned the benefit of ICD implantation in NICM.  Purpose: to evaluate the 
long-term occurrence of  ventricular tachyarrhythmic events and overall mortality in ICM 
and NICM P who received an ICD for primary prevention of sudden death. METHODS: 
Retrospective, descriptive and correlation study extended to P with ICD for primary 
prevention in ICM and dilated NICM. P with hypertrophic cardiomyopathy, right ventricular 
arrhythmogenic cardiomyopathy, left ventricle noncompaction and inherited 
channelopathies were excluded. Basal clinical characteristics of the P were analysed. Uni 
and multivariate analysis of arrhythmic events with ICD appropriate therapy and overall 
mortality was performed. The statistical methods used were Mann-Whitney's U test, 
Chi-squared test and Cox regression. RESULTS: Within a population of 266P, 48,5% had a 
NICM and 51,5% ICM (78,6% male; 61,2+10,8 years; 45% with a resynchronization 
therapy system). The mean follow-up time was 61 months (6-139). There was no 
statistically significant di�erence between groups regarding gender, NYHA class, left 
ventricular ejection fraction and follow-up duration. The mortality rate was 14,7%, with no 
significant di�erence between both groups. Appropriate therapies (antitachycardia pacing 
and shock) occur in 30,1% of the P, significantly higher in ICM P (35% vs. 25 %, p <0.05). 
One out of four of the NICM P had at least one arrhytmic event treated via ICD. 
CONCLUSION: In very long-term follow-up after ICD implantation for primary prevention, 
ventricular tachyarrhythmic events, treated via ICD, were more frequent in ICM P. 
However, 25% of NICM P received appropriate therapies. 
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INTRODUÇÃO: O prognóstico dos doentes com síndrome coronário agudo (SCA) e 
coronárias angiograficamente normais (CAN) parece ser benigno. Contudo, a fisiopatologia 
deste fenómeno é complexa envolvendo a combinação de diversos mecanismos 
fisiopatológicos. As alterações do metabolismo da glicose têm efeitos marcados no 
desenvolvimento de doença macro e micro vascular. Assim, os doentes diabéticos podem 
representar um grupo com uma evolução diferente num diagnóstico aparentemente 
benigno.O objetivo deste estudo foi comparar a sobrevivência de um grupo de doentes 
diabéticos versus não diabéticos com antecedentes de SCA e CAN. MÉTODOS: Estudo 
retrospetivo longitudinal que incluiu 102 doentes com antecedentes de SCA e CAN. Os 
doentes foram seguidos durante um período médio de 7 anos, 10 meses e 24 dias por 
consulta do processo clínico hospitalar. Compararam-se os doentes diabéticos (grupo A) 
com os doentes não diabéticos (grupo B). Consideraram-se os seguintes eventos: morte de 
qualquer causa, enfarte agudo do miocárdio (EM) e morte cardiovascular (MCV 
RESULTADOS: O grupo A representa 19,6% da população estudada.  Os dois grupos não 
apresentaram diferenças significativas quanto à idade (64,8 vs 61,7 p=0,255), género 
(feminimo 70% vs. Masculino 58,5%, p=ns) e tipo de SCA (EAM 65% vs. Angina Instável 
48,8%, p=ns). Contudo, o grupo A apresentava fração de ejeção (FE) mais baixa (68,39 vs. 
73,51 p<0,001) e creatinina mais elevada à admissão (1,2 vs 0,93 p=0,026). A 
sobrevivência global precoce é semelhante entre os dois grupos (log rank p= 0,103) 
tornando-se, a do grupo A, significativamente menor (Breslow p<0,05) no período total de 
seguimento. Não houve diferenças significativas na ocorrência de EM e MCV (log rank 
p=0,641). CONCLUSÃO: Apesar dos dois grupos apresentarem uma idade e perfil clínico 
semelhante, os doentes diabéticos sobrevivem menos. São doentes mais medicados, com 
mais disfunção renal e ventricular à admissão. Apesar de tendencialmente mais 
acompanhados têm pior prognóstico que os doentes não diabéticos. 
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BACKGROUND: Guidelines recommend treating patients with a new or presumed new left 
bundle branch block (LBBB) similar to those with an acute ST-segment elevation 
myocardial infarction (STEMI). In these patients, minimizing delays is known to be 
associated with improved outcomes. We aim to analyze and compare the di�erent 
components of delay from patients with new LBBB to patients with ST-elevation, 
understanding if LBBB patients are di�erently treated. In-hospital mortality (IHM) was 
considered as endpoint. METHODS: A retrospective analysis of data from consecutive 
STEMI patients enrolled in a multicenter national registry from October 2010 to 
September 2016 was conducted among 6165 patients, 69 (1.1%) of whom had new 
LBBB. The clinical characteristics and coronary angiographic findings were evaluated and 
compared between patients with new LBBB and with ST-elevation on ECG. Di�erent 
components of delay were considered according the following timings: symptom onset 
(SO), first medical contact (FMC) and reperfusion therapy (RT), including time to needle (if 
RT is fibrinolysis) or to balloon (if RT is percutaneous coronary intervention). The endpoint 
IHM was assessed through logistic regression model. RESULTS: There were di�erences 
between LBBB and ST-elevation patients regarding age (69±12 vs. 64±14, p=0.002) and 
cardiovascular risk factors [hypertension (79.1% vs. 61.0%, p=0.002) and diabetes (38.2% 
vs. 23.9%, p=0.006)]. LBBB patients had less frequently typical angina as the mainly 
symptom (85.5% vs. 93.1%, p=0.027) and a more severe acute event [Killip-Kimball class 
> I (46.4% vs. 14.2%, p<0.001)]. RT was more frequently performed in ST-elevation 
patients (60.9% vs. 82.2%, p<0.001). There were no significantly di�erences regarding 
the endpoint IHM (LBBB: 10.1% vs. ST-elevation: 5.4%, p=0.101). The di�erent 
components of delay are shown in figure. CONCLUSIONS: Individuals with LBBB are 
particularly important stratum of patients to identify. This is true not only because they 
have a higher baseline risk profile but also because there is a tendency to delay their 
treatment. For reasons not properly understood they are undertreated and managed with 
reperfusion therapy less frequently.
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INTRODUÇÃO: A disfunção sistólica ventricular esquerda (DSVE) é um forte marcador de 
pior prognóstico na síndrome coronária aguda (SCA) mas a informação sobre preditores 
independentes de DSVE após SCA é escassa. Assim, é importante a pesquisa destes 
determinantes de modo a melhor tratar os doentes com SCA, prevenir o desenvolvimento 
de insuficiência cardíaca e melhorar o prognóstico. OBJECTIVO: Identificar os preditores de 
DSVE após SCA e de que forma influenciam o prognóstico. POPULAÇÃO E MÉTODOS: 
Análise retrospectiva de 327 doentes com SCA consecutivamente admitidos para 
coronariografia num hospital não-terciário entre Janeiro de 2014 e Dezembro de 2015. 
Todos os doentes foram avaliados ecocardiograficamente antes da alta, com avaliação da 
fracção de ejecção ventricular esquerda (FEVE), e foram seguidos durante um ano. Os 
doentes foram divididos em dois grupos de acordo com a FEVE: A – FEVE ≥ 40% (n=287; 
87,8%); B – FEVE < 40% (n=40, 12,2%) que define DSVE. Uma regressão logística 
multivariada foi usada para avaliar preditores independentes de DSVE após SCA. 
RESULTADOS: A idade média dos doentes foi 65.6±13.2 anos, 97 (29,7%) eram do 
género feminino e 141 doentes (43,1%) apresentaram-se com SCA sem 
supradesnivelamento de ST. Doentes que se apresentam com SCA com 
supradesnivelamento de ST, taquicardia (>100 bpm) e sinais de insuficiência cardíaca (IC; 
Killip-Kimbal ≥ 2) à admissão, e aqueles com história pregressa de IC ou medicados com 
anticoagulantes orais foram significativamente mais vulneráveis ao desenvolvimento de 
DSVE. Estes doentes com DSVE mostraram níveis mais elevados de biomarcadores de 
necrose miocárdica e de peptídeos natriuréticos durante a hospitalização. Foram também 
mais frequentemente sujeitos a acesso femoral para coronariografia e a maior 
referenciação para cirurgia de revascularização. A mortalidade a um ano foi superior no 
grupo B (ver tabela). A regressão logística mostrou forte associação classe Killip-Kimbal ≥ 
2 à admissão (OR 2,6; IC95%; 1,2-5,6; p=0.016), nível máximo de peptídeo natriurético 
cerebral (BNP) ≥ 200 pg/mL durante o internamento (OR 3.9; IC95%; 1,3-11,8) e DSVE. 
CONCLUSÃO: Com base nesta amostra unicêntrica de doentes com SCA sujeitos a 
coronariografia, a DSVE após SCA, que teve uma incidência de 12,2%, pode ser predita pela 
avaliação de sinais de IC na admissão e níveis máximos de BNP acima de 200 pg / mL 
durante a hospitalização. Esta característica associou-se a maior mortalidade. Portanto, 
esses doentes devem ser identificados precocemente e sujeitos a um tratamento mais 
diligente.
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INTRODUCTION: Higher rates of thirty-day mortality, major adverse cardiovascular 
events and major bleeding are well-established among patients subjected to femoral 
vascular access (FA) use for coronary angiography (CA) after Acute Coronary Syndrome 
(ACS). However, information from multicentric data is lacking about in-hospital outcomes. 
PURPOSE: To evaluate how the vascular access used for CA in ACS patients influences 
in-hospital outcomes. METHODS: A retrospective analysis of data from consecutive ACS 
patients enrolled in a multicenter national registry from January 2013 to December 2015 
was conducted, identifying 6074 who underwent CA. Baseline characteristics, type of 
ACS, coronary anatomy when know, therapeutic strategy, in-hospital medication, adverse 
events during hospitalization, left ventricular function evaluation, mortality and length of 
stay were evaluated globally and separately (femoral vs. radial artery access). Logistic 
regression analysis were performed, looking for independent predictors of in-hospital 
mortality, length of stay over 72 hours, and complications (defined as any of the following: 
re-infarction, new onset of heart failure, auricular fibrillation, high degree atrioventricular 
block, sustained ventricular tachycardia, resuscitated cardiac arrest, ischemic stroke or 
major bleeding). RESULTS: Overall, the mean age was 65±13 years, 1510 (24.9%) were 
female and 2603 (42.9%) were admitted with ST segment elevation myocardial infarction 
(STEMI) which was more frequent among FA patients (49.2% vs. 41.6%, p<0.001). RA 
was used in 5088 patients (83.8%) and FA in 986 (16.2%), with angioplasty performed in 
76.4% and 76.1% of patients, respectively (p=0.796). After exclusion of missing data for 
each multivariate logistic regression analysis, FA was associated with higher rate of 
in-hospital complications (odds ratio [OR]: 2.07; 95% confidence interval [CI]: 1.59-2.71; 
p<0.001; n=4156) and length of stay over 72 hours (OR: 1.68; 95% CI: 1.29-2.19; 
p<0.001; n=2922) but not with higher in-hospital mortality (OR: 1.24; 95% CI: 0.61-2.55; 
p=0.554; n=4161). CONCLUSION: In the present series of ACS patients who underwent 
coronary angiography, femoral vascular access, used in only 16.2% of cases, was 
associated with higher rate of in-hospital complications and longer hospitalization but not 
with in-hospital mortality. Therefore, this should be taken in account before coronary 
angiography and radial artery access performed, whenever technical conditions and 
patient’s factors allow it, in order to reduce morbidity and costs related to complications 
and higher length of stay.
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INTRODUÇÃO: A qualidade do controlo glicémico em doentes diabéticos está diretamente 
relacionada não só com a gravidade da doença arterial coronária (DAC) mas também com 
a sobrevivência após uma síndrome coronária aguda (SCA). Para determinar a adequação 
deste controlo podemos utilizar a hemoglobina glicada (HbA1c), um excelente marcador 
para a identificação da glicémia média nas 12 semanas prévias à sua aferição. Contudo, 
não está bem estabelecido o impacto deste marcador no processo da aterosclerose 
coronária e no outcome clínico em doentes com SCA. OBJECTIVOS: Avaliar a correlação 
entre os níveis intra-hospitalares de HbA1c e a gravidade da DAC numa coorte de doente 
diabéticos admitidos por SCA. MATERIAL E MÉTODOS: Foram recolhidos 
prospetivamente dados de doentes diabéticos admitidos pelo diagnóstico de SCA numa 
unidade de cuidados intensivos cardíacos (UCIC). Todos os doentes foram submetidos a 
coronariografia. Estratificaram-se os doentes em 2 grupos baseados na percentagem 
mediana de HbA1c (≤6.5% “Baixa” e >6,5% “Alta). A gravidade da DAC foi avaliada pelo 
número de vasos coronários com estenoses ≥50%. Comparou-se gravidade da DAC, 
comorbilidades e mortalidade intra-hospitalar entre os 2 grupos. RESULTADOS: Foram 
incluídos no estudo um total de 1225 doentes. A idade média foi de 66.5 ± 11.7 anos no 
grupo de HbA1c “baixa” e de 65.8 ± 11.1 no grupo de HbA1c “alta”, p=0.322. Na nossa 
amostra 71.1% (n=873) dos doentes eram do sexo masculino. Verificou-se maior 
prevalência de hipertensão arterial no grupo de HbA1c “alta” (78.7% vs. 86.3%, p=0.001) 
e maior prevalência de dislipidémia no mesmo grupo (88% vs. 82.1%, p=0.01). Verificou-se 
maior prevalência de tabagismo ativo no grupo de HbA1c “baixa” (16.7% vs. 11.9%, 
p=0.018). A gravidade da DAC foi significativamente mais alta no grupo de HbA1c “alta” 
versus HbA1c “baixa” (1.91 ± 1.2 vs. 1.76 ± 1.1, p=0.017). Foi verificado um aumento 
significativo do número médio de vasos com estenose importante à medida que 
aumentam os níveis de HbA1c (p=0.002). Após análise multivariada verificou-se que as 
variáveis score GRACE (p<0.001), classe Killip-Kimball máxima (p=0.019), FEVE (p<0.001), 
PCR máxima(p<0.001), HbA1c máxima (p=0.026) e creatinina máxima (p<0.001) foram 
consideradas preditores independentes de gravidade de DAC. A taxa de mortalidade na 
amostra (óbitos/1000 internamentos) foi de 23.67, sem diferenças significativas entre os 
grupos. CONCLUSÕES: Nos doentes diabéticos admitidos por SCA a gravidade da DAC foi 
superior naqueles que apresentaram à admissão níveis de HbA1c >6.5%. A HbA1c 
mostrou ser um preditor útil em contexto de SCA que poderá ser utilizada para melhorar o 
manejo intra-hospitalar destes doentes assim como aprimorar estratégias de prevenção 
secundária.
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INTRODUÇÃO: A realização de angioTC cardíaca (MDCT) está indicada nos doentes (dts) 
com probabilidade pré-teste baixa a intermédia de doença coronária (DC). Apesar do 
elevado potencial da MDCT na caracterização das placas ateroscleróticas, existem 
actualmente importantes limitações à capacidade desta técnica identificar lesões com 
potencial indicação para revascularização. OBJECTIVOS: Identificar critérios para 
revascularização nos dts que apresentam DC significativa na MDCT. MÉTODOS: Estudo 
retrospetivo, unicêntrico, de 1102 dts consecutivos submetidos a MDCT. Foram avaliados 
os dts com DC significativa por MDCT (placas>50%)  ou Score de cálcio >400,  
referenciados para coronariografia invasiva. Foram estudadas variáveis demográficas, 
clinicas e tomográficas, em 2 grupos de dts: revascularizados VS não revascularizados. As 
variáveis contínuas foram apresentadas pela respetiva média ± DP/ mediana e AIQ. Na 
análise dos dados utilizou-se o teste do qui-quadrado, o teste t de Student para amostras 
independente e Mann-whitney, através do software estatístico SPSS versão 20.0. 
RESULTADOS: Foram estudados 103 dts, 66 do sexo masculino, com idade média de 
63,1±9,7anos. As diferenças entre os dois grupos são apresentadas na tabela. Das 
variáveis avaliadas, a única que mostrou uma associação estatisticamente significativa 
com a necessidade de revascularização foi o tipo de dor torácica (p=0,02). No caso do 
doente apresentar dor torácica típica, tem uma hipótese de necessitar de revascularização 
de 1,9:1 relativamente a ter dor não anginosa ou atípica (95% IC: 1,30 – 2,93, p=0,010). 
CONCLUSÕES: Nesta população de dts com DC significativa por MDCT, a dor torácica típica 
sugere uma hipótese de revascularização, relativamente à dor atípica e não anginosa, de 
1,9:1.
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INTRODUÇÃO: A progressão da doença coronária (DC) estável é altamente prevalente, 
apesar da intervenção farmacológica e da mudança de estilos de vida sobre os diversos 
factores de risco cardiovasculares. A identificação de marcadores de risco que permitam 
aferir a progressão da DC torna-se fundamental na prática clínica para melhor orientação 
dos doentes (dts), nomeadamente na referenciação para testes invasivos. OBJECTIVOS: 
Identificar marcadores de progressão de doença aterosclerótica nos doentes com angina 
estável. MÉTODOS: Estudo unicêntrico de 216 dts consecutivos admitidos eletivamente 
para realização de coronariografia no contexto de sintomatologia anginosa e/ou teste de 
isquémia positivo. Realizada subanálise dos dts com antecedentes de DC documentada 
por coronariografia e que repetiram o exame, tendo sido estudadas variáveis 
demográficas, clinicas e laboratoriais em 2 grupos de dts: com progressão VS sem 
progressão de doença. DC significativa foi definida como a presença de pelo menos uma 
lesão condicionando estenose luminal ≥ 50% em pelo menos um vaso epicárdico. 
Progressão de DC foi definida como a presença de pelo menos uma lesão condicionando 
estenose ≥ 50% em pelo menos um vaso epicárdico, previamente não existente. 
RESULTADOS: Foram estudados 51 dts, 36 do sexo masculino, com idade média de 
59,73±7,78 anos. Em 36 dts observou-se progressão de doença. Este grupo apresentou 
valores mais elevados de ApoB (92,35 (80,60-115,50) mg/dL VS 73,10 (60,00-97,40) 
mg/dL, p=0,026), homocisteína (12,65 (10,89-15,47) umol/L VS 9,06 (8,18-10,40) 
umol/L, p=0,001) e do ratio ApoB/A1 (0,74±0,20 VS 0,62±0,13, p=0,046) e valores mais 
baixos de folatos (5,80 (4,50-8,20) ng/mL VS 10,00 (5,45-14,5) ng/mL, p=0,040) 
relativamente ao grupo que não apresentou progressão de doença. A Homocisteína foi o 
único preditor independente de progressão de DC pela análise multivariada (OR = 1,65, 
95% IC 1,040-2,64 p=0,03). CONCLUSÕES: Os resultados sugerem que, na nossa 
população, valores mais elevados de homocisteína sérica poderão predizer de forma 
independente a progressão de DC.
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The number of implantable cardioverter defibrillator (ICD) for primary prevention has 
considerably increased during the last decade. The first evidence came from patients (P) 
with ischemic cardiomyopathy (ICM), then extended to P with nonischemic 
cardiomyopathies (NICM), even if the magnitude of evidence was less significant. Recent 
evidence has questioned the benefit of ICD implantation in NICM.  Purpose: to evaluate the 
long-term occurrence of  ventricular tachyarrhythmic events and overall mortality in ICM 
and NICM P who received an ICD for primary prevention of sudden death. METHODS: 
Retrospective, descriptive and correlation study extended to P with ICD for primary 
prevention in ICM and dilated NICM. P with hypertrophic cardiomyopathy, right ventricular 
arrhythmogenic cardiomyopathy, left ventricle noncompaction and inherited 
channelopathies were excluded. Basal clinical characteristics of the P were analysed. Uni 
and multivariate analysis of arrhythmic events with ICD appropriate therapy and overall 
mortality was performed. The statistical methods used were Mann-Whitney's U test, 
Chi-squared test and Cox regression. RESULTS: Within a population of 266P, 48,5% had a 
NICM and 51,5% ICM (78,6% male; 61,2+10,8 years; 45% with a resynchronization 
therapy system). The mean follow-up time was 61 months (6-139). There was no 
statistically significant di�erence between groups regarding gender, NYHA class, left 
ventricular ejection fraction and follow-up duration. The mortality rate was 14,7%, with no 
significant di�erence between both groups. Appropriate therapies (antitachycardia pacing 
and shock) occur in 30,1% of the P, significantly higher in ICM P (35% vs. 25 %, p <0.05). 
One out of four of the NICM P had at least one arrhytmic event treated via ICD. 
CONCLUSION: In very long-term follow-up after ICD implantation for primary prevention, 
ventricular tachyarrhythmic events, treated via ICD, were more frequent in ICM P. 
However, 25% of NICM P received appropriate therapies. 
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INTRODUÇÃO: O prognóstico dos doentes com síndrome coronário agudo (SCA) e 
coronárias angiograficamente normais (CAN) parece ser benigno. Contudo, a fisiopatologia 
deste fenómeno é complexa envolvendo a combinação de diversos mecanismos 
fisiopatológicos. As alterações do metabolismo da glicose têm efeitos marcados no 
desenvolvimento de doença macro e micro vascular. Assim, os doentes diabéticos podem 
representar um grupo com uma evolução diferente num diagnóstico aparentemente 
benigno.O objetivo deste estudo foi comparar a sobrevivência de um grupo de doentes 
diabéticos versus não diabéticos com antecedentes de SCA e CAN. MÉTODOS: Estudo 
retrospetivo longitudinal que incluiu 102 doentes com antecedentes de SCA e CAN. Os 
doentes foram seguidos durante um período médio de 7 anos, 10 meses e 24 dias por 
consulta do processo clínico hospitalar. Compararam-se os doentes diabéticos (grupo A) 
com os doentes não diabéticos (grupo B). Consideraram-se os seguintes eventos: morte de 
qualquer causa, enfarte agudo do miocárdio (EM) e morte cardiovascular (MCV 
RESULTADOS: O grupo A representa 19,6% da população estudada.  Os dois grupos não 
apresentaram diferenças significativas quanto à idade (64,8 vs 61,7 p=0,255), género 
(feminimo 70% vs. Masculino 58,5%, p=ns) e tipo de SCA (EAM 65% vs. Angina Instável 
48,8%, p=ns). Contudo, o grupo A apresentava fração de ejeção (FE) mais baixa (68,39 vs. 
73,51 p<0,001) e creatinina mais elevada à admissão (1,2 vs 0,93 p=0,026). A 
sobrevivência global precoce é semelhante entre os dois grupos (log rank p= 0,103) 
tornando-se, a do grupo A, significativamente menor (Breslow p<0,05) no período total de 
seguimento. Não houve diferenças significativas na ocorrência de EM e MCV (log rank 
p=0,641). CONCLUSÃO: Apesar dos dois grupos apresentarem uma idade e perfil clínico 
semelhante, os doentes diabéticos sobrevivem menos. São doentes mais medicados, com 
mais disfunção renal e ventricular à admissão. Apesar de tendencialmente mais 
acompanhados têm pior prognóstico que os doentes não diabéticos. 
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BACKGROUND: Guidelines recommend treating patients with a new or presumed new left 
bundle branch block (LBBB) similar to those with an acute ST-segment elevation 
myocardial infarction (STEMI). In these patients, minimizing delays is known to be 
associated with improved outcomes. We aim to analyze and compare the di�erent 
components of delay from patients with new LBBB to patients with ST-elevation, 
understanding if LBBB patients are di�erently treated. In-hospital mortality (IHM) was 
considered as endpoint. METHODS: A retrospective analysis of data from consecutive 
STEMI patients enrolled in a multicenter national registry from October 2010 to 
September 2016 was conducted among 6165 patients, 69 (1.1%) of whom had new 
LBBB. The clinical characteristics and coronary angiographic findings were evaluated and 
compared between patients with new LBBB and with ST-elevation on ECG. Di�erent 
components of delay were considered according the following timings: symptom onset 
(SO), first medical contact (FMC) and reperfusion therapy (RT), including time to needle (if 
RT is fibrinolysis) or to balloon (if RT is percutaneous coronary intervention). The endpoint 
IHM was assessed through logistic regression model. RESULTS: There were di�erences 
between LBBB and ST-elevation patients regarding age (69±12 vs. 64±14, p=0.002) and 
cardiovascular risk factors [hypertension (79.1% vs. 61.0%, p=0.002) and diabetes (38.2% 
vs. 23.9%, p=0.006)]. LBBB patients had less frequently typical angina as the mainly 
symptom (85.5% vs. 93.1%, p=0.027) and a more severe acute event [Killip-Kimball class 
> I (46.4% vs. 14.2%, p<0.001)]. RT was more frequently performed in ST-elevation 
patients (60.9% vs. 82.2%, p<0.001). There were no significantly di�erences regarding 
the endpoint IHM (LBBB: 10.1% vs. ST-elevation: 5.4%, p=0.101). The di�erent 
components of delay are shown in figure. CONCLUSIONS: Individuals with LBBB are 
particularly important stratum of patients to identify. This is true not only because they 
have a higher baseline risk profile but also because there is a tendency to delay their 
treatment. For reasons not properly understood they are undertreated and managed with 
reperfusion therapy less frequently.

PO MD10   PREDITORES DE DISFUNÇÃO SISTÓLICA VENTRICULAR ESQUERDA
        APÓS SÍNDROMA CORONÁRIA AGUDA:
        DADOS DE UM HOSPITAL NÃO-TERCIÁRIO

Luís Graça Santos (1); Fernando Montenegro Sá (2); Catarina Ruivo (2); Rita Carvalho (1); Sidarth Pernencar (1); 
Alexandre Antunes (1); Fátima Saraiva (1); Joana Correia (1); Joana Guardado (1); Pedro Gomes (1);
Francisco Soares (1); João Morais (1)
(1) Centro Hospitalar de Leiria (2) Centro Hospitalar Leiria 

INTRODUÇÃO: A disfunção sistólica ventricular esquerda (DSVE) é um forte marcador de 
pior prognóstico na síndrome coronária aguda (SCA) mas a informação sobre preditores 
independentes de DSVE após SCA é escassa. Assim, é importante a pesquisa destes 
determinantes de modo a melhor tratar os doentes com SCA, prevenir o desenvolvimento 
de insuficiência cardíaca e melhorar o prognóstico. OBJECTIVO: Identificar os preditores de 
DSVE após SCA e de que forma influenciam o prognóstico. POPULAÇÃO E MÉTODOS: 
Análise retrospectiva de 327 doentes com SCA consecutivamente admitidos para 
coronariografia num hospital não-terciário entre Janeiro de 2014 e Dezembro de 2015. 
Todos os doentes foram avaliados ecocardiograficamente antes da alta, com avaliação da 
fracção de ejecção ventricular esquerda (FEVE), e foram seguidos durante um ano. Os 
doentes foram divididos em dois grupos de acordo com a FEVE: A – FEVE ≥ 40% (n=287; 
87,8%); B – FEVE < 40% (n=40, 12,2%) que define DSVE. Uma regressão logística 
multivariada foi usada para avaliar preditores independentes de DSVE após SCA. 
RESULTADOS: A idade média dos doentes foi 65.6±13.2 anos, 97 (29,7%) eram do 
género feminino e 141 doentes (43,1%) apresentaram-se com SCA sem 
supradesnivelamento de ST. Doentes que se apresentam com SCA com 
supradesnivelamento de ST, taquicardia (>100 bpm) e sinais de insuficiência cardíaca (IC; 
Killip-Kimbal ≥ 2) à admissão, e aqueles com história pregressa de IC ou medicados com 
anticoagulantes orais foram significativamente mais vulneráveis ao desenvolvimento de 
DSVE. Estes doentes com DSVE mostraram níveis mais elevados de biomarcadores de 
necrose miocárdica e de peptídeos natriuréticos durante a hospitalização. Foram também 
mais frequentemente sujeitos a acesso femoral para coronariografia e a maior 
referenciação para cirurgia de revascularização. A mortalidade a um ano foi superior no 
grupo B (ver tabela). A regressão logística mostrou forte associação classe Killip-Kimbal ≥ 
2 à admissão (OR 2,6; IC95%; 1,2-5,6; p=0.016), nível máximo de peptídeo natriurético 
cerebral (BNP) ≥ 200 pg/mL durante o internamento (OR 3.9; IC95%; 1,3-11,8) e DSVE. 
CONCLUSÃO: Com base nesta amostra unicêntrica de doentes com SCA sujeitos a 
coronariografia, a DSVE após SCA, que teve uma incidência de 12,2%, pode ser predita pela 
avaliação de sinais de IC na admissão e níveis máximos de BNP acima de 200 pg / mL 
durante a hospitalização. Esta característica associou-se a maior mortalidade. Portanto, 
esses doentes devem ser identificados precocemente e sujeitos a um tratamento mais 
diligente.
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INTRODUCTION: Higher rates of thirty-day mortality, major adverse cardiovascular 
events and major bleeding are well-established among patients subjected to femoral 
vascular access (FA) use for coronary angiography (CA) after Acute Coronary Syndrome 
(ACS). However, information from multicentric data is lacking about in-hospital outcomes. 
PURPOSE: To evaluate how the vascular access used for CA in ACS patients influences 
in-hospital outcomes. METHODS: A retrospective analysis of data from consecutive ACS 
patients enrolled in a multicenter national registry from January 2013 to December 2015 
was conducted, identifying 6074 who underwent CA. Baseline characteristics, type of 
ACS, coronary anatomy when know, therapeutic strategy, in-hospital medication, adverse 
events during hospitalization, left ventricular function evaluation, mortality and length of 
stay were evaluated globally and separately (femoral vs. radial artery access). Logistic 
regression analysis were performed, looking for independent predictors of in-hospital 
mortality, length of stay over 72 hours, and complications (defined as any of the following: 
re-infarction, new onset of heart failure, auricular fibrillation, high degree atrioventricular 
block, sustained ventricular tachycardia, resuscitated cardiac arrest, ischemic stroke or 
major bleeding). RESULTS: Overall, the mean age was 65±13 years, 1510 (24.9%) were 
female and 2603 (42.9%) were admitted with ST segment elevation myocardial infarction 
(STEMI) which was more frequent among FA patients (49.2% vs. 41.6%, p<0.001). RA 
was used in 5088 patients (83.8%) and FA in 986 (16.2%), with angioplasty performed in 
76.4% and 76.1% of patients, respectively (p=0.796). After exclusion of missing data for 
each multivariate logistic regression analysis, FA was associated with higher rate of 
in-hospital complications (odds ratio [OR]: 2.07; 95% confidence interval [CI]: 1.59-2.71; 
p<0.001; n=4156) and length of stay over 72 hours (OR: 1.68; 95% CI: 1.29-2.19; 
p<0.001; n=2922) but not with higher in-hospital mortality (OR: 1.24; 95% CI: 0.61-2.55; 
p=0.554; n=4161). CONCLUSION: In the present series of ACS patients who underwent 
coronary angiography, femoral vascular access, used in only 16.2% of cases, was 
associated with higher rate of in-hospital complications and longer hospitalization but not 
with in-hospital mortality. Therefore, this should be taken in account before coronary 
angiography and radial artery access performed, whenever technical conditions and 
patient’s factors allow it, in order to reduce morbidity and costs related to complications 
and higher length of stay.
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INTRODUÇÃO: A qualidade do controlo glicémico em doentes diabéticos está diretamente 
relacionada não só com a gravidade da doença arterial coronária (DAC) mas também com 
a sobrevivência após uma síndrome coronária aguda (SCA). Para determinar a adequação 
deste controlo podemos utilizar a hemoglobina glicada (HbA1c), um excelente marcador 
para a identificação da glicémia média nas 12 semanas prévias à sua aferição. Contudo, 
não está bem estabelecido o impacto deste marcador no processo da aterosclerose 
coronária e no outcome clínico em doentes com SCA. OBJECTIVOS: Avaliar a correlação 
entre os níveis intra-hospitalares de HbA1c e a gravidade da DAC numa coorte de doente 
diabéticos admitidos por SCA. MATERIAL E MÉTODOS: Foram recolhidos 
prospetivamente dados de doentes diabéticos admitidos pelo diagnóstico de SCA numa 
unidade de cuidados intensivos cardíacos (UCIC). Todos os doentes foram submetidos a 
coronariografia. Estratificaram-se os doentes em 2 grupos baseados na percentagem 
mediana de HbA1c (≤6.5% “Baixa” e >6,5% “Alta). A gravidade da DAC foi avaliada pelo 
número de vasos coronários com estenoses ≥50%. Comparou-se gravidade da DAC, 
comorbilidades e mortalidade intra-hospitalar entre os 2 grupos. RESULTADOS: Foram 
incluídos no estudo um total de 1225 doentes. A idade média foi de 66.5 ± 11.7 anos no 
grupo de HbA1c “baixa” e de 65.8 ± 11.1 no grupo de HbA1c “alta”, p=0.322. Na nossa 
amostra 71.1% (n=873) dos doentes eram do sexo masculino. Verificou-se maior 
prevalência de hipertensão arterial no grupo de HbA1c “alta” (78.7% vs. 86.3%, p=0.001) 
e maior prevalência de dislipidémia no mesmo grupo (88% vs. 82.1%, p=0.01). Verificou-se 
maior prevalência de tabagismo ativo no grupo de HbA1c “baixa” (16.7% vs. 11.9%, 
p=0.018). A gravidade da DAC foi significativamente mais alta no grupo de HbA1c “alta” 
versus HbA1c “baixa” (1.91 ± 1.2 vs. 1.76 ± 1.1, p=0.017). Foi verificado um aumento 
significativo do número médio de vasos com estenose importante à medida que 
aumentam os níveis de HbA1c (p=0.002). Após análise multivariada verificou-se que as 
variáveis score GRACE (p<0.001), classe Killip-Kimball máxima (p=0.019), FEVE (p<0.001), 
PCR máxima(p<0.001), HbA1c máxima (p=0.026) e creatinina máxima (p<0.001) foram 
consideradas preditores independentes de gravidade de DAC. A taxa de mortalidade na 
amostra (óbitos/1000 internamentos) foi de 23.67, sem diferenças significativas entre os 
grupos. CONCLUSÕES: Nos doentes diabéticos admitidos por SCA a gravidade da DAC foi 
superior naqueles que apresentaram à admissão níveis de HbA1c >6.5%. A HbA1c 
mostrou ser um preditor útil em contexto de SCA que poderá ser utilizada para melhorar o 
manejo intra-hospitalar destes doentes assim como aprimorar estratégias de prevenção 
secundária.
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INTRODUÇÃO: A realização de angioTC cardíaca (MDCT) está indicada nos doentes (dts) 
com probabilidade pré-teste baixa a intermédia de doença coronária (DC). Apesar do 
elevado potencial da MDCT na caracterização das placas ateroscleróticas, existem 
actualmente importantes limitações à capacidade desta técnica identificar lesões com 
potencial indicação para revascularização. OBJECTIVOS: Identificar critérios para 
revascularização nos dts que apresentam DC significativa na MDCT. MÉTODOS: Estudo 
retrospetivo, unicêntrico, de 1102 dts consecutivos submetidos a MDCT. Foram avaliados 
os dts com DC significativa por MDCT (placas>50%)  ou Score de cálcio >400,  
referenciados para coronariografia invasiva. Foram estudadas variáveis demográficas, 
clinicas e tomográficas, em 2 grupos de dts: revascularizados VS não revascularizados. As 
variáveis contínuas foram apresentadas pela respetiva média ± DP/ mediana e AIQ. Na 
análise dos dados utilizou-se o teste do qui-quadrado, o teste t de Student para amostras 
independente e Mann-whitney, através do software estatístico SPSS versão 20.0. 
RESULTADOS: Foram estudados 103 dts, 66 do sexo masculino, com idade média de 
63,1±9,7anos. As diferenças entre os dois grupos são apresentadas na tabela. Das 
variáveis avaliadas, a única que mostrou uma associação estatisticamente significativa 
com a necessidade de revascularização foi o tipo de dor torácica (p=0,02). No caso do 
doente apresentar dor torácica típica, tem uma hipótese de necessitar de revascularização 
de 1,9:1 relativamente a ter dor não anginosa ou atípica (95% IC: 1,30 – 2,93, p=0,010). 
CONCLUSÕES: Nesta população de dts com DC significativa por MDCT, a dor torácica típica 
sugere uma hipótese de revascularização, relativamente à dor atípica e não anginosa, de 
1,9:1.
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INTRODUÇÃO: A progressão da doença coronária (DC) estável é altamente prevalente, 
apesar da intervenção farmacológica e da mudança de estilos de vida sobre os diversos 
factores de risco cardiovasculares. A identificação de marcadores de risco que permitam 
aferir a progressão da DC torna-se fundamental na prática clínica para melhor orientação 
dos doentes (dts), nomeadamente na referenciação para testes invasivos. OBJECTIVOS: 
Identificar marcadores de progressão de doença aterosclerótica nos doentes com angina 
estável. MÉTODOS: Estudo unicêntrico de 216 dts consecutivos admitidos eletivamente 
para realização de coronariografia no contexto de sintomatologia anginosa e/ou teste de 
isquémia positivo. Realizada subanálise dos dts com antecedentes de DC documentada 
por coronariografia e que repetiram o exame, tendo sido estudadas variáveis 
demográficas, clinicas e laboratoriais em 2 grupos de dts: com progressão VS sem 
progressão de doença. DC significativa foi definida como a presença de pelo menos uma 
lesão condicionando estenose luminal ≥ 50% em pelo menos um vaso epicárdico. 
Progressão de DC foi definida como a presença de pelo menos uma lesão condicionando 
estenose ≥ 50% em pelo menos um vaso epicárdico, previamente não existente. 
RESULTADOS: Foram estudados 51 dts, 36 do sexo masculino, com idade média de 
59,73±7,78 anos. Em 36 dts observou-se progressão de doença. Este grupo apresentou 
valores mais elevados de ApoB (92,35 (80,60-115,50) mg/dL VS 73,10 (60,00-97,40) 
mg/dL, p=0,026), homocisteína (12,65 (10,89-15,47) umol/L VS 9,06 (8,18-10,40) 
umol/L, p=0,001) e do ratio ApoB/A1 (0,74±0,20 VS 0,62±0,13, p=0,046) e valores mais 
baixos de folatos (5,80 (4,50-8,20) ng/mL VS 10,00 (5,45-14,5) ng/mL, p=0,040) 
relativamente ao grupo que não apresentou progressão de doença. A Homocisteína foi o 
único preditor independente de progressão de DC pela análise multivariada (OR = 1,65, 
95% IC 1,040-2,64 p=0,03). CONCLUSÕES: Os resultados sugerem que, na nossa 
população, valores mais elevados de homocisteína sérica poderão predizer de forma 
independente a progressão de DC.

PO MD15   VERY LONG-TERM OUTCOMES AFTER IMPLANTABLE CARDIOVERTER  
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The number of implantable cardioverter defibrillator (ICD) for primary prevention has 
considerably increased during the last decade. The first evidence came from patients (P) 
with ischemic cardiomyopathy (ICM), then extended to P with nonischemic 
cardiomyopathies (NICM), even if the magnitude of evidence was less significant. Recent 
evidence has questioned the benefit of ICD implantation in NICM.  Purpose: to evaluate the 
long-term occurrence of  ventricular tachyarrhythmic events and overall mortality in ICM 
and NICM P who received an ICD for primary prevention of sudden death. METHODS: 
Retrospective, descriptive and correlation study extended to P with ICD for primary 
prevention in ICM and dilated NICM. P with hypertrophic cardiomyopathy, right ventricular 
arrhythmogenic cardiomyopathy, left ventricle noncompaction and inherited 
channelopathies were excluded. Basal clinical characteristics of the P were analysed. Uni 
and multivariate analysis of arrhythmic events with ICD appropriate therapy and overall 
mortality was performed. The statistical methods used were Mann-Whitney's U test, 
Chi-squared test and Cox regression. RESULTS: Within a population of 266P, 48,5% had a 
NICM and 51,5% ICM (78,6% male; 61,2+10,8 years; 45% with a resynchronization 
therapy system). The mean follow-up time was 61 months (6-139). There was no 
statistically significant di�erence between groups regarding gender, NYHA class, left 
ventricular ejection fraction and follow-up duration. The mortality rate was 14,7%, with no 
significant di�erence between both groups. Appropriate therapies (antitachycardia pacing 
and shock) occur in 30,1% of the P, significantly higher in ICM P (35% vs. 25 %, p <0.05). 
One out of four of the NICM P had at least one arrhytmic event treated via ICD. 
CONCLUSION: In very long-term follow-up after ICD implantation for primary prevention, 
ventricular tachyarrhythmic events, treated via ICD, were more frequent in ICM P. 
However, 25% of NICM P received appropriate therapies. 
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INTRODUÇÃO: O prognóstico dos doentes com síndrome coronário agudo (SCA) e 
coronárias angiograficamente normais (CAN) parece ser benigno. Contudo, a fisiopatologia 
deste fenómeno é complexa envolvendo a combinação de diversos mecanismos 
fisiopatológicos. As alterações do metabolismo da glicose têm efeitos marcados no 
desenvolvimento de doença macro e micro vascular. Assim, os doentes diabéticos podem 
representar um grupo com uma evolução diferente num diagnóstico aparentemente 
benigno.O objetivo deste estudo foi comparar a sobrevivência de um grupo de doentes 
diabéticos versus não diabéticos com antecedentes de SCA e CAN. MÉTODOS: Estudo 
retrospetivo longitudinal que incluiu 102 doentes com antecedentes de SCA e CAN. Os 
doentes foram seguidos durante um período médio de 7 anos, 10 meses e 24 dias por 
consulta do processo clínico hospitalar. Compararam-se os doentes diabéticos (grupo A) 
com os doentes não diabéticos (grupo B). Consideraram-se os seguintes eventos: morte de 
qualquer causa, enfarte agudo do miocárdio (EM) e morte cardiovascular (MCV 
RESULTADOS: O grupo A representa 19,6% da população estudada.  Os dois grupos não 
apresentaram diferenças significativas quanto à idade (64,8 vs 61,7 p=0,255), género 
(feminimo 70% vs. Masculino 58,5%, p=ns) e tipo de SCA (EAM 65% vs. Angina Instável 
48,8%, p=ns). Contudo, o grupo A apresentava fração de ejeção (FE) mais baixa (68,39 vs. 
73,51 p<0,001) e creatinina mais elevada à admissão (1,2 vs 0,93 p=0,026). A 
sobrevivência global precoce é semelhante entre os dois grupos (log rank p= 0,103) 
tornando-se, a do grupo A, significativamente menor (Breslow p<0,05) no período total de 
seguimento. Não houve diferenças significativas na ocorrência de EM e MCV (log rank 
p=0,641). CONCLUSÃO: Apesar dos dois grupos apresentarem uma idade e perfil clínico 
semelhante, os doentes diabéticos sobrevivem menos. São doentes mais medicados, com 
mais disfunção renal e ventricular à admissão. Apesar de tendencialmente mais 
acompanhados têm pior prognóstico que os doentes não diabéticos. 
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        THE PRICE OF A NEW LEFT BUNDLE BRANCH BLOCK
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BACKGROUND: Guidelines recommend treating patients with a new or presumed new left 
bundle branch block (LBBB) similar to those with an acute ST-segment elevation 
myocardial infarction (STEMI). In these patients, minimizing delays is known to be 
associated with improved outcomes. We aim to analyze and compare the di�erent 
components of delay from patients with new LBBB to patients with ST-elevation, 
understanding if LBBB patients are di�erently treated. In-hospital mortality (IHM) was 
considered as endpoint. METHODS: A retrospective analysis of data from consecutive 
STEMI patients enrolled in a multicenter national registry from October 2010 to 
September 2016 was conducted among 6165 patients, 69 (1.1%) of whom had new 
LBBB. The clinical characteristics and coronary angiographic findings were evaluated and 
compared between patients with new LBBB and with ST-elevation on ECG. Di�erent 
components of delay were considered according the following timings: symptom onset 
(SO), first medical contact (FMC) and reperfusion therapy (RT), including time to needle (if 
RT is fibrinolysis) or to balloon (if RT is percutaneous coronary intervention). The endpoint 
IHM was assessed through logistic regression model. RESULTS: There were di�erences 
between LBBB and ST-elevation patients regarding age (69±12 vs. 64±14, p=0.002) and 
cardiovascular risk factors [hypertension (79.1% vs. 61.0%, p=0.002) and diabetes (38.2% 
vs. 23.9%, p=0.006)]. LBBB patients had less frequently typical angina as the mainly 
symptom (85.5% vs. 93.1%, p=0.027) and a more severe acute event [Killip-Kimball class 
> I (46.4% vs. 14.2%, p<0.001)]. RT was more frequently performed in ST-elevation 
patients (60.9% vs. 82.2%, p<0.001). There were no significantly di�erences regarding 
the endpoint IHM (LBBB: 10.1% vs. ST-elevation: 5.4%, p=0.101). The di�erent 
components of delay are shown in figure. CONCLUSIONS: Individuals with LBBB are 
particularly important stratum of patients to identify. This is true not only because they 
have a higher baseline risk profile but also because there is a tendency to delay their 
treatment. For reasons not properly understood they are undertreated and managed with 
reperfusion therapy less frequently.
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INTRODUÇÃO: A disfunção sistólica ventricular esquerda (DSVE) é um forte marcador de 
pior prognóstico na síndrome coronária aguda (SCA) mas a informação sobre preditores 
independentes de DSVE após SCA é escassa. Assim, é importante a pesquisa destes 
determinantes de modo a melhor tratar os doentes com SCA, prevenir o desenvolvimento 
de insuficiência cardíaca e melhorar o prognóstico. OBJECTIVO: Identificar os preditores de 
DSVE após SCA e de que forma influenciam o prognóstico. POPULAÇÃO E MÉTODOS: 
Análise retrospectiva de 327 doentes com SCA consecutivamente admitidos para 
coronariografia num hospital não-terciário entre Janeiro de 2014 e Dezembro de 2015. 
Todos os doentes foram avaliados ecocardiograficamente antes da alta, com avaliação da 
fracção de ejecção ventricular esquerda (FEVE), e foram seguidos durante um ano. Os 
doentes foram divididos em dois grupos de acordo com a FEVE: A – FEVE ≥ 40% (n=287; 
87,8%); B – FEVE < 40% (n=40, 12,2%) que define DSVE. Uma regressão logística 
multivariada foi usada para avaliar preditores independentes de DSVE após SCA. 
RESULTADOS: A idade média dos doentes foi 65.6±13.2 anos, 97 (29,7%) eram do 
género feminino e 141 doentes (43,1%) apresentaram-se com SCA sem 
supradesnivelamento de ST. Doentes que se apresentam com SCA com 
supradesnivelamento de ST, taquicardia (>100 bpm) e sinais de insuficiência cardíaca (IC; 
Killip-Kimbal ≥ 2) à admissão, e aqueles com história pregressa de IC ou medicados com 
anticoagulantes orais foram significativamente mais vulneráveis ao desenvolvimento de 
DSVE. Estes doentes com DSVE mostraram níveis mais elevados de biomarcadores de 
necrose miocárdica e de peptídeos natriuréticos durante a hospitalização. Foram também 
mais frequentemente sujeitos a acesso femoral para coronariografia e a maior 
referenciação para cirurgia de revascularização. A mortalidade a um ano foi superior no 
grupo B (ver tabela). A regressão logística mostrou forte associação classe Killip-Kimbal ≥ 
2 à admissão (OR 2,6; IC95%; 1,2-5,6; p=0.016), nível máximo de peptídeo natriurético 
cerebral (BNP) ≥ 200 pg/mL durante o internamento (OR 3.9; IC95%; 1,3-11,8) e DSVE. 
CONCLUSÃO: Com base nesta amostra unicêntrica de doentes com SCA sujeitos a 
coronariografia, a DSVE após SCA, que teve uma incidência de 12,2%, pode ser predita pela 
avaliação de sinais de IC na admissão e níveis máximos de BNP acima de 200 pg / mL 
durante a hospitalização. Esta característica associou-se a maior mortalidade. Portanto, 
esses doentes devem ser identificados precocemente e sujeitos a um tratamento mais 
diligente.

PO MD11   FEMORAL VASCULAR ACCESS USE FOR CORONARY ANGIOGRAPHY   
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INTRODUCTION: Higher rates of thirty-day mortality, major adverse cardiovascular 
events and major bleeding are well-established among patients subjected to femoral 
vascular access (FA) use for coronary angiography (CA) after Acute Coronary Syndrome 
(ACS). However, information from multicentric data is lacking about in-hospital outcomes. 
PURPOSE: To evaluate how the vascular access used for CA in ACS patients influences 
in-hospital outcomes. METHODS: A retrospective analysis of data from consecutive ACS 
patients enrolled in a multicenter national registry from January 2013 to December 2015 
was conducted, identifying 6074 who underwent CA. Baseline characteristics, type of 
ACS, coronary anatomy when know, therapeutic strategy, in-hospital medication, adverse 
events during hospitalization, left ventricular function evaluation, mortality and length of 
stay were evaluated globally and separately (femoral vs. radial artery access). Logistic 
regression analysis were performed, looking for independent predictors of in-hospital 
mortality, length of stay over 72 hours, and complications (defined as any of the following: 
re-infarction, new onset of heart failure, auricular fibrillation, high degree atrioventricular 
block, sustained ventricular tachycardia, resuscitated cardiac arrest, ischemic stroke or 
major bleeding). RESULTS: Overall, the mean age was 65±13 years, 1510 (24.9%) were 
female and 2603 (42.9%) were admitted with ST segment elevation myocardial infarction 
(STEMI) which was more frequent among FA patients (49.2% vs. 41.6%, p<0.001). RA 
was used in 5088 patients (83.8%) and FA in 986 (16.2%), with angioplasty performed in 
76.4% and 76.1% of patients, respectively (p=0.796). After exclusion of missing data for 
each multivariate logistic regression analysis, FA was associated with higher rate of 
in-hospital complications (odds ratio [OR]: 2.07; 95% confidence interval [CI]: 1.59-2.71; 
p<0.001; n=4156) and length of stay over 72 hours (OR: 1.68; 95% CI: 1.29-2.19; 
p<0.001; n=2922) but not with higher in-hospital mortality (OR: 1.24; 95% CI: 0.61-2.55; 
p=0.554; n=4161). CONCLUSION: In the present series of ACS patients who underwent 
coronary angiography, femoral vascular access, used in only 16.2% of cases, was 
associated with higher rate of in-hospital complications and longer hospitalization but not 
with in-hospital mortality. Therefore, this should be taken in account before coronary 
angiography and radial artery access performed, whenever technical conditions and 
patient’s factors allow it, in order to reduce morbidity and costs related to complications 
and higher length of stay.
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INTRODUÇÃO: A qualidade do controlo glicémico em doentes diabéticos está diretamente 
relacionada não só com a gravidade da doença arterial coronária (DAC) mas também com 
a sobrevivência após uma síndrome coronária aguda (SCA). Para determinar a adequação 
deste controlo podemos utilizar a hemoglobina glicada (HbA1c), um excelente marcador 
para a identificação da glicémia média nas 12 semanas prévias à sua aferição. Contudo, 
não está bem estabelecido o impacto deste marcador no processo da aterosclerose 
coronária e no outcome clínico em doentes com SCA. OBJECTIVOS: Avaliar a correlação 
entre os níveis intra-hospitalares de HbA1c e a gravidade da DAC numa coorte de doente 
diabéticos admitidos por SCA. MATERIAL E MÉTODOS: Foram recolhidos 
prospetivamente dados de doentes diabéticos admitidos pelo diagnóstico de SCA numa 
unidade de cuidados intensivos cardíacos (UCIC). Todos os doentes foram submetidos a 
coronariografia. Estratificaram-se os doentes em 2 grupos baseados na percentagem 
mediana de HbA1c (≤6.5% “Baixa” e >6,5% “Alta). A gravidade da DAC foi avaliada pelo 
número de vasos coronários com estenoses ≥50%. Comparou-se gravidade da DAC, 
comorbilidades e mortalidade intra-hospitalar entre os 2 grupos. RESULTADOS: Foram 
incluídos no estudo um total de 1225 doentes. A idade média foi de 66.5 ± 11.7 anos no 
grupo de HbA1c “baixa” e de 65.8 ± 11.1 no grupo de HbA1c “alta”, p=0.322. Na nossa 
amostra 71.1% (n=873) dos doentes eram do sexo masculino. Verificou-se maior 
prevalência de hipertensão arterial no grupo de HbA1c “alta” (78.7% vs. 86.3%, p=0.001) 
e maior prevalência de dislipidémia no mesmo grupo (88% vs. 82.1%, p=0.01). Verificou-se 
maior prevalência de tabagismo ativo no grupo de HbA1c “baixa” (16.7% vs. 11.9%, 
p=0.018). A gravidade da DAC foi significativamente mais alta no grupo de HbA1c “alta” 
versus HbA1c “baixa” (1.91 ± 1.2 vs. 1.76 ± 1.1, p=0.017). Foi verificado um aumento 
significativo do número médio de vasos com estenose importante à medida que 
aumentam os níveis de HbA1c (p=0.002). Após análise multivariada verificou-se que as 
variáveis score GRACE (p<0.001), classe Killip-Kimball máxima (p=0.019), FEVE (p<0.001), 
PCR máxima(p<0.001), HbA1c máxima (p=0.026) e creatinina máxima (p<0.001) foram 
consideradas preditores independentes de gravidade de DAC. A taxa de mortalidade na 
amostra (óbitos/1000 internamentos) foi de 23.67, sem diferenças significativas entre os 
grupos. CONCLUSÕES: Nos doentes diabéticos admitidos por SCA a gravidade da DAC foi 
superior naqueles que apresentaram à admissão níveis de HbA1c >6.5%. A HbA1c 
mostrou ser um preditor útil em contexto de SCA que poderá ser utilizada para melhorar o 
manejo intra-hospitalar destes doentes assim como aprimorar estratégias de prevenção 
secundária.

PO MD13   EXISTIRÃO CRITÉRIOS PARA REVASCULARIZAÇÃO NOS DOENTES
        COM DOENÇA CORONÁRIA SIGNIFICATIVA POR ANGIOTC?

António Xavier Fontes (1); Raquel Dorado (1); Cátia Serena (1); Luís Oliveira (1); Sara Moura-Ferreira (1);
Carla Almeida (1); Carina Machado (1); Emília Santos (1); Nuno Pelicano (1); Anabela Tavares (1); Dinis Martins (2)
(1) Hospital do Divino Espirito Santo de Ponta Delgada (2) Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada 

INTRODUÇÃO: A realização de angioTC cardíaca (MDCT) está indicada nos doentes (dts) 
com probabilidade pré-teste baixa a intermédia de doença coronária (DC). Apesar do 
elevado potencial da MDCT na caracterização das placas ateroscleróticas, existem 
actualmente importantes limitações à capacidade desta técnica identificar lesões com 
potencial indicação para revascularização. OBJECTIVOS: Identificar critérios para 
revascularização nos dts que apresentam DC significativa na MDCT. MÉTODOS: Estudo 
retrospetivo, unicêntrico, de 1102 dts consecutivos submetidos a MDCT. Foram avaliados 
os dts com DC significativa por MDCT (placas>50%)  ou Score de cálcio >400,  
referenciados para coronariografia invasiva. Foram estudadas variáveis demográficas, 
clinicas e tomográficas, em 2 grupos de dts: revascularizados VS não revascularizados. As 
variáveis contínuas foram apresentadas pela respetiva média ± DP/ mediana e AIQ. Na 
análise dos dados utilizou-se o teste do qui-quadrado, o teste t de Student para amostras 
independente e Mann-whitney, através do software estatístico SPSS versão 20.0. 
RESULTADOS: Foram estudados 103 dts, 66 do sexo masculino, com idade média de 
63,1±9,7anos. As diferenças entre os dois grupos são apresentadas na tabela. Das 
variáveis avaliadas, a única que mostrou uma associação estatisticamente significativa 
com a necessidade de revascularização foi o tipo de dor torácica (p=0,02). No caso do 
doente apresentar dor torácica típica, tem uma hipótese de necessitar de revascularização 
de 1,9:1 relativamente a ter dor não anginosa ou atípica (95% IC: 1,30 – 2,93, p=0,010). 
CONCLUSÕES: Nesta população de dts com DC significativa por MDCT, a dor torácica típica 
sugere uma hipótese de revascularização, relativamente à dor atípica e não anginosa, de 
1,9:1.

PO MD14   ANGINA ESTÁVEL:
        EXISTIRÃO PREDITORES DE PROGRESSÃO DE DOENÇA?

António Xavier Fontes (1); Cátia Serena (1); Emília Santos (1); Rita Ferin (2); Sara Moura-Ferreira (1);
Luís Oliveira (1); Carla Almeida (1); Carina Machado (1); Raquel Dourado (1); Nuno Pelicano (1);
Anabela Tavares (1); Maria Leonor Pavão (2); Dinis Martins (3)
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INTRODUÇÃO: A progressão da doença coronária (DC) estável é altamente prevalente, 
apesar da intervenção farmacológica e da mudança de estilos de vida sobre os diversos 
factores de risco cardiovasculares. A identificação de marcadores de risco que permitam 
aferir a progressão da DC torna-se fundamental na prática clínica para melhor orientação 
dos doentes (dts), nomeadamente na referenciação para testes invasivos. OBJECTIVOS: 
Identificar marcadores de progressão de doença aterosclerótica nos doentes com angina 
estável. MÉTODOS: Estudo unicêntrico de 216 dts consecutivos admitidos eletivamente 
para realização de coronariografia no contexto de sintomatologia anginosa e/ou teste de 
isquémia positivo. Realizada subanálise dos dts com antecedentes de DC documentada 
por coronariografia e que repetiram o exame, tendo sido estudadas variáveis 
demográficas, clinicas e laboratoriais em 2 grupos de dts: com progressão VS sem 
progressão de doença. DC significativa foi definida como a presença de pelo menos uma 
lesão condicionando estenose luminal ≥ 50% em pelo menos um vaso epicárdico. 
Progressão de DC foi definida como a presença de pelo menos uma lesão condicionando 
estenose ≥ 50% em pelo menos um vaso epicárdico, previamente não existente. 
RESULTADOS: Foram estudados 51 dts, 36 do sexo masculino, com idade média de 
59,73±7,78 anos. Em 36 dts observou-se progressão de doença. Este grupo apresentou 
valores mais elevados de ApoB (92,35 (80,60-115,50) mg/dL VS 73,10 (60,00-97,40) 
mg/dL, p=0,026), homocisteína (12,65 (10,89-15,47) umol/L VS 9,06 (8,18-10,40) 
umol/L, p=0,001) e do ratio ApoB/A1 (0,74±0,20 VS 0,62±0,13, p=0,046) e valores mais 
baixos de folatos (5,80 (4,50-8,20) ng/mL VS 10,00 (5,45-14,5) ng/mL, p=0,040) 
relativamente ao grupo que não apresentou progressão de doença. A Homocisteína foi o 
único preditor independente de progressão de DC pela análise multivariada (OR = 1,65, 
95% IC 1,040-2,64 p=0,03). CONCLUSÕES: Os resultados sugerem que, na nossa 
população, valores mais elevados de homocisteína sérica poderão predizer de forma 
independente a progressão de DC.

PO MD15   VERY LONG-TERM OUTCOMES AFTER IMPLANTABLE CARDIOVERTER  
        DEFIBRILLATOR FOR PRIMARY PREVENTION IN PATIENTS WITH   
        ISCHEMIC AND NONISCHEMIC CARDIOMYOPATHIES

Joana Neiva (1); Inês Rodrigues (2); Pedro S Cunha (2); Bruno Valente (2); Nogueira da Silva(2); Ricardo Pimenta (2); 
Ana S Delgado (2); Manuel Brás (2); Rui C Ferreira (2); Mário Oliveira (2)
(1) Hospital de Vila Franca de Xira (2) HOSPITAL SANTA MARTA, E.P.E. 

The number of implantable cardioverter defibrillator (ICD) for primary prevention has 
considerably increased during the last decade. The first evidence came from patients (P) 
with ischemic cardiomyopathy (ICM), then extended to P with nonischemic 
cardiomyopathies (NICM), even if the magnitude of evidence was less significant. Recent 
evidence has questioned the benefit of ICD implantation in NICM.  Purpose: to evaluate the 
long-term occurrence of  ventricular tachyarrhythmic events and overall mortality in ICM 
and NICM P who received an ICD for primary prevention of sudden death. METHODS: 
Retrospective, descriptive and correlation study extended to P with ICD for primary 
prevention in ICM and dilated NICM. P with hypertrophic cardiomyopathy, right ventricular 
arrhythmogenic cardiomyopathy, left ventricle noncompaction and inherited 
channelopathies were excluded. Basal clinical characteristics of the P were analysed. Uni 
and multivariate analysis of arrhythmic events with ICD appropriate therapy and overall 
mortality was performed. The statistical methods used were Mann-Whitney's U test, 
Chi-squared test and Cox regression. RESULTS: Within a population of 266P, 48,5% had a 
NICM and 51,5% ICM (78,6% male; 61,2+10,8 years; 45% with a resynchronization 
therapy system). The mean follow-up time was 61 months (6-139). There was no 
statistically significant di�erence between groups regarding gender, NYHA class, left 
ventricular ejection fraction and follow-up duration. The mortality rate was 14,7%, with no 
significant di�erence between both groups. Appropriate therapies (antitachycardia pacing 
and shock) occur in 30,1% of the P, significantly higher in ICM P (35% vs. 25 %, p <0.05). 
One out of four of the NICM P had at least one arrhytmic event treated via ICD. 
CONCLUSION: In very long-term follow-up after ICD implantation for primary prevention, 
ventricular tachyarrhythmic events, treated via ICD, were more frequent in ICM P. 
However, 25% of NICM P received appropriate therapies. 
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        ANGIOGRAFICAMENTE NORMAIS:
        SERÃO OS DOENTES DIABÉTICOS UM GRUPO ESPECIAL?
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INTRODUÇÃO: O prognóstico dos doentes com síndrome coronário agudo (SCA) e 
coronárias angiograficamente normais (CAN) parece ser benigno. Contudo, a fisiopatologia 
deste fenómeno é complexa envolvendo a combinação de diversos mecanismos 
fisiopatológicos. As alterações do metabolismo da glicose têm efeitos marcados no 
desenvolvimento de doença macro e micro vascular. Assim, os doentes diabéticos podem 
representar um grupo com uma evolução diferente num diagnóstico aparentemente 
benigno.O objetivo deste estudo foi comparar a sobrevivência de um grupo de doentes 
diabéticos versus não diabéticos com antecedentes de SCA e CAN. MÉTODOS: Estudo 
retrospetivo longitudinal que incluiu 102 doentes com antecedentes de SCA e CAN. Os 
doentes foram seguidos durante um período médio de 7 anos, 10 meses e 24 dias por 
consulta do processo clínico hospitalar. Compararam-se os doentes diabéticos (grupo A) 
com os doentes não diabéticos (grupo B). Consideraram-se os seguintes eventos: morte de 
qualquer causa, enfarte agudo do miocárdio (EM) e morte cardiovascular (MCV 
RESULTADOS: O grupo A representa 19,6% da população estudada.  Os dois grupos não 
apresentaram diferenças significativas quanto à idade (64,8 vs 61,7 p=0,255), género 
(feminimo 70% vs. Masculino 58,5%, p=ns) e tipo de SCA (EAM 65% vs. Angina Instável 
48,8%, p=ns). Contudo, o grupo A apresentava fração de ejeção (FE) mais baixa (68,39 vs. 
73,51 p<0,001) e creatinina mais elevada à admissão (1,2 vs 0,93 p=0,026). A 
sobrevivência global precoce é semelhante entre os dois grupos (log rank p= 0,103) 
tornando-se, a do grupo A, significativamente menor (Breslow p<0,05) no período total de 
seguimento. Não houve diferenças significativas na ocorrência de EM e MCV (log rank 
p=0,641). CONCLUSÃO: Apesar dos dois grupos apresentarem uma idade e perfil clínico 
semelhante, os doentes diabéticos sobrevivem menos. São doentes mais medicados, com 
mais disfunção renal e ventricular à admissão. Apesar de tendencialmente mais 
acompanhados têm pior prognóstico que os doentes não diabéticos. 

PO MD08   MYOCARDIAL INFARCTION:
        THE PRICE OF A NEW LEFT BUNDLE BRANCH BLOCK

Catarina (1); Fernando Montenegro Sá (1); Luís Graça Santos (1); Joana Correia (1); João Morais (1)
(1) C H Leiria 

BACKGROUND: Guidelines recommend treating patients with a new or presumed new left 
bundle branch block (LBBB) similar to those with an acute ST-segment elevation 
myocardial infarction (STEMI). In these patients, minimizing delays is known to be 
associated with improved outcomes. We aim to analyze and compare the di�erent 
components of delay from patients with new LBBB to patients with ST-elevation, 
understanding if LBBB patients are di�erently treated. In-hospital mortality (IHM) was 
considered as endpoint. METHODS: A retrospective analysis of data from consecutive 
STEMI patients enrolled in a multicenter national registry from October 2010 to 
September 2016 was conducted among 6165 patients, 69 (1.1%) of whom had new 
LBBB. The clinical characteristics and coronary angiographic findings were evaluated and 
compared between patients with new LBBB and with ST-elevation on ECG. Di�erent 
components of delay were considered according the following timings: symptom onset 
(SO), first medical contact (FMC) and reperfusion therapy (RT), including time to needle (if 
RT is fibrinolysis) or to balloon (if RT is percutaneous coronary intervention). The endpoint 
IHM was assessed through logistic regression model. RESULTS: There were di�erences 
between LBBB and ST-elevation patients regarding age (69±12 vs. 64±14, p=0.002) and 
cardiovascular risk factors [hypertension (79.1% vs. 61.0%, p=0.002) and diabetes (38.2% 
vs. 23.9%, p=0.006)]. LBBB patients had less frequently typical angina as the mainly 
symptom (85.5% vs. 93.1%, p=0.027) and a more severe acute event [Killip-Kimball class 
> I (46.4% vs. 14.2%, p<0.001)]. RT was more frequently performed in ST-elevation 
patients (60.9% vs. 82.2%, p<0.001). There were no significantly di�erences regarding 
the endpoint IHM (LBBB: 10.1% vs. ST-elevation: 5.4%, p=0.101). The di�erent 
components of delay are shown in figure. CONCLUSIONS: Individuals with LBBB are 
particularly important stratum of patients to identify. This is true not only because they 
have a higher baseline risk profile but also because there is a tendency to delay their 
treatment. For reasons not properly understood they are undertreated and managed with 
reperfusion therapy less frequently.

PO MD10   PREDITORES DE DISFUNÇÃO SISTÓLICA VENTRICULAR ESQUERDA
        APÓS SÍNDROMA CORONÁRIA AGUDA:
        DADOS DE UM HOSPITAL NÃO-TERCIÁRIO
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INTRODUÇÃO: A disfunção sistólica ventricular esquerda (DSVE) é um forte marcador de 
pior prognóstico na síndrome coronária aguda (SCA) mas a informação sobre preditores 
independentes de DSVE após SCA é escassa. Assim, é importante a pesquisa destes 
determinantes de modo a melhor tratar os doentes com SCA, prevenir o desenvolvimento 
de insuficiência cardíaca e melhorar o prognóstico. OBJECTIVO: Identificar os preditores de 
DSVE após SCA e de que forma influenciam o prognóstico. POPULAÇÃO E MÉTODOS: 
Análise retrospectiva de 327 doentes com SCA consecutivamente admitidos para 
coronariografia num hospital não-terciário entre Janeiro de 2014 e Dezembro de 2015. 
Todos os doentes foram avaliados ecocardiograficamente antes da alta, com avaliação da 
fracção de ejecção ventricular esquerda (FEVE), e foram seguidos durante um ano. Os 
doentes foram divididos em dois grupos de acordo com a FEVE: A – FEVE ≥ 40% (n=287; 
87,8%); B – FEVE < 40% (n=40, 12,2%) que define DSVE. Uma regressão logística 
multivariada foi usada para avaliar preditores independentes de DSVE após SCA. 
RESULTADOS: A idade média dos doentes foi 65.6±13.2 anos, 97 (29,7%) eram do 
género feminino e 141 doentes (43,1%) apresentaram-se com SCA sem 
supradesnivelamento de ST. Doentes que se apresentam com SCA com 
supradesnivelamento de ST, taquicardia (>100 bpm) e sinais de insuficiência cardíaca (IC; 
Killip-Kimbal ≥ 2) à admissão, e aqueles com história pregressa de IC ou medicados com 
anticoagulantes orais foram significativamente mais vulneráveis ao desenvolvimento de 
DSVE. Estes doentes com DSVE mostraram níveis mais elevados de biomarcadores de 
necrose miocárdica e de peptídeos natriuréticos durante a hospitalização. Foram também 
mais frequentemente sujeitos a acesso femoral para coronariografia e a maior 
referenciação para cirurgia de revascularização. A mortalidade a um ano foi superior no 
grupo B (ver tabela). A regressão logística mostrou forte associação classe Killip-Kimbal ≥ 
2 à admissão (OR 2,6; IC95%; 1,2-5,6; p=0.016), nível máximo de peptídeo natriurético 
cerebral (BNP) ≥ 200 pg/mL durante o internamento (OR 3.9; IC95%; 1,3-11,8) e DSVE. 
CONCLUSÃO: Com base nesta amostra unicêntrica de doentes com SCA sujeitos a 
coronariografia, a DSVE após SCA, que teve uma incidência de 12,2%, pode ser predita pela 
avaliação de sinais de IC na admissão e níveis máximos de BNP acima de 200 pg / mL 
durante a hospitalização. Esta característica associou-se a maior mortalidade. Portanto, 
esses doentes devem ser identificados precocemente e sujeitos a um tratamento mais 
diligente.

PO MD11   FEMORAL VASCULAR ACCESS USE FOR CORONARY ANGIOGRAPHY   
        AS A PREDICTOR OF WORSE IN-HOSPITAL OUTCOMES IN PATIENTS   
        ADMITTED WITH ACUTE CORONARY SYNDROME:
        A NATIONWIDE MULTICENTRIC ANALYSIS

Luís Graça Santos (1); Fernando Montenegro Sá (2); Catarina Ruivo (2); Sidarth Pernencar (1); 
Alexandre Antunes (1); Fátima Saraiva (1); Joana Correia (1); João Morais (1)
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INTRODUCTION: Higher rates of thirty-day mortality, major adverse cardiovascular 
events and major bleeding are well-established among patients subjected to femoral 
vascular access (FA) use for coronary angiography (CA) after Acute Coronary Syndrome 
(ACS). However, information from multicentric data is lacking about in-hospital outcomes. 
PURPOSE: To evaluate how the vascular access used for CA in ACS patients influences 
in-hospital outcomes. METHODS: A retrospective analysis of data from consecutive ACS 
patients enrolled in a multicenter national registry from January 2013 to December 2015 
was conducted, identifying 6074 who underwent CA. Baseline characteristics, type of 
ACS, coronary anatomy when know, therapeutic strategy, in-hospital medication, adverse 
events during hospitalization, left ventricular function evaluation, mortality and length of 
stay were evaluated globally and separately (femoral vs. radial artery access). Logistic 
regression analysis were performed, looking for independent predictors of in-hospital 
mortality, length of stay over 72 hours, and complications (defined as any of the following: 
re-infarction, new onset of heart failure, auricular fibrillation, high degree atrioventricular 
block, sustained ventricular tachycardia, resuscitated cardiac arrest, ischemic stroke or 
major bleeding). RESULTS: Overall, the mean age was 65±13 years, 1510 (24.9%) were 
female and 2603 (42.9%) were admitted with ST segment elevation myocardial infarction 
(STEMI) which was more frequent among FA patients (49.2% vs. 41.6%, p<0.001). RA 
was used in 5088 patients (83.8%) and FA in 986 (16.2%), with angioplasty performed in 
76.4% and 76.1% of patients, respectively (p=0.796). After exclusion of missing data for 
each multivariate logistic regression analysis, FA was associated with higher rate of 
in-hospital complications (odds ratio [OR]: 2.07; 95% confidence interval [CI]: 1.59-2.71; 
p<0.001; n=4156) and length of stay over 72 hours (OR: 1.68; 95% CI: 1.29-2.19; 
p<0.001; n=2922) but not with higher in-hospital mortality (OR: 1.24; 95% CI: 0.61-2.55; 
p=0.554; n=4161). CONCLUSION: In the present series of ACS patients who underwent 
coronary angiography, femoral vascular access, used in only 16.2% of cases, was 
associated with higher rate of in-hospital complications and longer hospitalization but not 
with in-hospital mortality. Therefore, this should be taken in account before coronary 
angiography and radial artery access performed, whenever technical conditions and 
patient’s factors allow it, in order to reduce morbidity and costs related to complications 
and higher length of stay.

PO MD12   HEMOGLOBINA GLICADA E SÍNDROMES CORONÁRIAS AGUDAS -
        UM MARCADOR ÚTIL NA PREVISÃO DE RESULTADOS?

João Ferreira (1); Sílvia Monteiro (1); Francisco Gonçalves (2); Pedro Monteiro (2); Mariano Pêgo (1)
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INTRODUÇÃO: A qualidade do controlo glicémico em doentes diabéticos está diretamente 
relacionada não só com a gravidade da doença arterial coronária (DAC) mas também com 
a sobrevivência após uma síndrome coronária aguda (SCA). Para determinar a adequação 
deste controlo podemos utilizar a hemoglobina glicada (HbA1c), um excelente marcador 
para a identificação da glicémia média nas 12 semanas prévias à sua aferição. Contudo, 
não está bem estabelecido o impacto deste marcador no processo da aterosclerose 
coronária e no outcome clínico em doentes com SCA. OBJECTIVOS: Avaliar a correlação 
entre os níveis intra-hospitalares de HbA1c e a gravidade da DAC numa coorte de doente 
diabéticos admitidos por SCA. MATERIAL E MÉTODOS: Foram recolhidos 
prospetivamente dados de doentes diabéticos admitidos pelo diagnóstico de SCA numa 
unidade de cuidados intensivos cardíacos (UCIC). Todos os doentes foram submetidos a 
coronariografia. Estratificaram-se os doentes em 2 grupos baseados na percentagem 
mediana de HbA1c (≤6.5% “Baixa” e >6,5% “Alta). A gravidade da DAC foi avaliada pelo 
número de vasos coronários com estenoses ≥50%. Comparou-se gravidade da DAC, 
comorbilidades e mortalidade intra-hospitalar entre os 2 grupos. RESULTADOS: Foram 
incluídos no estudo um total de 1225 doentes. A idade média foi de 66.5 ± 11.7 anos no 
grupo de HbA1c “baixa” e de 65.8 ± 11.1 no grupo de HbA1c “alta”, p=0.322. Na nossa 
amostra 71.1% (n=873) dos doentes eram do sexo masculino. Verificou-se maior 
prevalência de hipertensão arterial no grupo de HbA1c “alta” (78.7% vs. 86.3%, p=0.001) 
e maior prevalência de dislipidémia no mesmo grupo (88% vs. 82.1%, p=0.01). Verificou-se 
maior prevalência de tabagismo ativo no grupo de HbA1c “baixa” (16.7% vs. 11.9%, 
p=0.018). A gravidade da DAC foi significativamente mais alta no grupo de HbA1c “alta” 
versus HbA1c “baixa” (1.91 ± 1.2 vs. 1.76 ± 1.1, p=0.017). Foi verificado um aumento 
significativo do número médio de vasos com estenose importante à medida que 
aumentam os níveis de HbA1c (p=0.002). Após análise multivariada verificou-se que as 
variáveis score GRACE (p<0.001), classe Killip-Kimball máxima (p=0.019), FEVE (p<0.001), 
PCR máxima(p<0.001), HbA1c máxima (p=0.026) e creatinina máxima (p<0.001) foram 
consideradas preditores independentes de gravidade de DAC. A taxa de mortalidade na 
amostra (óbitos/1000 internamentos) foi de 23.67, sem diferenças significativas entre os 
grupos. CONCLUSÕES: Nos doentes diabéticos admitidos por SCA a gravidade da DAC foi 
superior naqueles que apresentaram à admissão níveis de HbA1c >6.5%. A HbA1c 
mostrou ser um preditor útil em contexto de SCA que poderá ser utilizada para melhorar o 
manejo intra-hospitalar destes doentes assim como aprimorar estratégias de prevenção 
secundária.
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INTRODUÇÃO: A realização de angioTC cardíaca (MDCT) está indicada nos doentes (dts) 
com probabilidade pré-teste baixa a intermédia de doença coronária (DC). Apesar do 
elevado potencial da MDCT na caracterização das placas ateroscleróticas, existem 
actualmente importantes limitações à capacidade desta técnica identificar lesões com 
potencial indicação para revascularização. OBJECTIVOS: Identificar critérios para 
revascularização nos dts que apresentam DC significativa na MDCT. MÉTODOS: Estudo 
retrospetivo, unicêntrico, de 1102 dts consecutivos submetidos a MDCT. Foram avaliados 
os dts com DC significativa por MDCT (placas>50%)  ou Score de cálcio >400,  
referenciados para coronariografia invasiva. Foram estudadas variáveis demográficas, 
clinicas e tomográficas, em 2 grupos de dts: revascularizados VS não revascularizados. As 
variáveis contínuas foram apresentadas pela respetiva média ± DP/ mediana e AIQ. Na 
análise dos dados utilizou-se o teste do qui-quadrado, o teste t de Student para amostras 
independente e Mann-whitney, através do software estatístico SPSS versão 20.0. 
RESULTADOS: Foram estudados 103 dts, 66 do sexo masculino, com idade média de 
63,1±9,7anos. As diferenças entre os dois grupos são apresentadas na tabela. Das 
variáveis avaliadas, a única que mostrou uma associação estatisticamente significativa 
com a necessidade de revascularização foi o tipo de dor torácica (p=0,02). No caso do 
doente apresentar dor torácica típica, tem uma hipótese de necessitar de revascularização 
de 1,9:1 relativamente a ter dor não anginosa ou atípica (95% IC: 1,30 – 2,93, p=0,010). 
CONCLUSÕES: Nesta população de dts com DC significativa por MDCT, a dor torácica típica 
sugere uma hipótese de revascularização, relativamente à dor atípica e não anginosa, de 
1,9:1.

PO MD14   ANGINA ESTÁVEL:
        EXISTIRÃO PREDITORES DE PROGRESSÃO DE DOENÇA?
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INTRODUÇÃO: A progressão da doença coronária (DC) estável é altamente prevalente, 
apesar da intervenção farmacológica e da mudança de estilos de vida sobre os diversos 
factores de risco cardiovasculares. A identificação de marcadores de risco que permitam 
aferir a progressão da DC torna-se fundamental na prática clínica para melhor orientação 
dos doentes (dts), nomeadamente na referenciação para testes invasivos. OBJECTIVOS: 
Identificar marcadores de progressão de doença aterosclerótica nos doentes com angina 
estável. MÉTODOS: Estudo unicêntrico de 216 dts consecutivos admitidos eletivamente 
para realização de coronariografia no contexto de sintomatologia anginosa e/ou teste de 
isquémia positivo. Realizada subanálise dos dts com antecedentes de DC documentada 
por coronariografia e que repetiram o exame, tendo sido estudadas variáveis 
demográficas, clinicas e laboratoriais em 2 grupos de dts: com progressão VS sem 
progressão de doença. DC significativa foi definida como a presença de pelo menos uma 
lesão condicionando estenose luminal ≥ 50% em pelo menos um vaso epicárdico. 
Progressão de DC foi definida como a presença de pelo menos uma lesão condicionando 
estenose ≥ 50% em pelo menos um vaso epicárdico, previamente não existente. 
RESULTADOS: Foram estudados 51 dts, 36 do sexo masculino, com idade média de 
59,73±7,78 anos. Em 36 dts observou-se progressão de doença. Este grupo apresentou 
valores mais elevados de ApoB (92,35 (80,60-115,50) mg/dL VS 73,10 (60,00-97,40) 
mg/dL, p=0,026), homocisteína (12,65 (10,89-15,47) umol/L VS 9,06 (8,18-10,40) 
umol/L, p=0,001) e do ratio ApoB/A1 (0,74±0,20 VS 0,62±0,13, p=0,046) e valores mais 
baixos de folatos (5,80 (4,50-8,20) ng/mL VS 10,00 (5,45-14,5) ng/mL, p=0,040) 
relativamente ao grupo que não apresentou progressão de doença. A Homocisteína foi o 
único preditor independente de progressão de DC pela análise multivariada (OR = 1,65, 
95% IC 1,040-2,64 p=0,03). CONCLUSÕES: Os resultados sugerem que, na nossa 
população, valores mais elevados de homocisteína sérica poderão predizer de forma 
independente a progressão de DC.

PO MD15   VERY LONG-TERM OUTCOMES AFTER IMPLANTABLE CARDIOVERTER  
        DEFIBRILLATOR FOR PRIMARY PREVENTION IN PATIENTS WITH   
        ISCHEMIC AND NONISCHEMIC CARDIOMYOPATHIES

Joana Neiva (1); Inês Rodrigues (2); Pedro S Cunha (2); Bruno Valente (2); Nogueira da Silva(2); Ricardo Pimenta (2); 
Ana S Delgado (2); Manuel Brás (2); Rui C Ferreira (2); Mário Oliveira (2)
(1) Hospital de Vila Franca de Xira (2) HOSPITAL SANTA MARTA, E.P.E. 

The number of implantable cardioverter defibrillator (ICD) for primary prevention has 
considerably increased during the last decade. The first evidence came from patients (P) 
with ischemic cardiomyopathy (ICM), then extended to P with nonischemic 
cardiomyopathies (NICM), even if the magnitude of evidence was less significant. Recent 
evidence has questioned the benefit of ICD implantation in NICM.  Purpose: to evaluate the 
long-term occurrence of  ventricular tachyarrhythmic events and overall mortality in ICM 
and NICM P who received an ICD for primary prevention of sudden death. METHODS: 
Retrospective, descriptive and correlation study extended to P with ICD for primary 
prevention in ICM and dilated NICM. P with hypertrophic cardiomyopathy, right ventricular 
arrhythmogenic cardiomyopathy, left ventricle noncompaction and inherited 
channelopathies were excluded. Basal clinical characteristics of the P were analysed. Uni 
and multivariate analysis of arrhythmic events with ICD appropriate therapy and overall 
mortality was performed. The statistical methods used were Mann-Whitney's U test, 
Chi-squared test and Cox regression. RESULTS: Within a population of 266P, 48,5% had a 
NICM and 51,5% ICM (78,6% male; 61,2+10,8 years; 45% with a resynchronization 
therapy system). The mean follow-up time was 61 months (6-139). There was no 
statistically significant di�erence between groups regarding gender, NYHA class, left 
ventricular ejection fraction and follow-up duration. The mortality rate was 14,7%, with no 
significant di�erence between both groups. Appropriate therapies (antitachycardia pacing 
and shock) occur in 30,1% of the P, significantly higher in ICM P (35% vs. 25 %, p <0.05). 
One out of four of the NICM P had at least one arrhytmic event treated via ICD. 
CONCLUSION: In very long-term follow-up after ICD implantation for primary prevention, 
ventricular tachyarrhythmic events, treated via ICD, were more frequent in ICM P. 
However, 25% of NICM P received appropriate therapies. 
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        ANGIOGRAFICAMENTE NORMAIS:
        SERÃO OS DOENTES DIABÉTICOS UM GRUPO ESPECIAL?

Beatriz Saldanha Gonçalves de Picado Santos (1); Nádia Moreira (2); Francisco Soares (3); Ana Miranda (4);
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INTRODUÇÃO: O prognóstico dos doentes com síndrome coronário agudo (SCA) e 
coronárias angiograficamente normais (CAN) parece ser benigno. Contudo, a fisiopatologia 
deste fenómeno é complexa envolvendo a combinação de diversos mecanismos 
fisiopatológicos. As alterações do metabolismo da glicose têm efeitos marcados no 
desenvolvimento de doença macro e micro vascular. Assim, os doentes diabéticos podem 
representar um grupo com uma evolução diferente num diagnóstico aparentemente 
benigno.O objetivo deste estudo foi comparar a sobrevivência de um grupo de doentes 
diabéticos versus não diabéticos com antecedentes de SCA e CAN. MÉTODOS: Estudo 
retrospetivo longitudinal que incluiu 102 doentes com antecedentes de SCA e CAN. Os 
doentes foram seguidos durante um período médio de 7 anos, 10 meses e 24 dias por 
consulta do processo clínico hospitalar. Compararam-se os doentes diabéticos (grupo A) 
com os doentes não diabéticos (grupo B). Consideraram-se os seguintes eventos: morte de 
qualquer causa, enfarte agudo do miocárdio (EM) e morte cardiovascular (MCV 
RESULTADOS: O grupo A representa 19,6% da população estudada.  Os dois grupos não 
apresentaram diferenças significativas quanto à idade (64,8 vs 61,7 p=0,255), género 
(feminimo 70% vs. Masculino 58,5%, p=ns) e tipo de SCA (EAM 65% vs. Angina Instável 
48,8%, p=ns). Contudo, o grupo A apresentava fração de ejeção (FE) mais baixa (68,39 vs. 
73,51 p<0,001) e creatinina mais elevada à admissão (1,2 vs 0,93 p=0,026). A 
sobrevivência global precoce é semelhante entre os dois grupos (log rank p= 0,103) 
tornando-se, a do grupo A, significativamente menor (Breslow p<0,05) no período total de 
seguimento. Não houve diferenças significativas na ocorrência de EM e MCV (log rank 
p=0,641). CONCLUSÃO: Apesar dos dois grupos apresentarem uma idade e perfil clínico 
semelhante, os doentes diabéticos sobrevivem menos. São doentes mais medicados, com 
mais disfunção renal e ventricular à admissão. Apesar de tendencialmente mais 
acompanhados têm pior prognóstico que os doentes não diabéticos. 

PO MD08   MYOCARDIAL INFARCTION:
        THE PRICE OF A NEW LEFT BUNDLE BRANCH BLOCK

Catarina (1); Fernando Montenegro Sá (1); Luís Graça Santos (1); Joana Correia (1); João Morais (1)
(1) C H Leiria 

BACKGROUND: Guidelines recommend treating patients with a new or presumed new left 
bundle branch block (LBBB) similar to those with an acute ST-segment elevation 
myocardial infarction (STEMI). In these patients, minimizing delays is known to be 
associated with improved outcomes. We aim to analyze and compare the di�erent 
components of delay from patients with new LBBB to patients with ST-elevation, 
understanding if LBBB patients are di�erently treated. In-hospital mortality (IHM) was 
considered as endpoint. METHODS: A retrospective analysis of data from consecutive 
STEMI patients enrolled in a multicenter national registry from October 2010 to 
September 2016 was conducted among 6165 patients, 69 (1.1%) of whom had new 
LBBB. The clinical characteristics and coronary angiographic findings were evaluated and 
compared between patients with new LBBB and with ST-elevation on ECG. Di�erent 
components of delay were considered according the following timings: symptom onset 
(SO), first medical contact (FMC) and reperfusion therapy (RT), including time to needle (if 
RT is fibrinolysis) or to balloon (if RT is percutaneous coronary intervention). The endpoint 
IHM was assessed through logistic regression model. RESULTS: There were di�erences 
between LBBB and ST-elevation patients regarding age (69±12 vs. 64±14, p=0.002) and 
cardiovascular risk factors [hypertension (79.1% vs. 61.0%, p=0.002) and diabetes (38.2% 
vs. 23.9%, p=0.006)]. LBBB patients had less frequently typical angina as the mainly 
symptom (85.5% vs. 93.1%, p=0.027) and a more severe acute event [Killip-Kimball class 
> I (46.4% vs. 14.2%, p<0.001)]. RT was more frequently performed in ST-elevation 
patients (60.9% vs. 82.2%, p<0.001). There were no significantly di�erences regarding 
the endpoint IHM (LBBB: 10.1% vs. ST-elevation: 5.4%, p=0.101). The di�erent 
components of delay are shown in figure. CONCLUSIONS: Individuals with LBBB are 
particularly important stratum of patients to identify. This is true not only because they 
have a higher baseline risk profile but also because there is a tendency to delay their 
treatment. For reasons not properly understood they are undertreated and managed with 
reperfusion therapy less frequently.
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INTRODUÇÃO: A disfunção sistólica ventricular esquerda (DSVE) é um forte marcador de 
pior prognóstico na síndrome coronária aguda (SCA) mas a informação sobre preditores 
independentes de DSVE após SCA é escassa. Assim, é importante a pesquisa destes 
determinantes de modo a melhor tratar os doentes com SCA, prevenir o desenvolvimento 
de insuficiência cardíaca e melhorar o prognóstico. OBJECTIVO: Identificar os preditores de 
DSVE após SCA e de que forma influenciam o prognóstico. POPULAÇÃO E MÉTODOS: 
Análise retrospectiva de 327 doentes com SCA consecutivamente admitidos para 
coronariografia num hospital não-terciário entre Janeiro de 2014 e Dezembro de 2015. 
Todos os doentes foram avaliados ecocardiograficamente antes da alta, com avaliação da 
fracção de ejecção ventricular esquerda (FEVE), e foram seguidos durante um ano. Os 
doentes foram divididos em dois grupos de acordo com a FEVE: A – FEVE ≥ 40% (n=287; 
87,8%); B – FEVE < 40% (n=40, 12,2%) que define DSVE. Uma regressão logística 
multivariada foi usada para avaliar preditores independentes de DSVE após SCA. 
RESULTADOS: A idade média dos doentes foi 65.6±13.2 anos, 97 (29,7%) eram do 
género feminino e 141 doentes (43,1%) apresentaram-se com SCA sem 
supradesnivelamento de ST. Doentes que se apresentam com SCA com 
supradesnivelamento de ST, taquicardia (>100 bpm) e sinais de insuficiência cardíaca (IC; 
Killip-Kimbal ≥ 2) à admissão, e aqueles com história pregressa de IC ou medicados com 
anticoagulantes orais foram significativamente mais vulneráveis ao desenvolvimento de 
DSVE. Estes doentes com DSVE mostraram níveis mais elevados de biomarcadores de 
necrose miocárdica e de peptídeos natriuréticos durante a hospitalização. Foram também 
mais frequentemente sujeitos a acesso femoral para coronariografia e a maior 
referenciação para cirurgia de revascularização. A mortalidade a um ano foi superior no 
grupo B (ver tabela). A regressão logística mostrou forte associação classe Killip-Kimbal ≥ 
2 à admissão (OR 2,6; IC95%; 1,2-5,6; p=0.016), nível máximo de peptídeo natriurético 
cerebral (BNP) ≥ 200 pg/mL durante o internamento (OR 3.9; IC95%; 1,3-11,8) e DSVE. 
CONCLUSÃO: Com base nesta amostra unicêntrica de doentes com SCA sujeitos a 
coronariografia, a DSVE após SCA, que teve uma incidência de 12,2%, pode ser predita pela 
avaliação de sinais de IC na admissão e níveis máximos de BNP acima de 200 pg / mL 
durante a hospitalização. Esta característica associou-se a maior mortalidade. Portanto, 
esses doentes devem ser identificados precocemente e sujeitos a um tratamento mais 
diligente.

PO MD11   FEMORAL VASCULAR ACCESS USE FOR CORONARY ANGIOGRAPHY   
        AS A PREDICTOR OF WORSE IN-HOSPITAL OUTCOMES IN PATIENTS   
        ADMITTED WITH ACUTE CORONARY SYNDROME:
        A NATIONWIDE MULTICENTRIC ANALYSIS
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INTRODUCTION: Higher rates of thirty-day mortality, major adverse cardiovascular 
events and major bleeding are well-established among patients subjected to femoral 
vascular access (FA) use for coronary angiography (CA) after Acute Coronary Syndrome 
(ACS). However, information from multicentric data is lacking about in-hospital outcomes. 
PURPOSE: To evaluate how the vascular access used for CA in ACS patients influences 
in-hospital outcomes. METHODS: A retrospective analysis of data from consecutive ACS 
patients enrolled in a multicenter national registry from January 2013 to December 2015 
was conducted, identifying 6074 who underwent CA. Baseline characteristics, type of 
ACS, coronary anatomy when know, therapeutic strategy, in-hospital medication, adverse 
events during hospitalization, left ventricular function evaluation, mortality and length of 
stay were evaluated globally and separately (femoral vs. radial artery access). Logistic 
regression analysis were performed, looking for independent predictors of in-hospital 
mortality, length of stay over 72 hours, and complications (defined as any of the following: 
re-infarction, new onset of heart failure, auricular fibrillation, high degree atrioventricular 
block, sustained ventricular tachycardia, resuscitated cardiac arrest, ischemic stroke or 
major bleeding). RESULTS: Overall, the mean age was 65±13 years, 1510 (24.9%) were 
female and 2603 (42.9%) were admitted with ST segment elevation myocardial infarction 
(STEMI) which was more frequent among FA patients (49.2% vs. 41.6%, p<0.001). RA 
was used in 5088 patients (83.8%) and FA in 986 (16.2%), with angioplasty performed in 
76.4% and 76.1% of patients, respectively (p=0.796). After exclusion of missing data for 
each multivariate logistic regression analysis, FA was associated with higher rate of 
in-hospital complications (odds ratio [OR]: 2.07; 95% confidence interval [CI]: 1.59-2.71; 
p<0.001; n=4156) and length of stay over 72 hours (OR: 1.68; 95% CI: 1.29-2.19; 
p<0.001; n=2922) but not with higher in-hospital mortality (OR: 1.24; 95% CI: 0.61-2.55; 
p=0.554; n=4161). CONCLUSION: In the present series of ACS patients who underwent 
coronary angiography, femoral vascular access, used in only 16.2% of cases, was 
associated with higher rate of in-hospital complications and longer hospitalization but not 
with in-hospital mortality. Therefore, this should be taken in account before coronary 
angiography and radial artery access performed, whenever technical conditions and 
patient’s factors allow it, in order to reduce morbidity and costs related to complications 
and higher length of stay.

PO MD12   HEMOGLOBINA GLICADA E SÍNDROMES CORONÁRIAS AGUDAS -
        UM MARCADOR ÚTIL NA PREVISÃO DE RESULTADOS?
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INTRODUÇÃO: A qualidade do controlo glicémico em doentes diabéticos está diretamente 
relacionada não só com a gravidade da doença arterial coronária (DAC) mas também com 
a sobrevivência após uma síndrome coronária aguda (SCA). Para determinar a adequação 
deste controlo podemos utilizar a hemoglobina glicada (HbA1c), um excelente marcador 
para a identificação da glicémia média nas 12 semanas prévias à sua aferição. Contudo, 
não está bem estabelecido o impacto deste marcador no processo da aterosclerose 
coronária e no outcome clínico em doentes com SCA. OBJECTIVOS: Avaliar a correlação 
entre os níveis intra-hospitalares de HbA1c e a gravidade da DAC numa coorte de doente 
diabéticos admitidos por SCA. MATERIAL E MÉTODOS: Foram recolhidos 
prospetivamente dados de doentes diabéticos admitidos pelo diagnóstico de SCA numa 
unidade de cuidados intensivos cardíacos (UCIC). Todos os doentes foram submetidos a 
coronariografia. Estratificaram-se os doentes em 2 grupos baseados na percentagem 
mediana de HbA1c (≤6.5% “Baixa” e >6,5% “Alta). A gravidade da DAC foi avaliada pelo 
número de vasos coronários com estenoses ≥50%. Comparou-se gravidade da DAC, 
comorbilidades e mortalidade intra-hospitalar entre os 2 grupos. RESULTADOS: Foram 
incluídos no estudo um total de 1225 doentes. A idade média foi de 66.5 ± 11.7 anos no 
grupo de HbA1c “baixa” e de 65.8 ± 11.1 no grupo de HbA1c “alta”, p=0.322. Na nossa 
amostra 71.1% (n=873) dos doentes eram do sexo masculino. Verificou-se maior 
prevalência de hipertensão arterial no grupo de HbA1c “alta” (78.7% vs. 86.3%, p=0.001) 
e maior prevalência de dislipidémia no mesmo grupo (88% vs. 82.1%, p=0.01). Verificou-se 
maior prevalência de tabagismo ativo no grupo de HbA1c “baixa” (16.7% vs. 11.9%, 
p=0.018). A gravidade da DAC foi significativamente mais alta no grupo de HbA1c “alta” 
versus HbA1c “baixa” (1.91 ± 1.2 vs. 1.76 ± 1.1, p=0.017). Foi verificado um aumento 
significativo do número médio de vasos com estenose importante à medida que 
aumentam os níveis de HbA1c (p=0.002). Após análise multivariada verificou-se que as 
variáveis score GRACE (p<0.001), classe Killip-Kimball máxima (p=0.019), FEVE (p<0.001), 
PCR máxima(p<0.001), HbA1c máxima (p=0.026) e creatinina máxima (p<0.001) foram 
consideradas preditores independentes de gravidade de DAC. A taxa de mortalidade na 
amostra (óbitos/1000 internamentos) foi de 23.67, sem diferenças significativas entre os 
grupos. CONCLUSÕES: Nos doentes diabéticos admitidos por SCA a gravidade da DAC foi 
superior naqueles que apresentaram à admissão níveis de HbA1c >6.5%. A HbA1c 
mostrou ser um preditor útil em contexto de SCA que poderá ser utilizada para melhorar o 
manejo intra-hospitalar destes doentes assim como aprimorar estratégias de prevenção 
secundária.
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INTRODUÇÃO: A realização de angioTC cardíaca (MDCT) está indicada nos doentes (dts) 
com probabilidade pré-teste baixa a intermédia de doença coronária (DC). Apesar do 
elevado potencial da MDCT na caracterização das placas ateroscleróticas, existem 
actualmente importantes limitações à capacidade desta técnica identificar lesões com 
potencial indicação para revascularização. OBJECTIVOS: Identificar critérios para 
revascularização nos dts que apresentam DC significativa na MDCT. MÉTODOS: Estudo 
retrospetivo, unicêntrico, de 1102 dts consecutivos submetidos a MDCT. Foram avaliados 
os dts com DC significativa por MDCT (placas>50%)  ou Score de cálcio >400,  
referenciados para coronariografia invasiva. Foram estudadas variáveis demográficas, 
clinicas e tomográficas, em 2 grupos de dts: revascularizados VS não revascularizados. As 
variáveis contínuas foram apresentadas pela respetiva média ± DP/ mediana e AIQ. Na 
análise dos dados utilizou-se o teste do qui-quadrado, o teste t de Student para amostras 
independente e Mann-whitney, através do software estatístico SPSS versão 20.0. 
RESULTADOS: Foram estudados 103 dts, 66 do sexo masculino, com idade média de 
63,1±9,7anos. As diferenças entre os dois grupos são apresentadas na tabela. Das 
variáveis avaliadas, a única que mostrou uma associação estatisticamente significativa 
com a necessidade de revascularização foi o tipo de dor torácica (p=0,02). No caso do 
doente apresentar dor torácica típica, tem uma hipótese de necessitar de revascularização 
de 1,9:1 relativamente a ter dor não anginosa ou atípica (95% IC: 1,30 – 2,93, p=0,010). 
CONCLUSÕES: Nesta população de dts com DC significativa por MDCT, a dor torácica típica 
sugere uma hipótese de revascularização, relativamente à dor atípica e não anginosa, de 
1,9:1.
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INTRODUÇÃO: A progressão da doença coronária (DC) estável é altamente prevalente, 
apesar da intervenção farmacológica e da mudança de estilos de vida sobre os diversos 
factores de risco cardiovasculares. A identificação de marcadores de risco que permitam 
aferir a progressão da DC torna-se fundamental na prática clínica para melhor orientação 
dos doentes (dts), nomeadamente na referenciação para testes invasivos. OBJECTIVOS: 
Identificar marcadores de progressão de doença aterosclerótica nos doentes com angina 
estável. MÉTODOS: Estudo unicêntrico de 216 dts consecutivos admitidos eletivamente 
para realização de coronariografia no contexto de sintomatologia anginosa e/ou teste de 
isquémia positivo. Realizada subanálise dos dts com antecedentes de DC documentada 
por coronariografia e que repetiram o exame, tendo sido estudadas variáveis 
demográficas, clinicas e laboratoriais em 2 grupos de dts: com progressão VS sem 
progressão de doença. DC significativa foi definida como a presença de pelo menos uma 
lesão condicionando estenose luminal ≥ 50% em pelo menos um vaso epicárdico. 
Progressão de DC foi definida como a presença de pelo menos uma lesão condicionando 
estenose ≥ 50% em pelo menos um vaso epicárdico, previamente não existente. 
RESULTADOS: Foram estudados 51 dts, 36 do sexo masculino, com idade média de 
59,73±7,78 anos. Em 36 dts observou-se progressão de doença. Este grupo apresentou 
valores mais elevados de ApoB (92,35 (80,60-115,50) mg/dL VS 73,10 (60,00-97,40) 
mg/dL, p=0,026), homocisteína (12,65 (10,89-15,47) umol/L VS 9,06 (8,18-10,40) 
umol/L, p=0,001) e do ratio ApoB/A1 (0,74±0,20 VS 0,62±0,13, p=0,046) e valores mais 
baixos de folatos (5,80 (4,50-8,20) ng/mL VS 10,00 (5,45-14,5) ng/mL, p=0,040) 
relativamente ao grupo que não apresentou progressão de doença. A Homocisteína foi o 
único preditor independente de progressão de DC pela análise multivariada (OR = 1,65, 
95% IC 1,040-2,64 p=0,03). CONCLUSÕES: Os resultados sugerem que, na nossa 
população, valores mais elevados de homocisteína sérica poderão predizer de forma 
independente a progressão de DC.

PO MD15   VERY LONG-TERM OUTCOMES AFTER IMPLANTABLE CARDIOVERTER  
        DEFIBRILLATOR FOR PRIMARY PREVENTION IN PATIENTS WITH   
        ISCHEMIC AND NONISCHEMIC CARDIOMYOPATHIES

Joana Neiva (1); Inês Rodrigues (2); Pedro S Cunha (2); Bruno Valente (2); Nogueira da Silva(2); Ricardo Pimenta (2); 
Ana S Delgado (2); Manuel Brás (2); Rui C Ferreira (2); Mário Oliveira (2)
(1) Hospital de Vila Franca de Xira (2) HOSPITAL SANTA MARTA, E.P.E. 

The number of implantable cardioverter defibrillator (ICD) for primary prevention has 
considerably increased during the last decade. The first evidence came from patients (P) 
with ischemic cardiomyopathy (ICM), then extended to P with nonischemic 
cardiomyopathies (NICM), even if the magnitude of evidence was less significant. Recent 
evidence has questioned the benefit of ICD implantation in NICM.  Purpose: to evaluate the 
long-term occurrence of  ventricular tachyarrhythmic events and overall mortality in ICM 
and NICM P who received an ICD for primary prevention of sudden death. METHODS: 
Retrospective, descriptive and correlation study extended to P with ICD for primary 
prevention in ICM and dilated NICM. P with hypertrophic cardiomyopathy, right ventricular 
arrhythmogenic cardiomyopathy, left ventricle noncompaction and inherited 
channelopathies were excluded. Basal clinical characteristics of the P were analysed. Uni 
and multivariate analysis of arrhythmic events with ICD appropriate therapy and overall 
mortality was performed. The statistical methods used were Mann-Whitney's U test, 
Chi-squared test and Cox regression. RESULTS: Within a population of 266P, 48,5% had a 
NICM and 51,5% ICM (78,6% male; 61,2+10,8 years; 45% with a resynchronization 
therapy system). The mean follow-up time was 61 months (6-139). There was no 
statistically significant di�erence between groups regarding gender, NYHA class, left 
ventricular ejection fraction and follow-up duration. The mortality rate was 14,7%, with no 
significant di�erence between both groups. Appropriate therapies (antitachycardia pacing 
and shock) occur in 30,1% of the P, significantly higher in ICM P (35% vs. 25 %, p <0.05). 
One out of four of the NICM P had at least one arrhytmic event treated via ICD. 
CONCLUSION: In very long-term follow-up after ICD implantation for primary prevention, 
ventricular tachyarrhythmic events, treated via ICD, were more frequent in ICM P. 
However, 25% of NICM P received appropriate therapies. 



PO MD07   SÍNDROME CORONÁRIO AGUDO E CORONÁRIAS     
        ANGIOGRAFICAMENTE NORMAIS:
        SERÃO OS DOENTES DIABÉTICOS UM GRUPO ESPECIAL?

Beatriz Saldanha Gonçalves de Picado Santos (1); Nádia Moreira (2); Francisco Soares (3); Ana Miranda (4);
Maria João Ferreira (2); Mariano Pego (2)
(1) Hospital de Santarém (2) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (3) Centro Hospilatal de Leiria (4) USF Lagoa 

INTRODUÇÃO: O prognóstico dos doentes com síndrome coronário agudo (SCA) e 
coronárias angiograficamente normais (CAN) parece ser benigno. Contudo, a fisiopatologia 
deste fenómeno é complexa envolvendo a combinação de diversos mecanismos 
fisiopatológicos. As alterações do metabolismo da glicose têm efeitos marcados no 
desenvolvimento de doença macro e micro vascular. Assim, os doentes diabéticos podem 
representar um grupo com uma evolução diferente num diagnóstico aparentemente 
benigno.O objetivo deste estudo foi comparar a sobrevivência de um grupo de doentes 
diabéticos versus não diabéticos com antecedentes de SCA e CAN. MÉTODOS: Estudo 
retrospetivo longitudinal que incluiu 102 doentes com antecedentes de SCA e CAN. Os 
doentes foram seguidos durante um período médio de 7 anos, 10 meses e 24 dias por 
consulta do processo clínico hospitalar. Compararam-se os doentes diabéticos (grupo A) 
com os doentes não diabéticos (grupo B). Consideraram-se os seguintes eventos: morte de 
qualquer causa, enfarte agudo do miocárdio (EM) e morte cardiovascular (MCV 
RESULTADOS: O grupo A representa 19,6% da população estudada.  Os dois grupos não 
apresentaram diferenças significativas quanto à idade (64,8 vs 61,7 p=0,255), género 
(feminimo 70% vs. Masculino 58,5%, p=ns) e tipo de SCA (EAM 65% vs. Angina Instável 
48,8%, p=ns). Contudo, o grupo A apresentava fração de ejeção (FE) mais baixa (68,39 vs. 
73,51 p<0,001) e creatinina mais elevada à admissão (1,2 vs 0,93 p=0,026). A 
sobrevivência global precoce é semelhante entre os dois grupos (log rank p= 0,103) 
tornando-se, a do grupo A, significativamente menor (Breslow p<0,05) no período total de 
seguimento. Não houve diferenças significativas na ocorrência de EM e MCV (log rank 
p=0,641). CONCLUSÃO: Apesar dos dois grupos apresentarem uma idade e perfil clínico 
semelhante, os doentes diabéticos sobrevivem menos. São doentes mais medicados, com 
mais disfunção renal e ventricular à admissão. Apesar de tendencialmente mais 
acompanhados têm pior prognóstico que os doentes não diabéticos. 

PO MD08   MYOCARDIAL INFARCTION:
        THE PRICE OF A NEW LEFT BUNDLE BRANCH BLOCK

Catarina (1); Fernando Montenegro Sá (1); Luís Graça Santos (1); Joana Correia (1); João Morais (1)
(1) C H Leiria 

BACKGROUND: Guidelines recommend treating patients with a new or presumed new left 
bundle branch block (LBBB) similar to those with an acute ST-segment elevation 
myocardial infarction (STEMI). In these patients, minimizing delays is known to be 
associated with improved outcomes. We aim to analyze and compare the di�erent 
components of delay from patients with new LBBB to patients with ST-elevation, 
understanding if LBBB patients are di�erently treated. In-hospital mortality (IHM) was 
considered as endpoint. METHODS: A retrospective analysis of data from consecutive 
STEMI patients enrolled in a multicenter national registry from October 2010 to 
September 2016 was conducted among 6165 patients, 69 (1.1%) of whom had new 
LBBB. The clinical characteristics and coronary angiographic findings were evaluated and 
compared between patients with new LBBB and with ST-elevation on ECG. Di�erent 
components of delay were considered according the following timings: symptom onset 
(SO), first medical contact (FMC) and reperfusion therapy (RT), including time to needle (if 
RT is fibrinolysis) or to balloon (if RT is percutaneous coronary intervention). The endpoint 
IHM was assessed through logistic regression model. RESULTS: There were di�erences 
between LBBB and ST-elevation patients regarding age (69±12 vs. 64±14, p=0.002) and 
cardiovascular risk factors [hypertension (79.1% vs. 61.0%, p=0.002) and diabetes (38.2% 
vs. 23.9%, p=0.006)]. LBBB patients had less frequently typical angina as the mainly 
symptom (85.5% vs. 93.1%, p=0.027) and a more severe acute event [Killip-Kimball class 
> I (46.4% vs. 14.2%, p<0.001)]. RT was more frequently performed in ST-elevation 
patients (60.9% vs. 82.2%, p<0.001). There were no significantly di�erences regarding 
the endpoint IHM (LBBB: 10.1% vs. ST-elevation: 5.4%, p=0.101). The di�erent 
components of delay are shown in figure. CONCLUSIONS: Individuals with LBBB are 
particularly important stratum of patients to identify. This is true not only because they 
have a higher baseline risk profile but also because there is a tendency to delay their 
treatment. For reasons not properly understood they are undertreated and managed with 
reperfusion therapy less frequently.

PO MD10   PREDITORES DE DISFUNÇÃO SISTÓLICA VENTRICULAR ESQUERDA
        APÓS SÍNDROMA CORONÁRIA AGUDA:
        DADOS DE UM HOSPITAL NÃO-TERCIÁRIO

Luís Graça Santos (1); Fernando Montenegro Sá (2); Catarina Ruivo (2); Rita Carvalho (1); Sidarth Pernencar (1); 
Alexandre Antunes (1); Fátima Saraiva (1); Joana Correia (1); Joana Guardado (1); Pedro Gomes (1);
Francisco Soares (1); João Morais (1)
(1) Centro Hospitalar de Leiria (2) Centro Hospitalar Leiria 

INTRODUÇÃO: A disfunção sistólica ventricular esquerda (DSVE) é um forte marcador de 
pior prognóstico na síndrome coronária aguda (SCA) mas a informação sobre preditores 
independentes de DSVE após SCA é escassa. Assim, é importante a pesquisa destes 
determinantes de modo a melhor tratar os doentes com SCA, prevenir o desenvolvimento 
de insuficiência cardíaca e melhorar o prognóstico. OBJECTIVO: Identificar os preditores de 
DSVE após SCA e de que forma influenciam o prognóstico. POPULAÇÃO E MÉTODOS: 
Análise retrospectiva de 327 doentes com SCA consecutivamente admitidos para 
coronariografia num hospital não-terciário entre Janeiro de 2014 e Dezembro de 2015. 
Todos os doentes foram avaliados ecocardiograficamente antes da alta, com avaliação da 
fracção de ejecção ventricular esquerda (FEVE), e foram seguidos durante um ano. Os 
doentes foram divididos em dois grupos de acordo com a FEVE: A – FEVE ≥ 40% (n=287; 
87,8%); B – FEVE < 40% (n=40, 12,2%) que define DSVE. Uma regressão logística 
multivariada foi usada para avaliar preditores independentes de DSVE após SCA. 
RESULTADOS: A idade média dos doentes foi 65.6±13.2 anos, 97 (29,7%) eram do 
género feminino e 141 doentes (43,1%) apresentaram-se com SCA sem 
supradesnivelamento de ST. Doentes que se apresentam com SCA com 
supradesnivelamento de ST, taquicardia (>100 bpm) e sinais de insuficiência cardíaca (IC; 
Killip-Kimbal ≥ 2) à admissão, e aqueles com história pregressa de IC ou medicados com 
anticoagulantes orais foram significativamente mais vulneráveis ao desenvolvimento de 
DSVE. Estes doentes com DSVE mostraram níveis mais elevados de biomarcadores de 
necrose miocárdica e de peptídeos natriuréticos durante a hospitalização. Foram também 
mais frequentemente sujeitos a acesso femoral para coronariografia e a maior 
referenciação para cirurgia de revascularização. A mortalidade a um ano foi superior no 
grupo B (ver tabela). A regressão logística mostrou forte associação classe Killip-Kimbal ≥ 
2 à admissão (OR 2,6; IC95%; 1,2-5,6; p=0.016), nível máximo de peptídeo natriurético 
cerebral (BNP) ≥ 200 pg/mL durante o internamento (OR 3.9; IC95%; 1,3-11,8) e DSVE. 
CONCLUSÃO: Com base nesta amostra unicêntrica de doentes com SCA sujeitos a 
coronariografia, a DSVE após SCA, que teve uma incidência de 12,2%, pode ser predita pela 
avaliação de sinais de IC na admissão e níveis máximos de BNP acima de 200 pg / mL 
durante a hospitalização. Esta característica associou-se a maior mortalidade. Portanto, 
esses doentes devem ser identificados precocemente e sujeitos a um tratamento mais 
diligente.

PO MD11   FEMORAL VASCULAR ACCESS USE FOR CORONARY ANGIOGRAPHY   
        AS A PREDICTOR OF WORSE IN-HOSPITAL OUTCOMES IN PATIENTS   
        ADMITTED WITH ACUTE CORONARY SYNDROME:
        A NATIONWIDE MULTICENTRIC ANALYSIS

Luís Graça Santos (1); Fernando Montenegro Sá (2); Catarina Ruivo (2); Sidarth Pernencar (1); 
Alexandre Antunes (1); Fátima Saraiva (1); Joana Correia (1); João Morais (1)
(1) Centro Hospitalar de Leiria (2) Centro Hospitalar Leiria 

INTRODUCTION: Higher rates of thirty-day mortality, major adverse cardiovascular 
events and major bleeding are well-established among patients subjected to femoral 
vascular access (FA) use for coronary angiography (CA) after Acute Coronary Syndrome 
(ACS). However, information from multicentric data is lacking about in-hospital outcomes. 
PURPOSE: To evaluate how the vascular access used for CA in ACS patients influences 
in-hospital outcomes. METHODS: A retrospective analysis of data from consecutive ACS 
patients enrolled in a multicenter national registry from January 2013 to December 2015 
was conducted, identifying 6074 who underwent CA. Baseline characteristics, type of 
ACS, coronary anatomy when know, therapeutic strategy, in-hospital medication, adverse 
events during hospitalization, left ventricular function evaluation, mortality and length of 
stay were evaluated globally and separately (femoral vs. radial artery access). Logistic 
regression analysis were performed, looking for independent predictors of in-hospital 
mortality, length of stay over 72 hours, and complications (defined as any of the following: 
re-infarction, new onset of heart failure, auricular fibrillation, high degree atrioventricular 
block, sustained ventricular tachycardia, resuscitated cardiac arrest, ischemic stroke or 
major bleeding). RESULTS: Overall, the mean age was 65±13 years, 1510 (24.9%) were 
female and 2603 (42.9%) were admitted with ST segment elevation myocardial infarction 
(STEMI) which was more frequent among FA patients (49.2% vs. 41.6%, p<0.001). RA 
was used in 5088 patients (83.8%) and FA in 986 (16.2%), with angioplasty performed in 
76.4% and 76.1% of patients, respectively (p=0.796). After exclusion of missing data for 
each multivariate logistic regression analysis, FA was associated with higher rate of 
in-hospital complications (odds ratio [OR]: 2.07; 95% confidence interval [CI]: 1.59-2.71; 
p<0.001; n=4156) and length of stay over 72 hours (OR: 1.68; 95% CI: 1.29-2.19; 
p<0.001; n=2922) but not with higher in-hospital mortality (OR: 1.24; 95% CI: 0.61-2.55; 
p=0.554; n=4161). CONCLUSION: In the present series of ACS patients who underwent 
coronary angiography, femoral vascular access, used in only 16.2% of cases, was 
associated with higher rate of in-hospital complications and longer hospitalization but not 
with in-hospital mortality. Therefore, this should be taken in account before coronary 
angiography and radial artery access performed, whenever technical conditions and 
patient’s factors allow it, in order to reduce morbidity and costs related to complications 
and higher length of stay.

PO MD12   HEMOGLOBINA GLICADA E SÍNDROMES CORONÁRIAS AGUDAS -
        UM MARCADOR ÚTIL NA PREVISÃO DE RESULTADOS?

João Ferreira (1); Sílvia Monteiro (1); Francisco Gonçalves (2); Pedro Monteiro (2); Mariano Pêgo (1)
(1) Serviço de Cardiologia - Hospitais da Universidade de Coimbra - CHUC (2) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

INTRODUÇÃO: A qualidade do controlo glicémico em doentes diabéticos está diretamente 
relacionada não só com a gravidade da doença arterial coronária (DAC) mas também com 
a sobrevivência após uma síndrome coronária aguda (SCA). Para determinar a adequação 
deste controlo podemos utilizar a hemoglobina glicada (HbA1c), um excelente marcador 
para a identificação da glicémia média nas 12 semanas prévias à sua aferição. Contudo, 
não está bem estabelecido o impacto deste marcador no processo da aterosclerose 
coronária e no outcome clínico em doentes com SCA. OBJECTIVOS: Avaliar a correlação 
entre os níveis intra-hospitalares de HbA1c e a gravidade da DAC numa coorte de doente 
diabéticos admitidos por SCA. MATERIAL E MÉTODOS: Foram recolhidos 
prospetivamente dados de doentes diabéticos admitidos pelo diagnóstico de SCA numa 
unidade de cuidados intensivos cardíacos (UCIC). Todos os doentes foram submetidos a 
coronariografia. Estratificaram-se os doentes em 2 grupos baseados na percentagem 
mediana de HbA1c (≤6.5% “Baixa” e >6,5% “Alta). A gravidade da DAC foi avaliada pelo 
número de vasos coronários com estenoses ≥50%. Comparou-se gravidade da DAC, 
comorbilidades e mortalidade intra-hospitalar entre os 2 grupos. RESULTADOS: Foram 
incluídos no estudo um total de 1225 doentes. A idade média foi de 66.5 ± 11.7 anos no 
grupo de HbA1c “baixa” e de 65.8 ± 11.1 no grupo de HbA1c “alta”, p=0.322. Na nossa 
amostra 71.1% (n=873) dos doentes eram do sexo masculino. Verificou-se maior 
prevalência de hipertensão arterial no grupo de HbA1c “alta” (78.7% vs. 86.3%, p=0.001) 
e maior prevalência de dislipidémia no mesmo grupo (88% vs. 82.1%, p=0.01). Verificou-se 
maior prevalência de tabagismo ativo no grupo de HbA1c “baixa” (16.7% vs. 11.9%, 
p=0.018). A gravidade da DAC foi significativamente mais alta no grupo de HbA1c “alta” 
versus HbA1c “baixa” (1.91 ± 1.2 vs. 1.76 ± 1.1, p=0.017). Foi verificado um aumento 
significativo do número médio de vasos com estenose importante à medida que 
aumentam os níveis de HbA1c (p=0.002). Após análise multivariada verificou-se que as 
variáveis score GRACE (p<0.001), classe Killip-Kimball máxima (p=0.019), FEVE (p<0.001), 
PCR máxima(p<0.001), HbA1c máxima (p=0.026) e creatinina máxima (p<0.001) foram 
consideradas preditores independentes de gravidade de DAC. A taxa de mortalidade na 
amostra (óbitos/1000 internamentos) foi de 23.67, sem diferenças significativas entre os 
grupos. CONCLUSÕES: Nos doentes diabéticos admitidos por SCA a gravidade da DAC foi 
superior naqueles que apresentaram à admissão níveis de HbA1c >6.5%. A HbA1c 
mostrou ser um preditor útil em contexto de SCA que poderá ser utilizada para melhorar o 
manejo intra-hospitalar destes doentes assim como aprimorar estratégias de prevenção 
secundária.

PO MD13   EXISTIRÃO CRITÉRIOS PARA REVASCULARIZAÇÃO NOS DOENTES
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António Xavier Fontes (1); Raquel Dorado (1); Cátia Serena (1); Luís Oliveira (1); Sara Moura-Ferreira (1);
Carla Almeida (1); Carina Machado (1); Emília Santos (1); Nuno Pelicano (1); Anabela Tavares (1); Dinis Martins (2)
(1) Hospital do Divino Espirito Santo de Ponta Delgada (2) Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada 

INTRODUÇÃO: A realização de angioTC cardíaca (MDCT) está indicada nos doentes (dts) 
com probabilidade pré-teste baixa a intermédia de doença coronária (DC). Apesar do 
elevado potencial da MDCT na caracterização das placas ateroscleróticas, existem 
actualmente importantes limitações à capacidade desta técnica identificar lesões com 
potencial indicação para revascularização. OBJECTIVOS: Identificar critérios para 
revascularização nos dts que apresentam DC significativa na MDCT. MÉTODOS: Estudo 
retrospetivo, unicêntrico, de 1102 dts consecutivos submetidos a MDCT. Foram avaliados 
os dts com DC significativa por MDCT (placas>50%)  ou Score de cálcio >400,  
referenciados para coronariografia invasiva. Foram estudadas variáveis demográficas, 
clinicas e tomográficas, em 2 grupos de dts: revascularizados VS não revascularizados. As 
variáveis contínuas foram apresentadas pela respetiva média ± DP/ mediana e AIQ. Na 
análise dos dados utilizou-se o teste do qui-quadrado, o teste t de Student para amostras 
independente e Mann-whitney, através do software estatístico SPSS versão 20.0. 
RESULTADOS: Foram estudados 103 dts, 66 do sexo masculino, com idade média de 
63,1±9,7anos. As diferenças entre os dois grupos são apresentadas na tabela. Das 
variáveis avaliadas, a única que mostrou uma associação estatisticamente significativa 
com a necessidade de revascularização foi o tipo de dor torácica (p=0,02). No caso do 
doente apresentar dor torácica típica, tem uma hipótese de necessitar de revascularização 
de 1,9:1 relativamente a ter dor não anginosa ou atípica (95% IC: 1,30 – 2,93, p=0,010). 
CONCLUSÕES: Nesta população de dts com DC significativa por MDCT, a dor torácica típica 
sugere uma hipótese de revascularização, relativamente à dor atípica e não anginosa, de 
1,9:1.

PO MD14   ANGINA ESTÁVEL:
        EXISTIRÃO PREDITORES DE PROGRESSÃO DE DOENÇA?
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INTRODUÇÃO: A progressão da doença coronária (DC) estável é altamente prevalente, 
apesar da intervenção farmacológica e da mudança de estilos de vida sobre os diversos 
factores de risco cardiovasculares. A identificação de marcadores de risco que permitam 
aferir a progressão da DC torna-se fundamental na prática clínica para melhor orientação 
dos doentes (dts), nomeadamente na referenciação para testes invasivos. OBJECTIVOS: 
Identificar marcadores de progressão de doença aterosclerótica nos doentes com angina 
estável. MÉTODOS: Estudo unicêntrico de 216 dts consecutivos admitidos eletivamente 
para realização de coronariografia no contexto de sintomatologia anginosa e/ou teste de 
isquémia positivo. Realizada subanálise dos dts com antecedentes de DC documentada 
por coronariografia e que repetiram o exame, tendo sido estudadas variáveis 
demográficas, clinicas e laboratoriais em 2 grupos de dts: com progressão VS sem 
progressão de doença. DC significativa foi definida como a presença de pelo menos uma 
lesão condicionando estenose luminal ≥ 50% em pelo menos um vaso epicárdico. 
Progressão de DC foi definida como a presença de pelo menos uma lesão condicionando 
estenose ≥ 50% em pelo menos um vaso epicárdico, previamente não existente. 
RESULTADOS: Foram estudados 51 dts, 36 do sexo masculino, com idade média de 
59,73±7,78 anos. Em 36 dts observou-se progressão de doença. Este grupo apresentou 
valores mais elevados de ApoB (92,35 (80,60-115,50) mg/dL VS 73,10 (60,00-97,40) 
mg/dL, p=0,026), homocisteína (12,65 (10,89-15,47) umol/L VS 9,06 (8,18-10,40) 
umol/L, p=0,001) e do ratio ApoB/A1 (0,74±0,20 VS 0,62±0,13, p=0,046) e valores mais 
baixos de folatos (5,80 (4,50-8,20) ng/mL VS 10,00 (5,45-14,5) ng/mL, p=0,040) 
relativamente ao grupo que não apresentou progressão de doença. A Homocisteína foi o 
único preditor independente de progressão de DC pela análise multivariada (OR = 1,65, 
95% IC 1,040-2,64 p=0,03). CONCLUSÕES: Os resultados sugerem que, na nossa 
população, valores mais elevados de homocisteína sérica poderão predizer de forma 
independente a progressão de DC.

PO MD15   VERY LONG-TERM OUTCOMES AFTER IMPLANTABLE CARDIOVERTER  
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The number of implantable cardioverter defibrillator (ICD) for primary prevention has 
considerably increased during the last decade. The first evidence came from patients (P) 
with ischemic cardiomyopathy (ICM), then extended to P with nonischemic 
cardiomyopathies (NICM), even if the magnitude of evidence was less significant. Recent 
evidence has questioned the benefit of ICD implantation in NICM.  Purpose: to evaluate the 
long-term occurrence of  ventricular tachyarrhythmic events and overall mortality in ICM 
and NICM P who received an ICD for primary prevention of sudden death. METHODS: 
Retrospective, descriptive and correlation study extended to P with ICD for primary 
prevention in ICM and dilated NICM. P with hypertrophic cardiomyopathy, right ventricular 
arrhythmogenic cardiomyopathy, left ventricle noncompaction and inherited 
channelopathies were excluded. Basal clinical characteristics of the P were analysed. Uni 
and multivariate analysis of arrhythmic events with ICD appropriate therapy and overall 
mortality was performed. The statistical methods used were Mann-Whitney's U test, 
Chi-squared test and Cox regression. RESULTS: Within a population of 266P, 48,5% had a 
NICM and 51,5% ICM (78,6% male; 61,2+10,8 years; 45% with a resynchronization 
therapy system). The mean follow-up time was 61 months (6-139). There was no 
statistically significant di�erence between groups regarding gender, NYHA class, left 
ventricular ejection fraction and follow-up duration. The mortality rate was 14,7%, with no 
significant di�erence between both groups. Appropriate therapies (antitachycardia pacing 
and shock) occur in 30,1% of the P, significantly higher in ICM P (35% vs. 25 %, p <0.05). 
One out of four of the NICM P had at least one arrhytmic event treated via ICD. 
CONCLUSION: In very long-term follow-up after ICD implantation for primary prevention, 
ventricular tachyarrhythmic events, treated via ICD, were more frequent in ICM P. 
However, 25% of NICM P received appropriate therapies. 



PO MD07   SÍNDROME CORONÁRIO AGUDO E CORONÁRIAS     
        ANGIOGRAFICAMENTE NORMAIS:
        SERÃO OS DOENTES DIABÉTICOS UM GRUPO ESPECIAL?

Beatriz Saldanha Gonçalves de Picado Santos (1); Nádia Moreira (2); Francisco Soares (3); Ana Miranda (4);
Maria João Ferreira (2); Mariano Pego (2)
(1) Hospital de Santarém (2) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (3) Centro Hospilatal de Leiria (4) USF Lagoa 

INTRODUÇÃO: O prognóstico dos doentes com síndrome coronário agudo (SCA) e 
coronárias angiograficamente normais (CAN) parece ser benigno. Contudo, a fisiopatologia 
deste fenómeno é complexa envolvendo a combinação de diversos mecanismos 
fisiopatológicos. As alterações do metabolismo da glicose têm efeitos marcados no 
desenvolvimento de doença macro e micro vascular. Assim, os doentes diabéticos podem 
representar um grupo com uma evolução diferente num diagnóstico aparentemente 
benigno.O objetivo deste estudo foi comparar a sobrevivência de um grupo de doentes 
diabéticos versus não diabéticos com antecedentes de SCA e CAN. MÉTODOS: Estudo 
retrospetivo longitudinal que incluiu 102 doentes com antecedentes de SCA e CAN. Os 
doentes foram seguidos durante um período médio de 7 anos, 10 meses e 24 dias por 
consulta do processo clínico hospitalar. Compararam-se os doentes diabéticos (grupo A) 
com os doentes não diabéticos (grupo B). Consideraram-se os seguintes eventos: morte de 
qualquer causa, enfarte agudo do miocárdio (EM) e morte cardiovascular (MCV 
RESULTADOS: O grupo A representa 19,6% da população estudada.  Os dois grupos não 
apresentaram diferenças significativas quanto à idade (64,8 vs 61,7 p=0,255), género 
(feminimo 70% vs. Masculino 58,5%, p=ns) e tipo de SCA (EAM 65% vs. Angina Instável 
48,8%, p=ns). Contudo, o grupo A apresentava fração de ejeção (FE) mais baixa (68,39 vs. 
73,51 p<0,001) e creatinina mais elevada à admissão (1,2 vs 0,93 p=0,026). A 
sobrevivência global precoce é semelhante entre os dois grupos (log rank p= 0,103) 
tornando-se, a do grupo A, significativamente menor (Breslow p<0,05) no período total de 
seguimento. Não houve diferenças significativas na ocorrência de EM e MCV (log rank 
p=0,641). CONCLUSÃO: Apesar dos dois grupos apresentarem uma idade e perfil clínico 
semelhante, os doentes diabéticos sobrevivem menos. São doentes mais medicados, com 
mais disfunção renal e ventricular à admissão. Apesar de tendencialmente mais 
acompanhados têm pior prognóstico que os doentes não diabéticos. 

PO MD08   MYOCARDIAL INFARCTION:
        THE PRICE OF A NEW LEFT BUNDLE BRANCH BLOCK

Catarina (1); Fernando Montenegro Sá (1); Luís Graça Santos (1); Joana Correia (1); João Morais (1)
(1) C H Leiria 

BACKGROUND: Guidelines recommend treating patients with a new or presumed new left 
bundle branch block (LBBB) similar to those with an acute ST-segment elevation 
myocardial infarction (STEMI). In these patients, minimizing delays is known to be 
associated with improved outcomes. We aim to analyze and compare the di�erent 
components of delay from patients with new LBBB to patients with ST-elevation, 
understanding if LBBB patients are di�erently treated. In-hospital mortality (IHM) was 
considered as endpoint. METHODS: A retrospective analysis of data from consecutive 
STEMI patients enrolled in a multicenter national registry from October 2010 to 
September 2016 was conducted among 6165 patients, 69 (1.1%) of whom had new 
LBBB. The clinical characteristics and coronary angiographic findings were evaluated and 
compared between patients with new LBBB and with ST-elevation on ECG. Di�erent 
components of delay were considered according the following timings: symptom onset 
(SO), first medical contact (FMC) and reperfusion therapy (RT), including time to needle (if 
RT is fibrinolysis) or to balloon (if RT is percutaneous coronary intervention). The endpoint 
IHM was assessed through logistic regression model. RESULTS: There were di�erences 
between LBBB and ST-elevation patients regarding age (69±12 vs. 64±14, p=0.002) and 
cardiovascular risk factors [hypertension (79.1% vs. 61.0%, p=0.002) and diabetes (38.2% 
vs. 23.9%, p=0.006)]. LBBB patients had less frequently typical angina as the mainly 
symptom (85.5% vs. 93.1%, p=0.027) and a more severe acute event [Killip-Kimball class 
> I (46.4% vs. 14.2%, p<0.001)]. RT was more frequently performed in ST-elevation 
patients (60.9% vs. 82.2%, p<0.001). There were no significantly di�erences regarding 
the endpoint IHM (LBBB: 10.1% vs. ST-elevation: 5.4%, p=0.101). The di�erent 
components of delay are shown in figure. CONCLUSIONS: Individuals with LBBB are 
particularly important stratum of patients to identify. This is true not only because they 
have a higher baseline risk profile but also because there is a tendency to delay their 
treatment. For reasons not properly understood they are undertreated and managed with 
reperfusion therapy less frequently.

PO MD10   PREDITORES DE DISFUNÇÃO SISTÓLICA VENTRICULAR ESQUERDA
        APÓS SÍNDROMA CORONÁRIA AGUDA:
        DADOS DE UM HOSPITAL NÃO-TERCIÁRIO

Luís Graça Santos (1); Fernando Montenegro Sá (2); Catarina Ruivo (2); Rita Carvalho (1); Sidarth Pernencar (1); 
Alexandre Antunes (1); Fátima Saraiva (1); Joana Correia (1); Joana Guardado (1); Pedro Gomes (1);
Francisco Soares (1); João Morais (1)
(1) Centro Hospitalar de Leiria (2) Centro Hospitalar Leiria 

INTRODUÇÃO: A disfunção sistólica ventricular esquerda (DSVE) é um forte marcador de 
pior prognóstico na síndrome coronária aguda (SCA) mas a informação sobre preditores 
independentes de DSVE após SCA é escassa. Assim, é importante a pesquisa destes 
determinantes de modo a melhor tratar os doentes com SCA, prevenir o desenvolvimento 
de insuficiência cardíaca e melhorar o prognóstico. OBJECTIVO: Identificar os preditores de 
DSVE após SCA e de que forma influenciam o prognóstico. POPULAÇÃO E MÉTODOS: 
Análise retrospectiva de 327 doentes com SCA consecutivamente admitidos para 
coronariografia num hospital não-terciário entre Janeiro de 2014 e Dezembro de 2015. 
Todos os doentes foram avaliados ecocardiograficamente antes da alta, com avaliação da 
fracção de ejecção ventricular esquerda (FEVE), e foram seguidos durante um ano. Os 
doentes foram divididos em dois grupos de acordo com a FEVE: A – FEVE ≥ 40% (n=287; 
87,8%); B – FEVE < 40% (n=40, 12,2%) que define DSVE. Uma regressão logística 
multivariada foi usada para avaliar preditores independentes de DSVE após SCA. 
RESULTADOS: A idade média dos doentes foi 65.6±13.2 anos, 97 (29,7%) eram do 
género feminino e 141 doentes (43,1%) apresentaram-se com SCA sem 
supradesnivelamento de ST. Doentes que se apresentam com SCA com 
supradesnivelamento de ST, taquicardia (>100 bpm) e sinais de insuficiência cardíaca (IC; 
Killip-Kimbal ≥ 2) à admissão, e aqueles com história pregressa de IC ou medicados com 
anticoagulantes orais foram significativamente mais vulneráveis ao desenvolvimento de 
DSVE. Estes doentes com DSVE mostraram níveis mais elevados de biomarcadores de 
necrose miocárdica e de peptídeos natriuréticos durante a hospitalização. Foram também 
mais frequentemente sujeitos a acesso femoral para coronariografia e a maior 
referenciação para cirurgia de revascularização. A mortalidade a um ano foi superior no 
grupo B (ver tabela). A regressão logística mostrou forte associação classe Killip-Kimbal ≥ 
2 à admissão (OR 2,6; IC95%; 1,2-5,6; p=0.016), nível máximo de peptídeo natriurético 
cerebral (BNP) ≥ 200 pg/mL durante o internamento (OR 3.9; IC95%; 1,3-11,8) e DSVE. 
CONCLUSÃO: Com base nesta amostra unicêntrica de doentes com SCA sujeitos a 
coronariografia, a DSVE após SCA, que teve uma incidência de 12,2%, pode ser predita pela 
avaliação de sinais de IC na admissão e níveis máximos de BNP acima de 200 pg / mL 
durante a hospitalização. Esta característica associou-se a maior mortalidade. Portanto, 
esses doentes devem ser identificados precocemente e sujeitos a um tratamento mais 
diligente.

PO MD11   FEMORAL VASCULAR ACCESS USE FOR CORONARY ANGIOGRAPHY   
        AS A PREDICTOR OF WORSE IN-HOSPITAL OUTCOMES IN PATIENTS   
        ADMITTED WITH ACUTE CORONARY SYNDROME:
        A NATIONWIDE MULTICENTRIC ANALYSIS

Luís Graça Santos (1); Fernando Montenegro Sá (2); Catarina Ruivo (2); Sidarth Pernencar (1); 
Alexandre Antunes (1); Fátima Saraiva (1); Joana Correia (1); João Morais (1)
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INTRODUCTION: Higher rates of thirty-day mortality, major adverse cardiovascular 
events and major bleeding are well-established among patients subjected to femoral 
vascular access (FA) use for coronary angiography (CA) after Acute Coronary Syndrome 
(ACS). However, information from multicentric data is lacking about in-hospital outcomes. 
PURPOSE: To evaluate how the vascular access used for CA in ACS patients influences 
in-hospital outcomes. METHODS: A retrospective analysis of data from consecutive ACS 
patients enrolled in a multicenter national registry from January 2013 to December 2015 
was conducted, identifying 6074 who underwent CA. Baseline characteristics, type of 
ACS, coronary anatomy when know, therapeutic strategy, in-hospital medication, adverse 
events during hospitalization, left ventricular function evaluation, mortality and length of 
stay were evaluated globally and separately (femoral vs. radial artery access). Logistic 
regression analysis were performed, looking for independent predictors of in-hospital 
mortality, length of stay over 72 hours, and complications (defined as any of the following: 
re-infarction, new onset of heart failure, auricular fibrillation, high degree atrioventricular 
block, sustained ventricular tachycardia, resuscitated cardiac arrest, ischemic stroke or 
major bleeding). RESULTS: Overall, the mean age was 65±13 years, 1510 (24.9%) were 
female and 2603 (42.9%) were admitted with ST segment elevation myocardial infarction 
(STEMI) which was more frequent among FA patients (49.2% vs. 41.6%, p<0.001). RA 
was used in 5088 patients (83.8%) and FA in 986 (16.2%), with angioplasty performed in 
76.4% and 76.1% of patients, respectively (p=0.796). After exclusion of missing data for 
each multivariate logistic regression analysis, FA was associated with higher rate of 
in-hospital complications (odds ratio [OR]: 2.07; 95% confidence interval [CI]: 1.59-2.71; 
p<0.001; n=4156) and length of stay over 72 hours (OR: 1.68; 95% CI: 1.29-2.19; 
p<0.001; n=2922) but not with higher in-hospital mortality (OR: 1.24; 95% CI: 0.61-2.55; 
p=0.554; n=4161). CONCLUSION: In the present series of ACS patients who underwent 
coronary angiography, femoral vascular access, used in only 16.2% of cases, was 
associated with higher rate of in-hospital complications and longer hospitalization but not 
with in-hospital mortality. Therefore, this should be taken in account before coronary 
angiography and radial artery access performed, whenever technical conditions and 
patient’s factors allow it, in order to reduce morbidity and costs related to complications 
and higher length of stay.

PO MD12   HEMOGLOBINA GLICADA E SÍNDROMES CORONÁRIAS AGUDAS -
        UM MARCADOR ÚTIL NA PREVISÃO DE RESULTADOS?

João Ferreira (1); Sílvia Monteiro (1); Francisco Gonçalves (2); Pedro Monteiro (2); Mariano Pêgo (1)
(1) Serviço de Cardiologia - Hospitais da Universidade de Coimbra - CHUC (2) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

INTRODUÇÃO: A qualidade do controlo glicémico em doentes diabéticos está diretamente 
relacionada não só com a gravidade da doença arterial coronária (DAC) mas também com 
a sobrevivência após uma síndrome coronária aguda (SCA). Para determinar a adequação 
deste controlo podemos utilizar a hemoglobina glicada (HbA1c), um excelente marcador 
para a identificação da glicémia média nas 12 semanas prévias à sua aferição. Contudo, 
não está bem estabelecido o impacto deste marcador no processo da aterosclerose 
coronária e no outcome clínico em doentes com SCA. OBJECTIVOS: Avaliar a correlação 
entre os níveis intra-hospitalares de HbA1c e a gravidade da DAC numa coorte de doente 
diabéticos admitidos por SCA. MATERIAL E MÉTODOS: Foram recolhidos 
prospetivamente dados de doentes diabéticos admitidos pelo diagnóstico de SCA numa 
unidade de cuidados intensivos cardíacos (UCIC). Todos os doentes foram submetidos a 
coronariografia. Estratificaram-se os doentes em 2 grupos baseados na percentagem 
mediana de HbA1c (≤6.5% “Baixa” e >6,5% “Alta). A gravidade da DAC foi avaliada pelo 
número de vasos coronários com estenoses ≥50%. Comparou-se gravidade da DAC, 
comorbilidades e mortalidade intra-hospitalar entre os 2 grupos. RESULTADOS: Foram 
incluídos no estudo um total de 1225 doentes. A idade média foi de 66.5 ± 11.7 anos no 
grupo de HbA1c “baixa” e de 65.8 ± 11.1 no grupo de HbA1c “alta”, p=0.322. Na nossa 
amostra 71.1% (n=873) dos doentes eram do sexo masculino. Verificou-se maior 
prevalência de hipertensão arterial no grupo de HbA1c “alta” (78.7% vs. 86.3%, p=0.001) 
e maior prevalência de dislipidémia no mesmo grupo (88% vs. 82.1%, p=0.01). Verificou-se 
maior prevalência de tabagismo ativo no grupo de HbA1c “baixa” (16.7% vs. 11.9%, 
p=0.018). A gravidade da DAC foi significativamente mais alta no grupo de HbA1c “alta” 
versus HbA1c “baixa” (1.91 ± 1.2 vs. 1.76 ± 1.1, p=0.017). Foi verificado um aumento 
significativo do número médio de vasos com estenose importante à medida que 
aumentam os níveis de HbA1c (p=0.002). Após análise multivariada verificou-se que as 
variáveis score GRACE (p<0.001), classe Killip-Kimball máxima (p=0.019), FEVE (p<0.001), 
PCR máxima(p<0.001), HbA1c máxima (p=0.026) e creatinina máxima (p<0.001) foram 
consideradas preditores independentes de gravidade de DAC. A taxa de mortalidade na 
amostra (óbitos/1000 internamentos) foi de 23.67, sem diferenças significativas entre os 
grupos. CONCLUSÕES: Nos doentes diabéticos admitidos por SCA a gravidade da DAC foi 
superior naqueles que apresentaram à admissão níveis de HbA1c >6.5%. A HbA1c 
mostrou ser um preditor útil em contexto de SCA que poderá ser utilizada para melhorar o 
manejo intra-hospitalar destes doentes assim como aprimorar estratégias de prevenção 
secundária.

PO MD13   EXISTIRÃO CRITÉRIOS PARA REVASCULARIZAÇÃO NOS DOENTES
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INTRODUÇÃO: A realização de angioTC cardíaca (MDCT) está indicada nos doentes (dts) 
com probabilidade pré-teste baixa a intermédia de doença coronária (DC). Apesar do 
elevado potencial da MDCT na caracterização das placas ateroscleróticas, existem 
actualmente importantes limitações à capacidade desta técnica identificar lesões com 
potencial indicação para revascularização. OBJECTIVOS: Identificar critérios para 
revascularização nos dts que apresentam DC significativa na MDCT. MÉTODOS: Estudo 
retrospetivo, unicêntrico, de 1102 dts consecutivos submetidos a MDCT. Foram avaliados 
os dts com DC significativa por MDCT (placas>50%)  ou Score de cálcio >400,  
referenciados para coronariografia invasiva. Foram estudadas variáveis demográficas, 
clinicas e tomográficas, em 2 grupos de dts: revascularizados VS não revascularizados. As 
variáveis contínuas foram apresentadas pela respetiva média ± DP/ mediana e AIQ. Na 
análise dos dados utilizou-se o teste do qui-quadrado, o teste t de Student para amostras 
independente e Mann-whitney, através do software estatístico SPSS versão 20.0. 
RESULTADOS: Foram estudados 103 dts, 66 do sexo masculino, com idade média de 
63,1±9,7anos. As diferenças entre os dois grupos são apresentadas na tabela. Das 
variáveis avaliadas, a única que mostrou uma associação estatisticamente significativa 
com a necessidade de revascularização foi o tipo de dor torácica (p=0,02). No caso do 
doente apresentar dor torácica típica, tem uma hipótese de necessitar de revascularização 
de 1,9:1 relativamente a ter dor não anginosa ou atípica (95% IC: 1,30 – 2,93, p=0,010). 
CONCLUSÕES: Nesta população de dts com DC significativa por MDCT, a dor torácica típica 
sugere uma hipótese de revascularização, relativamente à dor atípica e não anginosa, de 
1,9:1.

PO MD14   ANGINA ESTÁVEL:
        EXISTIRÃO PREDITORES DE PROGRESSÃO DE DOENÇA?
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INTRODUÇÃO: A progressão da doença coronária (DC) estável é altamente prevalente, 
apesar da intervenção farmacológica e da mudança de estilos de vida sobre os diversos 
factores de risco cardiovasculares. A identificação de marcadores de risco que permitam 
aferir a progressão da DC torna-se fundamental na prática clínica para melhor orientação 
dos doentes (dts), nomeadamente na referenciação para testes invasivos. OBJECTIVOS: 
Identificar marcadores de progressão de doença aterosclerótica nos doentes com angina 
estável. MÉTODOS: Estudo unicêntrico de 216 dts consecutivos admitidos eletivamente 
para realização de coronariografia no contexto de sintomatologia anginosa e/ou teste de 
isquémia positivo. Realizada subanálise dos dts com antecedentes de DC documentada 
por coronariografia e que repetiram o exame, tendo sido estudadas variáveis 
demográficas, clinicas e laboratoriais em 2 grupos de dts: com progressão VS sem 
progressão de doença. DC significativa foi definida como a presença de pelo menos uma 
lesão condicionando estenose luminal ≥ 50% em pelo menos um vaso epicárdico. 
Progressão de DC foi definida como a presença de pelo menos uma lesão condicionando 
estenose ≥ 50% em pelo menos um vaso epicárdico, previamente não existente. 
RESULTADOS: Foram estudados 51 dts, 36 do sexo masculino, com idade média de 
59,73±7,78 anos. Em 36 dts observou-se progressão de doença. Este grupo apresentou 
valores mais elevados de ApoB (92,35 (80,60-115,50) mg/dL VS 73,10 (60,00-97,40) 
mg/dL, p=0,026), homocisteína (12,65 (10,89-15,47) umol/L VS 9,06 (8,18-10,40) 
umol/L, p=0,001) e do ratio ApoB/A1 (0,74±0,20 VS 0,62±0,13, p=0,046) e valores mais 
baixos de folatos (5,80 (4,50-8,20) ng/mL VS 10,00 (5,45-14,5) ng/mL, p=0,040) 
relativamente ao grupo que não apresentou progressão de doença. A Homocisteína foi o 
único preditor independente de progressão de DC pela análise multivariada (OR = 1,65, 
95% IC 1,040-2,64 p=0,03). CONCLUSÕES: Os resultados sugerem que, na nossa 
população, valores mais elevados de homocisteína sérica poderão predizer de forma 
independente a progressão de DC.

PO MD15   VERY LONG-TERM OUTCOMES AFTER IMPLANTABLE CARDIOVERTER  
        DEFIBRILLATOR FOR PRIMARY PREVENTION IN PATIENTS WITH   
        ISCHEMIC AND NONISCHEMIC CARDIOMYOPATHIES
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The number of implantable cardioverter defibrillator (ICD) for primary prevention has 
considerably increased during the last decade. The first evidence came from patients (P) 
with ischemic cardiomyopathy (ICM), then extended to P with nonischemic 
cardiomyopathies (NICM), even if the magnitude of evidence was less significant. Recent 
evidence has questioned the benefit of ICD implantation in NICM.  Purpose: to evaluate the 
long-term occurrence of  ventricular tachyarrhythmic events and overall mortality in ICM 
and NICM P who received an ICD for primary prevention of sudden death. METHODS: 
Retrospective, descriptive and correlation study extended to P with ICD for primary 
prevention in ICM and dilated NICM. P with hypertrophic cardiomyopathy, right ventricular 
arrhythmogenic cardiomyopathy, left ventricle noncompaction and inherited 
channelopathies were excluded. Basal clinical characteristics of the P were analysed. Uni 
and multivariate analysis of arrhythmic events with ICD appropriate therapy and overall 
mortality was performed. The statistical methods used were Mann-Whitney's U test, 
Chi-squared test and Cox regression. RESULTS: Within a population of 266P, 48,5% had a 
NICM and 51,5% ICM (78,6% male; 61,2+10,8 years; 45% with a resynchronization 
therapy system). The mean follow-up time was 61 months (6-139). There was no 
statistically significant di�erence between groups regarding gender, NYHA class, left 
ventricular ejection fraction and follow-up duration. The mortality rate was 14,7%, with no 
significant di�erence between both groups. Appropriate therapies (antitachycardia pacing 
and shock) occur in 30,1% of the P, significantly higher in ICM P (35% vs. 25 %, p <0.05). 
One out of four of the NICM P had at least one arrhytmic event treated via ICD. 
CONCLUSION: In very long-term follow-up after ICD implantation for primary prevention, 
ventricular tachyarrhythmic events, treated via ICD, were more frequent in ICM P. 
However, 25% of NICM P received appropriate therapies. 



PO MD16   ANGOR E A PERPLEXIDADE DE UM SINTOMA COMUM
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As fístulas coronárias estão presentes em 0,002% da população. A maioria dos doentes 
com anomalias das artérias coronárias permanecem assintomáticos, mas sintomas e 
complicações podem aparecer com a idade. Doentes com fístulas coronárias podem 
apresentar-se com queixas de angor de esforço, enfarte agudo do miocárdico, insuficiência 
cardíaca ou morte súbita. Os autores apresentam o caso clínico de uma mulher de 73 anos, 
com história pessoal de HTA não controlada e dislipidemia, avaliada em consulta por 
quadro, com um ano de evolução, de cansaço e angor perante esforços progressivamente 
menores. Ao exame físico evidenciava-se perfil hipertensivo (170/80mmHg); sem outros 
achados de relevo. Dos exames complementares de diagnóstico a salientar prova de 
esforço inconclusiva, ecocardiograma transtorácico com ventrículo esquerdo dilatado, 
função sistólica global (FSGVE) ligeiramente deprimida e hipocinésia global, mais marcada 
ao nível da parede inferior, septal inferior e dos segmentos apicais da parede lateral e 
anterior; cintigrafia perfusão miocárdica com isquémia antero-apical. Foi solicitada 
angiografia coronária que revelou coronárias sem lesões, uma fístula de pequeno calibre 
da artéria descendente anterior (DA) para a artéria pulmonar (AP) e uma fístula de grande 
calibre da artéria coronária direita (CD) para a artéria pulmonar. Foi realizado encerramento 
percutâneo da fístula da CD-AP, tendo evoluído com resolução completa dos sintomas 
iniciais e com recuperação progressiva da FSGVE. Cerca de 6 meses depois realizou 
angio-tomografia computorizada cardíaca que confirmou o sucesso do procedimento e a 
presença de pequena fístula entre DA-AP. Admitiu-se tratar-se de uma cardiomiopatia 
isquémica associada a anomalias coronárias - fístula coronária. Este caso é ilustrativo de 
uma etiologia rara de angor de esforço. Os autores apresentam este caso ressaltando a 
importância do diagnóstico diferencial e salientam que, apesar da história natural das 
fístulas coronárias ser variável, é amplamente aceite que doentes sintomáticos sejam 
tratados. Quando não tratadas, as fístulas hemodinamicamente significativas podem 
resultar em sintomas ou sequelas em aproximadamente 63% dos doentes acima dos 20 
anos.
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INTRODUCTION: 2D-speckle tracking echocardiography (2D-STE) derived strain 
parameters have been proposed as non-invasive measurements of myocardial 
deformation and function. However, the e�ects of left ventricular (LV) loading conditions 
on 2D-STE derived LV longitudinal strain (GLS) have not been totally elucidated and the 
results of some studies regarding the load dependency of GLS are controversial. AIM: To 
characterize the e�ects of acute load change (preload increase) on LV GLS. METHODS 
AND RESULTS: We evaluated the variation of LV GLS by 2D-STE, in response to a preload 
increasing maneuver (leg lifting maneuver – LLM), in a population of 30 healthy 
individuals. Clinical, demographic and echocardiographic parameters (including LV 
longitudinal mechanics obtained with 2D-STE before and after LLM) were described. The 
population had a mean age of 27 ± 4 years and 73% were women. Increased preload to 
the heart with LLM was confirmed by an increase in the maximal diameter of the inferior 
vena cava (16 ± 3.5 vs 22 ± 3.3 mm, p <0.01). No significant changes in left atrial volume, 
LV ejection volume and LV ejection fraction were observed in response to the LLM. There 
was a significant variation of global LV GLS (-21.9 ± 2.3 vs -23.2 ± 1.6%, p <0.001, ∆ 1.25 
%, 95% IC 0.5-1.91) – figure. An increase in right ventricular longitudinal function with LLM 
(TAPSE 22.5 ± 5.4 vs 25.5 ± 0.5 mm, p = 0.005, ∆ 2.9, 95% IC 0.9-4.8) was also observed. 
CONCLUSION: To our knowledge this is the first study performed to assess the e�ect of 
preload increase in GLS using the LLM in healthy individuals. In this study, the absolute LV 
GLS value increased significantly in response to preload increase (LLM). The dependence 
of GLS on preload is in accordance with the Frank-Starling Law, in which an increase in 
preload in a healthy individual lead to an increase in myocardial contractility. These 
findings suggest that LV GLS is a sensitive parameter for detecting subtle changes in LV 
longitudinal function.
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INTRODUÇÃO: A miocardiopatia de takotsubo (MT) é cada vez mais descrita como uma 
miocardiopatia de “stress” podendo ser desencadeada por factores físicos e 
emocionais.Tem sido descrito uma maior prevalência de patologia neuropsiquiátrica 
nestes doentes mas pouco se sabe sobre as suas características. OBJECTIVOS: Avaliar e 
caracterizar a população de doentes com MT e antecedentes de patologia psiquiátrica. 
MÉTODOS: Estudo multicêntrico retrospectivo incluindo 234 doentes internados com o 
diagnostico de MT. Foram constituídos dois grupos: um grupo A, com antecedentes de 
patologia psiquiátrica (n=17; 7.3%), e um grupo B, sem antecedentes psiquiátricos 
conhecidos (n=217; 92.7%). Os grupos foram comparados quanto às suas características 
demográficas, comorbilidades, factores precipitantes, apresentação clínica, alterações 
eletrocardiográficas, ecocardiográficas e evolução em internamento. Foi efetuada a 
análise estatística utilizando o SPSS versão 23.0. RESULTADOS: Os doentes com 
antecedentes de patologia psiquiátrica não apresentaram diferenças significativas quanto 
ao género, idade ou comorbilidades relativamente aos restantes. A existência de um factor 
precipitante não foi mais frequente neste grupo (47.1% vs 60.4%; p 0.282), assim como 
não foi a existência de stress emocional (35.3% vs 47.5%; p 0.33). A apresentação clínica 
dos doentes não diferiu entre os dois grupos, sendo a dor torácica a principal queixa à 
apresentação (100% vs 86.2%; p 0.139). As características do ECG e do ecocardiograma 
não diferiram significativamente entre os 2 grupos, incluíndo o tipo de MT. Durante o 
internamento, os doentes com patologia psiquiátrica não apresentaram uma diferença 
significativa na taxa de eventos em comparação com os restantes. CONCLUSÕES: Na 
análise efectuada, os doentes com miocardiopatia de takotsubo com antecedentes 
psiquiátricos não apresentaram características significativamente diferentes dos 
restantes doentes com MT. O prognóstico intra-hospitalar dos doentes com patologia 
psiquiátrica parece ser semelhante ao dos restantes doentes com MT.
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INTRODUCTION: The Platypnea-Orthodoxy Syndrome (POS) is a rare condition which is 
becoming increasingly recognized, characterized by onset or worsening of dyspnea with 
orthostatism (platypnea) and arterial desaturation (orthodesoxy) that is relieved by 
returning to a recumbent position. The mechanism responsible for this syndrome is not 
entirely understood. The most common cause of this syndrome is the Pantent Foramen 
Ovale (PFO), usually asymptomatic for decades. In rare occasions, a shift in the right/left 
intra-cardiac pressure relationship (e.g. Pulmonary Embolism (PE)), or a change in thoracic 
anatomy causing a change in the direction of the venous blood inflow into the PFO (e.g. 
Thoracic Kyphosis) can lead to POS. CLINICAL CASE: A healthy 80 year old woman, 
presented in our emergency department with sudden onset dysarthria and right side 
hemiparesis. She was admitted with the diagnosis of Ischemic Stroke, as confirmed by 
head Computed Tomography (CT) scan. Her 12-lead electrocardiogram on admission was 
in sinus rhythm, and the Transthoracic Ecocardiography (TTE) showed no structural 
changes besides a septal hypertrophy (17 mm). During hospitalization she started 
complaining of dyspnea that appeared whenever she sat up, and reverted on recumbent 
position, associated with arterial oxygen desaturation refractory to oxygen 
supplementation. Angio-CT scan of her lungs that showed no signs of PE and excluded 
lung disease. A Ventilation/Perfusion scan showed several peripheral emboli in the 
pulmonary vascular bed. In another TTE, no significant changes were identified. 
Suspecting POS, a Transesophageal Echocardiography (TOE) was performed, showing an 
interauricular septum with an hyperdynamic movement, with abundant passage of 
contrast from the right atrium to the left, compatible with PFO.The patient was then 
referred for percutaneous closure. At 1-month follow-up patient presented with no 
cardiovascular symptoms, with a peripheral oxygen saturation of 94% while sitting and 
with no oxygen supplementation. Follow-up TOE confirmed the presence of the closing 
device in the right position, without any passage of contrast. Patient still had some 
neurologic deficits but was autonomous, and was still in physical rehabilitation. 
CONCLUSÕES: This case is an example of the diversity of the manifestations of PFO. For 
80 years the patient was asymptomatic, as happens with most patients with PFO. She 
first presented with an ischemic stroke of sudden onset, possibly originated in a 
Paradoxical Embolism. This could mean that there was some degree of right-left shunt, 
without any symptoms. During her hospital stay she su�ered a PE, possibly justifying the 
onset of POS, due to a pressure increase in the right atrium.The TOE enabled the detection 
of the structural anomaly. Percutaneous closure of the anatomical defect allowed 
e�ective treatment, confirming the diagnosis of POS caused by PFO.
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BACKGROUND: Pulmonary hypertension (PH) is a complication of left heart disease with 
a small subset having elevated transpulmonary gradient (TPG), diastolic pulmonary 
gradient (DPG) or pulmonary vascular resistance (PVR). We hypothesize that 
phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE5i) in type 2 PH, while controversial, may have a 
di�erent e�ect with specific hemodynamic profiles. METHODS: We retrospectively 
enrolled 195 patients with type 2 PH and created the following groups: group A with TPG
≥14 mmHg and DPG≥7 mmHg; group B with TPG≥14 and DPG<7; group C with TPG<14 
and DPG<7. All groups had PVR ≥ 3.WU Parameters before and after PDE5i were collected.
RESULTS: About 57% of patients were started on PDE5i. Prevalence of the di�erent 
profiles was: 15% for group A; 39% for group B; 20% group for C. Patients that were 
started on PDE5i had higher values of MPAP (p<0.001), PVR (p<0.001) and TPG 
(p<0.001) and lower values of cardiac output (CO) (p=0.01). No significant di�erences 
were observed in DPG values. After institution of PDEi5, there was an overall significant 
decrease of MPAP (44 to 39, p<0.001), PVR (6.3 to 3.4, p<0.001), capillary wedge 
pressure (CWP) (25 to 23mmHg, p=0.03), while CO was significantly increased (3.2 to 3.9 
L.min-1, p<0.001). This e�ect seemed to be driven by group B, as per subgroup analysis 
showed in the table. PVR reduction was seen in groups A, B and C. CO increase was 
notorious in group B and also in groups A and C. CONCLUSIONS: A high prevalence of a 
hemodynamic profile with high TPG and PVR and low DPG was found. Hemodynamic 
parameters in patients under PDE5i significantly improved, particularly in the group with 
isolated high TPG, but not with high DPG.
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BACKGROUND: In the past 12 years there has been many advances in cardiovascular 
medicine. Management of acute coronary syndromes (ACS) has improved since the 
globalization of percutaneous coronary intervention (PCI), the enhancement of triage and 
referral systems to the emergency department and more recently with the application of 
high-sensitivity-troponin assays (hSTnI). PURPOSE: We aim to describe trends and 
outcomes of ACS during a 12-year period in a single centre. METHODS: We 
retrospectively included 3545 patients that were admitted to our tertiary acute coronary 
unit (ACU) over a 12-year period (2005-2016) with a first diagnosis of acute coronary 
syndrome. We built a forecasting regression model to determine significant trends over 
time regarding baseline demographic characteristics, classification of acute coronary 
syndrome [ST elevation acute myocardial infarction (STEMI), non-STEMI (NSTEMI) and 
unstable angina (UA)] and main interventional strategy (PCI or coronary arterial bypass 
grafting, CABG). RESULTS: Mean age significantly decreased over the 12-year period 
(-0.25 years per year, ptrend= 0.004), while the proportion of males significantly 
increased (+7.5%, ptrend= 0.002). Prevalence of arterial hypertension did not change 
appreciatively over time (+1.6%, ptrend=0.302), while both dyslipidemia (+18.2%, 
ptrend<0.001) and type 2 diabetes mellitus (+6.6%, ptrend=0.042) significantly 
increased. Proportion of STEMI in the cohort increased over time (+9%, ptrend=0.013), 
while NSTEMI significantly decreased, albeit to a smaller degree (-2.9%, ptrend=0.038), as 
depicted in the figure. Although the overall rate of UA did not significantly change 
(ptrend=0.561), after the introduction of hsTnI assays in our institution (since 2014), a 
12.7% decrease was observed (ptrend=0.014). Death during admission to the ACU 
remained stable over the follow-up period (-1.1%, ptrend=0,189). The rate of PCI markedly 
and significantly increased (+19.5%, ptrend<0.001), while the rate of CABG did not 
change over time (-0.7%, ptrend=0.321).  CONCLUSIONS: Epidemiology in the ACU 
significantly changed over a 12-year period, with a small trend towards younger, male 
patients and an increase in the proportion of STEMI. Introduction of hsTnI resulted in a 
decrease of UA admissions. Overall, death during admission did not changed significantly. 
As expected, a remarkable growth in the rate of PCI was found.
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A dissecção da aorta consiste numa lesão ao nível da íntima da aorta e consequente 
criação de um falso lúmen com propagação distal ou proximal. É uma emergência médica 
associada a elevada morbimortalidade e está associada a factores de risco 
cardiovasculares como a hipertensão e a dislipidemia ou a doenças hereditárias do 
colagénio. Mulher de 37 anos, com antecedentes de obesidade e hipertensão arterial 
(HTA), medicada com ramipril 10mg. Sem outros antecedentes conhecidos. Recorreu ao 
Serviço de Urgência por dor retroesternal com duas horas de evolução e irradiação 
submandibular, associada a náuseas e vómitos, que cedeu após nitroglicerina sublingual e 
morfina EV. Ao exame objetivo: TA 160/70 mmHg, estabilidade hemodinâmica, sem sinais 
de insuficiência cardíaca. Auscultação cardíaca com sopro mesossistólico no foco aórtico 
II/VI com irradiação carotídea e sopro protodiastólico I/VI. Realizou ECG que mostrou ritmo 
sinusal, critérios de voltagem de hipertrofia ventricular esquerda (HVE) e onda T 
invertida/bifásica em DI, aVL, V4-6. Analiticamente destacavam-se anemia 
normocítica/normocrómica com 10mg/dL, creatinina sérica 1.3 mg/dL e enzimas cardíacas 
negativas. Foi medicada com AAS 250mg e clopidogrel 300mg e transferida com o 
diagnóstico inicial de síndrome coronário agudo. Na admissão mantinha-se assintomática 
e hemodinamicamente estável, tendo-se constatado diferencial tensional nos membros 
superiores. Realizou ecocardiograma transtorácico que mostrou dilatação da aorta 
ascendente e flap de disseção aórtica na raiz da aorta e crossa da aorta, sem compromisso 
dos óstios coronários; insuficiência aórtica moderada por dilatação do anel; HVE e 
ausência de derrame pericárdico. Realizou AngioTC que confirmou o diagnóstico de 
disseção da aorta ascendente e arco aórtico (tipo A Stanford). Foi imediatamente 
referenciada para tratamento cirúrgico. A apresentação clínica da disseção aórtica é 
variada e requer elevado índice de suspeição clínica, sendo que por vezes pode simular 
síndrome coronário agudo ou outros diagnósticos. Destaca-se também neste caso a 
provável relação com HTA em idade jovem, possivelmente de causa secundária.
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INTRODUÇÃO: As miocardiopatias restritivas (MCR) são um grupo de doenças 
incapacitantes e de progressão indolente que resultam de processos que culminam em 
disfunção predominantemente diastólica. Os autores apresentam um caso de MCR 
secundária a doença de armazenamento. RELATO DE CASO: Homem, 35 anos, de raça 
caucasóide, foi internado a partir do Serviço de Urgência (SU) por quadro de cansaço fácil, 
dispneia e dor aguda, em “facada”, localizada ao hemitórax direito com algumas semanas 
de evolução. À admissão, apresentava-se cianótico, eupneico, com turgescência venosa 
jugular marcada, ritmo de “galope” com 4º som cardíaco, múrmurio vesicular abolido à 
direita, ascite ligeira, hepatomegália, edema pré-tibial bilateral exuberante e sinais de 
insuficiência venosa crónica avançada bem como evidência de hipocratismo digital. Era 
conhecido historial de flutter auricular paroxístico. No eletrocardiograma destacava-se 
anomalia auricular esquerda e padrão de sobrecarga ventricular esquerda. A radiografia do 
tórax mostrou derrame pleural direito importante que condicionava colapso dos lobos 
pulmonares médio e inferior. O ecocardiograma transtorácico demonstrou função sistólica 
preservada apesar de pressões de enchimento aumentadas, dilatação ventricular direita 
com depressão de função, dilatação marcada de ambas as aurículas, insuficiência aórtica, 
mitral e tricúspide moderadas, veia cava inferior dilatada com diminuição da cinética 
respiratória e aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar. PROBLEMAS E 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: O diagnóstico diferencial de MCR deve incluir outras causas 
de disfunção diastólica. É imperioso excluir pericardite constritiva, situação 
potencialmente curável por cirurgia. A MCR é, na maioria das vezes, classificada em função 
do processo patológico subjacente (armazenamento, infiltrativa, não-infiltrativa, 
inflamatória ou idiopática), com implicação quer no tratamento como no prognóstico. 
DISCUSSÃO: Após estudo analítico dirigido, objetivaram-se níveis muito elevados de 
ferritina, policitémia e marcadores de colestase discretamente elevados. As serologias 
para vírus hepatotrópicos foram negativas. A biópsia hepática revelou sinais de estase 
crónica e hemossiderose moderada. O genótipo HFE com evidência de heterozigotia com 
H63D/C282Y veio confirmar o diagnóstico de hemocromatose hereditária com 
envolvimento cardíaco e hepático. Iniciou então programa de flebotomias regulares 
encontrando-se, de momento, em lista de espera para transplante cardíaco. CONCLUSÃO: 
Em regra, a clinica atribuível a MCR surge tardiamente no decurso da doença, numa fase já 
irreversível. O curso natural da doença é variável dependendo da patologia de base, mas o 
tratamento é na maioria das vezes insatisfatório e o prognóstico sombrio, com 
deterioração tipicamente célere.
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BACKGROUND: Predicting outcome after an acute coronary syndrome (ACS) is of 
paramount importance to design proper secondary prevention strategies. Can 
Low-density lipoprotein (LDL) cholesterol at admission be of any help? PURPOSE: to 
evaluate the value of admission levels of LDL cholesterol on outcome prediction in ACS 
patients. POPULATION AND METHODS: In a single center, 2819 patients admitted for 
ACS were studied. Clinical, demographic and outcome data was collected in a prospective 
manner. Patients were divided into quartiles according to LDL cholesterol levels at 
admission:  quartile 1 (<97mg/dL, N=715), quartile 2 (97-122mg/dL, N=702), quartile 3 
(123-148mg/dL, N=699) and quartile 4 (≥149mg/dL, N=703). The primary endpoint was 
in-hospital death. RESULTS: In this cohort, average age was 68±13, and 69% of patients 
were males. At admission, mean LDL cholesterol level was 126±39, triglycerides was 
158±115 and HDL was 43±11 mg/dL. No significant di�erence was found between 
quartiles in regards to the proportion of males, but patients in lower quartiles were 
significantly older (70±12, 68±12, 66±12 and 62±12 respectively, p<.0005), had lower 
levels of high-density lipoprotein cholesterol and triglycerides, had a higher prevalence of 
diabetes and dyslipidemia, were more often medicated with statins as well as aspirin, 
beta-blockers, renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors, calcium channel blockers 
and diuretics and had higher rates of prior coronary revascularization. Overall in-hospital 
mortality was 3.9% and was unexpectedly lower as quartiles increased (6.6, 4.3, 2.4 and 
2.4% respectively, p<.0005), despite no significant di�erence registered between 
quartiles regarding the number of diseased vessels and significantly higher peak troponin 
levels in higher quartiles. After adjustment for conventional cardiovascular risk factors 
(including hypertension, dyslipidemia, diabetes mellitus, smoking status and lipid profile), 
cardiovascular drug therapy (including statins) and prior revascularization, LDL quartiles 
remained as independent predictors of in-hospital mortality, as well as age and peak 
troponin levels. CONCLUSIONS: LDL cholesterol at admission is a useful outcome predictor 
in ACS patients, and can be used to better tailor in-hospital treatment and secondary 
prevention strategies. However, further investigation is necessary to fully understand 
how lower levels of LDL cholesterol can negatively impact short-term prognosis following 
an ACS.
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INTRODUÇÃO: A reabilitação cardíaca (RC) foi definida pela OMS como “o conjunto de 
atividades necessa´rias para fornecer ao doente com cardiopatia uma condição física, 
mental e social tão elevadas quanto possi´vel, que lhe permita retomar o seu lugar na vida 
da comunidade”. Além da melhoria da capacidade funcional a RC assume um papel 
importante na prevenção secundária, implementando estilos de vida saudáveis, educação 
para a saúde e melhorando a adesão à terapêutica. Os programas de RC estão atualmente 
estruturados em 4 fases, cada uma com objetivo, enquadramento e duração específicas. 
Em Portugal continua a verificar-se uma fraca expressão dos programas de RC. 
OBJECTIVOS: Avaliar a evidência da necessidade de incluir os cuidados de saúde 
primários (CSP), nomeadamente o médico de família (MF), nos programas de RC, com vista 
à melhoria da adesão dos doentes e, em última linha, redução da morbimortalidade. 
MATERIAL E MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica realizada a 20 de Junho de 2017, de 
artigos de Revisão Sistemática, Meta-análises, Guidelines e Ensaios Clínicos 
Aleatorizados. Limite temporal estabelecido – artigos publicados nos últimos 10 anos - em 
lnglês e/ou Português. Termos selecionados: “cardiac rehabilitation”, “Family medicine” ou 
“primary healthcare”. Bases de dados consultadas: Cochrane Lybrary, MEDLINE e sítios de 
medicina baseada na evidência. Avaliação dos níveis de evidência (NE) e atribuição das 
forças de recomendação através da Escala Strength of Recomendation Taxonomy (SORT), 
da American Family Physician. RESULTADOS: Foram obtidos um total de 23 artigos de 
acordo com os critérios estabelecidos. Os estudos apontam para uma subutilização destes 
programas, nomeadamente em Portugal, apesar dos aparentes benefícios da RC no 
doente com patologia cardiovascular (CV). A evidência ainda é escassa no que concerne à 
importância dos CSP para o sucesso dos programas de RC. Contudo, o MF parece ser um 
agente determinante para prevenção do abandono precoce dos programas RC, fator 
amplamente descrito como principal causa para a falência da RC. CONCLUSÕES: Os CSP 
desempenham um papel determinante na prevenção da patologia CV, bem como na 
gestão terapêutica do doente cardíaco. Este papel assenta na identificação e 
referenciação de indivíduos que poderão beneficiar de um programa de RC. Neste 
contexto, a ação do MF tem impacto na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos 
incluídos em programas de RC, reduzindo a morbilidade e mortalidade.
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INTRODUÇÃO: O AVC cardioembólico é uma entidade com grande morbimortalidade, 
estando associada a factores de risco modificáveis. (1,2). Numa percentagem elevada dos 
AVC’s a investigação etiológica é inconclusiva, sendo o Holter 24h e o ecocardiograma 
transtorácico importantes na estratificação de risco.(1,3–5). Faltam modelos precisos de 
identificação dos doentes de alto risco para AVC cardioembólico, na ausência de FA 
documentada.(6). OBJECTIVO: Caracterização doentes com AVC cardioembólico e 
criptogénico. Avaliar aplicabilidade score STAF nos doentes com AVC cardioembólico e seu 
poder na estratificação de risco dos doentes com AVC criptogénico. MÉTODOS: Estudo 
retrospectivo com doentes admitidos por AVC isquémico na UAVC do serviço de Med.II do 
CHL entre Jul 2013 e Dez 2015. Quantificação score STAF e análise curvas ROC 
respectivas. Análise estatística através do software STATA 14.2. RESULTADOS: 
Recolheu-se um população de 280 doentes com AVC isquémico com uma idade média 
75.1±12.6 anos. Pela classificação TOAST, o subtipo mais comum de AVC foi o 
cardioembólico (33.2%), com apenas 6.4% dos doentes no subtipo ateromatose de 
grandes vasos. A mortalidade intrahospitalar foi no total de 14.3%, sendo que o grupo de 
doentes com AVC cardioembólico apresentaram significativamente maior mortalidade.
Dos doentes com AVC cardioembólico, 36.6% apresentavam fibrilhação auricular (FA) 
conhecida, sendo que apenas 1/5 estava previamente hipocoagulado. Neste grupo, 48.3% 
tinham dilatação auricular esquerda e alterações valvulares descritas no ecocardiograma. 
58.1% tiveram diagnóstico de FA de novo. Dentro do grupo de doentes cuja investigação 
etiológica foi inconclusiva (19.3%), 20% apresentaram extrassistolia supraventricular 
frequente ou muito frequente no Holter 24h e 91.3% apresentou alguma alteração 
estrutural no ecocardiograma. Na análise de avaliação das curvas ROC, verificou-se um 
bom poder discriminativo do score STAF para os doentes com AVC cardioembólico, com 
uma área abaixo da curva (AUC) de 0.75, sendo o valor de cut-o� 5 o melhor discriminador. 
A aplicação deste score no grupo de doentes com investigação inconclusiva apresentou 
menor capacidade discriminativa para AVC cardioembólico com uma AUC de 0.69. 
CONCLUSÕES: A prevalência do AVC cardioembólico nesta população é elevada com 
importante impacto na mortalidade intrahospitalar. No subtipo de AVC criptogénico, foram 
frequentes as alterações de ritmo que não FA, bem como as alterações estruturais 
ecocardiográficas, ambas possíveis sinalizadores de FA paroxística. O score STAF tem um 
bom poder discriminativo na identificação do AVC cardioembólico nesta população e perde 
precisão na estratificação dos doentes com AVC criptogénico.
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As fístulas coronárias estão presentes em 0,002% da população. A maioria dos doentes 
com anomalias das artérias coronárias permanecem assintomáticos, mas sintomas e 
complicações podem aparecer com a idade. Doentes com fístulas coronárias podem 
apresentar-se com queixas de angor de esforço, enfarte agudo do miocárdico, insuficiência 
cardíaca ou morte súbita. Os autores apresentam o caso clínico de uma mulher de 73 anos, 
com história pessoal de HTA não controlada e dislipidemia, avaliada em consulta por 
quadro, com um ano de evolução, de cansaço e angor perante esforços progressivamente 
menores. Ao exame físico evidenciava-se perfil hipertensivo (170/80mmHg); sem outros 
achados de relevo. Dos exames complementares de diagnóstico a salientar prova de 
esforço inconclusiva, ecocardiograma transtorácico com ventrículo esquerdo dilatado, 
função sistólica global (FSGVE) ligeiramente deprimida e hipocinésia global, mais marcada 
ao nível da parede inferior, septal inferior e dos segmentos apicais da parede lateral e 
anterior; cintigrafia perfusão miocárdica com isquémia antero-apical. Foi solicitada 
angiografia coronária que revelou coronárias sem lesões, uma fístula de pequeno calibre 
da artéria descendente anterior (DA) para a artéria pulmonar (AP) e uma fístula de grande 
calibre da artéria coronária direita (CD) para a artéria pulmonar. Foi realizado encerramento 
percutâneo da fístula da CD-AP, tendo evoluído com resolução completa dos sintomas 
iniciais e com recuperação progressiva da FSGVE. Cerca de 6 meses depois realizou 
angio-tomografia computorizada cardíaca que confirmou o sucesso do procedimento e a 
presença de pequena fístula entre DA-AP. Admitiu-se tratar-se de uma cardiomiopatia 
isquémica associada a anomalias coronárias - fístula coronária. Este caso é ilustrativo de 
uma etiologia rara de angor de esforço. Os autores apresentam este caso ressaltando a 
importância do diagnóstico diferencial e salientam que, apesar da história natural das 
fístulas coronárias ser variável, é amplamente aceite que doentes sintomáticos sejam 
tratados. Quando não tratadas, as fístulas hemodinamicamente significativas podem 
resultar em sintomas ou sequelas em aproximadamente 63% dos doentes acima dos 20 
anos.
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INTRODUCTION: 2D-speckle tracking echocardiography (2D-STE) derived strain 
parameters have been proposed as non-invasive measurements of myocardial 
deformation and function. However, the e�ects of left ventricular (LV) loading conditions 
on 2D-STE derived LV longitudinal strain (GLS) have not been totally elucidated and the 
results of some studies regarding the load dependency of GLS are controversial. AIM: To 
characterize the e�ects of acute load change (preload increase) on LV GLS. METHODS 
AND RESULTS: We evaluated the variation of LV GLS by 2D-STE, in response to a preload 
increasing maneuver (leg lifting maneuver – LLM), in a population of 30 healthy 
individuals. Clinical, demographic and echocardiographic parameters (including LV 
longitudinal mechanics obtained with 2D-STE before and after LLM) were described. The 
population had a mean age of 27 ± 4 years and 73% were women. Increased preload to 
the heart with LLM was confirmed by an increase in the maximal diameter of the inferior 
vena cava (16 ± 3.5 vs 22 ± 3.3 mm, p <0.01). No significant changes in left atrial volume, 
LV ejection volume and LV ejection fraction were observed in response to the LLM. There 
was a significant variation of global LV GLS (-21.9 ± 2.3 vs -23.2 ± 1.6%, p <0.001, ∆ 1.25 
%, 95% IC 0.5-1.91) – figure. An increase in right ventricular longitudinal function with LLM 
(TAPSE 22.5 ± 5.4 vs 25.5 ± 0.5 mm, p = 0.005, ∆ 2.9, 95% IC 0.9-4.8) was also observed. 
CONCLUSION: To our knowledge this is the first study performed to assess the e�ect of 
preload increase in GLS using the LLM in healthy individuals. In this study, the absolute LV 
GLS value increased significantly in response to preload increase (LLM). The dependence 
of GLS on preload is in accordance with the Frank-Starling Law, in which an increase in 
preload in a healthy individual lead to an increase in myocardial contractility. These 
findings suggest that LV GLS is a sensitive parameter for detecting subtle changes in LV 
longitudinal function.
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INTRODUÇÃO: A miocardiopatia de takotsubo (MT) é cada vez mais descrita como uma 
miocardiopatia de “stress” podendo ser desencadeada por factores físicos e 
emocionais.Tem sido descrito uma maior prevalência de patologia neuropsiquiátrica 
nestes doentes mas pouco se sabe sobre as suas características. OBJECTIVOS: Avaliar e 
caracterizar a população de doentes com MT e antecedentes de patologia psiquiátrica. 
MÉTODOS: Estudo multicêntrico retrospectivo incluindo 234 doentes internados com o 
diagnostico de MT. Foram constituídos dois grupos: um grupo A, com antecedentes de 
patologia psiquiátrica (n=17; 7.3%), e um grupo B, sem antecedentes psiquiátricos 
conhecidos (n=217; 92.7%). Os grupos foram comparados quanto às suas características 
demográficas, comorbilidades, factores precipitantes, apresentação clínica, alterações 
eletrocardiográficas, ecocardiográficas e evolução em internamento. Foi efetuada a 
análise estatística utilizando o SPSS versão 23.0. RESULTADOS: Os doentes com 
antecedentes de patologia psiquiátrica não apresentaram diferenças significativas quanto 
ao género, idade ou comorbilidades relativamente aos restantes. A existência de um factor 
precipitante não foi mais frequente neste grupo (47.1% vs 60.4%; p 0.282), assim como 
não foi a existência de stress emocional (35.3% vs 47.5%; p 0.33). A apresentação clínica 
dos doentes não diferiu entre os dois grupos, sendo a dor torácica a principal queixa à 
apresentação (100% vs 86.2%; p 0.139). As características do ECG e do ecocardiograma 
não diferiram significativamente entre os 2 grupos, incluíndo o tipo de MT. Durante o 
internamento, os doentes com patologia psiquiátrica não apresentaram uma diferença 
significativa na taxa de eventos em comparação com os restantes. CONCLUSÕES: Na 
análise efectuada, os doentes com miocardiopatia de takotsubo com antecedentes 
psiquiátricos não apresentaram características significativamente diferentes dos 
restantes doentes com MT. O prognóstico intra-hospitalar dos doentes com patologia 
psiquiátrica parece ser semelhante ao dos restantes doentes com MT.
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INTRODUCTION: The Platypnea-Orthodoxy Syndrome (POS) is a rare condition which is 
becoming increasingly recognized, characterized by onset or worsening of dyspnea with 
orthostatism (platypnea) and arterial desaturation (orthodesoxy) that is relieved by 
returning to a recumbent position. The mechanism responsible for this syndrome is not 
entirely understood. The most common cause of this syndrome is the Pantent Foramen 
Ovale (PFO), usually asymptomatic for decades. In rare occasions, a shift in the right/left 
intra-cardiac pressure relationship (e.g. Pulmonary Embolism (PE)), or a change in thoracic 
anatomy causing a change in the direction of the venous blood inflow into the PFO (e.g. 
Thoracic Kyphosis) can lead to POS. CLINICAL CASE: A healthy 80 year old woman, 
presented in our emergency department with sudden onset dysarthria and right side 
hemiparesis. She was admitted with the diagnosis of Ischemic Stroke, as confirmed by 
head Computed Tomography (CT) scan. Her 12-lead electrocardiogram on admission was 
in sinus rhythm, and the Transthoracic Ecocardiography (TTE) showed no structural 
changes besides a septal hypertrophy (17 mm). During hospitalization she started 
complaining of dyspnea that appeared whenever she sat up, and reverted on recumbent 
position, associated with arterial oxygen desaturation refractory to oxygen 
supplementation. Angio-CT scan of her lungs that showed no signs of PE and excluded 
lung disease. A Ventilation/Perfusion scan showed several peripheral emboli in the 
pulmonary vascular bed. In another TTE, no significant changes were identified. 
Suspecting POS, a Transesophageal Echocardiography (TOE) was performed, showing an 
interauricular septum with an hyperdynamic movement, with abundant passage of 
contrast from the right atrium to the left, compatible with PFO.The patient was then 
referred for percutaneous closure. At 1-month follow-up patient presented with no 
cardiovascular symptoms, with a peripheral oxygen saturation of 94% while sitting and 
with no oxygen supplementation. Follow-up TOE confirmed the presence of the closing 
device in the right position, without any passage of contrast. Patient still had some 
neurologic deficits but was autonomous, and was still in physical rehabilitation. 
CONCLUSÕES: This case is an example of the diversity of the manifestations of PFO. For 
80 years the patient was asymptomatic, as happens with most patients with PFO. She 
first presented with an ischemic stroke of sudden onset, possibly originated in a 
Paradoxical Embolism. This could mean that there was some degree of right-left shunt, 
without any symptoms. During her hospital stay she su�ered a PE, possibly justifying the 
onset of POS, due to a pressure increase in the right atrium.The TOE enabled the detection 
of the structural anomaly. Percutaneous closure of the anatomical defect allowed 
e�ective treatment, confirming the diagnosis of POS caused by PFO.
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BACKGROUND: Pulmonary hypertension (PH) is a complication of left heart disease with 
a small subset having elevated transpulmonary gradient (TPG), diastolic pulmonary 
gradient (DPG) or pulmonary vascular resistance (PVR). We hypothesize that 
phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE5i) in type 2 PH, while controversial, may have a 
di�erent e�ect with specific hemodynamic profiles. METHODS: We retrospectively 
enrolled 195 patients with type 2 PH and created the following groups: group A with TPG
≥14 mmHg and DPG≥7 mmHg; group B with TPG≥14 and DPG<7; group C with TPG<14 
and DPG<7. All groups had PVR ≥ 3.WU Parameters before and after PDE5i were collected.
RESULTS: About 57% of patients were started on PDE5i. Prevalence of the di�erent 
profiles was: 15% for group A; 39% for group B; 20% group for C. Patients that were 
started on PDE5i had higher values of MPAP (p<0.001), PVR (p<0.001) and TPG 
(p<0.001) and lower values of cardiac output (CO) (p=0.01). No significant di�erences 
were observed in DPG values. After institution of PDEi5, there was an overall significant 
decrease of MPAP (44 to 39, p<0.001), PVR (6.3 to 3.4, p<0.001), capillary wedge 
pressure (CWP) (25 to 23mmHg, p=0.03), while CO was significantly increased (3.2 to 3.9 
L.min-1, p<0.001). This e�ect seemed to be driven by group B, as per subgroup analysis 
showed in the table. PVR reduction was seen in groups A, B and C. CO increase was 
notorious in group B and also in groups A and C. CONCLUSIONS: A high prevalence of a 
hemodynamic profile with high TPG and PVR and low DPG was found. Hemodynamic 
parameters in patients under PDE5i significantly improved, particularly in the group with 
isolated high TPG, but not with high DPG.
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BACKGROUND: In the past 12 years there has been many advances in cardiovascular 
medicine. Management of acute coronary syndromes (ACS) has improved since the 
globalization of percutaneous coronary intervention (PCI), the enhancement of triage and 
referral systems to the emergency department and more recently with the application of 
high-sensitivity-troponin assays (hSTnI). PURPOSE: We aim to describe trends and 
outcomes of ACS during a 12-year period in a single centre. METHODS: We 
retrospectively included 3545 patients that were admitted to our tertiary acute coronary 
unit (ACU) over a 12-year period (2005-2016) with a first diagnosis of acute coronary 
syndrome. We built a forecasting regression model to determine significant trends over 
time regarding baseline demographic characteristics, classification of acute coronary 
syndrome [ST elevation acute myocardial infarction (STEMI), non-STEMI (NSTEMI) and 
unstable angina (UA)] and main interventional strategy (PCI or coronary arterial bypass 
grafting, CABG). RESULTS: Mean age significantly decreased over the 12-year period 
(-0.25 years per year, ptrend= 0.004), while the proportion of males significantly 
increased (+7.5%, ptrend= 0.002). Prevalence of arterial hypertension did not change 
appreciatively over time (+1.6%, ptrend=0.302), while both dyslipidemia (+18.2%, 
ptrend<0.001) and type 2 diabetes mellitus (+6.6%, ptrend=0.042) significantly 
increased. Proportion of STEMI in the cohort increased over time (+9%, ptrend=0.013), 
while NSTEMI significantly decreased, albeit to a smaller degree (-2.9%, ptrend=0.038), as 
depicted in the figure. Although the overall rate of UA did not significantly change 
(ptrend=0.561), after the introduction of hsTnI assays in our institution (since 2014), a 
12.7% decrease was observed (ptrend=0.014). Death during admission to the ACU 
remained stable over the follow-up period (-1.1%, ptrend=0,189). The rate of PCI markedly 
and significantly increased (+19.5%, ptrend<0.001), while the rate of CABG did not 
change over time (-0.7%, ptrend=0.321).  CONCLUSIONS: Epidemiology in the ACU 
significantly changed over a 12-year period, with a small trend towards younger, male 
patients and an increase in the proportion of STEMI. Introduction of hsTnI resulted in a 
decrease of UA admissions. Overall, death during admission did not changed significantly. 
As expected, a remarkable growth in the rate of PCI was found.
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A dissecção da aorta consiste numa lesão ao nível da íntima da aorta e consequente 
criação de um falso lúmen com propagação distal ou proximal. É uma emergência médica 
associada a elevada morbimortalidade e está associada a factores de risco 
cardiovasculares como a hipertensão e a dislipidemia ou a doenças hereditárias do 
colagénio. Mulher de 37 anos, com antecedentes de obesidade e hipertensão arterial 
(HTA), medicada com ramipril 10mg. Sem outros antecedentes conhecidos. Recorreu ao 
Serviço de Urgência por dor retroesternal com duas horas de evolução e irradiação 
submandibular, associada a náuseas e vómitos, que cedeu após nitroglicerina sublingual e 
morfina EV. Ao exame objetivo: TA 160/70 mmHg, estabilidade hemodinâmica, sem sinais 
de insuficiência cardíaca. Auscultação cardíaca com sopro mesossistólico no foco aórtico 
II/VI com irradiação carotídea e sopro protodiastólico I/VI. Realizou ECG que mostrou ritmo 
sinusal, critérios de voltagem de hipertrofia ventricular esquerda (HVE) e onda T 
invertida/bifásica em DI, aVL, V4-6. Analiticamente destacavam-se anemia 
normocítica/normocrómica com 10mg/dL, creatinina sérica 1.3 mg/dL e enzimas cardíacas 
negativas. Foi medicada com AAS 250mg e clopidogrel 300mg e transferida com o 
diagnóstico inicial de síndrome coronário agudo. Na admissão mantinha-se assintomática 
e hemodinamicamente estável, tendo-se constatado diferencial tensional nos membros 
superiores. Realizou ecocardiograma transtorácico que mostrou dilatação da aorta 
ascendente e flap de disseção aórtica na raiz da aorta e crossa da aorta, sem compromisso 
dos óstios coronários; insuficiência aórtica moderada por dilatação do anel; HVE e 
ausência de derrame pericárdico. Realizou AngioTC que confirmou o diagnóstico de 
disseção da aorta ascendente e arco aórtico (tipo A Stanford). Foi imediatamente 
referenciada para tratamento cirúrgico. A apresentação clínica da disseção aórtica é 
variada e requer elevado índice de suspeição clínica, sendo que por vezes pode simular 
síndrome coronário agudo ou outros diagnósticos. Destaca-se também neste caso a 
provável relação com HTA em idade jovem, possivelmente de causa secundária.
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INTRODUÇÃO: As miocardiopatias restritivas (MCR) são um grupo de doenças 
incapacitantes e de progressão indolente que resultam de processos que culminam em 
disfunção predominantemente diastólica. Os autores apresentam um caso de MCR 
secundária a doença de armazenamento. RELATO DE CASO: Homem, 35 anos, de raça 
caucasóide, foi internado a partir do Serviço de Urgência (SU) por quadro de cansaço fácil, 
dispneia e dor aguda, em “facada”, localizada ao hemitórax direito com algumas semanas 
de evolução. À admissão, apresentava-se cianótico, eupneico, com turgescência venosa 
jugular marcada, ritmo de “galope” com 4º som cardíaco, múrmurio vesicular abolido à 
direita, ascite ligeira, hepatomegália, edema pré-tibial bilateral exuberante e sinais de 
insuficiência venosa crónica avançada bem como evidência de hipocratismo digital. Era 
conhecido historial de flutter auricular paroxístico. No eletrocardiograma destacava-se 
anomalia auricular esquerda e padrão de sobrecarga ventricular esquerda. A radiografia do 
tórax mostrou derrame pleural direito importante que condicionava colapso dos lobos 
pulmonares médio e inferior. O ecocardiograma transtorácico demonstrou função sistólica 
preservada apesar de pressões de enchimento aumentadas, dilatação ventricular direita 
com depressão de função, dilatação marcada de ambas as aurículas, insuficiência aórtica, 
mitral e tricúspide moderadas, veia cava inferior dilatada com diminuição da cinética 
respiratória e aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar. PROBLEMAS E 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: O diagnóstico diferencial de MCR deve incluir outras causas 
de disfunção diastólica. É imperioso excluir pericardite constritiva, situação 
potencialmente curável por cirurgia. A MCR é, na maioria das vezes, classificada em função 
do processo patológico subjacente (armazenamento, infiltrativa, não-infiltrativa, 
inflamatória ou idiopática), com implicação quer no tratamento como no prognóstico. 
DISCUSSÃO: Após estudo analítico dirigido, objetivaram-se níveis muito elevados de 
ferritina, policitémia e marcadores de colestase discretamente elevados. As serologias 
para vírus hepatotrópicos foram negativas. A biópsia hepática revelou sinais de estase 
crónica e hemossiderose moderada. O genótipo HFE com evidência de heterozigotia com 
H63D/C282Y veio confirmar o diagnóstico de hemocromatose hereditária com 
envolvimento cardíaco e hepático. Iniciou então programa de flebotomias regulares 
encontrando-se, de momento, em lista de espera para transplante cardíaco. CONCLUSÃO: 
Em regra, a clinica atribuível a MCR surge tardiamente no decurso da doença, numa fase já 
irreversível. O curso natural da doença é variável dependendo da patologia de base, mas o 
tratamento é na maioria das vezes insatisfatório e o prognóstico sombrio, com 
deterioração tipicamente célere.
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BACKGROUND: Predicting outcome after an acute coronary syndrome (ACS) is of 
paramount importance to design proper secondary prevention strategies. Can 
Low-density lipoprotein (LDL) cholesterol at admission be of any help? PURPOSE: to 
evaluate the value of admission levels of LDL cholesterol on outcome prediction in ACS 
patients. POPULATION AND METHODS: In a single center, 2819 patients admitted for 
ACS were studied. Clinical, demographic and outcome data was collected in a prospective 
manner. Patients were divided into quartiles according to LDL cholesterol levels at 
admission:  quartile 1 (<97mg/dL, N=715), quartile 2 (97-122mg/dL, N=702), quartile 3 
(123-148mg/dL, N=699) and quartile 4 (≥149mg/dL, N=703). The primary endpoint was 
in-hospital death. RESULTS: In this cohort, average age was 68±13, and 69% of patients 
were males. At admission, mean LDL cholesterol level was 126±39, triglycerides was 
158±115 and HDL was 43±11 mg/dL. No significant di�erence was found between 
quartiles in regards to the proportion of males, but patients in lower quartiles were 
significantly older (70±12, 68±12, 66±12 and 62±12 respectively, p<.0005), had lower 
levels of high-density lipoprotein cholesterol and triglycerides, had a higher prevalence of 
diabetes and dyslipidemia, were more often medicated with statins as well as aspirin, 
beta-blockers, renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors, calcium channel blockers 
and diuretics and had higher rates of prior coronary revascularization. Overall in-hospital 
mortality was 3.9% and was unexpectedly lower as quartiles increased (6.6, 4.3, 2.4 and 
2.4% respectively, p<.0005), despite no significant di�erence registered between 
quartiles regarding the number of diseased vessels and significantly higher peak troponin 
levels in higher quartiles. After adjustment for conventional cardiovascular risk factors 
(including hypertension, dyslipidemia, diabetes mellitus, smoking status and lipid profile), 
cardiovascular drug therapy (including statins) and prior revascularization, LDL quartiles 
remained as independent predictors of in-hospital mortality, as well as age and peak 
troponin levels. CONCLUSIONS: LDL cholesterol at admission is a useful outcome predictor 
in ACS patients, and can be used to better tailor in-hospital treatment and secondary 
prevention strategies. However, further investigation is necessary to fully understand 
how lower levels of LDL cholesterol can negatively impact short-term prognosis following 
an ACS.
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INTRODUÇÃO: A reabilitação cardíaca (RC) foi definida pela OMS como “o conjunto de 
atividades necessa´rias para fornecer ao doente com cardiopatia uma condição física, 
mental e social tão elevadas quanto possi´vel, que lhe permita retomar o seu lugar na vida 
da comunidade”. Além da melhoria da capacidade funcional a RC assume um papel 
importante na prevenção secundária, implementando estilos de vida saudáveis, educação 
para a saúde e melhorando a adesão à terapêutica. Os programas de RC estão atualmente 
estruturados em 4 fases, cada uma com objetivo, enquadramento e duração específicas. 
Em Portugal continua a verificar-se uma fraca expressão dos programas de RC. 
OBJECTIVOS: Avaliar a evidência da necessidade de incluir os cuidados de saúde 
primários (CSP), nomeadamente o médico de família (MF), nos programas de RC, com vista 
à melhoria da adesão dos doentes e, em última linha, redução da morbimortalidade. 
MATERIAL E MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica realizada a 20 de Junho de 2017, de 
artigos de Revisão Sistemática, Meta-análises, Guidelines e Ensaios Clínicos 
Aleatorizados. Limite temporal estabelecido – artigos publicados nos últimos 10 anos - em 
lnglês e/ou Português. Termos selecionados: “cardiac rehabilitation”, “Family medicine” ou 
“primary healthcare”. Bases de dados consultadas: Cochrane Lybrary, MEDLINE e sítios de 
medicina baseada na evidência. Avaliação dos níveis de evidência (NE) e atribuição das 
forças de recomendação através da Escala Strength of Recomendation Taxonomy (SORT), 
da American Family Physician. RESULTADOS: Foram obtidos um total de 23 artigos de 
acordo com os critérios estabelecidos. Os estudos apontam para uma subutilização destes 
programas, nomeadamente em Portugal, apesar dos aparentes benefícios da RC no 
doente com patologia cardiovascular (CV). A evidência ainda é escassa no que concerne à 
importância dos CSP para o sucesso dos programas de RC. Contudo, o MF parece ser um 
agente determinante para prevenção do abandono precoce dos programas RC, fator 
amplamente descrito como principal causa para a falência da RC. CONCLUSÕES: Os CSP 
desempenham um papel determinante na prevenção da patologia CV, bem como na 
gestão terapêutica do doente cardíaco. Este papel assenta na identificação e 
referenciação de indivíduos que poderão beneficiar de um programa de RC. Neste 
contexto, a ação do MF tem impacto na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos 
incluídos em programas de RC, reduzindo a morbilidade e mortalidade.

PO MD28   ALTERAÇÕES ECOCARDIOGRÁFICAS NOS DOENTES COM AVC   
        CARDIOEMBÓLICO E CRIPTOGÉNICOS:
        O QUE ESPERAR DO SCORE STAF?

Rita R. Carvalho (1); Santos LG (2); Canelas A (3); Sá FM (2); Ruivo C (2); Guardado J (2); Tavares FM (1); Morais J (2)
(1) Serviço Med. II, (2) Serviço Cardiologia, (3) Serviço Fisiatria, CHL

INTRODUÇÃO: O AVC cardioembólico é uma entidade com grande morbimortalidade, 
estando associada a factores de risco modificáveis. (1,2). Numa percentagem elevada dos 
AVC’s a investigação etiológica é inconclusiva, sendo o Holter 24h e o ecocardiograma 
transtorácico importantes na estratificação de risco.(1,3–5). Faltam modelos precisos de 
identificação dos doentes de alto risco para AVC cardioembólico, na ausência de FA 
documentada.(6). OBJECTIVO: Caracterização doentes com AVC cardioembólico e 
criptogénico. Avaliar aplicabilidade score STAF nos doentes com AVC cardioembólico e seu 
poder na estratificação de risco dos doentes com AVC criptogénico. MÉTODOS: Estudo 
retrospectivo com doentes admitidos por AVC isquémico na UAVC do serviço de Med.II do 
CHL entre Jul 2013 e Dez 2015. Quantificação score STAF e análise curvas ROC 
respectivas. Análise estatística através do software STATA 14.2. RESULTADOS: 
Recolheu-se um população de 280 doentes com AVC isquémico com uma idade média 
75.1±12.6 anos. Pela classificação TOAST, o subtipo mais comum de AVC foi o 
cardioembólico (33.2%), com apenas 6.4% dos doentes no subtipo ateromatose de 
grandes vasos. A mortalidade intrahospitalar foi no total de 14.3%, sendo que o grupo de 
doentes com AVC cardioembólico apresentaram significativamente maior mortalidade.
Dos doentes com AVC cardioembólico, 36.6% apresentavam fibrilhação auricular (FA) 
conhecida, sendo que apenas 1/5 estava previamente hipocoagulado. Neste grupo, 48.3% 
tinham dilatação auricular esquerda e alterações valvulares descritas no ecocardiograma. 
58.1% tiveram diagnóstico de FA de novo. Dentro do grupo de doentes cuja investigação 
etiológica foi inconclusiva (19.3%), 20% apresentaram extrassistolia supraventricular 
frequente ou muito frequente no Holter 24h e 91.3% apresentou alguma alteração 
estrutural no ecocardiograma. Na análise de avaliação das curvas ROC, verificou-se um 
bom poder discriminativo do score STAF para os doentes com AVC cardioembólico, com 
uma área abaixo da curva (AUC) de 0.75, sendo o valor de cut-o� 5 o melhor discriminador. 
A aplicação deste score no grupo de doentes com investigação inconclusiva apresentou 
menor capacidade discriminativa para AVC cardioembólico com uma AUC de 0.69. 
CONCLUSÕES: A prevalência do AVC cardioembólico nesta população é elevada com 
importante impacto na mortalidade intrahospitalar. No subtipo de AVC criptogénico, foram 
frequentes as alterações de ritmo que não FA, bem como as alterações estruturais 
ecocardiográficas, ambas possíveis sinalizadores de FA paroxística. O score STAF tem um 
bom poder discriminativo na identificação do AVC cardioembólico nesta população e perde 
precisão na estratificação dos doentes com AVC criptogénico.
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As fístulas coronárias estão presentes em 0,002% da população. A maioria dos doentes 
com anomalias das artérias coronárias permanecem assintomáticos, mas sintomas e 
complicações podem aparecer com a idade. Doentes com fístulas coronárias podem 
apresentar-se com queixas de angor de esforço, enfarte agudo do miocárdico, insuficiência 
cardíaca ou morte súbita. Os autores apresentam o caso clínico de uma mulher de 73 anos, 
com história pessoal de HTA não controlada e dislipidemia, avaliada em consulta por 
quadro, com um ano de evolução, de cansaço e angor perante esforços progressivamente 
menores. Ao exame físico evidenciava-se perfil hipertensivo (170/80mmHg); sem outros 
achados de relevo. Dos exames complementares de diagnóstico a salientar prova de 
esforço inconclusiva, ecocardiograma transtorácico com ventrículo esquerdo dilatado, 
função sistólica global (FSGVE) ligeiramente deprimida e hipocinésia global, mais marcada 
ao nível da parede inferior, septal inferior e dos segmentos apicais da parede lateral e 
anterior; cintigrafia perfusão miocárdica com isquémia antero-apical. Foi solicitada 
angiografia coronária que revelou coronárias sem lesões, uma fístula de pequeno calibre 
da artéria descendente anterior (DA) para a artéria pulmonar (AP) e uma fístula de grande 
calibre da artéria coronária direita (CD) para a artéria pulmonar. Foi realizado encerramento 
percutâneo da fístula da CD-AP, tendo evoluído com resolução completa dos sintomas 
iniciais e com recuperação progressiva da FSGVE. Cerca de 6 meses depois realizou 
angio-tomografia computorizada cardíaca que confirmou o sucesso do procedimento e a 
presença de pequena fístula entre DA-AP. Admitiu-se tratar-se de uma cardiomiopatia 
isquémica associada a anomalias coronárias - fístula coronária. Este caso é ilustrativo de 
uma etiologia rara de angor de esforço. Os autores apresentam este caso ressaltando a 
importância do diagnóstico diferencial e salientam que, apesar da história natural das 
fístulas coronárias ser variável, é amplamente aceite que doentes sintomáticos sejam 
tratados. Quando não tratadas, as fístulas hemodinamicamente significativas podem 
resultar em sintomas ou sequelas em aproximadamente 63% dos doentes acima dos 20 
anos.
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INTRODUCTION: 2D-speckle tracking echocardiography (2D-STE) derived strain 
parameters have been proposed as non-invasive measurements of myocardial 
deformation and function. However, the e�ects of left ventricular (LV) loading conditions 
on 2D-STE derived LV longitudinal strain (GLS) have not been totally elucidated and the 
results of some studies regarding the load dependency of GLS are controversial. AIM: To 
characterize the e�ects of acute load change (preload increase) on LV GLS. METHODS 
AND RESULTS: We evaluated the variation of LV GLS by 2D-STE, in response to a preload 
increasing maneuver (leg lifting maneuver – LLM), in a population of 30 healthy 
individuals. Clinical, demographic and echocardiographic parameters (including LV 
longitudinal mechanics obtained with 2D-STE before and after LLM) were described. The 
population had a mean age of 27 ± 4 years and 73% were women. Increased preload to 
the heart with LLM was confirmed by an increase in the maximal diameter of the inferior 
vena cava (16 ± 3.5 vs 22 ± 3.3 mm, p <0.01). No significant changes in left atrial volume, 
LV ejection volume and LV ejection fraction were observed in response to the LLM. There 
was a significant variation of global LV GLS (-21.9 ± 2.3 vs -23.2 ± 1.6%, p <0.001, ∆ 1.25 
%, 95% IC 0.5-1.91) – figure. An increase in right ventricular longitudinal function with LLM 
(TAPSE 22.5 ± 5.4 vs 25.5 ± 0.5 mm, p = 0.005, ∆ 2.9, 95% IC 0.9-4.8) was also observed. 
CONCLUSION: To our knowledge this is the first study performed to assess the e�ect of 
preload increase in GLS using the LLM in healthy individuals. In this study, the absolute LV 
GLS value increased significantly in response to preload increase (LLM). The dependence 
of GLS on preload is in accordance with the Frank-Starling Law, in which an increase in 
preload in a healthy individual lead to an increase in myocardial contractility. These 
findings suggest that LV GLS is a sensitive parameter for detecting subtle changes in LV 
longitudinal function.
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INTRODUÇÃO: A miocardiopatia de takotsubo (MT) é cada vez mais descrita como uma 
miocardiopatia de “stress” podendo ser desencadeada por factores físicos e 
emocionais.Tem sido descrito uma maior prevalência de patologia neuropsiquiátrica 
nestes doentes mas pouco se sabe sobre as suas características. OBJECTIVOS: Avaliar e 
caracterizar a população de doentes com MT e antecedentes de patologia psiquiátrica. 
MÉTODOS: Estudo multicêntrico retrospectivo incluindo 234 doentes internados com o 
diagnostico de MT. Foram constituídos dois grupos: um grupo A, com antecedentes de 
patologia psiquiátrica (n=17; 7.3%), e um grupo B, sem antecedentes psiquiátricos 
conhecidos (n=217; 92.7%). Os grupos foram comparados quanto às suas características 
demográficas, comorbilidades, factores precipitantes, apresentação clínica, alterações 
eletrocardiográficas, ecocardiográficas e evolução em internamento. Foi efetuada a 
análise estatística utilizando o SPSS versão 23.0. RESULTADOS: Os doentes com 
antecedentes de patologia psiquiátrica não apresentaram diferenças significativas quanto 
ao género, idade ou comorbilidades relativamente aos restantes. A existência de um factor 
precipitante não foi mais frequente neste grupo (47.1% vs 60.4%; p 0.282), assim como 
não foi a existência de stress emocional (35.3% vs 47.5%; p 0.33). A apresentação clínica 
dos doentes não diferiu entre os dois grupos, sendo a dor torácica a principal queixa à 
apresentação (100% vs 86.2%; p 0.139). As características do ECG e do ecocardiograma 
não diferiram significativamente entre os 2 grupos, incluíndo o tipo de MT. Durante o 
internamento, os doentes com patologia psiquiátrica não apresentaram uma diferença 
significativa na taxa de eventos em comparação com os restantes. CONCLUSÕES: Na 
análise efectuada, os doentes com miocardiopatia de takotsubo com antecedentes 
psiquiátricos não apresentaram características significativamente diferentes dos 
restantes doentes com MT. O prognóstico intra-hospitalar dos doentes com patologia 
psiquiátrica parece ser semelhante ao dos restantes doentes com MT.
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INTRODUCTION: The Platypnea-Orthodoxy Syndrome (POS) is a rare condition which is 
becoming increasingly recognized, characterized by onset or worsening of dyspnea with 
orthostatism (platypnea) and arterial desaturation (orthodesoxy) that is relieved by 
returning to a recumbent position. The mechanism responsible for this syndrome is not 
entirely understood. The most common cause of this syndrome is the Pantent Foramen 
Ovale (PFO), usually asymptomatic for decades. In rare occasions, a shift in the right/left 
intra-cardiac pressure relationship (e.g. Pulmonary Embolism (PE)), or a change in thoracic 
anatomy causing a change in the direction of the venous blood inflow into the PFO (e.g. 
Thoracic Kyphosis) can lead to POS. CLINICAL CASE: A healthy 80 year old woman, 
presented in our emergency department with sudden onset dysarthria and right side 
hemiparesis. She was admitted with the diagnosis of Ischemic Stroke, as confirmed by 
head Computed Tomography (CT) scan. Her 12-lead electrocardiogram on admission was 
in sinus rhythm, and the Transthoracic Ecocardiography (TTE) showed no structural 
changes besides a septal hypertrophy (17 mm). During hospitalization she started 
complaining of dyspnea that appeared whenever she sat up, and reverted on recumbent 
position, associated with arterial oxygen desaturation refractory to oxygen 
supplementation. Angio-CT scan of her lungs that showed no signs of PE and excluded 
lung disease. A Ventilation/Perfusion scan showed several peripheral emboli in the 
pulmonary vascular bed. In another TTE, no significant changes were identified. 
Suspecting POS, a Transesophageal Echocardiography (TOE) was performed, showing an 
interauricular septum with an hyperdynamic movement, with abundant passage of 
contrast from the right atrium to the left, compatible with PFO.The patient was then 
referred for percutaneous closure. At 1-month follow-up patient presented with no 
cardiovascular symptoms, with a peripheral oxygen saturation of 94% while sitting and 
with no oxygen supplementation. Follow-up TOE confirmed the presence of the closing 
device in the right position, without any passage of contrast. Patient still had some 
neurologic deficits but was autonomous, and was still in physical rehabilitation. 
CONCLUSÕES: This case is an example of the diversity of the manifestations of PFO. For 
80 years the patient was asymptomatic, as happens with most patients with PFO. She 
first presented with an ischemic stroke of sudden onset, possibly originated in a 
Paradoxical Embolism. This could mean that there was some degree of right-left shunt, 
without any symptoms. During her hospital stay she su�ered a PE, possibly justifying the 
onset of POS, due to a pressure increase in the right atrium.The TOE enabled the detection 
of the structural anomaly. Percutaneous closure of the anatomical defect allowed 
e�ective treatment, confirming the diagnosis of POS caused by PFO.
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BACKGROUND: Pulmonary hypertension (PH) is a complication of left heart disease with 
a small subset having elevated transpulmonary gradient (TPG), diastolic pulmonary 
gradient (DPG) or pulmonary vascular resistance (PVR). We hypothesize that 
phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE5i) in type 2 PH, while controversial, may have a 
di�erent e�ect with specific hemodynamic profiles. METHODS: We retrospectively 
enrolled 195 patients with type 2 PH and created the following groups: group A with TPG
≥14 mmHg and DPG≥7 mmHg; group B with TPG≥14 and DPG<7; group C with TPG<14 
and DPG<7. All groups had PVR ≥ 3.WU Parameters before and after PDE5i were collected.
RESULTS: About 57% of patients were started on PDE5i. Prevalence of the di�erent 
profiles was: 15% for group A; 39% for group B; 20% group for C. Patients that were 
started on PDE5i had higher values of MPAP (p<0.001), PVR (p<0.001) and TPG 
(p<0.001) and lower values of cardiac output (CO) (p=0.01). No significant di�erences 
were observed in DPG values. After institution of PDEi5, there was an overall significant 
decrease of MPAP (44 to 39, p<0.001), PVR (6.3 to 3.4, p<0.001), capillary wedge 
pressure (CWP) (25 to 23mmHg, p=0.03), while CO was significantly increased (3.2 to 3.9 
L.min-1, p<0.001). This e�ect seemed to be driven by group B, as per subgroup analysis 
showed in the table. PVR reduction was seen in groups A, B and C. CO increase was 
notorious in group B and also in groups A and C. CONCLUSIONS: A high prevalence of a 
hemodynamic profile with high TPG and PVR and low DPG was found. Hemodynamic 
parameters in patients under PDE5i significantly improved, particularly in the group with 
isolated high TPG, but not with high DPG.
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BACKGROUND: In the past 12 years there has been many advances in cardiovascular 
medicine. Management of acute coronary syndromes (ACS) has improved since the 
globalization of percutaneous coronary intervention (PCI), the enhancement of triage and 
referral systems to the emergency department and more recently with the application of 
high-sensitivity-troponin assays (hSTnI). PURPOSE: We aim to describe trends and 
outcomes of ACS during a 12-year period in a single centre. METHODS: We 
retrospectively included 3545 patients that were admitted to our tertiary acute coronary 
unit (ACU) over a 12-year period (2005-2016) with a first diagnosis of acute coronary 
syndrome. We built a forecasting regression model to determine significant trends over 
time regarding baseline demographic characteristics, classification of acute coronary 
syndrome [ST elevation acute myocardial infarction (STEMI), non-STEMI (NSTEMI) and 
unstable angina (UA)] and main interventional strategy (PCI or coronary arterial bypass 
grafting, CABG). RESULTS: Mean age significantly decreased over the 12-year period 
(-0.25 years per year, ptrend= 0.004), while the proportion of males significantly 
increased (+7.5%, ptrend= 0.002). Prevalence of arterial hypertension did not change 
appreciatively over time (+1.6%, ptrend=0.302), while both dyslipidemia (+18.2%, 
ptrend<0.001) and type 2 diabetes mellitus (+6.6%, ptrend=0.042) significantly 
increased. Proportion of STEMI in the cohort increased over time (+9%, ptrend=0.013), 
while NSTEMI significantly decreased, albeit to a smaller degree (-2.9%, ptrend=0.038), as 
depicted in the figure. Although the overall rate of UA did not significantly change 
(ptrend=0.561), after the introduction of hsTnI assays in our institution (since 2014), a 
12.7% decrease was observed (ptrend=0.014). Death during admission to the ACU 
remained stable over the follow-up period (-1.1%, ptrend=0,189). The rate of PCI markedly 
and significantly increased (+19.5%, ptrend<0.001), while the rate of CABG did not 
change over time (-0.7%, ptrend=0.321).  CONCLUSIONS: Epidemiology in the ACU 
significantly changed over a 12-year period, with a small trend towards younger, male 
patients and an increase in the proportion of STEMI. Introduction of hsTnI resulted in a 
decrease of UA admissions. Overall, death during admission did not changed significantly. 
As expected, a remarkable growth in the rate of PCI was found.
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A dissecção da aorta consiste numa lesão ao nível da íntima da aorta e consequente 
criação de um falso lúmen com propagação distal ou proximal. É uma emergência médica 
associada a elevada morbimortalidade e está associada a factores de risco 
cardiovasculares como a hipertensão e a dislipidemia ou a doenças hereditárias do 
colagénio. Mulher de 37 anos, com antecedentes de obesidade e hipertensão arterial 
(HTA), medicada com ramipril 10mg. Sem outros antecedentes conhecidos. Recorreu ao 
Serviço de Urgência por dor retroesternal com duas horas de evolução e irradiação 
submandibular, associada a náuseas e vómitos, que cedeu após nitroglicerina sublingual e 
morfina EV. Ao exame objetivo: TA 160/70 mmHg, estabilidade hemodinâmica, sem sinais 
de insuficiência cardíaca. Auscultação cardíaca com sopro mesossistólico no foco aórtico 
II/VI com irradiação carotídea e sopro protodiastólico I/VI. Realizou ECG que mostrou ritmo 
sinusal, critérios de voltagem de hipertrofia ventricular esquerda (HVE) e onda T 
invertida/bifásica em DI, aVL, V4-6. Analiticamente destacavam-se anemia 
normocítica/normocrómica com 10mg/dL, creatinina sérica 1.3 mg/dL e enzimas cardíacas 
negativas. Foi medicada com AAS 250mg e clopidogrel 300mg e transferida com o 
diagnóstico inicial de síndrome coronário agudo. Na admissão mantinha-se assintomática 
e hemodinamicamente estável, tendo-se constatado diferencial tensional nos membros 
superiores. Realizou ecocardiograma transtorácico que mostrou dilatação da aorta 
ascendente e flap de disseção aórtica na raiz da aorta e crossa da aorta, sem compromisso 
dos óstios coronários; insuficiência aórtica moderada por dilatação do anel; HVE e 
ausência de derrame pericárdico. Realizou AngioTC que confirmou o diagnóstico de 
disseção da aorta ascendente e arco aórtico (tipo A Stanford). Foi imediatamente 
referenciada para tratamento cirúrgico. A apresentação clínica da disseção aórtica é 
variada e requer elevado índice de suspeição clínica, sendo que por vezes pode simular 
síndrome coronário agudo ou outros diagnósticos. Destaca-se também neste caso a 
provável relação com HTA em idade jovem, possivelmente de causa secundária.
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João Ferreira (1); Patrícia Alves (1); Sílvia Monteiro (1); Fátima Franco (1); Susana Costa (1); Domingos Ramos (1); 
Mariano Pêgo (1)
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INTRODUÇÃO: As miocardiopatias restritivas (MCR) são um grupo de doenças 
incapacitantes e de progressão indolente que resultam de processos que culminam em 
disfunção predominantemente diastólica. Os autores apresentam um caso de MCR 
secundária a doença de armazenamento. RELATO DE CASO: Homem, 35 anos, de raça 
caucasóide, foi internado a partir do Serviço de Urgência (SU) por quadro de cansaço fácil, 
dispneia e dor aguda, em “facada”, localizada ao hemitórax direito com algumas semanas 
de evolução. À admissão, apresentava-se cianótico, eupneico, com turgescência venosa 
jugular marcada, ritmo de “galope” com 4º som cardíaco, múrmurio vesicular abolido à 
direita, ascite ligeira, hepatomegália, edema pré-tibial bilateral exuberante e sinais de 
insuficiência venosa crónica avançada bem como evidência de hipocratismo digital. Era 
conhecido historial de flutter auricular paroxístico. No eletrocardiograma destacava-se 
anomalia auricular esquerda e padrão de sobrecarga ventricular esquerda. A radiografia do 
tórax mostrou derrame pleural direito importante que condicionava colapso dos lobos 
pulmonares médio e inferior. O ecocardiograma transtorácico demonstrou função sistólica 
preservada apesar de pressões de enchimento aumentadas, dilatação ventricular direita 
com depressão de função, dilatação marcada de ambas as aurículas, insuficiência aórtica, 
mitral e tricúspide moderadas, veia cava inferior dilatada com diminuição da cinética 
respiratória e aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar. PROBLEMAS E 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: O diagnóstico diferencial de MCR deve incluir outras causas 
de disfunção diastólica. É imperioso excluir pericardite constritiva, situação 
potencialmente curável por cirurgia. A MCR é, na maioria das vezes, classificada em função 
do processo patológico subjacente (armazenamento, infiltrativa, não-infiltrativa, 
inflamatória ou idiopática), com implicação quer no tratamento como no prognóstico. 
DISCUSSÃO: Após estudo analítico dirigido, objetivaram-se níveis muito elevados de 
ferritina, policitémia e marcadores de colestase discretamente elevados. As serologias 
para vírus hepatotrópicos foram negativas. A biópsia hepática revelou sinais de estase 
crónica e hemossiderose moderada. O genótipo HFE com evidência de heterozigotia com 
H63D/C282Y veio confirmar o diagnóstico de hemocromatose hereditária com 
envolvimento cardíaco e hepático. Iniciou então programa de flebotomias regulares 
encontrando-se, de momento, em lista de espera para transplante cardíaco. CONCLUSÃO: 
Em regra, a clinica atribuível a MCR surge tardiamente no decurso da doença, numa fase já 
irreversível. O curso natural da doença é variável dependendo da patologia de base, mas o 
tratamento é na maioria das vezes insatisfatório e o prognóstico sombrio, com 
deterioração tipicamente célere.
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BACKGROUND: Predicting outcome after an acute coronary syndrome (ACS) is of 
paramount importance to design proper secondary prevention strategies. Can 
Low-density lipoprotein (LDL) cholesterol at admission be of any help? PURPOSE: to 
evaluate the value of admission levels of LDL cholesterol on outcome prediction in ACS 
patients. POPULATION AND METHODS: In a single center, 2819 patients admitted for 
ACS were studied. Clinical, demographic and outcome data was collected in a prospective 
manner. Patients were divided into quartiles according to LDL cholesterol levels at 
admission:  quartile 1 (<97mg/dL, N=715), quartile 2 (97-122mg/dL, N=702), quartile 3 
(123-148mg/dL, N=699) and quartile 4 (≥149mg/dL, N=703). The primary endpoint was 
in-hospital death. RESULTS: In this cohort, average age was 68±13, and 69% of patients 
were males. At admission, mean LDL cholesterol level was 126±39, triglycerides was 
158±115 and HDL was 43±11 mg/dL. No significant di�erence was found between 
quartiles in regards to the proportion of males, but patients in lower quartiles were 
significantly older (70±12, 68±12, 66±12 and 62±12 respectively, p<.0005), had lower 
levels of high-density lipoprotein cholesterol and triglycerides, had a higher prevalence of 
diabetes and dyslipidemia, were more often medicated with statins as well as aspirin, 
beta-blockers, renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors, calcium channel blockers 
and diuretics and had higher rates of prior coronary revascularization. Overall in-hospital 
mortality was 3.9% and was unexpectedly lower as quartiles increased (6.6, 4.3, 2.4 and 
2.4% respectively, p<.0005), despite no significant di�erence registered between 
quartiles regarding the number of diseased vessels and significantly higher peak troponin 
levels in higher quartiles. After adjustment for conventional cardiovascular risk factors 
(including hypertension, dyslipidemia, diabetes mellitus, smoking status and lipid profile), 
cardiovascular drug therapy (including statins) and prior revascularization, LDL quartiles 
remained as independent predictors of in-hospital mortality, as well as age and peak 
troponin levels. CONCLUSIONS: LDL cholesterol at admission is a useful outcome predictor 
in ACS patients, and can be used to better tailor in-hospital treatment and secondary 
prevention strategies. However, further investigation is necessary to fully understand 
how lower levels of LDL cholesterol can negatively impact short-term prognosis following 
an ACS.

PO MD27   O PAPEL DO MÉDICO DE FAMÍLIA NA REABILITAÇÃO CARDÍACA
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INTRODUÇÃO: A reabilitação cardíaca (RC) foi definida pela OMS como “o conjunto de 
atividades necessa´rias para fornecer ao doente com cardiopatia uma condição física, 
mental e social tão elevadas quanto possi´vel, que lhe permita retomar o seu lugar na vida 
da comunidade”. Além da melhoria da capacidade funcional a RC assume um papel 
importante na prevenção secundária, implementando estilos de vida saudáveis, educação 
para a saúde e melhorando a adesão à terapêutica. Os programas de RC estão atualmente 
estruturados em 4 fases, cada uma com objetivo, enquadramento e duração específicas. 
Em Portugal continua a verificar-se uma fraca expressão dos programas de RC. 
OBJECTIVOS: Avaliar a evidência da necessidade de incluir os cuidados de saúde 
primários (CSP), nomeadamente o médico de família (MF), nos programas de RC, com vista 
à melhoria da adesão dos doentes e, em última linha, redução da morbimortalidade. 
MATERIAL E MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica realizada a 20 de Junho de 2017, de 
artigos de Revisão Sistemática, Meta-análises, Guidelines e Ensaios Clínicos 
Aleatorizados. Limite temporal estabelecido – artigos publicados nos últimos 10 anos - em 
lnglês e/ou Português. Termos selecionados: “cardiac rehabilitation”, “Family medicine” ou 
“primary healthcare”. Bases de dados consultadas: Cochrane Lybrary, MEDLINE e sítios de 
medicina baseada na evidência. Avaliação dos níveis de evidência (NE) e atribuição das 
forças de recomendação através da Escala Strength of Recomendation Taxonomy (SORT), 
da American Family Physician. RESULTADOS: Foram obtidos um total de 23 artigos de 
acordo com os critérios estabelecidos. Os estudos apontam para uma subutilização destes 
programas, nomeadamente em Portugal, apesar dos aparentes benefícios da RC no 
doente com patologia cardiovascular (CV). A evidência ainda é escassa no que concerne à 
importância dos CSP para o sucesso dos programas de RC. Contudo, o MF parece ser um 
agente determinante para prevenção do abandono precoce dos programas RC, fator 
amplamente descrito como principal causa para a falência da RC. CONCLUSÕES: Os CSP 
desempenham um papel determinante na prevenção da patologia CV, bem como na 
gestão terapêutica do doente cardíaco. Este papel assenta na identificação e 
referenciação de indivíduos que poderão beneficiar de um programa de RC. Neste 
contexto, a ação do MF tem impacto na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos 
incluídos em programas de RC, reduzindo a morbilidade e mortalidade.

PO MD28   ALTERAÇÕES ECOCARDIOGRÁFICAS NOS DOENTES COM AVC   
        CARDIOEMBÓLICO E CRIPTOGÉNICOS:
        O QUE ESPERAR DO SCORE STAF?
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INTRODUÇÃO: O AVC cardioembólico é uma entidade com grande morbimortalidade, 
estando associada a factores de risco modificáveis. (1,2). Numa percentagem elevada dos 
AVC’s a investigação etiológica é inconclusiva, sendo o Holter 24h e o ecocardiograma 
transtorácico importantes na estratificação de risco.(1,3–5). Faltam modelos precisos de 
identificação dos doentes de alto risco para AVC cardioembólico, na ausência de FA 
documentada.(6). OBJECTIVO: Caracterização doentes com AVC cardioembólico e 
criptogénico. Avaliar aplicabilidade score STAF nos doentes com AVC cardioembólico e seu 
poder na estratificação de risco dos doentes com AVC criptogénico. MÉTODOS: Estudo 
retrospectivo com doentes admitidos por AVC isquémico na UAVC do serviço de Med.II do 
CHL entre Jul 2013 e Dez 2015. Quantificação score STAF e análise curvas ROC 
respectivas. Análise estatística através do software STATA 14.2. RESULTADOS: 
Recolheu-se um população de 280 doentes com AVC isquémico com uma idade média 
75.1±12.6 anos. Pela classificação TOAST, o subtipo mais comum de AVC foi o 
cardioembólico (33.2%), com apenas 6.4% dos doentes no subtipo ateromatose de 
grandes vasos. A mortalidade intrahospitalar foi no total de 14.3%, sendo que o grupo de 
doentes com AVC cardioembólico apresentaram significativamente maior mortalidade.
Dos doentes com AVC cardioembólico, 36.6% apresentavam fibrilhação auricular (FA) 
conhecida, sendo que apenas 1/5 estava previamente hipocoagulado. Neste grupo, 48.3% 
tinham dilatação auricular esquerda e alterações valvulares descritas no ecocardiograma. 
58.1% tiveram diagnóstico de FA de novo. Dentro do grupo de doentes cuja investigação 
etiológica foi inconclusiva (19.3%), 20% apresentaram extrassistolia supraventricular 
frequente ou muito frequente no Holter 24h e 91.3% apresentou alguma alteração 
estrutural no ecocardiograma. Na análise de avaliação das curvas ROC, verificou-se um 
bom poder discriminativo do score STAF para os doentes com AVC cardioembólico, com 
uma área abaixo da curva (AUC) de 0.75, sendo o valor de cut-o� 5 o melhor discriminador. 
A aplicação deste score no grupo de doentes com investigação inconclusiva apresentou 
menor capacidade discriminativa para AVC cardioembólico com uma AUC de 0.69. 
CONCLUSÕES: A prevalência do AVC cardioembólico nesta população é elevada com 
importante impacto na mortalidade intrahospitalar. No subtipo de AVC criptogénico, foram 
frequentes as alterações de ritmo que não FA, bem como as alterações estruturais 
ecocardiográficas, ambas possíveis sinalizadores de FA paroxística. O score STAF tem um 
bom poder discriminativo na identificação do AVC cardioembólico nesta população e perde 
precisão na estratificação dos doentes com AVC criptogénico.
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As fístulas coronárias estão presentes em 0,002% da população. A maioria dos doentes 
com anomalias das artérias coronárias permanecem assintomáticos, mas sintomas e 
complicações podem aparecer com a idade. Doentes com fístulas coronárias podem 
apresentar-se com queixas de angor de esforço, enfarte agudo do miocárdico, insuficiência 
cardíaca ou morte súbita. Os autores apresentam o caso clínico de uma mulher de 73 anos, 
com história pessoal de HTA não controlada e dislipidemia, avaliada em consulta por 
quadro, com um ano de evolução, de cansaço e angor perante esforços progressivamente 
menores. Ao exame físico evidenciava-se perfil hipertensivo (170/80mmHg); sem outros 
achados de relevo. Dos exames complementares de diagnóstico a salientar prova de 
esforço inconclusiva, ecocardiograma transtorácico com ventrículo esquerdo dilatado, 
função sistólica global (FSGVE) ligeiramente deprimida e hipocinésia global, mais marcada 
ao nível da parede inferior, septal inferior e dos segmentos apicais da parede lateral e 
anterior; cintigrafia perfusão miocárdica com isquémia antero-apical. Foi solicitada 
angiografia coronária que revelou coronárias sem lesões, uma fístula de pequeno calibre 
da artéria descendente anterior (DA) para a artéria pulmonar (AP) e uma fístula de grande 
calibre da artéria coronária direita (CD) para a artéria pulmonar. Foi realizado encerramento 
percutâneo da fístula da CD-AP, tendo evoluído com resolução completa dos sintomas 
iniciais e com recuperação progressiva da FSGVE. Cerca de 6 meses depois realizou 
angio-tomografia computorizada cardíaca que confirmou o sucesso do procedimento e a 
presença de pequena fístula entre DA-AP. Admitiu-se tratar-se de uma cardiomiopatia 
isquémica associada a anomalias coronárias - fístula coronária. Este caso é ilustrativo de 
uma etiologia rara de angor de esforço. Os autores apresentam este caso ressaltando a 
importância do diagnóstico diferencial e salientam que, apesar da história natural das 
fístulas coronárias ser variável, é amplamente aceite que doentes sintomáticos sejam 
tratados. Quando não tratadas, as fístulas hemodinamicamente significativas podem 
resultar em sintomas ou sequelas em aproximadamente 63% dos doentes acima dos 20 
anos.
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INTRODUCTION: 2D-speckle tracking echocardiography (2D-STE) derived strain 
parameters have been proposed as non-invasive measurements of myocardial 
deformation and function. However, the e�ects of left ventricular (LV) loading conditions 
on 2D-STE derived LV longitudinal strain (GLS) have not been totally elucidated and the 
results of some studies regarding the load dependency of GLS are controversial. AIM: To 
characterize the e�ects of acute load change (preload increase) on LV GLS. METHODS 
AND RESULTS: We evaluated the variation of LV GLS by 2D-STE, in response to a preload 
increasing maneuver (leg lifting maneuver – LLM), in a population of 30 healthy 
individuals. Clinical, demographic and echocardiographic parameters (including LV 
longitudinal mechanics obtained with 2D-STE before and after LLM) were described. The 
population had a mean age of 27 ± 4 years and 73% were women. Increased preload to 
the heart with LLM was confirmed by an increase in the maximal diameter of the inferior 
vena cava (16 ± 3.5 vs 22 ± 3.3 mm, p <0.01). No significant changes in left atrial volume, 
LV ejection volume and LV ejection fraction were observed in response to the LLM. There 
was a significant variation of global LV GLS (-21.9 ± 2.3 vs -23.2 ± 1.6%, p <0.001, ∆ 1.25 
%, 95% IC 0.5-1.91) – figure. An increase in right ventricular longitudinal function with LLM 
(TAPSE 22.5 ± 5.4 vs 25.5 ± 0.5 mm, p = 0.005, ∆ 2.9, 95% IC 0.9-4.8) was also observed. 
CONCLUSION: To our knowledge this is the first study performed to assess the e�ect of 
preload increase in GLS using the LLM in healthy individuals. In this study, the absolute LV 
GLS value increased significantly in response to preload increase (LLM). The dependence 
of GLS on preload is in accordance with the Frank-Starling Law, in which an increase in 
preload in a healthy individual lead to an increase in myocardial contractility. These 
findings suggest that LV GLS is a sensitive parameter for detecting subtle changes in LV 
longitudinal function.
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INTRODUÇÃO: A miocardiopatia de takotsubo (MT) é cada vez mais descrita como uma 
miocardiopatia de “stress” podendo ser desencadeada por factores físicos e 
emocionais.Tem sido descrito uma maior prevalência de patologia neuropsiquiátrica 
nestes doentes mas pouco se sabe sobre as suas características. OBJECTIVOS: Avaliar e 
caracterizar a população de doentes com MT e antecedentes de patologia psiquiátrica. 
MÉTODOS: Estudo multicêntrico retrospectivo incluindo 234 doentes internados com o 
diagnostico de MT. Foram constituídos dois grupos: um grupo A, com antecedentes de 
patologia psiquiátrica (n=17; 7.3%), e um grupo B, sem antecedentes psiquiátricos 
conhecidos (n=217; 92.7%). Os grupos foram comparados quanto às suas características 
demográficas, comorbilidades, factores precipitantes, apresentação clínica, alterações 
eletrocardiográficas, ecocardiográficas e evolução em internamento. Foi efetuada a 
análise estatística utilizando o SPSS versão 23.0. RESULTADOS: Os doentes com 
antecedentes de patologia psiquiátrica não apresentaram diferenças significativas quanto 
ao género, idade ou comorbilidades relativamente aos restantes. A existência de um factor 
precipitante não foi mais frequente neste grupo (47.1% vs 60.4%; p 0.282), assim como 
não foi a existência de stress emocional (35.3% vs 47.5%; p 0.33). A apresentação clínica 
dos doentes não diferiu entre os dois grupos, sendo a dor torácica a principal queixa à 
apresentação (100% vs 86.2%; p 0.139). As características do ECG e do ecocardiograma 
não diferiram significativamente entre os 2 grupos, incluíndo o tipo de MT. Durante o 
internamento, os doentes com patologia psiquiátrica não apresentaram uma diferença 
significativa na taxa de eventos em comparação com os restantes. CONCLUSÕES: Na 
análise efectuada, os doentes com miocardiopatia de takotsubo com antecedentes 
psiquiátricos não apresentaram características significativamente diferentes dos 
restantes doentes com MT. O prognóstico intra-hospitalar dos doentes com patologia 
psiquiátrica parece ser semelhante ao dos restantes doentes com MT.
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INTRODUCTION: The Platypnea-Orthodoxy Syndrome (POS) is a rare condition which is 
becoming increasingly recognized, characterized by onset or worsening of dyspnea with 
orthostatism (platypnea) and arterial desaturation (orthodesoxy) that is relieved by 
returning to a recumbent position. The mechanism responsible for this syndrome is not 
entirely understood. The most common cause of this syndrome is the Pantent Foramen 
Ovale (PFO), usually asymptomatic for decades. In rare occasions, a shift in the right/left 
intra-cardiac pressure relationship (e.g. Pulmonary Embolism (PE)), or a change in thoracic 
anatomy causing a change in the direction of the venous blood inflow into the PFO (e.g. 
Thoracic Kyphosis) can lead to POS. CLINICAL CASE: A healthy 80 year old woman, 
presented in our emergency department with sudden onset dysarthria and right side 
hemiparesis. She was admitted with the diagnosis of Ischemic Stroke, as confirmed by 
head Computed Tomography (CT) scan. Her 12-lead electrocardiogram on admission was 
in sinus rhythm, and the Transthoracic Ecocardiography (TTE) showed no structural 
changes besides a septal hypertrophy (17 mm). During hospitalization she started 
complaining of dyspnea that appeared whenever she sat up, and reverted on recumbent 
position, associated with arterial oxygen desaturation refractory to oxygen 
supplementation. Angio-CT scan of her lungs that showed no signs of PE and excluded 
lung disease. A Ventilation/Perfusion scan showed several peripheral emboli in the 
pulmonary vascular bed. In another TTE, no significant changes were identified. 
Suspecting POS, a Transesophageal Echocardiography (TOE) was performed, showing an 
interauricular septum with an hyperdynamic movement, with abundant passage of 
contrast from the right atrium to the left, compatible with PFO.The patient was then 
referred for percutaneous closure. At 1-month follow-up patient presented with no 
cardiovascular symptoms, with a peripheral oxygen saturation of 94% while sitting and 
with no oxygen supplementation. Follow-up TOE confirmed the presence of the closing 
device in the right position, without any passage of contrast. Patient still had some 
neurologic deficits but was autonomous, and was still in physical rehabilitation. 
CONCLUSÕES: This case is an example of the diversity of the manifestations of PFO. For 
80 years the patient was asymptomatic, as happens with most patients with PFO. She 
first presented with an ischemic stroke of sudden onset, possibly originated in a 
Paradoxical Embolism. This could mean that there was some degree of right-left shunt, 
without any symptoms. During her hospital stay she su�ered a PE, possibly justifying the 
onset of POS, due to a pressure increase in the right atrium.The TOE enabled the detection 
of the structural anomaly. Percutaneous closure of the anatomical defect allowed 
e�ective treatment, confirming the diagnosis of POS caused by PFO.
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BACKGROUND: Pulmonary hypertension (PH) is a complication of left heart disease with 
a small subset having elevated transpulmonary gradient (TPG), diastolic pulmonary 
gradient (DPG) or pulmonary vascular resistance (PVR). We hypothesize that 
phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE5i) in type 2 PH, while controversial, may have a 
di�erent e�ect with specific hemodynamic profiles. METHODS: We retrospectively 
enrolled 195 patients with type 2 PH and created the following groups: group A with TPG
≥14 mmHg and DPG≥7 mmHg; group B with TPG≥14 and DPG<7; group C with TPG<14 
and DPG<7. All groups had PVR ≥ 3.WU Parameters before and after PDE5i were collected.
RESULTS: About 57% of patients were started on PDE5i. Prevalence of the di�erent 
profiles was: 15% for group A; 39% for group B; 20% group for C. Patients that were 
started on PDE5i had higher values of MPAP (p<0.001), PVR (p<0.001) and TPG 
(p<0.001) and lower values of cardiac output (CO) (p=0.01). No significant di�erences 
were observed in DPG values. After institution of PDEi5, there was an overall significant 
decrease of MPAP (44 to 39, p<0.001), PVR (6.3 to 3.4, p<0.001), capillary wedge 
pressure (CWP) (25 to 23mmHg, p=0.03), while CO was significantly increased (3.2 to 3.9 
L.min-1, p<0.001). This e�ect seemed to be driven by group B, as per subgroup analysis 
showed in the table. PVR reduction was seen in groups A, B and C. CO increase was 
notorious in group B and also in groups A and C. CONCLUSIONS: A high prevalence of a 
hemodynamic profile with high TPG and PVR and low DPG was found. Hemodynamic 
parameters in patients under PDE5i significantly improved, particularly in the group with 
isolated high TPG, but not with high DPG.
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BACKGROUND: In the past 12 years there has been many advances in cardiovascular 
medicine. Management of acute coronary syndromes (ACS) has improved since the 
globalization of percutaneous coronary intervention (PCI), the enhancement of triage and 
referral systems to the emergency department and more recently with the application of 
high-sensitivity-troponin assays (hSTnI). PURPOSE: We aim to describe trends and 
outcomes of ACS during a 12-year period in a single centre. METHODS: We 
retrospectively included 3545 patients that were admitted to our tertiary acute coronary 
unit (ACU) over a 12-year period (2005-2016) with a first diagnosis of acute coronary 
syndrome. We built a forecasting regression model to determine significant trends over 
time regarding baseline demographic characteristics, classification of acute coronary 
syndrome [ST elevation acute myocardial infarction (STEMI), non-STEMI (NSTEMI) and 
unstable angina (UA)] and main interventional strategy (PCI or coronary arterial bypass 
grafting, CABG). RESULTS: Mean age significantly decreased over the 12-year period 
(-0.25 years per year, ptrend= 0.004), while the proportion of males significantly 
increased (+7.5%, ptrend= 0.002). Prevalence of arterial hypertension did not change 
appreciatively over time (+1.6%, ptrend=0.302), while both dyslipidemia (+18.2%, 
ptrend<0.001) and type 2 diabetes mellitus (+6.6%, ptrend=0.042) significantly 
increased. Proportion of STEMI in the cohort increased over time (+9%, ptrend=0.013), 
while NSTEMI significantly decreased, albeit to a smaller degree (-2.9%, ptrend=0.038), as 
depicted in the figure. Although the overall rate of UA did not significantly change 
(ptrend=0.561), after the introduction of hsTnI assays in our institution (since 2014), a 
12.7% decrease was observed (ptrend=0.014). Death during admission to the ACU 
remained stable over the follow-up period (-1.1%, ptrend=0,189). The rate of PCI markedly 
and significantly increased (+19.5%, ptrend<0.001), while the rate of CABG did not 
change over time (-0.7%, ptrend=0.321).  CONCLUSIONS: Epidemiology in the ACU 
significantly changed over a 12-year period, with a small trend towards younger, male 
patients and an increase in the proportion of STEMI. Introduction of hsTnI resulted in a 
decrease of UA admissions. Overall, death during admission did not changed significantly. 
As expected, a remarkable growth in the rate of PCI was found.
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A dissecção da aorta consiste numa lesão ao nível da íntima da aorta e consequente 
criação de um falso lúmen com propagação distal ou proximal. É uma emergência médica 
associada a elevada morbimortalidade e está associada a factores de risco 
cardiovasculares como a hipertensão e a dislipidemia ou a doenças hereditárias do 
colagénio. Mulher de 37 anos, com antecedentes de obesidade e hipertensão arterial 
(HTA), medicada com ramipril 10mg. Sem outros antecedentes conhecidos. Recorreu ao 
Serviço de Urgência por dor retroesternal com duas horas de evolução e irradiação 
submandibular, associada a náuseas e vómitos, que cedeu após nitroglicerina sublingual e 
morfina EV. Ao exame objetivo: TA 160/70 mmHg, estabilidade hemodinâmica, sem sinais 
de insuficiência cardíaca. Auscultação cardíaca com sopro mesossistólico no foco aórtico 
II/VI com irradiação carotídea e sopro protodiastólico I/VI. Realizou ECG que mostrou ritmo 
sinusal, critérios de voltagem de hipertrofia ventricular esquerda (HVE) e onda T 
invertida/bifásica em DI, aVL, V4-6. Analiticamente destacavam-se anemia 
normocítica/normocrómica com 10mg/dL, creatinina sérica 1.3 mg/dL e enzimas cardíacas 
negativas. Foi medicada com AAS 250mg e clopidogrel 300mg e transferida com o 
diagnóstico inicial de síndrome coronário agudo. Na admissão mantinha-se assintomática 
e hemodinamicamente estável, tendo-se constatado diferencial tensional nos membros 
superiores. Realizou ecocardiograma transtorácico que mostrou dilatação da aorta 
ascendente e flap de disseção aórtica na raiz da aorta e crossa da aorta, sem compromisso 
dos óstios coronários; insuficiência aórtica moderada por dilatação do anel; HVE e 
ausência de derrame pericárdico. Realizou AngioTC que confirmou o diagnóstico de 
disseção da aorta ascendente e arco aórtico (tipo A Stanford). Foi imediatamente 
referenciada para tratamento cirúrgico. A apresentação clínica da disseção aórtica é 
variada e requer elevado índice de suspeição clínica, sendo que por vezes pode simular 
síndrome coronário agudo ou outros diagnósticos. Destaca-se também neste caso a 
provável relação com HTA em idade jovem, possivelmente de causa secundária.
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INTRODUÇÃO: As miocardiopatias restritivas (MCR) são um grupo de doenças 
incapacitantes e de progressão indolente que resultam de processos que culminam em 
disfunção predominantemente diastólica. Os autores apresentam um caso de MCR 
secundária a doença de armazenamento. RELATO DE CASO: Homem, 35 anos, de raça 
caucasóide, foi internado a partir do Serviço de Urgência (SU) por quadro de cansaço fácil, 
dispneia e dor aguda, em “facada”, localizada ao hemitórax direito com algumas semanas 
de evolução. À admissão, apresentava-se cianótico, eupneico, com turgescência venosa 
jugular marcada, ritmo de “galope” com 4º som cardíaco, múrmurio vesicular abolido à 
direita, ascite ligeira, hepatomegália, edema pré-tibial bilateral exuberante e sinais de 
insuficiência venosa crónica avançada bem como evidência de hipocratismo digital. Era 
conhecido historial de flutter auricular paroxístico. No eletrocardiograma destacava-se 
anomalia auricular esquerda e padrão de sobrecarga ventricular esquerda. A radiografia do 
tórax mostrou derrame pleural direito importante que condicionava colapso dos lobos 
pulmonares médio e inferior. O ecocardiograma transtorácico demonstrou função sistólica 
preservada apesar de pressões de enchimento aumentadas, dilatação ventricular direita 
com depressão de função, dilatação marcada de ambas as aurículas, insuficiência aórtica, 
mitral e tricúspide moderadas, veia cava inferior dilatada com diminuição da cinética 
respiratória e aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar. PROBLEMAS E 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: O diagnóstico diferencial de MCR deve incluir outras causas 
de disfunção diastólica. É imperioso excluir pericardite constritiva, situação 
potencialmente curável por cirurgia. A MCR é, na maioria das vezes, classificada em função 
do processo patológico subjacente (armazenamento, infiltrativa, não-infiltrativa, 
inflamatória ou idiopática), com implicação quer no tratamento como no prognóstico. 
DISCUSSÃO: Após estudo analítico dirigido, objetivaram-se níveis muito elevados de 
ferritina, policitémia e marcadores de colestase discretamente elevados. As serologias 
para vírus hepatotrópicos foram negativas. A biópsia hepática revelou sinais de estase 
crónica e hemossiderose moderada. O genótipo HFE com evidência de heterozigotia com 
H63D/C282Y veio confirmar o diagnóstico de hemocromatose hereditária com 
envolvimento cardíaco e hepático. Iniciou então programa de flebotomias regulares 
encontrando-se, de momento, em lista de espera para transplante cardíaco. CONCLUSÃO: 
Em regra, a clinica atribuível a MCR surge tardiamente no decurso da doença, numa fase já 
irreversível. O curso natural da doença é variável dependendo da patologia de base, mas o 
tratamento é na maioria das vezes insatisfatório e o prognóstico sombrio, com 
deterioração tipicamente célere.
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BACKGROUND: Predicting outcome after an acute coronary syndrome (ACS) is of 
paramount importance to design proper secondary prevention strategies. Can 
Low-density lipoprotein (LDL) cholesterol at admission be of any help? PURPOSE: to 
evaluate the value of admission levels of LDL cholesterol on outcome prediction in ACS 
patients. POPULATION AND METHODS: In a single center, 2819 patients admitted for 
ACS were studied. Clinical, demographic and outcome data was collected in a prospective 
manner. Patients were divided into quartiles according to LDL cholesterol levels at 
admission:  quartile 1 (<97mg/dL, N=715), quartile 2 (97-122mg/dL, N=702), quartile 3 
(123-148mg/dL, N=699) and quartile 4 (≥149mg/dL, N=703). The primary endpoint was 
in-hospital death. RESULTS: In this cohort, average age was 68±13, and 69% of patients 
were males. At admission, mean LDL cholesterol level was 126±39, triglycerides was 
158±115 and HDL was 43±11 mg/dL. No significant di�erence was found between 
quartiles in regards to the proportion of males, but patients in lower quartiles were 
significantly older (70±12, 68±12, 66±12 and 62±12 respectively, p<.0005), had lower 
levels of high-density lipoprotein cholesterol and triglycerides, had a higher prevalence of 
diabetes and dyslipidemia, were more often medicated with statins as well as aspirin, 
beta-blockers, renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors, calcium channel blockers 
and diuretics and had higher rates of prior coronary revascularization. Overall in-hospital 
mortality was 3.9% and was unexpectedly lower as quartiles increased (6.6, 4.3, 2.4 and 
2.4% respectively, p<.0005), despite no significant di�erence registered between 
quartiles regarding the number of diseased vessels and significantly higher peak troponin 
levels in higher quartiles. After adjustment for conventional cardiovascular risk factors 
(including hypertension, dyslipidemia, diabetes mellitus, smoking status and lipid profile), 
cardiovascular drug therapy (including statins) and prior revascularization, LDL quartiles 
remained as independent predictors of in-hospital mortality, as well as age and peak 
troponin levels. CONCLUSIONS: LDL cholesterol at admission is a useful outcome predictor 
in ACS patients, and can be used to better tailor in-hospital treatment and secondary 
prevention strategies. However, further investigation is necessary to fully understand 
how lower levels of LDL cholesterol can negatively impact short-term prognosis following 
an ACS.
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INTRODUÇÃO: A reabilitação cardíaca (RC) foi definida pela OMS como “o conjunto de 
atividades necessa´rias para fornecer ao doente com cardiopatia uma condição física, 
mental e social tão elevadas quanto possi´vel, que lhe permita retomar o seu lugar na vida 
da comunidade”. Além da melhoria da capacidade funcional a RC assume um papel 
importante na prevenção secundária, implementando estilos de vida saudáveis, educação 
para a saúde e melhorando a adesão à terapêutica. Os programas de RC estão atualmente 
estruturados em 4 fases, cada uma com objetivo, enquadramento e duração específicas. 
Em Portugal continua a verificar-se uma fraca expressão dos programas de RC. 
OBJECTIVOS: Avaliar a evidência da necessidade de incluir os cuidados de saúde 
primários (CSP), nomeadamente o médico de família (MF), nos programas de RC, com vista 
à melhoria da adesão dos doentes e, em última linha, redução da morbimortalidade. 
MATERIAL E MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica realizada a 20 de Junho de 2017, de 
artigos de Revisão Sistemática, Meta-análises, Guidelines e Ensaios Clínicos 
Aleatorizados. Limite temporal estabelecido – artigos publicados nos últimos 10 anos - em 
lnglês e/ou Português. Termos selecionados: “cardiac rehabilitation”, “Family medicine” ou 
“primary healthcare”. Bases de dados consultadas: Cochrane Lybrary, MEDLINE e sítios de 
medicina baseada na evidência. Avaliação dos níveis de evidência (NE) e atribuição das 
forças de recomendação através da Escala Strength of Recomendation Taxonomy (SORT), 
da American Family Physician. RESULTADOS: Foram obtidos um total de 23 artigos de 
acordo com os critérios estabelecidos. Os estudos apontam para uma subutilização destes 
programas, nomeadamente em Portugal, apesar dos aparentes benefícios da RC no 
doente com patologia cardiovascular (CV). A evidência ainda é escassa no que concerne à 
importância dos CSP para o sucesso dos programas de RC. Contudo, o MF parece ser um 
agente determinante para prevenção do abandono precoce dos programas RC, fator 
amplamente descrito como principal causa para a falência da RC. CONCLUSÕES: Os CSP 
desempenham um papel determinante na prevenção da patologia CV, bem como na 
gestão terapêutica do doente cardíaco. Este papel assenta na identificação e 
referenciação de indivíduos que poderão beneficiar de um programa de RC. Neste 
contexto, a ação do MF tem impacto na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos 
incluídos em programas de RC, reduzindo a morbilidade e mortalidade.
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INTRODUÇÃO: O AVC cardioembólico é uma entidade com grande morbimortalidade, 
estando associada a factores de risco modificáveis. (1,2). Numa percentagem elevada dos 
AVC’s a investigação etiológica é inconclusiva, sendo o Holter 24h e o ecocardiograma 
transtorácico importantes na estratificação de risco.(1,3–5). Faltam modelos precisos de 
identificação dos doentes de alto risco para AVC cardioembólico, na ausência de FA 
documentada.(6). OBJECTIVO: Caracterização doentes com AVC cardioembólico e 
criptogénico. Avaliar aplicabilidade score STAF nos doentes com AVC cardioembólico e seu 
poder na estratificação de risco dos doentes com AVC criptogénico. MÉTODOS: Estudo 
retrospectivo com doentes admitidos por AVC isquémico na UAVC do serviço de Med.II do 
CHL entre Jul 2013 e Dez 2015. Quantificação score STAF e análise curvas ROC 
respectivas. Análise estatística através do software STATA 14.2. RESULTADOS: 
Recolheu-se um população de 280 doentes com AVC isquémico com uma idade média 
75.1±12.6 anos. Pela classificação TOAST, o subtipo mais comum de AVC foi o 
cardioembólico (33.2%), com apenas 6.4% dos doentes no subtipo ateromatose de 
grandes vasos. A mortalidade intrahospitalar foi no total de 14.3%, sendo que o grupo de 
doentes com AVC cardioembólico apresentaram significativamente maior mortalidade.
Dos doentes com AVC cardioembólico, 36.6% apresentavam fibrilhação auricular (FA) 
conhecida, sendo que apenas 1/5 estava previamente hipocoagulado. Neste grupo, 48.3% 
tinham dilatação auricular esquerda e alterações valvulares descritas no ecocardiograma. 
58.1% tiveram diagnóstico de FA de novo. Dentro do grupo de doentes cuja investigação 
etiológica foi inconclusiva (19.3%), 20% apresentaram extrassistolia supraventricular 
frequente ou muito frequente no Holter 24h e 91.3% apresentou alguma alteração 
estrutural no ecocardiograma. Na análise de avaliação das curvas ROC, verificou-se um 
bom poder discriminativo do score STAF para os doentes com AVC cardioembólico, com 
uma área abaixo da curva (AUC) de 0.75, sendo o valor de cut-o� 5 o melhor discriminador. 
A aplicação deste score no grupo de doentes com investigação inconclusiva apresentou 
menor capacidade discriminativa para AVC cardioembólico com uma AUC de 0.69. 
CONCLUSÕES: A prevalência do AVC cardioembólico nesta população é elevada com 
importante impacto na mortalidade intrahospitalar. No subtipo de AVC criptogénico, foram 
frequentes as alterações de ritmo que não FA, bem como as alterações estruturais 
ecocardiográficas, ambas possíveis sinalizadores de FA paroxística. O score STAF tem um 
bom poder discriminativo na identificação do AVC cardioembólico nesta população e perde 
precisão na estratificação dos doentes com AVC criptogénico.
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As fístulas coronárias estão presentes em 0,002% da população. A maioria dos doentes 
com anomalias das artérias coronárias permanecem assintomáticos, mas sintomas e 
complicações podem aparecer com a idade. Doentes com fístulas coronárias podem 
apresentar-se com queixas de angor de esforço, enfarte agudo do miocárdico, insuficiência 
cardíaca ou morte súbita. Os autores apresentam o caso clínico de uma mulher de 73 anos, 
com história pessoal de HTA não controlada e dislipidemia, avaliada em consulta por 
quadro, com um ano de evolução, de cansaço e angor perante esforços progressivamente 
menores. Ao exame físico evidenciava-se perfil hipertensivo (170/80mmHg); sem outros 
achados de relevo. Dos exames complementares de diagnóstico a salientar prova de 
esforço inconclusiva, ecocardiograma transtorácico com ventrículo esquerdo dilatado, 
função sistólica global (FSGVE) ligeiramente deprimida e hipocinésia global, mais marcada 
ao nível da parede inferior, septal inferior e dos segmentos apicais da parede lateral e 
anterior; cintigrafia perfusão miocárdica com isquémia antero-apical. Foi solicitada 
angiografia coronária que revelou coronárias sem lesões, uma fístula de pequeno calibre 
da artéria descendente anterior (DA) para a artéria pulmonar (AP) e uma fístula de grande 
calibre da artéria coronária direita (CD) para a artéria pulmonar. Foi realizado encerramento 
percutâneo da fístula da CD-AP, tendo evoluído com resolução completa dos sintomas 
iniciais e com recuperação progressiva da FSGVE. Cerca de 6 meses depois realizou 
angio-tomografia computorizada cardíaca que confirmou o sucesso do procedimento e a 
presença de pequena fístula entre DA-AP. Admitiu-se tratar-se de uma cardiomiopatia 
isquémica associada a anomalias coronárias - fístula coronária. Este caso é ilustrativo de 
uma etiologia rara de angor de esforço. Os autores apresentam este caso ressaltando a 
importância do diagnóstico diferencial e salientam que, apesar da história natural das 
fístulas coronárias ser variável, é amplamente aceite que doentes sintomáticos sejam 
tratados. Quando não tratadas, as fístulas hemodinamicamente significativas podem 
resultar em sintomas ou sequelas em aproximadamente 63% dos doentes acima dos 20 
anos.
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INTRODUCTION: 2D-speckle tracking echocardiography (2D-STE) derived strain 
parameters have been proposed as non-invasive measurements of myocardial 
deformation and function. However, the e�ects of left ventricular (LV) loading conditions 
on 2D-STE derived LV longitudinal strain (GLS) have not been totally elucidated and the 
results of some studies regarding the load dependency of GLS are controversial. AIM: To 
characterize the e�ects of acute load change (preload increase) on LV GLS. METHODS 
AND RESULTS: We evaluated the variation of LV GLS by 2D-STE, in response to a preload 
increasing maneuver (leg lifting maneuver – LLM), in a population of 30 healthy 
individuals. Clinical, demographic and echocardiographic parameters (including LV 
longitudinal mechanics obtained with 2D-STE before and after LLM) were described. The 
population had a mean age of 27 ± 4 years and 73% were women. Increased preload to 
the heart with LLM was confirmed by an increase in the maximal diameter of the inferior 
vena cava (16 ± 3.5 vs 22 ± 3.3 mm, p <0.01). No significant changes in left atrial volume, 
LV ejection volume and LV ejection fraction were observed in response to the LLM. There 
was a significant variation of global LV GLS (-21.9 ± 2.3 vs -23.2 ± 1.6%, p <0.001, ∆ 1.25 
%, 95% IC 0.5-1.91) – figure. An increase in right ventricular longitudinal function with LLM 
(TAPSE 22.5 ± 5.4 vs 25.5 ± 0.5 mm, p = 0.005, ∆ 2.9, 95% IC 0.9-4.8) was also observed. 
CONCLUSION: To our knowledge this is the first study performed to assess the e�ect of 
preload increase in GLS using the LLM in healthy individuals. In this study, the absolute LV 
GLS value increased significantly in response to preload increase (LLM). The dependence 
of GLS on preload is in accordance with the Frank-Starling Law, in which an increase in 
preload in a healthy individual lead to an increase in myocardial contractility. These 
findings suggest that LV GLS is a sensitive parameter for detecting subtle changes in LV 
longitudinal function.
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INTRODUÇÃO: A miocardiopatia de takotsubo (MT) é cada vez mais descrita como uma 
miocardiopatia de “stress” podendo ser desencadeada por factores físicos e 
emocionais.Tem sido descrito uma maior prevalência de patologia neuropsiquiátrica 
nestes doentes mas pouco se sabe sobre as suas características. OBJECTIVOS: Avaliar e 
caracterizar a população de doentes com MT e antecedentes de patologia psiquiátrica. 
MÉTODOS: Estudo multicêntrico retrospectivo incluindo 234 doentes internados com o 
diagnostico de MT. Foram constituídos dois grupos: um grupo A, com antecedentes de 
patologia psiquiátrica (n=17; 7.3%), e um grupo B, sem antecedentes psiquiátricos 
conhecidos (n=217; 92.7%). Os grupos foram comparados quanto às suas características 
demográficas, comorbilidades, factores precipitantes, apresentação clínica, alterações 
eletrocardiográficas, ecocardiográficas e evolução em internamento. Foi efetuada a 
análise estatística utilizando o SPSS versão 23.0. RESULTADOS: Os doentes com 
antecedentes de patologia psiquiátrica não apresentaram diferenças significativas quanto 
ao género, idade ou comorbilidades relativamente aos restantes. A existência de um factor 
precipitante não foi mais frequente neste grupo (47.1% vs 60.4%; p 0.282), assim como 
não foi a existência de stress emocional (35.3% vs 47.5%; p 0.33). A apresentação clínica 
dos doentes não diferiu entre os dois grupos, sendo a dor torácica a principal queixa à 
apresentação (100% vs 86.2%; p 0.139). As características do ECG e do ecocardiograma 
não diferiram significativamente entre os 2 grupos, incluíndo o tipo de MT. Durante o 
internamento, os doentes com patologia psiquiátrica não apresentaram uma diferença 
significativa na taxa de eventos em comparação com os restantes. CONCLUSÕES: Na 
análise efectuada, os doentes com miocardiopatia de takotsubo com antecedentes 
psiquiátricos não apresentaram características significativamente diferentes dos 
restantes doentes com MT. O prognóstico intra-hospitalar dos doentes com patologia 
psiquiátrica parece ser semelhante ao dos restantes doentes com MT.
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INTRODUCTION: The Platypnea-Orthodoxy Syndrome (POS) is a rare condition which is 
becoming increasingly recognized, characterized by onset or worsening of dyspnea with 
orthostatism (platypnea) and arterial desaturation (orthodesoxy) that is relieved by 
returning to a recumbent position. The mechanism responsible for this syndrome is not 
entirely understood. The most common cause of this syndrome is the Pantent Foramen 
Ovale (PFO), usually asymptomatic for decades. In rare occasions, a shift in the right/left 
intra-cardiac pressure relationship (e.g. Pulmonary Embolism (PE)), or a change in thoracic 
anatomy causing a change in the direction of the venous blood inflow into the PFO (e.g. 
Thoracic Kyphosis) can lead to POS. CLINICAL CASE: A healthy 80 year old woman, 
presented in our emergency department with sudden onset dysarthria and right side 
hemiparesis. She was admitted with the diagnosis of Ischemic Stroke, as confirmed by 
head Computed Tomography (CT) scan. Her 12-lead electrocardiogram on admission was 
in sinus rhythm, and the Transthoracic Ecocardiography (TTE) showed no structural 
changes besides a septal hypertrophy (17 mm). During hospitalization she started 
complaining of dyspnea that appeared whenever she sat up, and reverted on recumbent 
position, associated with arterial oxygen desaturation refractory to oxygen 
supplementation. Angio-CT scan of her lungs that showed no signs of PE and excluded 
lung disease. A Ventilation/Perfusion scan showed several peripheral emboli in the 
pulmonary vascular bed. In another TTE, no significant changes were identified. 
Suspecting POS, a Transesophageal Echocardiography (TOE) was performed, showing an 
interauricular septum with an hyperdynamic movement, with abundant passage of 
contrast from the right atrium to the left, compatible with PFO.The patient was then 
referred for percutaneous closure. At 1-month follow-up patient presented with no 
cardiovascular symptoms, with a peripheral oxygen saturation of 94% while sitting and 
with no oxygen supplementation. Follow-up TOE confirmed the presence of the closing 
device in the right position, without any passage of contrast. Patient still had some 
neurologic deficits but was autonomous, and was still in physical rehabilitation. 
CONCLUSÕES: This case is an example of the diversity of the manifestations of PFO. For 
80 years the patient was asymptomatic, as happens with most patients with PFO. She 
first presented with an ischemic stroke of sudden onset, possibly originated in a 
Paradoxical Embolism. This could mean that there was some degree of right-left shunt, 
without any symptoms. During her hospital stay she su�ered a PE, possibly justifying the 
onset of POS, due to a pressure increase in the right atrium.The TOE enabled the detection 
of the structural anomaly. Percutaneous closure of the anatomical defect allowed 
e�ective treatment, confirming the diagnosis of POS caused by PFO.
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BACKGROUND: Pulmonary hypertension (PH) is a complication of left heart disease with 
a small subset having elevated transpulmonary gradient (TPG), diastolic pulmonary 
gradient (DPG) or pulmonary vascular resistance (PVR). We hypothesize that 
phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE5i) in type 2 PH, while controversial, may have a 
di�erent e�ect with specific hemodynamic profiles. METHODS: We retrospectively 
enrolled 195 patients with type 2 PH and created the following groups: group A with TPG
≥14 mmHg and DPG≥7 mmHg; group B with TPG≥14 and DPG<7; group C with TPG<14 
and DPG<7. All groups had PVR ≥ 3.WU Parameters before and after PDE5i were collected.
RESULTS: About 57% of patients were started on PDE5i. Prevalence of the di�erent 
profiles was: 15% for group A; 39% for group B; 20% group for C. Patients that were 
started on PDE5i had higher values of MPAP (p<0.001), PVR (p<0.001) and TPG 
(p<0.001) and lower values of cardiac output (CO) (p=0.01). No significant di�erences 
were observed in DPG values. After institution of PDEi5, there was an overall significant 
decrease of MPAP (44 to 39, p<0.001), PVR (6.3 to 3.4, p<0.001), capillary wedge 
pressure (CWP) (25 to 23mmHg, p=0.03), while CO was significantly increased (3.2 to 3.9 
L.min-1, p<0.001). This e�ect seemed to be driven by group B, as per subgroup analysis 
showed in the table. PVR reduction was seen in groups A, B and C. CO increase was 
notorious in group B and also in groups A and C. CONCLUSIONS: A high prevalence of a 
hemodynamic profile with high TPG and PVR and low DPG was found. Hemodynamic 
parameters in patients under PDE5i significantly improved, particularly in the group with 
isolated high TPG, but not with high DPG.
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BACKGROUND: In the past 12 years there has been many advances in cardiovascular 
medicine. Management of acute coronary syndromes (ACS) has improved since the 
globalization of percutaneous coronary intervention (PCI), the enhancement of triage and 
referral systems to the emergency department and more recently with the application of 
high-sensitivity-troponin assays (hSTnI). PURPOSE: We aim to describe trends and 
outcomes of ACS during a 12-year period in a single centre. METHODS: We 
retrospectively included 3545 patients that were admitted to our tertiary acute coronary 
unit (ACU) over a 12-year period (2005-2016) with a first diagnosis of acute coronary 
syndrome. We built a forecasting regression model to determine significant trends over 
time regarding baseline demographic characteristics, classification of acute coronary 
syndrome [ST elevation acute myocardial infarction (STEMI), non-STEMI (NSTEMI) and 
unstable angina (UA)] and main interventional strategy (PCI or coronary arterial bypass 
grafting, CABG). RESULTS: Mean age significantly decreased over the 12-year period 
(-0.25 years per year, ptrend= 0.004), while the proportion of males significantly 
increased (+7.5%, ptrend= 0.002). Prevalence of arterial hypertension did not change 
appreciatively over time (+1.6%, ptrend=0.302), while both dyslipidemia (+18.2%, 
ptrend<0.001) and type 2 diabetes mellitus (+6.6%, ptrend=0.042) significantly 
increased. Proportion of STEMI in the cohort increased over time (+9%, ptrend=0.013), 
while NSTEMI significantly decreased, albeit to a smaller degree (-2.9%, ptrend=0.038), as 
depicted in the figure. Although the overall rate of UA did not significantly change 
(ptrend=0.561), after the introduction of hsTnI assays in our institution (since 2014), a 
12.7% decrease was observed (ptrend=0.014). Death during admission to the ACU 
remained stable over the follow-up period (-1.1%, ptrend=0,189). The rate of PCI markedly 
and significantly increased (+19.5%, ptrend<0.001), while the rate of CABG did not 
change over time (-0.7%, ptrend=0.321).  CONCLUSIONS: Epidemiology in the ACU 
significantly changed over a 12-year period, with a small trend towards younger, male 
patients and an increase in the proportion of STEMI. Introduction of hsTnI resulted in a 
decrease of UA admissions. Overall, death during admission did not changed significantly. 
As expected, a remarkable growth in the rate of PCI was found.
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A dissecção da aorta consiste numa lesão ao nível da íntima da aorta e consequente 
criação de um falso lúmen com propagação distal ou proximal. É uma emergência médica 
associada a elevada morbimortalidade e está associada a factores de risco 
cardiovasculares como a hipertensão e a dislipidemia ou a doenças hereditárias do 
colagénio. Mulher de 37 anos, com antecedentes de obesidade e hipertensão arterial 
(HTA), medicada com ramipril 10mg. Sem outros antecedentes conhecidos. Recorreu ao 
Serviço de Urgência por dor retroesternal com duas horas de evolução e irradiação 
submandibular, associada a náuseas e vómitos, que cedeu após nitroglicerina sublingual e 
morfina EV. Ao exame objetivo: TA 160/70 mmHg, estabilidade hemodinâmica, sem sinais 
de insuficiência cardíaca. Auscultação cardíaca com sopro mesossistólico no foco aórtico 
II/VI com irradiação carotídea e sopro protodiastólico I/VI. Realizou ECG que mostrou ritmo 
sinusal, critérios de voltagem de hipertrofia ventricular esquerda (HVE) e onda T 
invertida/bifásica em DI, aVL, V4-6. Analiticamente destacavam-se anemia 
normocítica/normocrómica com 10mg/dL, creatinina sérica 1.3 mg/dL e enzimas cardíacas 
negativas. Foi medicada com AAS 250mg e clopidogrel 300mg e transferida com o 
diagnóstico inicial de síndrome coronário agudo. Na admissão mantinha-se assintomática 
e hemodinamicamente estável, tendo-se constatado diferencial tensional nos membros 
superiores. Realizou ecocardiograma transtorácico que mostrou dilatação da aorta 
ascendente e flap de disseção aórtica na raiz da aorta e crossa da aorta, sem compromisso 
dos óstios coronários; insuficiência aórtica moderada por dilatação do anel; HVE e 
ausência de derrame pericárdico. Realizou AngioTC que confirmou o diagnóstico de 
disseção da aorta ascendente e arco aórtico (tipo A Stanford). Foi imediatamente 
referenciada para tratamento cirúrgico. A apresentação clínica da disseção aórtica é 
variada e requer elevado índice de suspeição clínica, sendo que por vezes pode simular 
síndrome coronário agudo ou outros diagnósticos. Destaca-se também neste caso a 
provável relação com HTA em idade jovem, possivelmente de causa secundária.

PO MD24   UM CORAÇÃO DE FERRO -
        UM CASO DE MIOCARDIOPATIA RESTRITIVA

João Ferreira (1); Patrícia Alves (1); Sílvia Monteiro (1); Fátima Franco (1); Susana Costa (1); Domingos Ramos (1); 
Mariano Pêgo (1)
(1) Serviço de Cardiologia - Hospitais da Universidade de Coimbra - CHUC 

INTRODUÇÃO: As miocardiopatias restritivas (MCR) são um grupo de doenças 
incapacitantes e de progressão indolente que resultam de processos que culminam em 
disfunção predominantemente diastólica. Os autores apresentam um caso de MCR 
secundária a doença de armazenamento. RELATO DE CASO: Homem, 35 anos, de raça 
caucasóide, foi internado a partir do Serviço de Urgência (SU) por quadro de cansaço fácil, 
dispneia e dor aguda, em “facada”, localizada ao hemitórax direito com algumas semanas 
de evolução. À admissão, apresentava-se cianótico, eupneico, com turgescência venosa 
jugular marcada, ritmo de “galope” com 4º som cardíaco, múrmurio vesicular abolido à 
direita, ascite ligeira, hepatomegália, edema pré-tibial bilateral exuberante e sinais de 
insuficiência venosa crónica avançada bem como evidência de hipocratismo digital. Era 
conhecido historial de flutter auricular paroxístico. No eletrocardiograma destacava-se 
anomalia auricular esquerda e padrão de sobrecarga ventricular esquerda. A radiografia do 
tórax mostrou derrame pleural direito importante que condicionava colapso dos lobos 
pulmonares médio e inferior. O ecocardiograma transtorácico demonstrou função sistólica 
preservada apesar de pressões de enchimento aumentadas, dilatação ventricular direita 
com depressão de função, dilatação marcada de ambas as aurículas, insuficiência aórtica, 
mitral e tricúspide moderadas, veia cava inferior dilatada com diminuição da cinética 
respiratória e aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar. PROBLEMAS E 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: O diagnóstico diferencial de MCR deve incluir outras causas 
de disfunção diastólica. É imperioso excluir pericardite constritiva, situação 
potencialmente curável por cirurgia. A MCR é, na maioria das vezes, classificada em função 
do processo patológico subjacente (armazenamento, infiltrativa, não-infiltrativa, 
inflamatória ou idiopática), com implicação quer no tratamento como no prognóstico. 
DISCUSSÃO: Após estudo analítico dirigido, objetivaram-se níveis muito elevados de 
ferritina, policitémia e marcadores de colestase discretamente elevados. As serologias 
para vírus hepatotrópicos foram negativas. A biópsia hepática revelou sinais de estase 
crónica e hemossiderose moderada. O genótipo HFE com evidência de heterozigotia com 
H63D/C282Y veio confirmar o diagnóstico de hemocromatose hereditária com 
envolvimento cardíaco e hepático. Iniciou então programa de flebotomias regulares 
encontrando-se, de momento, em lista de espera para transplante cardíaco. CONCLUSÃO: 
Em regra, a clinica atribuível a MCR surge tardiamente no decurso da doença, numa fase já 
irreversível. O curso natural da doença é variável dependendo da patologia de base, mas o 
tratamento é na maioria das vezes insatisfatório e o prognóstico sombrio, com 
deterioração tipicamente célere.
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BACKGROUND: Predicting outcome after an acute coronary syndrome (ACS) is of 
paramount importance to design proper secondary prevention strategies. Can 
Low-density lipoprotein (LDL) cholesterol at admission be of any help? PURPOSE: to 
evaluate the value of admission levels of LDL cholesterol on outcome prediction in ACS 
patients. POPULATION AND METHODS: In a single center, 2819 patients admitted for 
ACS were studied. Clinical, demographic and outcome data was collected in a prospective 
manner. Patients were divided into quartiles according to LDL cholesterol levels at 
admission:  quartile 1 (<97mg/dL, N=715), quartile 2 (97-122mg/dL, N=702), quartile 3 
(123-148mg/dL, N=699) and quartile 4 (≥149mg/dL, N=703). The primary endpoint was 
in-hospital death. RESULTS: In this cohort, average age was 68±13, and 69% of patients 
were males. At admission, mean LDL cholesterol level was 126±39, triglycerides was 
158±115 and HDL was 43±11 mg/dL. No significant di�erence was found between 
quartiles in regards to the proportion of males, but patients in lower quartiles were 
significantly older (70±12, 68±12, 66±12 and 62±12 respectively, p<.0005), had lower 
levels of high-density lipoprotein cholesterol and triglycerides, had a higher prevalence of 
diabetes and dyslipidemia, were more often medicated with statins as well as aspirin, 
beta-blockers, renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors, calcium channel blockers 
and diuretics and had higher rates of prior coronary revascularization. Overall in-hospital 
mortality was 3.9% and was unexpectedly lower as quartiles increased (6.6, 4.3, 2.4 and 
2.4% respectively, p<.0005), despite no significant di�erence registered between 
quartiles regarding the number of diseased vessels and significantly higher peak troponin 
levels in higher quartiles. After adjustment for conventional cardiovascular risk factors 
(including hypertension, dyslipidemia, diabetes mellitus, smoking status and lipid profile), 
cardiovascular drug therapy (including statins) and prior revascularization, LDL quartiles 
remained as independent predictors of in-hospital mortality, as well as age and peak 
troponin levels. CONCLUSIONS: LDL cholesterol at admission is a useful outcome predictor 
in ACS patients, and can be used to better tailor in-hospital treatment and secondary 
prevention strategies. However, further investigation is necessary to fully understand 
how lower levels of LDL cholesterol can negatively impact short-term prognosis following 
an ACS.
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INTRODUÇÃO: A reabilitação cardíaca (RC) foi definida pela OMS como “o conjunto de 
atividades necessa´rias para fornecer ao doente com cardiopatia uma condição física, 
mental e social tão elevadas quanto possi´vel, que lhe permita retomar o seu lugar na vida 
da comunidade”. Além da melhoria da capacidade funcional a RC assume um papel 
importante na prevenção secundária, implementando estilos de vida saudáveis, educação 
para a saúde e melhorando a adesão à terapêutica. Os programas de RC estão atualmente 
estruturados em 4 fases, cada uma com objetivo, enquadramento e duração específicas. 
Em Portugal continua a verificar-se uma fraca expressão dos programas de RC. 
OBJECTIVOS: Avaliar a evidência da necessidade de incluir os cuidados de saúde 
primários (CSP), nomeadamente o médico de família (MF), nos programas de RC, com vista 
à melhoria da adesão dos doentes e, em última linha, redução da morbimortalidade. 
MATERIAL E MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica realizada a 20 de Junho de 2017, de 
artigos de Revisão Sistemática, Meta-análises, Guidelines e Ensaios Clínicos 
Aleatorizados. Limite temporal estabelecido – artigos publicados nos últimos 10 anos - em 
lnglês e/ou Português. Termos selecionados: “cardiac rehabilitation”, “Family medicine” ou 
“primary healthcare”. Bases de dados consultadas: Cochrane Lybrary, MEDLINE e sítios de 
medicina baseada na evidência. Avaliação dos níveis de evidência (NE) e atribuição das 
forças de recomendação através da Escala Strength of Recomendation Taxonomy (SORT), 
da American Family Physician. RESULTADOS: Foram obtidos um total de 23 artigos de 
acordo com os critérios estabelecidos. Os estudos apontam para uma subutilização destes 
programas, nomeadamente em Portugal, apesar dos aparentes benefícios da RC no 
doente com patologia cardiovascular (CV). A evidência ainda é escassa no que concerne à 
importância dos CSP para o sucesso dos programas de RC. Contudo, o MF parece ser um 
agente determinante para prevenção do abandono precoce dos programas RC, fator 
amplamente descrito como principal causa para a falência da RC. CONCLUSÕES: Os CSP 
desempenham um papel determinante na prevenção da patologia CV, bem como na 
gestão terapêutica do doente cardíaco. Este papel assenta na identificação e 
referenciação de indivíduos que poderão beneficiar de um programa de RC. Neste 
contexto, a ação do MF tem impacto na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos 
incluídos em programas de RC, reduzindo a morbilidade e mortalidade.
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INTRODUÇÃO: O AVC cardioembólico é uma entidade com grande morbimortalidade, 
estando associada a factores de risco modificáveis. (1,2). Numa percentagem elevada dos 
AVC’s a investigação etiológica é inconclusiva, sendo o Holter 24h e o ecocardiograma 
transtorácico importantes na estratificação de risco.(1,3–5). Faltam modelos precisos de 
identificação dos doentes de alto risco para AVC cardioembólico, na ausência de FA 
documentada.(6). OBJECTIVO: Caracterização doentes com AVC cardioembólico e 
criptogénico. Avaliar aplicabilidade score STAF nos doentes com AVC cardioembólico e seu 
poder na estratificação de risco dos doentes com AVC criptogénico. MÉTODOS: Estudo 
retrospectivo com doentes admitidos por AVC isquémico na UAVC do serviço de Med.II do 
CHL entre Jul 2013 e Dez 2015. Quantificação score STAF e análise curvas ROC 
respectivas. Análise estatística através do software STATA 14.2. RESULTADOS: 
Recolheu-se um população de 280 doentes com AVC isquémico com uma idade média 
75.1±12.6 anos. Pela classificação TOAST, o subtipo mais comum de AVC foi o 
cardioembólico (33.2%), com apenas 6.4% dos doentes no subtipo ateromatose de 
grandes vasos. A mortalidade intrahospitalar foi no total de 14.3%, sendo que o grupo de 
doentes com AVC cardioembólico apresentaram significativamente maior mortalidade.
Dos doentes com AVC cardioembólico, 36.6% apresentavam fibrilhação auricular (FA) 
conhecida, sendo que apenas 1/5 estava previamente hipocoagulado. Neste grupo, 48.3% 
tinham dilatação auricular esquerda e alterações valvulares descritas no ecocardiograma. 
58.1% tiveram diagnóstico de FA de novo. Dentro do grupo de doentes cuja investigação 
etiológica foi inconclusiva (19.3%), 20% apresentaram extrassistolia supraventricular 
frequente ou muito frequente no Holter 24h e 91.3% apresentou alguma alteração 
estrutural no ecocardiograma. Na análise de avaliação das curvas ROC, verificou-se um 
bom poder discriminativo do score STAF para os doentes com AVC cardioembólico, com 
uma área abaixo da curva (AUC) de 0.75, sendo o valor de cut-o� 5 o melhor discriminador. 
A aplicação deste score no grupo de doentes com investigação inconclusiva apresentou 
menor capacidade discriminativa para AVC cardioembólico com uma AUC de 0.69. 
CONCLUSÕES: A prevalência do AVC cardioembólico nesta população é elevada com 
importante impacto na mortalidade intrahospitalar. No subtipo de AVC criptogénico, foram 
frequentes as alterações de ritmo que não FA, bem como as alterações estruturais 
ecocardiográficas, ambas possíveis sinalizadores de FA paroxística. O score STAF tem um 
bom poder discriminativo na identificação do AVC cardioembólico nesta população e perde 
precisão na estratificação dos doentes com AVC criptogénico.
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As fístulas coronárias estão presentes em 0,002% da população. A maioria dos doentes 
com anomalias das artérias coronárias permanecem assintomáticos, mas sintomas e 
complicações podem aparecer com a idade. Doentes com fístulas coronárias podem 
apresentar-se com queixas de angor de esforço, enfarte agudo do miocárdico, insuficiência 
cardíaca ou morte súbita. Os autores apresentam o caso clínico de uma mulher de 73 anos, 
com história pessoal de HTA não controlada e dislipidemia, avaliada em consulta por 
quadro, com um ano de evolução, de cansaço e angor perante esforços progressivamente 
menores. Ao exame físico evidenciava-se perfil hipertensivo (170/80mmHg); sem outros 
achados de relevo. Dos exames complementares de diagnóstico a salientar prova de 
esforço inconclusiva, ecocardiograma transtorácico com ventrículo esquerdo dilatado, 
função sistólica global (FSGVE) ligeiramente deprimida e hipocinésia global, mais marcada 
ao nível da parede inferior, septal inferior e dos segmentos apicais da parede lateral e 
anterior; cintigrafia perfusão miocárdica com isquémia antero-apical. Foi solicitada 
angiografia coronária que revelou coronárias sem lesões, uma fístula de pequeno calibre 
da artéria descendente anterior (DA) para a artéria pulmonar (AP) e uma fístula de grande 
calibre da artéria coronária direita (CD) para a artéria pulmonar. Foi realizado encerramento 
percutâneo da fístula da CD-AP, tendo evoluído com resolução completa dos sintomas 
iniciais e com recuperação progressiva da FSGVE. Cerca de 6 meses depois realizou 
angio-tomografia computorizada cardíaca que confirmou o sucesso do procedimento e a 
presença de pequena fístula entre DA-AP. Admitiu-se tratar-se de uma cardiomiopatia 
isquémica associada a anomalias coronárias - fístula coronária. Este caso é ilustrativo de 
uma etiologia rara de angor de esforço. Os autores apresentam este caso ressaltando a 
importância do diagnóstico diferencial e salientam que, apesar da história natural das 
fístulas coronárias ser variável, é amplamente aceite que doentes sintomáticos sejam 
tratados. Quando não tratadas, as fístulas hemodinamicamente significativas podem 
resultar em sintomas ou sequelas em aproximadamente 63% dos doentes acima dos 20 
anos.
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INTRODUCTION: 2D-speckle tracking echocardiography (2D-STE) derived strain 
parameters have been proposed as non-invasive measurements of myocardial 
deformation and function. However, the e�ects of left ventricular (LV) loading conditions 
on 2D-STE derived LV longitudinal strain (GLS) have not been totally elucidated and the 
results of some studies regarding the load dependency of GLS are controversial. AIM: To 
characterize the e�ects of acute load change (preload increase) on LV GLS. METHODS 
AND RESULTS: We evaluated the variation of LV GLS by 2D-STE, in response to a preload 
increasing maneuver (leg lifting maneuver – LLM), in a population of 30 healthy 
individuals. Clinical, demographic and echocardiographic parameters (including LV 
longitudinal mechanics obtained with 2D-STE before and after LLM) were described. The 
population had a mean age of 27 ± 4 years and 73% were women. Increased preload to 
the heart with LLM was confirmed by an increase in the maximal diameter of the inferior 
vena cava (16 ± 3.5 vs 22 ± 3.3 mm, p <0.01). No significant changes in left atrial volume, 
LV ejection volume and LV ejection fraction were observed in response to the LLM. There 
was a significant variation of global LV GLS (-21.9 ± 2.3 vs -23.2 ± 1.6%, p <0.001, ∆ 1.25 
%, 95% IC 0.5-1.91) – figure. An increase in right ventricular longitudinal function with LLM 
(TAPSE 22.5 ± 5.4 vs 25.5 ± 0.5 mm, p = 0.005, ∆ 2.9, 95% IC 0.9-4.8) was also observed. 
CONCLUSION: To our knowledge this is the first study performed to assess the e�ect of 
preload increase in GLS using the LLM in healthy individuals. In this study, the absolute LV 
GLS value increased significantly in response to preload increase (LLM). The dependence 
of GLS on preload is in accordance with the Frank-Starling Law, in which an increase in 
preload in a healthy individual lead to an increase in myocardial contractility. These 
findings suggest that LV GLS is a sensitive parameter for detecting subtle changes in LV 
longitudinal function.
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INTRODUÇÃO: A miocardiopatia de takotsubo (MT) é cada vez mais descrita como uma 
miocardiopatia de “stress” podendo ser desencadeada por factores físicos e 
emocionais.Tem sido descrito uma maior prevalência de patologia neuropsiquiátrica 
nestes doentes mas pouco se sabe sobre as suas características. OBJECTIVOS: Avaliar e 
caracterizar a população de doentes com MT e antecedentes de patologia psiquiátrica. 
MÉTODOS: Estudo multicêntrico retrospectivo incluindo 234 doentes internados com o 
diagnostico de MT. Foram constituídos dois grupos: um grupo A, com antecedentes de 
patologia psiquiátrica (n=17; 7.3%), e um grupo B, sem antecedentes psiquiátricos 
conhecidos (n=217; 92.7%). Os grupos foram comparados quanto às suas características 
demográficas, comorbilidades, factores precipitantes, apresentação clínica, alterações 
eletrocardiográficas, ecocardiográficas e evolução em internamento. Foi efetuada a 
análise estatística utilizando o SPSS versão 23.0. RESULTADOS: Os doentes com 
antecedentes de patologia psiquiátrica não apresentaram diferenças significativas quanto 
ao género, idade ou comorbilidades relativamente aos restantes. A existência de um factor 
precipitante não foi mais frequente neste grupo (47.1% vs 60.4%; p 0.282), assim como 
não foi a existência de stress emocional (35.3% vs 47.5%; p 0.33). A apresentação clínica 
dos doentes não diferiu entre os dois grupos, sendo a dor torácica a principal queixa à 
apresentação (100% vs 86.2%; p 0.139). As características do ECG e do ecocardiograma 
não diferiram significativamente entre os 2 grupos, incluíndo o tipo de MT. Durante o 
internamento, os doentes com patologia psiquiátrica não apresentaram uma diferença 
significativa na taxa de eventos em comparação com os restantes. CONCLUSÕES: Na 
análise efectuada, os doentes com miocardiopatia de takotsubo com antecedentes 
psiquiátricos não apresentaram características significativamente diferentes dos 
restantes doentes com MT. O prognóstico intra-hospitalar dos doentes com patologia 
psiquiátrica parece ser semelhante ao dos restantes doentes com MT.
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INTRODUCTION: The Platypnea-Orthodoxy Syndrome (POS) is a rare condition which is 
becoming increasingly recognized, characterized by onset or worsening of dyspnea with 
orthostatism (platypnea) and arterial desaturation (orthodesoxy) that is relieved by 
returning to a recumbent position. The mechanism responsible for this syndrome is not 
entirely understood. The most common cause of this syndrome is the Pantent Foramen 
Ovale (PFO), usually asymptomatic for decades. In rare occasions, a shift in the right/left 
intra-cardiac pressure relationship (e.g. Pulmonary Embolism (PE)), or a change in thoracic 
anatomy causing a change in the direction of the venous blood inflow into the PFO (e.g. 
Thoracic Kyphosis) can lead to POS. CLINICAL CASE: A healthy 80 year old woman, 
presented in our emergency department with sudden onset dysarthria and right side 
hemiparesis. She was admitted with the diagnosis of Ischemic Stroke, as confirmed by 
head Computed Tomography (CT) scan. Her 12-lead electrocardiogram on admission was 
in sinus rhythm, and the Transthoracic Ecocardiography (TTE) showed no structural 
changes besides a septal hypertrophy (17 mm). During hospitalization she started 
complaining of dyspnea that appeared whenever she sat up, and reverted on recumbent 
position, associated with arterial oxygen desaturation refractory to oxygen 
supplementation. Angio-CT scan of her lungs that showed no signs of PE and excluded 
lung disease. A Ventilation/Perfusion scan showed several peripheral emboli in the 
pulmonary vascular bed. In another TTE, no significant changes were identified. 
Suspecting POS, a Transesophageal Echocardiography (TOE) was performed, showing an 
interauricular septum with an hyperdynamic movement, with abundant passage of 
contrast from the right atrium to the left, compatible with PFO.The patient was then 
referred for percutaneous closure. At 1-month follow-up patient presented with no 
cardiovascular symptoms, with a peripheral oxygen saturation of 94% while sitting and 
with no oxygen supplementation. Follow-up TOE confirmed the presence of the closing 
device in the right position, without any passage of contrast. Patient still had some 
neurologic deficits but was autonomous, and was still in physical rehabilitation. 
CONCLUSÕES: This case is an example of the diversity of the manifestations of PFO. For 
80 years the patient was asymptomatic, as happens with most patients with PFO. She 
first presented with an ischemic stroke of sudden onset, possibly originated in a 
Paradoxical Embolism. This could mean that there was some degree of right-left shunt, 
without any symptoms. During her hospital stay she su�ered a PE, possibly justifying the 
onset of POS, due to a pressure increase in the right atrium.The TOE enabled the detection 
of the structural anomaly. Percutaneous closure of the anatomical defect allowed 
e�ective treatment, confirming the diagnosis of POS caused by PFO.
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BACKGROUND: Pulmonary hypertension (PH) is a complication of left heart disease with 
a small subset having elevated transpulmonary gradient (TPG), diastolic pulmonary 
gradient (DPG) or pulmonary vascular resistance (PVR). We hypothesize that 
phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE5i) in type 2 PH, while controversial, may have a 
di�erent e�ect with specific hemodynamic profiles. METHODS: We retrospectively 
enrolled 195 patients with type 2 PH and created the following groups: group A with TPG
≥14 mmHg and DPG≥7 mmHg; group B with TPG≥14 and DPG<7; group C with TPG<14 
and DPG<7. All groups had PVR ≥ 3.WU Parameters before and after PDE5i were collected.
RESULTS: About 57% of patients were started on PDE5i. Prevalence of the di�erent 
profiles was: 15% for group A; 39% for group B; 20% group for C. Patients that were 
started on PDE5i had higher values of MPAP (p<0.001), PVR (p<0.001) and TPG 
(p<0.001) and lower values of cardiac output (CO) (p=0.01). No significant di�erences 
were observed in DPG values. After institution of PDEi5, there was an overall significant 
decrease of MPAP (44 to 39, p<0.001), PVR (6.3 to 3.4, p<0.001), capillary wedge 
pressure (CWP) (25 to 23mmHg, p=0.03), while CO was significantly increased (3.2 to 3.9 
L.min-1, p<0.001). This e�ect seemed to be driven by group B, as per subgroup analysis 
showed in the table. PVR reduction was seen in groups A, B and C. CO increase was 
notorious in group B and also in groups A and C. CONCLUSIONS: A high prevalence of a 
hemodynamic profile with high TPG and PVR and low DPG was found. Hemodynamic 
parameters in patients under PDE5i significantly improved, particularly in the group with 
isolated high TPG, but not with high DPG.
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BACKGROUND: In the past 12 years there has been many advances in cardiovascular 
medicine. Management of acute coronary syndromes (ACS) has improved since the 
globalization of percutaneous coronary intervention (PCI), the enhancement of triage and 
referral systems to the emergency department and more recently with the application of 
high-sensitivity-troponin assays (hSTnI). PURPOSE: We aim to describe trends and 
outcomes of ACS during a 12-year period in a single centre. METHODS: We 
retrospectively included 3545 patients that were admitted to our tertiary acute coronary 
unit (ACU) over a 12-year period (2005-2016) with a first diagnosis of acute coronary 
syndrome. We built a forecasting regression model to determine significant trends over 
time regarding baseline demographic characteristics, classification of acute coronary 
syndrome [ST elevation acute myocardial infarction (STEMI), non-STEMI (NSTEMI) and 
unstable angina (UA)] and main interventional strategy (PCI or coronary arterial bypass 
grafting, CABG). RESULTS: Mean age significantly decreased over the 12-year period 
(-0.25 years per year, ptrend= 0.004), while the proportion of males significantly 
increased (+7.5%, ptrend= 0.002). Prevalence of arterial hypertension did not change 
appreciatively over time (+1.6%, ptrend=0.302), while both dyslipidemia (+18.2%, 
ptrend<0.001) and type 2 diabetes mellitus (+6.6%, ptrend=0.042) significantly 
increased. Proportion of STEMI in the cohort increased over time (+9%, ptrend=0.013), 
while NSTEMI significantly decreased, albeit to a smaller degree (-2.9%, ptrend=0.038), as 
depicted in the figure. Although the overall rate of UA did not significantly change 
(ptrend=0.561), after the introduction of hsTnI assays in our institution (since 2014), a 
12.7% decrease was observed (ptrend=0.014). Death during admission to the ACU 
remained stable over the follow-up period (-1.1%, ptrend=0,189). The rate of PCI markedly 
and significantly increased (+19.5%, ptrend<0.001), while the rate of CABG did not 
change over time (-0.7%, ptrend=0.321).  CONCLUSIONS: Epidemiology in the ACU 
significantly changed over a 12-year period, with a small trend towards younger, male 
patients and an increase in the proportion of STEMI. Introduction of hsTnI resulted in a 
decrease of UA admissions. Overall, death during admission did not changed significantly. 
As expected, a remarkable growth in the rate of PCI was found.
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A dissecção da aorta consiste numa lesão ao nível da íntima da aorta e consequente 
criação de um falso lúmen com propagação distal ou proximal. É uma emergência médica 
associada a elevada morbimortalidade e está associada a factores de risco 
cardiovasculares como a hipertensão e a dislipidemia ou a doenças hereditárias do 
colagénio. Mulher de 37 anos, com antecedentes de obesidade e hipertensão arterial 
(HTA), medicada com ramipril 10mg. Sem outros antecedentes conhecidos. Recorreu ao 
Serviço de Urgência por dor retroesternal com duas horas de evolução e irradiação 
submandibular, associada a náuseas e vómitos, que cedeu após nitroglicerina sublingual e 
morfina EV. Ao exame objetivo: TA 160/70 mmHg, estabilidade hemodinâmica, sem sinais 
de insuficiência cardíaca. Auscultação cardíaca com sopro mesossistólico no foco aórtico 
II/VI com irradiação carotídea e sopro protodiastólico I/VI. Realizou ECG que mostrou ritmo 
sinusal, critérios de voltagem de hipertrofia ventricular esquerda (HVE) e onda T 
invertida/bifásica em DI, aVL, V4-6. Analiticamente destacavam-se anemia 
normocítica/normocrómica com 10mg/dL, creatinina sérica 1.3 mg/dL e enzimas cardíacas 
negativas. Foi medicada com AAS 250mg e clopidogrel 300mg e transferida com o 
diagnóstico inicial de síndrome coronário agudo. Na admissão mantinha-se assintomática 
e hemodinamicamente estável, tendo-se constatado diferencial tensional nos membros 
superiores. Realizou ecocardiograma transtorácico que mostrou dilatação da aorta 
ascendente e flap de disseção aórtica na raiz da aorta e crossa da aorta, sem compromisso 
dos óstios coronários; insuficiência aórtica moderada por dilatação do anel; HVE e 
ausência de derrame pericárdico. Realizou AngioTC que confirmou o diagnóstico de 
disseção da aorta ascendente e arco aórtico (tipo A Stanford). Foi imediatamente 
referenciada para tratamento cirúrgico. A apresentação clínica da disseção aórtica é 
variada e requer elevado índice de suspeição clínica, sendo que por vezes pode simular 
síndrome coronário agudo ou outros diagnósticos. Destaca-se também neste caso a 
provável relação com HTA em idade jovem, possivelmente de causa secundária.
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INTRODUÇÃO: As miocardiopatias restritivas (MCR) são um grupo de doenças 
incapacitantes e de progressão indolente que resultam de processos que culminam em 
disfunção predominantemente diastólica. Os autores apresentam um caso de MCR 
secundária a doença de armazenamento. RELATO DE CASO: Homem, 35 anos, de raça 
caucasóide, foi internado a partir do Serviço de Urgência (SU) por quadro de cansaço fácil, 
dispneia e dor aguda, em “facada”, localizada ao hemitórax direito com algumas semanas 
de evolução. À admissão, apresentava-se cianótico, eupneico, com turgescência venosa 
jugular marcada, ritmo de “galope” com 4º som cardíaco, múrmurio vesicular abolido à 
direita, ascite ligeira, hepatomegália, edema pré-tibial bilateral exuberante e sinais de 
insuficiência venosa crónica avançada bem como evidência de hipocratismo digital. Era 
conhecido historial de flutter auricular paroxístico. No eletrocardiograma destacava-se 
anomalia auricular esquerda e padrão de sobrecarga ventricular esquerda. A radiografia do 
tórax mostrou derrame pleural direito importante que condicionava colapso dos lobos 
pulmonares médio e inferior. O ecocardiograma transtorácico demonstrou função sistólica 
preservada apesar de pressões de enchimento aumentadas, dilatação ventricular direita 
com depressão de função, dilatação marcada de ambas as aurículas, insuficiência aórtica, 
mitral e tricúspide moderadas, veia cava inferior dilatada com diminuição da cinética 
respiratória e aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar. PROBLEMAS E 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: O diagnóstico diferencial de MCR deve incluir outras causas 
de disfunção diastólica. É imperioso excluir pericardite constritiva, situação 
potencialmente curável por cirurgia. A MCR é, na maioria das vezes, classificada em função 
do processo patológico subjacente (armazenamento, infiltrativa, não-infiltrativa, 
inflamatória ou idiopática), com implicação quer no tratamento como no prognóstico. 
DISCUSSÃO: Após estudo analítico dirigido, objetivaram-se níveis muito elevados de 
ferritina, policitémia e marcadores de colestase discretamente elevados. As serologias 
para vírus hepatotrópicos foram negativas. A biópsia hepática revelou sinais de estase 
crónica e hemossiderose moderada. O genótipo HFE com evidência de heterozigotia com 
H63D/C282Y veio confirmar o diagnóstico de hemocromatose hereditária com 
envolvimento cardíaco e hepático. Iniciou então programa de flebotomias regulares 
encontrando-se, de momento, em lista de espera para transplante cardíaco. CONCLUSÃO: 
Em regra, a clinica atribuível a MCR surge tardiamente no decurso da doença, numa fase já 
irreversível. O curso natural da doença é variável dependendo da patologia de base, mas o 
tratamento é na maioria das vezes insatisfatório e o prognóstico sombrio, com 
deterioração tipicamente célere.
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BACKGROUND: Predicting outcome after an acute coronary syndrome (ACS) is of 
paramount importance to design proper secondary prevention strategies. Can 
Low-density lipoprotein (LDL) cholesterol at admission be of any help? PURPOSE: to 
evaluate the value of admission levels of LDL cholesterol on outcome prediction in ACS 
patients. POPULATION AND METHODS: In a single center, 2819 patients admitted for 
ACS were studied. Clinical, demographic and outcome data was collected in a prospective 
manner. Patients were divided into quartiles according to LDL cholesterol levels at 
admission:  quartile 1 (<97mg/dL, N=715), quartile 2 (97-122mg/dL, N=702), quartile 3 
(123-148mg/dL, N=699) and quartile 4 (≥149mg/dL, N=703). The primary endpoint was 
in-hospital death. RESULTS: In this cohort, average age was 68±13, and 69% of patients 
were males. At admission, mean LDL cholesterol level was 126±39, triglycerides was 
158±115 and HDL was 43±11 mg/dL. No significant di�erence was found between 
quartiles in regards to the proportion of males, but patients in lower quartiles were 
significantly older (70±12, 68±12, 66±12 and 62±12 respectively, p<.0005), had lower 
levels of high-density lipoprotein cholesterol and triglycerides, had a higher prevalence of 
diabetes and dyslipidemia, were more often medicated with statins as well as aspirin, 
beta-blockers, renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors, calcium channel blockers 
and diuretics and had higher rates of prior coronary revascularization. Overall in-hospital 
mortality was 3.9% and was unexpectedly lower as quartiles increased (6.6, 4.3, 2.4 and 
2.4% respectively, p<.0005), despite no significant di�erence registered between 
quartiles regarding the number of diseased vessels and significantly higher peak troponin 
levels in higher quartiles. After adjustment for conventional cardiovascular risk factors 
(including hypertension, dyslipidemia, diabetes mellitus, smoking status and lipid profile), 
cardiovascular drug therapy (including statins) and prior revascularization, LDL quartiles 
remained as independent predictors of in-hospital mortality, as well as age and peak 
troponin levels. CONCLUSIONS: LDL cholesterol at admission is a useful outcome predictor 
in ACS patients, and can be used to better tailor in-hospital treatment and secondary 
prevention strategies. However, further investigation is necessary to fully understand 
how lower levels of LDL cholesterol can negatively impact short-term prognosis following 
an ACS.
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INTRODUÇÃO: A reabilitação cardíaca (RC) foi definida pela OMS como “o conjunto de 
atividades necessa´rias para fornecer ao doente com cardiopatia uma condição física, 
mental e social tão elevadas quanto possi´vel, que lhe permita retomar o seu lugar na vida 
da comunidade”. Além da melhoria da capacidade funcional a RC assume um papel 
importante na prevenção secundária, implementando estilos de vida saudáveis, educação 
para a saúde e melhorando a adesão à terapêutica. Os programas de RC estão atualmente 
estruturados em 4 fases, cada uma com objetivo, enquadramento e duração específicas. 
Em Portugal continua a verificar-se uma fraca expressão dos programas de RC. 
OBJECTIVOS: Avaliar a evidência da necessidade de incluir os cuidados de saúde 
primários (CSP), nomeadamente o médico de família (MF), nos programas de RC, com vista 
à melhoria da adesão dos doentes e, em última linha, redução da morbimortalidade. 
MATERIAL E MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica realizada a 20 de Junho de 2017, de 
artigos de Revisão Sistemática, Meta-análises, Guidelines e Ensaios Clínicos 
Aleatorizados. Limite temporal estabelecido – artigos publicados nos últimos 10 anos - em 
lnglês e/ou Português. Termos selecionados: “cardiac rehabilitation”, “Family medicine” ou 
“primary healthcare”. Bases de dados consultadas: Cochrane Lybrary, MEDLINE e sítios de 
medicina baseada na evidência. Avaliação dos níveis de evidência (NE) e atribuição das 
forças de recomendação através da Escala Strength of Recomendation Taxonomy (SORT), 
da American Family Physician. RESULTADOS: Foram obtidos um total de 23 artigos de 
acordo com os critérios estabelecidos. Os estudos apontam para uma subutilização destes 
programas, nomeadamente em Portugal, apesar dos aparentes benefícios da RC no 
doente com patologia cardiovascular (CV). A evidência ainda é escassa no que concerne à 
importância dos CSP para o sucesso dos programas de RC. Contudo, o MF parece ser um 
agente determinante para prevenção do abandono precoce dos programas RC, fator 
amplamente descrito como principal causa para a falência da RC. CONCLUSÕES: Os CSP 
desempenham um papel determinante na prevenção da patologia CV, bem como na 
gestão terapêutica do doente cardíaco. Este papel assenta na identificação e 
referenciação de indivíduos que poderão beneficiar de um programa de RC. Neste 
contexto, a ação do MF tem impacto na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos 
incluídos em programas de RC, reduzindo a morbilidade e mortalidade.

PO MD28   ALTERAÇÕES ECOCARDIOGRÁFICAS NOS DOENTES COM AVC   
        CARDIOEMBÓLICO E CRIPTOGÉNICOS:
        O QUE ESPERAR DO SCORE STAF?

Rita R. Carvalho (1); Santos LG (2); Canelas A (3); Sá FM (2); Ruivo C (2); Guardado J (2); Tavares FM (1); Morais J (2)
(1) Serviço Med. II, (2) Serviço Cardiologia, (3) Serviço Fisiatria, CHL

INTRODUÇÃO: O AVC cardioembólico é uma entidade com grande morbimortalidade, 
estando associada a factores de risco modificáveis. (1,2). Numa percentagem elevada dos 
AVC’s a investigação etiológica é inconclusiva, sendo o Holter 24h e o ecocardiograma 
transtorácico importantes na estratificação de risco.(1,3–5). Faltam modelos precisos de 
identificação dos doentes de alto risco para AVC cardioembólico, na ausência de FA 
documentada.(6). OBJECTIVO: Caracterização doentes com AVC cardioembólico e 
criptogénico. Avaliar aplicabilidade score STAF nos doentes com AVC cardioembólico e seu 
poder na estratificação de risco dos doentes com AVC criptogénico. MÉTODOS: Estudo 
retrospectivo com doentes admitidos por AVC isquémico na UAVC do serviço de Med.II do 
CHL entre Jul 2013 e Dez 2015. Quantificação score STAF e análise curvas ROC 
respectivas. Análise estatística através do software STATA 14.2. RESULTADOS: 
Recolheu-se um população de 280 doentes com AVC isquémico com uma idade média 
75.1±12.6 anos. Pela classificação TOAST, o subtipo mais comum de AVC foi o 
cardioembólico (33.2%), com apenas 6.4% dos doentes no subtipo ateromatose de 
grandes vasos. A mortalidade intrahospitalar foi no total de 14.3%, sendo que o grupo de 
doentes com AVC cardioembólico apresentaram significativamente maior mortalidade.
Dos doentes com AVC cardioembólico, 36.6% apresentavam fibrilhação auricular (FA) 
conhecida, sendo que apenas 1/5 estava previamente hipocoagulado. Neste grupo, 48.3% 
tinham dilatação auricular esquerda e alterações valvulares descritas no ecocardiograma. 
58.1% tiveram diagnóstico de FA de novo. Dentro do grupo de doentes cuja investigação 
etiológica foi inconclusiva (19.3%), 20% apresentaram extrassistolia supraventricular 
frequente ou muito frequente no Holter 24h e 91.3% apresentou alguma alteração 
estrutural no ecocardiograma. Na análise de avaliação das curvas ROC, verificou-se um 
bom poder discriminativo do score STAF para os doentes com AVC cardioembólico, com 
uma área abaixo da curva (AUC) de 0.75, sendo o valor de cut-o� 5 o melhor discriminador. 
A aplicação deste score no grupo de doentes com investigação inconclusiva apresentou 
menor capacidade discriminativa para AVC cardioembólico com uma AUC de 0.69. 
CONCLUSÕES: A prevalência do AVC cardioembólico nesta população é elevada com 
importante impacto na mortalidade intrahospitalar. No subtipo de AVC criptogénico, foram 
frequentes as alterações de ritmo que não FA, bem como as alterações estruturais 
ecocardiográficas, ambas possíveis sinalizadores de FA paroxística. O score STAF tem um 
bom poder discriminativo na identificação do AVC cardioembólico nesta população e perde 
precisão na estratificação dos doentes com AVC criptogénico.
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As fístulas coronárias estão presentes em 0,002% da população. A maioria dos doentes 
com anomalias das artérias coronárias permanecem assintomáticos, mas sintomas e 
complicações podem aparecer com a idade. Doentes com fístulas coronárias podem 
apresentar-se com queixas de angor de esforço, enfarte agudo do miocárdico, insuficiência 
cardíaca ou morte súbita. Os autores apresentam o caso clínico de uma mulher de 73 anos, 
com história pessoal de HTA não controlada e dislipidemia, avaliada em consulta por 
quadro, com um ano de evolução, de cansaço e angor perante esforços progressivamente 
menores. Ao exame físico evidenciava-se perfil hipertensivo (170/80mmHg); sem outros 
achados de relevo. Dos exames complementares de diagnóstico a salientar prova de 
esforço inconclusiva, ecocardiograma transtorácico com ventrículo esquerdo dilatado, 
função sistólica global (FSGVE) ligeiramente deprimida e hipocinésia global, mais marcada 
ao nível da parede inferior, septal inferior e dos segmentos apicais da parede lateral e 
anterior; cintigrafia perfusão miocárdica com isquémia antero-apical. Foi solicitada 
angiografia coronária que revelou coronárias sem lesões, uma fístula de pequeno calibre 
da artéria descendente anterior (DA) para a artéria pulmonar (AP) e uma fístula de grande 
calibre da artéria coronária direita (CD) para a artéria pulmonar. Foi realizado encerramento 
percutâneo da fístula da CD-AP, tendo evoluído com resolução completa dos sintomas 
iniciais e com recuperação progressiva da FSGVE. Cerca de 6 meses depois realizou 
angio-tomografia computorizada cardíaca que confirmou o sucesso do procedimento e a 
presença de pequena fístula entre DA-AP. Admitiu-se tratar-se de uma cardiomiopatia 
isquémica associada a anomalias coronárias - fístula coronária. Este caso é ilustrativo de 
uma etiologia rara de angor de esforço. Os autores apresentam este caso ressaltando a 
importância do diagnóstico diferencial e salientam que, apesar da história natural das 
fístulas coronárias ser variável, é amplamente aceite que doentes sintomáticos sejam 
tratados. Quando não tratadas, as fístulas hemodinamicamente significativas podem 
resultar em sintomas ou sequelas em aproximadamente 63% dos doentes acima dos 20 
anos.

PO MD17   LOAD DEPENDENCY OF LEFT VENTRICULAR LONGITUDINAL STRAIN  
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INTRODUCTION: 2D-speckle tracking echocardiography (2D-STE) derived strain 
parameters have been proposed as non-invasive measurements of myocardial 
deformation and function. However, the e�ects of left ventricular (LV) loading conditions 
on 2D-STE derived LV longitudinal strain (GLS) have not been totally elucidated and the 
results of some studies regarding the load dependency of GLS are controversial. AIM: To 
characterize the e�ects of acute load change (preload increase) on LV GLS. METHODS 
AND RESULTS: We evaluated the variation of LV GLS by 2D-STE, in response to a preload 
increasing maneuver (leg lifting maneuver – LLM), in a population of 30 healthy 
individuals. Clinical, demographic and echocardiographic parameters (including LV 
longitudinal mechanics obtained with 2D-STE before and after LLM) were described. The 
population had a mean age of 27 ± 4 years and 73% were women. Increased preload to 
the heart with LLM was confirmed by an increase in the maximal diameter of the inferior 
vena cava (16 ± 3.5 vs 22 ± 3.3 mm, p <0.01). No significant changes in left atrial volume, 
LV ejection volume and LV ejection fraction were observed in response to the LLM. There 
was a significant variation of global LV GLS (-21.9 ± 2.3 vs -23.2 ± 1.6%, p <0.001, ∆ 1.25 
%, 95% IC 0.5-1.91) – figure. An increase in right ventricular longitudinal function with LLM 
(TAPSE 22.5 ± 5.4 vs 25.5 ± 0.5 mm, p = 0.005, ∆ 2.9, 95% IC 0.9-4.8) was also observed. 
CONCLUSION: To our knowledge this is the first study performed to assess the e�ect of 
preload increase in GLS using the LLM in healthy individuals. In this study, the absolute LV 
GLS value increased significantly in response to preload increase (LLM). The dependence 
of GLS on preload is in accordance with the Frank-Starling Law, in which an increase in 
preload in a healthy individual lead to an increase in myocardial contractility. These 
findings suggest that LV GLS is a sensitive parameter for detecting subtle changes in LV 
longitudinal function.
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INTRODUÇÃO: A miocardiopatia de takotsubo (MT) é cada vez mais descrita como uma 
miocardiopatia de “stress” podendo ser desencadeada por factores físicos e 
emocionais.Tem sido descrito uma maior prevalência de patologia neuropsiquiátrica 
nestes doentes mas pouco se sabe sobre as suas características. OBJECTIVOS: Avaliar e 
caracterizar a população de doentes com MT e antecedentes de patologia psiquiátrica. 
MÉTODOS: Estudo multicêntrico retrospectivo incluindo 234 doentes internados com o 
diagnostico de MT. Foram constituídos dois grupos: um grupo A, com antecedentes de 
patologia psiquiátrica (n=17; 7.3%), e um grupo B, sem antecedentes psiquiátricos 
conhecidos (n=217; 92.7%). Os grupos foram comparados quanto às suas características 
demográficas, comorbilidades, factores precipitantes, apresentação clínica, alterações 
eletrocardiográficas, ecocardiográficas e evolução em internamento. Foi efetuada a 
análise estatística utilizando o SPSS versão 23.0. RESULTADOS: Os doentes com 
antecedentes de patologia psiquiátrica não apresentaram diferenças significativas quanto 
ao género, idade ou comorbilidades relativamente aos restantes. A existência de um factor 
precipitante não foi mais frequente neste grupo (47.1% vs 60.4%; p 0.282), assim como 
não foi a existência de stress emocional (35.3% vs 47.5%; p 0.33). A apresentação clínica 
dos doentes não diferiu entre os dois grupos, sendo a dor torácica a principal queixa à 
apresentação (100% vs 86.2%; p 0.139). As características do ECG e do ecocardiograma 
não diferiram significativamente entre os 2 grupos, incluíndo o tipo de MT. Durante o 
internamento, os doentes com patologia psiquiátrica não apresentaram uma diferença 
significativa na taxa de eventos em comparação com os restantes. CONCLUSÕES: Na 
análise efectuada, os doentes com miocardiopatia de takotsubo com antecedentes 
psiquiátricos não apresentaram características significativamente diferentes dos 
restantes doentes com MT. O prognóstico intra-hospitalar dos doentes com patologia 
psiquiátrica parece ser semelhante ao dos restantes doentes com MT.
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INTRODUCTION: The Platypnea-Orthodoxy Syndrome (POS) is a rare condition which is 
becoming increasingly recognized, characterized by onset or worsening of dyspnea with 
orthostatism (platypnea) and arterial desaturation (orthodesoxy) that is relieved by 
returning to a recumbent position. The mechanism responsible for this syndrome is not 
entirely understood. The most common cause of this syndrome is the Pantent Foramen 
Ovale (PFO), usually asymptomatic for decades. In rare occasions, a shift in the right/left 
intra-cardiac pressure relationship (e.g. Pulmonary Embolism (PE)), or a change in thoracic 
anatomy causing a change in the direction of the venous blood inflow into the PFO (e.g. 
Thoracic Kyphosis) can lead to POS. CLINICAL CASE: A healthy 80 year old woman, 
presented in our emergency department with sudden onset dysarthria and right side 
hemiparesis. She was admitted with the diagnosis of Ischemic Stroke, as confirmed by 
head Computed Tomography (CT) scan. Her 12-lead electrocardiogram on admission was 
in sinus rhythm, and the Transthoracic Ecocardiography (TTE) showed no structural 
changes besides a septal hypertrophy (17 mm). During hospitalization she started 
complaining of dyspnea that appeared whenever she sat up, and reverted on recumbent 
position, associated with arterial oxygen desaturation refractory to oxygen 
supplementation. Angio-CT scan of her lungs that showed no signs of PE and excluded 
lung disease. A Ventilation/Perfusion scan showed several peripheral emboli in the 
pulmonary vascular bed. In another TTE, no significant changes were identified. 
Suspecting POS, a Transesophageal Echocardiography (TOE) was performed, showing an 
interauricular septum with an hyperdynamic movement, with abundant passage of 
contrast from the right atrium to the left, compatible with PFO.The patient was then 
referred for percutaneous closure. At 1-month follow-up patient presented with no 
cardiovascular symptoms, with a peripheral oxygen saturation of 94% while sitting and 
with no oxygen supplementation. Follow-up TOE confirmed the presence of the closing 
device in the right position, without any passage of contrast. Patient still had some 
neurologic deficits but was autonomous, and was still in physical rehabilitation. 
CONCLUSÕES: This case is an example of the diversity of the manifestations of PFO. For 
80 years the patient was asymptomatic, as happens with most patients with PFO. She 
first presented with an ischemic stroke of sudden onset, possibly originated in a 
Paradoxical Embolism. This could mean that there was some degree of right-left shunt, 
without any symptoms. During her hospital stay she su�ered a PE, possibly justifying the 
onset of POS, due to a pressure increase in the right atrium.The TOE enabled the detection 
of the structural anomaly. Percutaneous closure of the anatomical defect allowed 
e�ective treatment, confirming the diagnosis of POS caused by PFO.
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BACKGROUND: Pulmonary hypertension (PH) is a complication of left heart disease with 
a small subset having elevated transpulmonary gradient (TPG), diastolic pulmonary 
gradient (DPG) or pulmonary vascular resistance (PVR). We hypothesize that 
phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE5i) in type 2 PH, while controversial, may have a 
di�erent e�ect with specific hemodynamic profiles. METHODS: We retrospectively 
enrolled 195 patients with type 2 PH and created the following groups: group A with TPG
≥14 mmHg and DPG≥7 mmHg; group B with TPG≥14 and DPG<7; group C with TPG<14 
and DPG<7. All groups had PVR ≥ 3.WU Parameters before and after PDE5i were collected.
RESULTS: About 57% of patients were started on PDE5i. Prevalence of the di�erent 
profiles was: 15% for group A; 39% for group B; 20% group for C. Patients that were 
started on PDE5i had higher values of MPAP (p<0.001), PVR (p<0.001) and TPG 
(p<0.001) and lower values of cardiac output (CO) (p=0.01). No significant di�erences 
were observed in DPG values. After institution of PDEi5, there was an overall significant 
decrease of MPAP (44 to 39, p<0.001), PVR (6.3 to 3.4, p<0.001), capillary wedge 
pressure (CWP) (25 to 23mmHg, p=0.03), while CO was significantly increased (3.2 to 3.9 
L.min-1, p<0.001). This e�ect seemed to be driven by group B, as per subgroup analysis 
showed in the table. PVR reduction was seen in groups A, B and C. CO increase was 
notorious in group B and also in groups A and C. CONCLUSIONS: A high prevalence of a 
hemodynamic profile with high TPG and PVR and low DPG was found. Hemodynamic 
parameters in patients under PDE5i significantly improved, particularly in the group with 
isolated high TPG, but not with high DPG.
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BACKGROUND: In the past 12 years there has been many advances in cardiovascular 
medicine. Management of acute coronary syndromes (ACS) has improved since the 
globalization of percutaneous coronary intervention (PCI), the enhancement of triage and 
referral systems to the emergency department and more recently with the application of 
high-sensitivity-troponin assays (hSTnI). PURPOSE: We aim to describe trends and 
outcomes of ACS during a 12-year period in a single centre. METHODS: We 
retrospectively included 3545 patients that were admitted to our tertiary acute coronary 
unit (ACU) over a 12-year period (2005-2016) with a first diagnosis of acute coronary 
syndrome. We built a forecasting regression model to determine significant trends over 
time regarding baseline demographic characteristics, classification of acute coronary 
syndrome [ST elevation acute myocardial infarction (STEMI), non-STEMI (NSTEMI) and 
unstable angina (UA)] and main interventional strategy (PCI or coronary arterial bypass 
grafting, CABG). RESULTS: Mean age significantly decreased over the 12-year period 
(-0.25 years per year, ptrend= 0.004), while the proportion of males significantly 
increased (+7.5%, ptrend= 0.002). Prevalence of arterial hypertension did not change 
appreciatively over time (+1.6%, ptrend=0.302), while both dyslipidemia (+18.2%, 
ptrend<0.001) and type 2 diabetes mellitus (+6.6%, ptrend=0.042) significantly 
increased. Proportion of STEMI in the cohort increased over time (+9%, ptrend=0.013), 
while NSTEMI significantly decreased, albeit to a smaller degree (-2.9%, ptrend=0.038), as 
depicted in the figure. Although the overall rate of UA did not significantly change 
(ptrend=0.561), after the introduction of hsTnI assays in our institution (since 2014), a 
12.7% decrease was observed (ptrend=0.014). Death during admission to the ACU 
remained stable over the follow-up period (-1.1%, ptrend=0,189). The rate of PCI markedly 
and significantly increased (+19.5%, ptrend<0.001), while the rate of CABG did not 
change over time (-0.7%, ptrend=0.321).  CONCLUSIONS: Epidemiology in the ACU 
significantly changed over a 12-year period, with a small trend towards younger, male 
patients and an increase in the proportion of STEMI. Introduction of hsTnI resulted in a 
decrease of UA admissions. Overall, death during admission did not changed significantly. 
As expected, a remarkable growth in the rate of PCI was found.
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A dissecção da aorta consiste numa lesão ao nível da íntima da aorta e consequente 
criação de um falso lúmen com propagação distal ou proximal. É uma emergência médica 
associada a elevada morbimortalidade e está associada a factores de risco 
cardiovasculares como a hipertensão e a dislipidemia ou a doenças hereditárias do 
colagénio. Mulher de 37 anos, com antecedentes de obesidade e hipertensão arterial 
(HTA), medicada com ramipril 10mg. Sem outros antecedentes conhecidos. Recorreu ao 
Serviço de Urgência por dor retroesternal com duas horas de evolução e irradiação 
submandibular, associada a náuseas e vómitos, que cedeu após nitroglicerina sublingual e 
morfina EV. Ao exame objetivo: TA 160/70 mmHg, estabilidade hemodinâmica, sem sinais 
de insuficiência cardíaca. Auscultação cardíaca com sopro mesossistólico no foco aórtico 
II/VI com irradiação carotídea e sopro protodiastólico I/VI. Realizou ECG que mostrou ritmo 
sinusal, critérios de voltagem de hipertrofia ventricular esquerda (HVE) e onda T 
invertida/bifásica em DI, aVL, V4-6. Analiticamente destacavam-se anemia 
normocítica/normocrómica com 10mg/dL, creatinina sérica 1.3 mg/dL e enzimas cardíacas 
negativas. Foi medicada com AAS 250mg e clopidogrel 300mg e transferida com o 
diagnóstico inicial de síndrome coronário agudo. Na admissão mantinha-se assintomática 
e hemodinamicamente estável, tendo-se constatado diferencial tensional nos membros 
superiores. Realizou ecocardiograma transtorácico que mostrou dilatação da aorta 
ascendente e flap de disseção aórtica na raiz da aorta e crossa da aorta, sem compromisso 
dos óstios coronários; insuficiência aórtica moderada por dilatação do anel; HVE e 
ausência de derrame pericárdico. Realizou AngioTC que confirmou o diagnóstico de 
disseção da aorta ascendente e arco aórtico (tipo A Stanford). Foi imediatamente 
referenciada para tratamento cirúrgico. A apresentação clínica da disseção aórtica é 
variada e requer elevado índice de suspeição clínica, sendo que por vezes pode simular 
síndrome coronário agudo ou outros diagnósticos. Destaca-se também neste caso a 
provável relação com HTA em idade jovem, possivelmente de causa secundária.
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INTRODUÇÃO: As miocardiopatias restritivas (MCR) são um grupo de doenças 
incapacitantes e de progressão indolente que resultam de processos que culminam em 
disfunção predominantemente diastólica. Os autores apresentam um caso de MCR 
secundária a doença de armazenamento. RELATO DE CASO: Homem, 35 anos, de raça 
caucasóide, foi internado a partir do Serviço de Urgência (SU) por quadro de cansaço fácil, 
dispneia e dor aguda, em “facada”, localizada ao hemitórax direito com algumas semanas 
de evolução. À admissão, apresentava-se cianótico, eupneico, com turgescência venosa 
jugular marcada, ritmo de “galope” com 4º som cardíaco, múrmurio vesicular abolido à 
direita, ascite ligeira, hepatomegália, edema pré-tibial bilateral exuberante e sinais de 
insuficiência venosa crónica avançada bem como evidência de hipocratismo digital. Era 
conhecido historial de flutter auricular paroxístico. No eletrocardiograma destacava-se 
anomalia auricular esquerda e padrão de sobrecarga ventricular esquerda. A radiografia do 
tórax mostrou derrame pleural direito importante que condicionava colapso dos lobos 
pulmonares médio e inferior. O ecocardiograma transtorácico demonstrou função sistólica 
preservada apesar de pressões de enchimento aumentadas, dilatação ventricular direita 
com depressão de função, dilatação marcada de ambas as aurículas, insuficiência aórtica, 
mitral e tricúspide moderadas, veia cava inferior dilatada com diminuição da cinética 
respiratória e aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar. PROBLEMAS E 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: O diagnóstico diferencial de MCR deve incluir outras causas 
de disfunção diastólica. É imperioso excluir pericardite constritiva, situação 
potencialmente curável por cirurgia. A MCR é, na maioria das vezes, classificada em função 
do processo patológico subjacente (armazenamento, infiltrativa, não-infiltrativa, 
inflamatória ou idiopática), com implicação quer no tratamento como no prognóstico. 
DISCUSSÃO: Após estudo analítico dirigido, objetivaram-se níveis muito elevados de 
ferritina, policitémia e marcadores de colestase discretamente elevados. As serologias 
para vírus hepatotrópicos foram negativas. A biópsia hepática revelou sinais de estase 
crónica e hemossiderose moderada. O genótipo HFE com evidência de heterozigotia com 
H63D/C282Y veio confirmar o diagnóstico de hemocromatose hereditária com 
envolvimento cardíaco e hepático. Iniciou então programa de flebotomias regulares 
encontrando-se, de momento, em lista de espera para transplante cardíaco. CONCLUSÃO: 
Em regra, a clinica atribuível a MCR surge tardiamente no decurso da doença, numa fase já 
irreversível. O curso natural da doença é variável dependendo da patologia de base, mas o 
tratamento é na maioria das vezes insatisfatório e o prognóstico sombrio, com 
deterioração tipicamente célere.
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BACKGROUND: Predicting outcome after an acute coronary syndrome (ACS) is of 
paramount importance to design proper secondary prevention strategies. Can 
Low-density lipoprotein (LDL) cholesterol at admission be of any help? PURPOSE: to 
evaluate the value of admission levels of LDL cholesterol on outcome prediction in ACS 
patients. POPULATION AND METHODS: In a single center, 2819 patients admitted for 
ACS were studied. Clinical, demographic and outcome data was collected in a prospective 
manner. Patients were divided into quartiles according to LDL cholesterol levels at 
admission:  quartile 1 (<97mg/dL, N=715), quartile 2 (97-122mg/dL, N=702), quartile 3 
(123-148mg/dL, N=699) and quartile 4 (≥149mg/dL, N=703). The primary endpoint was 
in-hospital death. RESULTS: In this cohort, average age was 68±13, and 69% of patients 
were males. At admission, mean LDL cholesterol level was 126±39, triglycerides was 
158±115 and HDL was 43±11 mg/dL. No significant di�erence was found between 
quartiles in regards to the proportion of males, but patients in lower quartiles were 
significantly older (70±12, 68±12, 66±12 and 62±12 respectively, p<.0005), had lower 
levels of high-density lipoprotein cholesterol and triglycerides, had a higher prevalence of 
diabetes and dyslipidemia, were more often medicated with statins as well as aspirin, 
beta-blockers, renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors, calcium channel blockers 
and diuretics and had higher rates of prior coronary revascularization. Overall in-hospital 
mortality was 3.9% and was unexpectedly lower as quartiles increased (6.6, 4.3, 2.4 and 
2.4% respectively, p<.0005), despite no significant di�erence registered between 
quartiles regarding the number of diseased vessels and significantly higher peak troponin 
levels in higher quartiles. After adjustment for conventional cardiovascular risk factors 
(including hypertension, dyslipidemia, diabetes mellitus, smoking status and lipid profile), 
cardiovascular drug therapy (including statins) and prior revascularization, LDL quartiles 
remained as independent predictors of in-hospital mortality, as well as age and peak 
troponin levels. CONCLUSIONS: LDL cholesterol at admission is a useful outcome predictor 
in ACS patients, and can be used to better tailor in-hospital treatment and secondary 
prevention strategies. However, further investigation is necessary to fully understand 
how lower levels of LDL cholesterol can negatively impact short-term prognosis following 
an ACS.

PO MD27   O PAPEL DO MÉDICO DE FAMÍLIA NA REABILITAÇÃO CARDÍACA
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INTRODUÇÃO: A reabilitação cardíaca (RC) foi definida pela OMS como “o conjunto de 
atividades necessa´rias para fornecer ao doente com cardiopatia uma condição física, 
mental e social tão elevadas quanto possi´vel, que lhe permita retomar o seu lugar na vida 
da comunidade”. Além da melhoria da capacidade funcional a RC assume um papel 
importante na prevenção secundária, implementando estilos de vida saudáveis, educação 
para a saúde e melhorando a adesão à terapêutica. Os programas de RC estão atualmente 
estruturados em 4 fases, cada uma com objetivo, enquadramento e duração específicas. 
Em Portugal continua a verificar-se uma fraca expressão dos programas de RC. 
OBJECTIVOS: Avaliar a evidência da necessidade de incluir os cuidados de saúde 
primários (CSP), nomeadamente o médico de família (MF), nos programas de RC, com vista 
à melhoria da adesão dos doentes e, em última linha, redução da morbimortalidade. 
MATERIAL E MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica realizada a 20 de Junho de 2017, de 
artigos de Revisão Sistemática, Meta-análises, Guidelines e Ensaios Clínicos 
Aleatorizados. Limite temporal estabelecido – artigos publicados nos últimos 10 anos - em 
lnglês e/ou Português. Termos selecionados: “cardiac rehabilitation”, “Family medicine” ou 
“primary healthcare”. Bases de dados consultadas: Cochrane Lybrary, MEDLINE e sítios de 
medicina baseada na evidência. Avaliação dos níveis de evidência (NE) e atribuição das 
forças de recomendação através da Escala Strength of Recomendation Taxonomy (SORT), 
da American Family Physician. RESULTADOS: Foram obtidos um total de 23 artigos de 
acordo com os critérios estabelecidos. Os estudos apontam para uma subutilização destes 
programas, nomeadamente em Portugal, apesar dos aparentes benefícios da RC no 
doente com patologia cardiovascular (CV). A evidência ainda é escassa no que concerne à 
importância dos CSP para o sucesso dos programas de RC. Contudo, o MF parece ser um 
agente determinante para prevenção do abandono precoce dos programas RC, fator 
amplamente descrito como principal causa para a falência da RC. CONCLUSÕES: Os CSP 
desempenham um papel determinante na prevenção da patologia CV, bem como na 
gestão terapêutica do doente cardíaco. Este papel assenta na identificação e 
referenciação de indivíduos que poderão beneficiar de um programa de RC. Neste 
contexto, a ação do MF tem impacto na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos 
incluídos em programas de RC, reduzindo a morbilidade e mortalidade.

PO MD28   ALTERAÇÕES ECOCARDIOGRÁFICAS NOS DOENTES COM AVC   
        CARDIOEMBÓLICO E CRIPTOGÉNICOS:
        O QUE ESPERAR DO SCORE STAF?
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INTRODUÇÃO: O AVC cardioembólico é uma entidade com grande morbimortalidade, 
estando associada a factores de risco modificáveis. (1,2). Numa percentagem elevada dos 
AVC’s a investigação etiológica é inconclusiva, sendo o Holter 24h e o ecocardiograma 
transtorácico importantes na estratificação de risco.(1,3–5). Faltam modelos precisos de 
identificação dos doentes de alto risco para AVC cardioembólico, na ausência de FA 
documentada.(6). OBJECTIVO: Caracterização doentes com AVC cardioembólico e 
criptogénico. Avaliar aplicabilidade score STAF nos doentes com AVC cardioembólico e seu 
poder na estratificação de risco dos doentes com AVC criptogénico. MÉTODOS: Estudo 
retrospectivo com doentes admitidos por AVC isquémico na UAVC do serviço de Med.II do 
CHL entre Jul 2013 e Dez 2015. Quantificação score STAF e análise curvas ROC 
respectivas. Análise estatística através do software STATA 14.2. RESULTADOS: 
Recolheu-se um população de 280 doentes com AVC isquémico com uma idade média 
75.1±12.6 anos. Pela classificação TOAST, o subtipo mais comum de AVC foi o 
cardioembólico (33.2%), com apenas 6.4% dos doentes no subtipo ateromatose de 
grandes vasos. A mortalidade intrahospitalar foi no total de 14.3%, sendo que o grupo de 
doentes com AVC cardioembólico apresentaram significativamente maior mortalidade.
Dos doentes com AVC cardioembólico, 36.6% apresentavam fibrilhação auricular (FA) 
conhecida, sendo que apenas 1/5 estava previamente hipocoagulado. Neste grupo, 48.3% 
tinham dilatação auricular esquerda e alterações valvulares descritas no ecocardiograma. 
58.1% tiveram diagnóstico de FA de novo. Dentro do grupo de doentes cuja investigação 
etiológica foi inconclusiva (19.3%), 20% apresentaram extrassistolia supraventricular 
frequente ou muito frequente no Holter 24h e 91.3% apresentou alguma alteração 
estrutural no ecocardiograma. Na análise de avaliação das curvas ROC, verificou-se um 
bom poder discriminativo do score STAF para os doentes com AVC cardioembólico, com 
uma área abaixo da curva (AUC) de 0.75, sendo o valor de cut-o� 5 o melhor discriminador. 
A aplicação deste score no grupo de doentes com investigação inconclusiva apresentou 
menor capacidade discriminativa para AVC cardioembólico com uma AUC de 0.69. 
CONCLUSÕES: A prevalência do AVC cardioembólico nesta população é elevada com 
importante impacto na mortalidade intrahospitalar. No subtipo de AVC criptogénico, foram 
frequentes as alterações de ritmo que não FA, bem como as alterações estruturais 
ecocardiográficas, ambas possíveis sinalizadores de FA paroxística. O score STAF tem um 
bom poder discriminativo na identificação do AVC cardioembólico nesta população e perde 
precisão na estratificação dos doentes com AVC criptogénico.
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As fístulas coronárias estão presentes em 0,002% da população. A maioria dos doentes 
com anomalias das artérias coronárias permanecem assintomáticos, mas sintomas e 
complicações podem aparecer com a idade. Doentes com fístulas coronárias podem 
apresentar-se com queixas de angor de esforço, enfarte agudo do miocárdico, insuficiência 
cardíaca ou morte súbita. Os autores apresentam o caso clínico de uma mulher de 73 anos, 
com história pessoal de HTA não controlada e dislipidemia, avaliada em consulta por 
quadro, com um ano de evolução, de cansaço e angor perante esforços progressivamente 
menores. Ao exame físico evidenciava-se perfil hipertensivo (170/80mmHg); sem outros 
achados de relevo. Dos exames complementares de diagnóstico a salientar prova de 
esforço inconclusiva, ecocardiograma transtorácico com ventrículo esquerdo dilatado, 
função sistólica global (FSGVE) ligeiramente deprimida e hipocinésia global, mais marcada 
ao nível da parede inferior, septal inferior e dos segmentos apicais da parede lateral e 
anterior; cintigrafia perfusão miocárdica com isquémia antero-apical. Foi solicitada 
angiografia coronária que revelou coronárias sem lesões, uma fístula de pequeno calibre 
da artéria descendente anterior (DA) para a artéria pulmonar (AP) e uma fístula de grande 
calibre da artéria coronária direita (CD) para a artéria pulmonar. Foi realizado encerramento 
percutâneo da fístula da CD-AP, tendo evoluído com resolução completa dos sintomas 
iniciais e com recuperação progressiva da FSGVE. Cerca de 6 meses depois realizou 
angio-tomografia computorizada cardíaca que confirmou o sucesso do procedimento e a 
presença de pequena fístula entre DA-AP. Admitiu-se tratar-se de uma cardiomiopatia 
isquémica associada a anomalias coronárias - fístula coronária. Este caso é ilustrativo de 
uma etiologia rara de angor de esforço. Os autores apresentam este caso ressaltando a 
importância do diagnóstico diferencial e salientam que, apesar da história natural das 
fístulas coronárias ser variável, é amplamente aceite que doentes sintomáticos sejam 
tratados. Quando não tratadas, as fístulas hemodinamicamente significativas podem 
resultar em sintomas ou sequelas em aproximadamente 63% dos doentes acima dos 20 
anos.
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INTRODUCTION: 2D-speckle tracking echocardiography (2D-STE) derived strain 
parameters have been proposed as non-invasive measurements of myocardial 
deformation and function. However, the e�ects of left ventricular (LV) loading conditions 
on 2D-STE derived LV longitudinal strain (GLS) have not been totally elucidated and the 
results of some studies regarding the load dependency of GLS are controversial. AIM: To 
characterize the e�ects of acute load change (preload increase) on LV GLS. METHODS 
AND RESULTS: We evaluated the variation of LV GLS by 2D-STE, in response to a preload 
increasing maneuver (leg lifting maneuver – LLM), in a population of 30 healthy 
individuals. Clinical, demographic and echocardiographic parameters (including LV 
longitudinal mechanics obtained with 2D-STE before and after LLM) were described. The 
population had a mean age of 27 ± 4 years and 73% were women. Increased preload to 
the heart with LLM was confirmed by an increase in the maximal diameter of the inferior 
vena cava (16 ± 3.5 vs 22 ± 3.3 mm, p <0.01). No significant changes in left atrial volume, 
LV ejection volume and LV ejection fraction were observed in response to the LLM. There 
was a significant variation of global LV GLS (-21.9 ± 2.3 vs -23.2 ± 1.6%, p <0.001, ∆ 1.25 
%, 95% IC 0.5-1.91) – figure. An increase in right ventricular longitudinal function with LLM 
(TAPSE 22.5 ± 5.4 vs 25.5 ± 0.5 mm, p = 0.005, ∆ 2.9, 95% IC 0.9-4.8) was also observed. 
CONCLUSION: To our knowledge this is the first study performed to assess the e�ect of 
preload increase in GLS using the LLM in healthy individuals. In this study, the absolute LV 
GLS value increased significantly in response to preload increase (LLM). The dependence 
of GLS on preload is in accordance with the Frank-Starling Law, in which an increase in 
preload in a healthy individual lead to an increase in myocardial contractility. These 
findings suggest that LV GLS is a sensitive parameter for detecting subtle changes in LV 
longitudinal function.
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INTRODUÇÃO: A miocardiopatia de takotsubo (MT) é cada vez mais descrita como uma 
miocardiopatia de “stress” podendo ser desencadeada por factores físicos e 
emocionais.Tem sido descrito uma maior prevalência de patologia neuropsiquiátrica 
nestes doentes mas pouco se sabe sobre as suas características. OBJECTIVOS: Avaliar e 
caracterizar a população de doentes com MT e antecedentes de patologia psiquiátrica. 
MÉTODOS: Estudo multicêntrico retrospectivo incluindo 234 doentes internados com o 
diagnostico de MT. Foram constituídos dois grupos: um grupo A, com antecedentes de 
patologia psiquiátrica (n=17; 7.3%), e um grupo B, sem antecedentes psiquiátricos 
conhecidos (n=217; 92.7%). Os grupos foram comparados quanto às suas características 
demográficas, comorbilidades, factores precipitantes, apresentação clínica, alterações 
eletrocardiográficas, ecocardiográficas e evolução em internamento. Foi efetuada a 
análise estatística utilizando o SPSS versão 23.0. RESULTADOS: Os doentes com 
antecedentes de patologia psiquiátrica não apresentaram diferenças significativas quanto 
ao género, idade ou comorbilidades relativamente aos restantes. A existência de um factor 
precipitante não foi mais frequente neste grupo (47.1% vs 60.4%; p 0.282), assim como 
não foi a existência de stress emocional (35.3% vs 47.5%; p 0.33). A apresentação clínica 
dos doentes não diferiu entre os dois grupos, sendo a dor torácica a principal queixa à 
apresentação (100% vs 86.2%; p 0.139). As características do ECG e do ecocardiograma 
não diferiram significativamente entre os 2 grupos, incluíndo o tipo de MT. Durante o 
internamento, os doentes com patologia psiquiátrica não apresentaram uma diferença 
significativa na taxa de eventos em comparação com os restantes. CONCLUSÕES: Na 
análise efectuada, os doentes com miocardiopatia de takotsubo com antecedentes 
psiquiátricos não apresentaram características significativamente diferentes dos 
restantes doentes com MT. O prognóstico intra-hospitalar dos doentes com patologia 
psiquiátrica parece ser semelhante ao dos restantes doentes com MT.
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INTRODUCTION: The Platypnea-Orthodoxy Syndrome (POS) is a rare condition which is 
becoming increasingly recognized, characterized by onset or worsening of dyspnea with 
orthostatism (platypnea) and arterial desaturation (orthodesoxy) that is relieved by 
returning to a recumbent position. The mechanism responsible for this syndrome is not 
entirely understood. The most common cause of this syndrome is the Pantent Foramen 
Ovale (PFO), usually asymptomatic for decades. In rare occasions, a shift in the right/left 
intra-cardiac pressure relationship (e.g. Pulmonary Embolism (PE)), or a change in thoracic 
anatomy causing a change in the direction of the venous blood inflow into the PFO (e.g. 
Thoracic Kyphosis) can lead to POS. CLINICAL CASE: A healthy 80 year old woman, 
presented in our emergency department with sudden onset dysarthria and right side 
hemiparesis. She was admitted with the diagnosis of Ischemic Stroke, as confirmed by 
head Computed Tomography (CT) scan. Her 12-lead electrocardiogram on admission was 
in sinus rhythm, and the Transthoracic Ecocardiography (TTE) showed no structural 
changes besides a septal hypertrophy (17 mm). During hospitalization she started 
complaining of dyspnea that appeared whenever she sat up, and reverted on recumbent 
position, associated with arterial oxygen desaturation refractory to oxygen 
supplementation. Angio-CT scan of her lungs that showed no signs of PE and excluded 
lung disease. A Ventilation/Perfusion scan showed several peripheral emboli in the 
pulmonary vascular bed. In another TTE, no significant changes were identified. 
Suspecting POS, a Transesophageal Echocardiography (TOE) was performed, showing an 
interauricular septum with an hyperdynamic movement, with abundant passage of 
contrast from the right atrium to the left, compatible with PFO.The patient was then 
referred for percutaneous closure. At 1-month follow-up patient presented with no 
cardiovascular symptoms, with a peripheral oxygen saturation of 94% while sitting and 
with no oxygen supplementation. Follow-up TOE confirmed the presence of the closing 
device in the right position, without any passage of contrast. Patient still had some 
neurologic deficits but was autonomous, and was still in physical rehabilitation. 
CONCLUSÕES: This case is an example of the diversity of the manifestations of PFO. For 
80 years the patient was asymptomatic, as happens with most patients with PFO. She 
first presented with an ischemic stroke of sudden onset, possibly originated in a 
Paradoxical Embolism. This could mean that there was some degree of right-left shunt, 
without any symptoms. During her hospital stay she su�ered a PE, possibly justifying the 
onset of POS, due to a pressure increase in the right atrium.The TOE enabled the detection 
of the structural anomaly. Percutaneous closure of the anatomical defect allowed 
e�ective treatment, confirming the diagnosis of POS caused by PFO.
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BACKGROUND: Pulmonary hypertension (PH) is a complication of left heart disease with 
a small subset having elevated transpulmonary gradient (TPG), diastolic pulmonary 
gradient (DPG) or pulmonary vascular resistance (PVR). We hypothesize that 
phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE5i) in type 2 PH, while controversial, may have a 
di�erent e�ect with specific hemodynamic profiles. METHODS: We retrospectively 
enrolled 195 patients with type 2 PH and created the following groups: group A with TPG
≥14 mmHg and DPG≥7 mmHg; group B with TPG≥14 and DPG<7; group C with TPG<14 
and DPG<7. All groups had PVR ≥ 3.WU Parameters before and after PDE5i were collected.
RESULTS: About 57% of patients were started on PDE5i. Prevalence of the di�erent 
profiles was: 15% for group A; 39% for group B; 20% group for C. Patients that were 
started on PDE5i had higher values of MPAP (p<0.001), PVR (p<0.001) and TPG 
(p<0.001) and lower values of cardiac output (CO) (p=0.01). No significant di�erences 
were observed in DPG values. After institution of PDEi5, there was an overall significant 
decrease of MPAP (44 to 39, p<0.001), PVR (6.3 to 3.4, p<0.001), capillary wedge 
pressure (CWP) (25 to 23mmHg, p=0.03), while CO was significantly increased (3.2 to 3.9 
L.min-1, p<0.001). This e�ect seemed to be driven by group B, as per subgroup analysis 
showed in the table. PVR reduction was seen in groups A, B and C. CO increase was 
notorious in group B and also in groups A and C. CONCLUSIONS: A high prevalence of a 
hemodynamic profile with high TPG and PVR and low DPG was found. Hemodynamic 
parameters in patients under PDE5i significantly improved, particularly in the group with 
isolated high TPG, but not with high DPG.
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BACKGROUND: In the past 12 years there has been many advances in cardiovascular 
medicine. Management of acute coronary syndromes (ACS) has improved since the 
globalization of percutaneous coronary intervention (PCI), the enhancement of triage and 
referral systems to the emergency department and more recently with the application of 
high-sensitivity-troponin assays (hSTnI). PURPOSE: We aim to describe trends and 
outcomes of ACS during a 12-year period in a single centre. METHODS: We 
retrospectively included 3545 patients that were admitted to our tertiary acute coronary 
unit (ACU) over a 12-year period (2005-2016) with a first diagnosis of acute coronary 
syndrome. We built a forecasting regression model to determine significant trends over 
time regarding baseline demographic characteristics, classification of acute coronary 
syndrome [ST elevation acute myocardial infarction (STEMI), non-STEMI (NSTEMI) and 
unstable angina (UA)] and main interventional strategy (PCI or coronary arterial bypass 
grafting, CABG). RESULTS: Mean age significantly decreased over the 12-year period 
(-0.25 years per year, ptrend= 0.004), while the proportion of males significantly 
increased (+7.5%, ptrend= 0.002). Prevalence of arterial hypertension did not change 
appreciatively over time (+1.6%, ptrend=0.302), while both dyslipidemia (+18.2%, 
ptrend<0.001) and type 2 diabetes mellitus (+6.6%, ptrend=0.042) significantly 
increased. Proportion of STEMI in the cohort increased over time (+9%, ptrend=0.013), 
while NSTEMI significantly decreased, albeit to a smaller degree (-2.9%, ptrend=0.038), as 
depicted in the figure. Although the overall rate of UA did not significantly change 
(ptrend=0.561), after the introduction of hsTnI assays in our institution (since 2014), a 
12.7% decrease was observed (ptrend=0.014). Death during admission to the ACU 
remained stable over the follow-up period (-1.1%, ptrend=0,189). The rate of PCI markedly 
and significantly increased (+19.5%, ptrend<0.001), while the rate of CABG did not 
change over time (-0.7%, ptrend=0.321).  CONCLUSIONS: Epidemiology in the ACU 
significantly changed over a 12-year period, with a small trend towards younger, male 
patients and an increase in the proportion of STEMI. Introduction of hsTnI resulted in a 
decrease of UA admissions. Overall, death during admission did not changed significantly. 
As expected, a remarkable growth in the rate of PCI was found.
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Joana Trigo (1); Ilídio Moreira (1)
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A dissecção da aorta consiste numa lesão ao nível da íntima da aorta e consequente 
criação de um falso lúmen com propagação distal ou proximal. É uma emergência médica 
associada a elevada morbimortalidade e está associada a factores de risco 
cardiovasculares como a hipertensão e a dislipidemia ou a doenças hereditárias do 
colagénio. Mulher de 37 anos, com antecedentes de obesidade e hipertensão arterial 
(HTA), medicada com ramipril 10mg. Sem outros antecedentes conhecidos. Recorreu ao 
Serviço de Urgência por dor retroesternal com duas horas de evolução e irradiação 
submandibular, associada a náuseas e vómitos, que cedeu após nitroglicerina sublingual e 
morfina EV. Ao exame objetivo: TA 160/70 mmHg, estabilidade hemodinâmica, sem sinais 
de insuficiência cardíaca. Auscultação cardíaca com sopro mesossistólico no foco aórtico 
II/VI com irradiação carotídea e sopro protodiastólico I/VI. Realizou ECG que mostrou ritmo 
sinusal, critérios de voltagem de hipertrofia ventricular esquerda (HVE) e onda T 
invertida/bifásica em DI, aVL, V4-6. Analiticamente destacavam-se anemia 
normocítica/normocrómica com 10mg/dL, creatinina sérica 1.3 mg/dL e enzimas cardíacas 
negativas. Foi medicada com AAS 250mg e clopidogrel 300mg e transferida com o 
diagnóstico inicial de síndrome coronário agudo. Na admissão mantinha-se assintomática 
e hemodinamicamente estável, tendo-se constatado diferencial tensional nos membros 
superiores. Realizou ecocardiograma transtorácico que mostrou dilatação da aorta 
ascendente e flap de disseção aórtica na raiz da aorta e crossa da aorta, sem compromisso 
dos óstios coronários; insuficiência aórtica moderada por dilatação do anel; HVE e 
ausência de derrame pericárdico. Realizou AngioTC que confirmou o diagnóstico de 
disseção da aorta ascendente e arco aórtico (tipo A Stanford). Foi imediatamente 
referenciada para tratamento cirúrgico. A apresentação clínica da disseção aórtica é 
variada e requer elevado índice de suspeição clínica, sendo que por vezes pode simular 
síndrome coronário agudo ou outros diagnósticos. Destaca-se também neste caso a 
provável relação com HTA em idade jovem, possivelmente de causa secundária.

PO MD24   UM CORAÇÃO DE FERRO -
        UM CASO DE MIOCARDIOPATIA RESTRITIVA
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INTRODUÇÃO: As miocardiopatias restritivas (MCR) são um grupo de doenças 
incapacitantes e de progressão indolente que resultam de processos que culminam em 
disfunção predominantemente diastólica. Os autores apresentam um caso de MCR 
secundária a doença de armazenamento. RELATO DE CASO: Homem, 35 anos, de raça 
caucasóide, foi internado a partir do Serviço de Urgência (SU) por quadro de cansaço fácil, 
dispneia e dor aguda, em “facada”, localizada ao hemitórax direito com algumas semanas 
de evolução. À admissão, apresentava-se cianótico, eupneico, com turgescência venosa 
jugular marcada, ritmo de “galope” com 4º som cardíaco, múrmurio vesicular abolido à 
direita, ascite ligeira, hepatomegália, edema pré-tibial bilateral exuberante e sinais de 
insuficiência venosa crónica avançada bem como evidência de hipocratismo digital. Era 
conhecido historial de flutter auricular paroxístico. No eletrocardiograma destacava-se 
anomalia auricular esquerda e padrão de sobrecarga ventricular esquerda. A radiografia do 
tórax mostrou derrame pleural direito importante que condicionava colapso dos lobos 
pulmonares médio e inferior. O ecocardiograma transtorácico demonstrou função sistólica 
preservada apesar de pressões de enchimento aumentadas, dilatação ventricular direita 
com depressão de função, dilatação marcada de ambas as aurículas, insuficiência aórtica, 
mitral e tricúspide moderadas, veia cava inferior dilatada com diminuição da cinética 
respiratória e aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar. PROBLEMAS E 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: O diagnóstico diferencial de MCR deve incluir outras causas 
de disfunção diastólica. É imperioso excluir pericardite constritiva, situação 
potencialmente curável por cirurgia. A MCR é, na maioria das vezes, classificada em função 
do processo patológico subjacente (armazenamento, infiltrativa, não-infiltrativa, 
inflamatória ou idiopática), com implicação quer no tratamento como no prognóstico. 
DISCUSSÃO: Após estudo analítico dirigido, objetivaram-se níveis muito elevados de 
ferritina, policitémia e marcadores de colestase discretamente elevados. As serologias 
para vírus hepatotrópicos foram negativas. A biópsia hepática revelou sinais de estase 
crónica e hemossiderose moderada. O genótipo HFE com evidência de heterozigotia com 
H63D/C282Y veio confirmar o diagnóstico de hemocromatose hereditária com 
envolvimento cardíaco e hepático. Iniciou então programa de flebotomias regulares 
encontrando-se, de momento, em lista de espera para transplante cardíaco. CONCLUSÃO: 
Em regra, a clinica atribuível a MCR surge tardiamente no decurso da doença, numa fase já 
irreversível. O curso natural da doença é variável dependendo da patologia de base, mas o 
tratamento é na maioria das vezes insatisfatório e o prognóstico sombrio, com 
deterioração tipicamente célere.

PO MD26   CAN LDL CHOLESTEROL AT ADMISSION PREDICT THE OUTCOME
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BACKGROUND: Predicting outcome after an acute coronary syndrome (ACS) is of 
paramount importance to design proper secondary prevention strategies. Can 
Low-density lipoprotein (LDL) cholesterol at admission be of any help? PURPOSE: to 
evaluate the value of admission levels of LDL cholesterol on outcome prediction in ACS 
patients. POPULATION AND METHODS: In a single center, 2819 patients admitted for 
ACS were studied. Clinical, demographic and outcome data was collected in a prospective 
manner. Patients were divided into quartiles according to LDL cholesterol levels at 
admission:  quartile 1 (<97mg/dL, N=715), quartile 2 (97-122mg/dL, N=702), quartile 3 
(123-148mg/dL, N=699) and quartile 4 (≥149mg/dL, N=703). The primary endpoint was 
in-hospital death. RESULTS: In this cohort, average age was 68±13, and 69% of patients 
were males. At admission, mean LDL cholesterol level was 126±39, triglycerides was 
158±115 and HDL was 43±11 mg/dL. No significant di�erence was found between 
quartiles in regards to the proportion of males, but patients in lower quartiles were 
significantly older (70±12, 68±12, 66±12 and 62±12 respectively, p<.0005), had lower 
levels of high-density lipoprotein cholesterol and triglycerides, had a higher prevalence of 
diabetes and dyslipidemia, were more often medicated with statins as well as aspirin, 
beta-blockers, renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors, calcium channel blockers 
and diuretics and had higher rates of prior coronary revascularization. Overall in-hospital 
mortality was 3.9% and was unexpectedly lower as quartiles increased (6.6, 4.3, 2.4 and 
2.4% respectively, p<.0005), despite no significant di�erence registered between 
quartiles regarding the number of diseased vessels and significantly higher peak troponin 
levels in higher quartiles. After adjustment for conventional cardiovascular risk factors 
(including hypertension, dyslipidemia, diabetes mellitus, smoking status and lipid profile), 
cardiovascular drug therapy (including statins) and prior revascularization, LDL quartiles 
remained as independent predictors of in-hospital mortality, as well as age and peak 
troponin levels. CONCLUSIONS: LDL cholesterol at admission is a useful outcome predictor 
in ACS patients, and can be used to better tailor in-hospital treatment and secondary 
prevention strategies. However, further investigation is necessary to fully understand 
how lower levels of LDL cholesterol can negatively impact short-term prognosis following 
an ACS.

PO MD27   O PAPEL DO MÉDICO DE FAMÍLIA NA REABILITAÇÃO CARDÍACA
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INTRODUÇÃO: A reabilitação cardíaca (RC) foi definida pela OMS como “o conjunto de 
atividades necessa´rias para fornecer ao doente com cardiopatia uma condição física, 
mental e social tão elevadas quanto possi´vel, que lhe permita retomar o seu lugar na vida 
da comunidade”. Além da melhoria da capacidade funcional a RC assume um papel 
importante na prevenção secundária, implementando estilos de vida saudáveis, educação 
para a saúde e melhorando a adesão à terapêutica. Os programas de RC estão atualmente 
estruturados em 4 fases, cada uma com objetivo, enquadramento e duração específicas. 
Em Portugal continua a verificar-se uma fraca expressão dos programas de RC. 
OBJECTIVOS: Avaliar a evidência da necessidade de incluir os cuidados de saúde 
primários (CSP), nomeadamente o médico de família (MF), nos programas de RC, com vista 
à melhoria da adesão dos doentes e, em última linha, redução da morbimortalidade. 
MATERIAL E MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica realizada a 20 de Junho de 2017, de 
artigos de Revisão Sistemática, Meta-análises, Guidelines e Ensaios Clínicos 
Aleatorizados. Limite temporal estabelecido – artigos publicados nos últimos 10 anos - em 
lnglês e/ou Português. Termos selecionados: “cardiac rehabilitation”, “Family medicine” ou 
“primary healthcare”. Bases de dados consultadas: Cochrane Lybrary, MEDLINE e sítios de 
medicina baseada na evidência. Avaliação dos níveis de evidência (NE) e atribuição das 
forças de recomendação através da Escala Strength of Recomendation Taxonomy (SORT), 
da American Family Physician. RESULTADOS: Foram obtidos um total de 23 artigos de 
acordo com os critérios estabelecidos. Os estudos apontam para uma subutilização destes 
programas, nomeadamente em Portugal, apesar dos aparentes benefícios da RC no 
doente com patologia cardiovascular (CV). A evidência ainda é escassa no que concerne à 
importância dos CSP para o sucesso dos programas de RC. Contudo, o MF parece ser um 
agente determinante para prevenção do abandono precoce dos programas RC, fator 
amplamente descrito como principal causa para a falência da RC. CONCLUSÕES: Os CSP 
desempenham um papel determinante na prevenção da patologia CV, bem como na 
gestão terapêutica do doente cardíaco. Este papel assenta na identificação e 
referenciação de indivíduos que poderão beneficiar de um programa de RC. Neste 
contexto, a ação do MF tem impacto na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos 
incluídos em programas de RC, reduzindo a morbilidade e mortalidade.

PO MD28   ALTERAÇÕES ECOCARDIOGRÁFICAS NOS DOENTES COM AVC   
        CARDIOEMBÓLICO E CRIPTOGÉNICOS:
        O QUE ESPERAR DO SCORE STAF?

Rita R. Carvalho (1); Santos LG (2); Canelas A (3); Sá FM (2); Ruivo C (2); Guardado J (2); Tavares FM (1); Morais J (2)
(1) Serviço Med. II, (2) Serviço Cardiologia, (3) Serviço Fisiatria, CHL

INTRODUÇÃO: O AVC cardioembólico é uma entidade com grande morbimortalidade, 
estando associada a factores de risco modificáveis. (1,2). Numa percentagem elevada dos 
AVC’s a investigação etiológica é inconclusiva, sendo o Holter 24h e o ecocardiograma 
transtorácico importantes na estratificação de risco.(1,3–5). Faltam modelos precisos de 
identificação dos doentes de alto risco para AVC cardioembólico, na ausência de FA 
documentada.(6). OBJECTIVO: Caracterização doentes com AVC cardioembólico e 
criptogénico. Avaliar aplicabilidade score STAF nos doentes com AVC cardioembólico e seu 
poder na estratificação de risco dos doentes com AVC criptogénico. MÉTODOS: Estudo 
retrospectivo com doentes admitidos por AVC isquémico na UAVC do serviço de Med.II do 
CHL entre Jul 2013 e Dez 2015. Quantificação score STAF e análise curvas ROC 
respectivas. Análise estatística através do software STATA 14.2. RESULTADOS: 
Recolheu-se um população de 280 doentes com AVC isquémico com uma idade média 
75.1±12.6 anos. Pela classificação TOAST, o subtipo mais comum de AVC foi o 
cardioembólico (33.2%), com apenas 6.4% dos doentes no subtipo ateromatose de 
grandes vasos. A mortalidade intrahospitalar foi no total de 14.3%, sendo que o grupo de 
doentes com AVC cardioembólico apresentaram significativamente maior mortalidade.
Dos doentes com AVC cardioembólico, 36.6% apresentavam fibrilhação auricular (FA) 
conhecida, sendo que apenas 1/5 estava previamente hipocoagulado. Neste grupo, 48.3% 
tinham dilatação auricular esquerda e alterações valvulares descritas no ecocardiograma. 
58.1% tiveram diagnóstico de FA de novo. Dentro do grupo de doentes cuja investigação 
etiológica foi inconclusiva (19.3%), 20% apresentaram extrassistolia supraventricular 
frequente ou muito frequente no Holter 24h e 91.3% apresentou alguma alteração 
estrutural no ecocardiograma. Na análise de avaliação das curvas ROC, verificou-se um 
bom poder discriminativo do score STAF para os doentes com AVC cardioembólico, com 
uma área abaixo da curva (AUC) de 0.75, sendo o valor de cut-o� 5 o melhor discriminador. 
A aplicação deste score no grupo de doentes com investigação inconclusiva apresentou 
menor capacidade discriminativa para AVC cardioembólico com uma AUC de 0.69. 
CONCLUSÕES: A prevalência do AVC cardioembólico nesta população é elevada com 
importante impacto na mortalidade intrahospitalar. No subtipo de AVC criptogénico, foram 
frequentes as alterações de ritmo que não FA, bem como as alterações estruturais 
ecocardiográficas, ambas possíveis sinalizadores de FA paroxística. O score STAF tem um 
bom poder discriminativo na identificação do AVC cardioembólico nesta população e perde 
precisão na estratificação dos doentes com AVC criptogénico.
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As fístulas coronárias estão presentes em 0,002% da população. A maioria dos doentes 
com anomalias das artérias coronárias permanecem assintomáticos, mas sintomas e 
complicações podem aparecer com a idade. Doentes com fístulas coronárias podem 
apresentar-se com queixas de angor de esforço, enfarte agudo do miocárdico, insuficiência 
cardíaca ou morte súbita. Os autores apresentam o caso clínico de uma mulher de 73 anos, 
com história pessoal de HTA não controlada e dislipidemia, avaliada em consulta por 
quadro, com um ano de evolução, de cansaço e angor perante esforços progressivamente 
menores. Ao exame físico evidenciava-se perfil hipertensivo (170/80mmHg); sem outros 
achados de relevo. Dos exames complementares de diagnóstico a salientar prova de 
esforço inconclusiva, ecocardiograma transtorácico com ventrículo esquerdo dilatado, 
função sistólica global (FSGVE) ligeiramente deprimida e hipocinésia global, mais marcada 
ao nível da parede inferior, septal inferior e dos segmentos apicais da parede lateral e 
anterior; cintigrafia perfusão miocárdica com isquémia antero-apical. Foi solicitada 
angiografia coronária que revelou coronárias sem lesões, uma fístula de pequeno calibre 
da artéria descendente anterior (DA) para a artéria pulmonar (AP) e uma fístula de grande 
calibre da artéria coronária direita (CD) para a artéria pulmonar. Foi realizado encerramento 
percutâneo da fístula da CD-AP, tendo evoluído com resolução completa dos sintomas 
iniciais e com recuperação progressiva da FSGVE. Cerca de 6 meses depois realizou 
angio-tomografia computorizada cardíaca que confirmou o sucesso do procedimento e a 
presença de pequena fístula entre DA-AP. Admitiu-se tratar-se de uma cardiomiopatia 
isquémica associada a anomalias coronárias - fístula coronária. Este caso é ilustrativo de 
uma etiologia rara de angor de esforço. Os autores apresentam este caso ressaltando a 
importância do diagnóstico diferencial e salientam que, apesar da história natural das 
fístulas coronárias ser variável, é amplamente aceite que doentes sintomáticos sejam 
tratados. Quando não tratadas, as fístulas hemodinamicamente significativas podem 
resultar em sintomas ou sequelas em aproximadamente 63% dos doentes acima dos 20 
anos.
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INTRODUCTION: 2D-speckle tracking echocardiography (2D-STE) derived strain 
parameters have been proposed as non-invasive measurements of myocardial 
deformation and function. However, the e�ects of left ventricular (LV) loading conditions 
on 2D-STE derived LV longitudinal strain (GLS) have not been totally elucidated and the 
results of some studies regarding the load dependency of GLS are controversial. AIM: To 
characterize the e�ects of acute load change (preload increase) on LV GLS. METHODS 
AND RESULTS: We evaluated the variation of LV GLS by 2D-STE, in response to a preload 
increasing maneuver (leg lifting maneuver – LLM), in a population of 30 healthy 
individuals. Clinical, demographic and echocardiographic parameters (including LV 
longitudinal mechanics obtained with 2D-STE before and after LLM) were described. The 
population had a mean age of 27 ± 4 years and 73% were women. Increased preload to 
the heart with LLM was confirmed by an increase in the maximal diameter of the inferior 
vena cava (16 ± 3.5 vs 22 ± 3.3 mm, p <0.01). No significant changes in left atrial volume, 
LV ejection volume and LV ejection fraction were observed in response to the LLM. There 
was a significant variation of global LV GLS (-21.9 ± 2.3 vs -23.2 ± 1.6%, p <0.001, ∆ 1.25 
%, 95% IC 0.5-1.91) – figure. An increase in right ventricular longitudinal function with LLM 
(TAPSE 22.5 ± 5.4 vs 25.5 ± 0.5 mm, p = 0.005, ∆ 2.9, 95% IC 0.9-4.8) was also observed. 
CONCLUSION: To our knowledge this is the first study performed to assess the e�ect of 
preload increase in GLS using the LLM in healthy individuals. In this study, the absolute LV 
GLS value increased significantly in response to preload increase (LLM). The dependence 
of GLS on preload is in accordance with the Frank-Starling Law, in which an increase in 
preload in a healthy individual lead to an increase in myocardial contractility. These 
findings suggest that LV GLS is a sensitive parameter for detecting subtle changes in LV 
longitudinal function.
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INTRODUÇÃO: A miocardiopatia de takotsubo (MT) é cada vez mais descrita como uma 
miocardiopatia de “stress” podendo ser desencadeada por factores físicos e 
emocionais.Tem sido descrito uma maior prevalência de patologia neuropsiquiátrica 
nestes doentes mas pouco se sabe sobre as suas características. OBJECTIVOS: Avaliar e 
caracterizar a população de doentes com MT e antecedentes de patologia psiquiátrica. 
MÉTODOS: Estudo multicêntrico retrospectivo incluindo 234 doentes internados com o 
diagnostico de MT. Foram constituídos dois grupos: um grupo A, com antecedentes de 
patologia psiquiátrica (n=17; 7.3%), e um grupo B, sem antecedentes psiquiátricos 
conhecidos (n=217; 92.7%). Os grupos foram comparados quanto às suas características 
demográficas, comorbilidades, factores precipitantes, apresentação clínica, alterações 
eletrocardiográficas, ecocardiográficas e evolução em internamento. Foi efetuada a 
análise estatística utilizando o SPSS versão 23.0. RESULTADOS: Os doentes com 
antecedentes de patologia psiquiátrica não apresentaram diferenças significativas quanto 
ao género, idade ou comorbilidades relativamente aos restantes. A existência de um factor 
precipitante não foi mais frequente neste grupo (47.1% vs 60.4%; p 0.282), assim como 
não foi a existência de stress emocional (35.3% vs 47.5%; p 0.33). A apresentação clínica 
dos doentes não diferiu entre os dois grupos, sendo a dor torácica a principal queixa à 
apresentação (100% vs 86.2%; p 0.139). As características do ECG e do ecocardiograma 
não diferiram significativamente entre os 2 grupos, incluíndo o tipo de MT. Durante o 
internamento, os doentes com patologia psiquiátrica não apresentaram uma diferença 
significativa na taxa de eventos em comparação com os restantes. CONCLUSÕES: Na 
análise efectuada, os doentes com miocardiopatia de takotsubo com antecedentes 
psiquiátricos não apresentaram características significativamente diferentes dos 
restantes doentes com MT. O prognóstico intra-hospitalar dos doentes com patologia 
psiquiátrica parece ser semelhante ao dos restantes doentes com MT.
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INTRODUCTION: The Platypnea-Orthodoxy Syndrome (POS) is a rare condition which is 
becoming increasingly recognized, characterized by onset or worsening of dyspnea with 
orthostatism (platypnea) and arterial desaturation (orthodesoxy) that is relieved by 
returning to a recumbent position. The mechanism responsible for this syndrome is not 
entirely understood. The most common cause of this syndrome is the Pantent Foramen 
Ovale (PFO), usually asymptomatic for decades. In rare occasions, a shift in the right/left 
intra-cardiac pressure relationship (e.g. Pulmonary Embolism (PE)), or a change in thoracic 
anatomy causing a change in the direction of the venous blood inflow into the PFO (e.g. 
Thoracic Kyphosis) can lead to POS. CLINICAL CASE: A healthy 80 year old woman, 
presented in our emergency department with sudden onset dysarthria and right side 
hemiparesis. She was admitted with the diagnosis of Ischemic Stroke, as confirmed by 
head Computed Tomography (CT) scan. Her 12-lead electrocardiogram on admission was 
in sinus rhythm, and the Transthoracic Ecocardiography (TTE) showed no structural 
changes besides a septal hypertrophy (17 mm). During hospitalization she started 
complaining of dyspnea that appeared whenever she sat up, and reverted on recumbent 
position, associated with arterial oxygen desaturation refractory to oxygen 
supplementation. Angio-CT scan of her lungs that showed no signs of PE and excluded 
lung disease. A Ventilation/Perfusion scan showed several peripheral emboli in the 
pulmonary vascular bed. In another TTE, no significant changes were identified. 
Suspecting POS, a Transesophageal Echocardiography (TOE) was performed, showing an 
interauricular septum with an hyperdynamic movement, with abundant passage of 
contrast from the right atrium to the left, compatible with PFO.The patient was then 
referred for percutaneous closure. At 1-month follow-up patient presented with no 
cardiovascular symptoms, with a peripheral oxygen saturation of 94% while sitting and 
with no oxygen supplementation. Follow-up TOE confirmed the presence of the closing 
device in the right position, without any passage of contrast. Patient still had some 
neurologic deficits but was autonomous, and was still in physical rehabilitation. 
CONCLUSÕES: This case is an example of the diversity of the manifestations of PFO. For 
80 years the patient was asymptomatic, as happens with most patients with PFO. She 
first presented with an ischemic stroke of sudden onset, possibly originated in a 
Paradoxical Embolism. This could mean that there was some degree of right-left shunt, 
without any symptoms. During her hospital stay she su�ered a PE, possibly justifying the 
onset of POS, due to a pressure increase in the right atrium.The TOE enabled the detection 
of the structural anomaly. Percutaneous closure of the anatomical defect allowed 
e�ective treatment, confirming the diagnosis of POS caused by PFO.

PO MD20   HAEMODYNAMIC PROFILES IN TYPE 2 PULMONARY HYPERTENSION
        INFLUENCE RESPONSE TO PDE5-INHIBITORS

Patrícia Alves(1)
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BACKGROUND: Pulmonary hypertension (PH) is a complication of left heart disease with 
a small subset having elevated transpulmonary gradient (TPG), diastolic pulmonary 
gradient (DPG) or pulmonary vascular resistance (PVR). We hypothesize that 
phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE5i) in type 2 PH, while controversial, may have a 
di�erent e�ect with specific hemodynamic profiles. METHODS: We retrospectively 
enrolled 195 patients with type 2 PH and created the following groups: group A with TPG
≥14 mmHg and DPG≥7 mmHg; group B with TPG≥14 and DPG<7; group C with TPG<14 
and DPG<7. All groups had PVR ≥ 3.WU Parameters before and after PDE5i were collected.
RESULTS: About 57% of patients were started on PDE5i. Prevalence of the di�erent 
profiles was: 15% for group A; 39% for group B; 20% group for C. Patients that were 
started on PDE5i had higher values of MPAP (p<0.001), PVR (p<0.001) and TPG 
(p<0.001) and lower values of cardiac output (CO) (p=0.01). No significant di�erences 
were observed in DPG values. After institution of PDEi5, there was an overall significant 
decrease of MPAP (44 to 39, p<0.001), PVR (6.3 to 3.4, p<0.001), capillary wedge 
pressure (CWP) (25 to 23mmHg, p=0.03), while CO was significantly increased (3.2 to 3.9 
L.min-1, p<0.001). This e�ect seemed to be driven by group B, as per subgroup analysis 
showed in the table. PVR reduction was seen in groups A, B and C. CO increase was 
notorious in group B and also in groups A and C. CONCLUSIONS: A high prevalence of a 
hemodynamic profile with high TPG and PVR and low DPG was found. Hemodynamic 
parameters in patients under PDE5i significantly improved, particularly in the group with 
isolated high TPG, but not with high DPG.
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BACKGROUND: In the past 12 years there has been many advances in cardiovascular 
medicine. Management of acute coronary syndromes (ACS) has improved since the 
globalization of percutaneous coronary intervention (PCI), the enhancement of triage and 
referral systems to the emergency department and more recently with the application of 
high-sensitivity-troponin assays (hSTnI). PURPOSE: We aim to describe trends and 
outcomes of ACS during a 12-year period in a single centre. METHODS: We 
retrospectively included 3545 patients that were admitted to our tertiary acute coronary 
unit (ACU) over a 12-year period (2005-2016) with a first diagnosis of acute coronary 
syndrome. We built a forecasting regression model to determine significant trends over 
time regarding baseline demographic characteristics, classification of acute coronary 
syndrome [ST elevation acute myocardial infarction (STEMI), non-STEMI (NSTEMI) and 
unstable angina (UA)] and main interventional strategy (PCI or coronary arterial bypass 
grafting, CABG). RESULTS: Mean age significantly decreased over the 12-year period 
(-0.25 years per year, ptrend= 0.004), while the proportion of males significantly 
increased (+7.5%, ptrend= 0.002). Prevalence of arterial hypertension did not change 
appreciatively over time (+1.6%, ptrend=0.302), while both dyslipidemia (+18.2%, 
ptrend<0.001) and type 2 diabetes mellitus (+6.6%, ptrend=0.042) significantly 
increased. Proportion of STEMI in the cohort increased over time (+9%, ptrend=0.013), 
while NSTEMI significantly decreased, albeit to a smaller degree (-2.9%, ptrend=0.038), as 
depicted in the figure. Although the overall rate of UA did not significantly change 
(ptrend=0.561), after the introduction of hsTnI assays in our institution (since 2014), a 
12.7% decrease was observed (ptrend=0.014). Death during admission to the ACU 
remained stable over the follow-up period (-1.1%, ptrend=0,189). The rate of PCI markedly 
and significantly increased (+19.5%, ptrend<0.001), while the rate of CABG did not 
change over time (-0.7%, ptrend=0.321).  CONCLUSIONS: Epidemiology in the ACU 
significantly changed over a 12-year period, with a small trend towards younger, male 
patients and an increase in the proportion of STEMI. Introduction of hsTnI resulted in a 
decrease of UA admissions. Overall, death during admission did not changed significantly. 
As expected, a remarkable growth in the rate of PCI was found.

PO MD23   DISSECÇÃO DA AORTA - APRESENTAÇÃO DE CASO CLÍNICO
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A dissecção da aorta consiste numa lesão ao nível da íntima da aorta e consequente 
criação de um falso lúmen com propagação distal ou proximal. É uma emergência médica 
associada a elevada morbimortalidade e está associada a factores de risco 
cardiovasculares como a hipertensão e a dislipidemia ou a doenças hereditárias do 
colagénio. Mulher de 37 anos, com antecedentes de obesidade e hipertensão arterial 
(HTA), medicada com ramipril 10mg. Sem outros antecedentes conhecidos. Recorreu ao 
Serviço de Urgência por dor retroesternal com duas horas de evolução e irradiação 
submandibular, associada a náuseas e vómitos, que cedeu após nitroglicerina sublingual e 
morfina EV. Ao exame objetivo: TA 160/70 mmHg, estabilidade hemodinâmica, sem sinais 
de insuficiência cardíaca. Auscultação cardíaca com sopro mesossistólico no foco aórtico 
II/VI com irradiação carotídea e sopro protodiastólico I/VI. Realizou ECG que mostrou ritmo 
sinusal, critérios de voltagem de hipertrofia ventricular esquerda (HVE) e onda T 
invertida/bifásica em DI, aVL, V4-6. Analiticamente destacavam-se anemia 
normocítica/normocrómica com 10mg/dL, creatinina sérica 1.3 mg/dL e enzimas cardíacas 
negativas. Foi medicada com AAS 250mg e clopidogrel 300mg e transferida com o 
diagnóstico inicial de síndrome coronário agudo. Na admissão mantinha-se assintomática 
e hemodinamicamente estável, tendo-se constatado diferencial tensional nos membros 
superiores. Realizou ecocardiograma transtorácico que mostrou dilatação da aorta 
ascendente e flap de disseção aórtica na raiz da aorta e crossa da aorta, sem compromisso 
dos óstios coronários; insuficiência aórtica moderada por dilatação do anel; HVE e 
ausência de derrame pericárdico. Realizou AngioTC que confirmou o diagnóstico de 
disseção da aorta ascendente e arco aórtico (tipo A Stanford). Foi imediatamente 
referenciada para tratamento cirúrgico. A apresentação clínica da disseção aórtica é 
variada e requer elevado índice de suspeição clínica, sendo que por vezes pode simular 
síndrome coronário agudo ou outros diagnósticos. Destaca-se também neste caso a 
provável relação com HTA em idade jovem, possivelmente de causa secundária.
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INTRODUÇÃO: As miocardiopatias restritivas (MCR) são um grupo de doenças 
incapacitantes e de progressão indolente que resultam de processos que culminam em 
disfunção predominantemente diastólica. Os autores apresentam um caso de MCR 
secundária a doença de armazenamento. RELATO DE CASO: Homem, 35 anos, de raça 
caucasóide, foi internado a partir do Serviço de Urgência (SU) por quadro de cansaço fácil, 
dispneia e dor aguda, em “facada”, localizada ao hemitórax direito com algumas semanas 
de evolução. À admissão, apresentava-se cianótico, eupneico, com turgescência venosa 
jugular marcada, ritmo de “galope” com 4º som cardíaco, múrmurio vesicular abolido à 
direita, ascite ligeira, hepatomegália, edema pré-tibial bilateral exuberante e sinais de 
insuficiência venosa crónica avançada bem como evidência de hipocratismo digital. Era 
conhecido historial de flutter auricular paroxístico. No eletrocardiograma destacava-se 
anomalia auricular esquerda e padrão de sobrecarga ventricular esquerda. A radiografia do 
tórax mostrou derrame pleural direito importante que condicionava colapso dos lobos 
pulmonares médio e inferior. O ecocardiograma transtorácico demonstrou função sistólica 
preservada apesar de pressões de enchimento aumentadas, dilatação ventricular direita 
com depressão de função, dilatação marcada de ambas as aurículas, insuficiência aórtica, 
mitral e tricúspide moderadas, veia cava inferior dilatada com diminuição da cinética 
respiratória e aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar. PROBLEMAS E 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: O diagnóstico diferencial de MCR deve incluir outras causas 
de disfunção diastólica. É imperioso excluir pericardite constritiva, situação 
potencialmente curável por cirurgia. A MCR é, na maioria das vezes, classificada em função 
do processo patológico subjacente (armazenamento, infiltrativa, não-infiltrativa, 
inflamatória ou idiopática), com implicação quer no tratamento como no prognóstico. 
DISCUSSÃO: Após estudo analítico dirigido, objetivaram-se níveis muito elevados de 
ferritina, policitémia e marcadores de colestase discretamente elevados. As serologias 
para vírus hepatotrópicos foram negativas. A biópsia hepática revelou sinais de estase 
crónica e hemossiderose moderada. O genótipo HFE com evidência de heterozigotia com 
H63D/C282Y veio confirmar o diagnóstico de hemocromatose hereditária com 
envolvimento cardíaco e hepático. Iniciou então programa de flebotomias regulares 
encontrando-se, de momento, em lista de espera para transplante cardíaco. CONCLUSÃO: 
Em regra, a clinica atribuível a MCR surge tardiamente no decurso da doença, numa fase já 
irreversível. O curso natural da doença é variável dependendo da patologia de base, mas o 
tratamento é na maioria das vezes insatisfatório e o prognóstico sombrio, com 
deterioração tipicamente célere.
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BACKGROUND: Predicting outcome after an acute coronary syndrome (ACS) is of 
paramount importance to design proper secondary prevention strategies. Can 
Low-density lipoprotein (LDL) cholesterol at admission be of any help? PURPOSE: to 
evaluate the value of admission levels of LDL cholesterol on outcome prediction in ACS 
patients. POPULATION AND METHODS: In a single center, 2819 patients admitted for 
ACS were studied. Clinical, demographic and outcome data was collected in a prospective 
manner. Patients were divided into quartiles according to LDL cholesterol levels at 
admission:  quartile 1 (<97mg/dL, N=715), quartile 2 (97-122mg/dL, N=702), quartile 3 
(123-148mg/dL, N=699) and quartile 4 (≥149mg/dL, N=703). The primary endpoint was 
in-hospital death. RESULTS: In this cohort, average age was 68±13, and 69% of patients 
were males. At admission, mean LDL cholesterol level was 126±39, triglycerides was 
158±115 and HDL was 43±11 mg/dL. No significant di�erence was found between 
quartiles in regards to the proportion of males, but patients in lower quartiles were 
significantly older (70±12, 68±12, 66±12 and 62±12 respectively, p<.0005), had lower 
levels of high-density lipoprotein cholesterol and triglycerides, had a higher prevalence of 
diabetes and dyslipidemia, were more often medicated with statins as well as aspirin, 
beta-blockers, renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors, calcium channel blockers 
and diuretics and had higher rates of prior coronary revascularization. Overall in-hospital 
mortality was 3.9% and was unexpectedly lower as quartiles increased (6.6, 4.3, 2.4 and 
2.4% respectively, p<.0005), despite no significant di�erence registered between 
quartiles regarding the number of diseased vessels and significantly higher peak troponin 
levels in higher quartiles. After adjustment for conventional cardiovascular risk factors 
(including hypertension, dyslipidemia, diabetes mellitus, smoking status and lipid profile), 
cardiovascular drug therapy (including statins) and prior revascularization, LDL quartiles 
remained as independent predictors of in-hospital mortality, as well as age and peak 
troponin levels. CONCLUSIONS: LDL cholesterol at admission is a useful outcome predictor 
in ACS patients, and can be used to better tailor in-hospital treatment and secondary 
prevention strategies. However, further investigation is necessary to fully understand 
how lower levels of LDL cholesterol can negatively impact short-term prognosis following 
an ACS.

PO MD27   O PAPEL DO MÉDICO DE FAMÍLIA NA REABILITAÇÃO CARDÍACA
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INTRODUÇÃO: A reabilitação cardíaca (RC) foi definida pela OMS como “o conjunto de 
atividades necessa´rias para fornecer ao doente com cardiopatia uma condição física, 
mental e social tão elevadas quanto possi´vel, que lhe permita retomar o seu lugar na vida 
da comunidade”. Além da melhoria da capacidade funcional a RC assume um papel 
importante na prevenção secundária, implementando estilos de vida saudáveis, educação 
para a saúde e melhorando a adesão à terapêutica. Os programas de RC estão atualmente 
estruturados em 4 fases, cada uma com objetivo, enquadramento e duração específicas. 
Em Portugal continua a verificar-se uma fraca expressão dos programas de RC. 
OBJECTIVOS: Avaliar a evidência da necessidade de incluir os cuidados de saúde 
primários (CSP), nomeadamente o médico de família (MF), nos programas de RC, com vista 
à melhoria da adesão dos doentes e, em última linha, redução da morbimortalidade. 
MATERIAL E MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica realizada a 20 de Junho de 2017, de 
artigos de Revisão Sistemática, Meta-análises, Guidelines e Ensaios Clínicos 
Aleatorizados. Limite temporal estabelecido – artigos publicados nos últimos 10 anos - em 
lnglês e/ou Português. Termos selecionados: “cardiac rehabilitation”, “Family medicine” ou 
“primary healthcare”. Bases de dados consultadas: Cochrane Lybrary, MEDLINE e sítios de 
medicina baseada na evidência. Avaliação dos níveis de evidência (NE) e atribuição das 
forças de recomendação através da Escala Strength of Recomendation Taxonomy (SORT), 
da American Family Physician. RESULTADOS: Foram obtidos um total de 23 artigos de 
acordo com os critérios estabelecidos. Os estudos apontam para uma subutilização destes 
programas, nomeadamente em Portugal, apesar dos aparentes benefícios da RC no 
doente com patologia cardiovascular (CV). A evidência ainda é escassa no que concerne à 
importância dos CSP para o sucesso dos programas de RC. Contudo, o MF parece ser um 
agente determinante para prevenção do abandono precoce dos programas RC, fator 
amplamente descrito como principal causa para a falência da RC. CONCLUSÕES: Os CSP 
desempenham um papel determinante na prevenção da patologia CV, bem como na 
gestão terapêutica do doente cardíaco. Este papel assenta na identificação e 
referenciação de indivíduos que poderão beneficiar de um programa de RC. Neste 
contexto, a ação do MF tem impacto na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos 
incluídos em programas de RC, reduzindo a morbilidade e mortalidade.

PO MD28   ALTERAÇÕES ECOCARDIOGRÁFICAS NOS DOENTES COM AVC   
        CARDIOEMBÓLICO E CRIPTOGÉNICOS:
        O QUE ESPERAR DO SCORE STAF?
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INTRODUÇÃO: O AVC cardioembólico é uma entidade com grande morbimortalidade, 
estando associada a factores de risco modificáveis. (1,2). Numa percentagem elevada dos 
AVC’s a investigação etiológica é inconclusiva, sendo o Holter 24h e o ecocardiograma 
transtorácico importantes na estratificação de risco.(1,3–5). Faltam modelos precisos de 
identificação dos doentes de alto risco para AVC cardioembólico, na ausência de FA 
documentada.(6). OBJECTIVO: Caracterização doentes com AVC cardioembólico e 
criptogénico. Avaliar aplicabilidade score STAF nos doentes com AVC cardioembólico e seu 
poder na estratificação de risco dos doentes com AVC criptogénico. MÉTODOS: Estudo 
retrospectivo com doentes admitidos por AVC isquémico na UAVC do serviço de Med.II do 
CHL entre Jul 2013 e Dez 2015. Quantificação score STAF e análise curvas ROC 
respectivas. Análise estatística através do software STATA 14.2. RESULTADOS: 
Recolheu-se um população de 280 doentes com AVC isquémico com uma idade média 
75.1±12.6 anos. Pela classificação TOAST, o subtipo mais comum de AVC foi o 
cardioembólico (33.2%), com apenas 6.4% dos doentes no subtipo ateromatose de 
grandes vasos. A mortalidade intrahospitalar foi no total de 14.3%, sendo que o grupo de 
doentes com AVC cardioembólico apresentaram significativamente maior mortalidade.
Dos doentes com AVC cardioembólico, 36.6% apresentavam fibrilhação auricular (FA) 
conhecida, sendo que apenas 1/5 estava previamente hipocoagulado. Neste grupo, 48.3% 
tinham dilatação auricular esquerda e alterações valvulares descritas no ecocardiograma. 
58.1% tiveram diagnóstico de FA de novo. Dentro do grupo de doentes cuja investigação 
etiológica foi inconclusiva (19.3%), 20% apresentaram extrassistolia supraventricular 
frequente ou muito frequente no Holter 24h e 91.3% apresentou alguma alteração 
estrutural no ecocardiograma. Na análise de avaliação das curvas ROC, verificou-se um 
bom poder discriminativo do score STAF para os doentes com AVC cardioembólico, com 
uma área abaixo da curva (AUC) de 0.75, sendo o valor de cut-o� 5 o melhor discriminador. 
A aplicação deste score no grupo de doentes com investigação inconclusiva apresentou 
menor capacidade discriminativa para AVC cardioembólico com uma AUC de 0.69. 
CONCLUSÕES: A prevalência do AVC cardioembólico nesta população é elevada com 
importante impacto na mortalidade intrahospitalar. No subtipo de AVC criptogénico, foram 
frequentes as alterações de ritmo que não FA, bem como as alterações estruturais 
ecocardiográficas, ambas possíveis sinalizadores de FA paroxística. O score STAF tem um 
bom poder discriminativo na identificação do AVC cardioembólico nesta população e perde 
precisão na estratificação dos doentes com AVC criptogénico.
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As fístulas coronárias estão presentes em 0,002% da população. A maioria dos doentes 
com anomalias das artérias coronárias permanecem assintomáticos, mas sintomas e 
complicações podem aparecer com a idade. Doentes com fístulas coronárias podem 
apresentar-se com queixas de angor de esforço, enfarte agudo do miocárdico, insuficiência 
cardíaca ou morte súbita. Os autores apresentam o caso clínico de uma mulher de 73 anos, 
com história pessoal de HTA não controlada e dislipidemia, avaliada em consulta por 
quadro, com um ano de evolução, de cansaço e angor perante esforços progressivamente 
menores. Ao exame físico evidenciava-se perfil hipertensivo (170/80mmHg); sem outros 
achados de relevo. Dos exames complementares de diagnóstico a salientar prova de 
esforço inconclusiva, ecocardiograma transtorácico com ventrículo esquerdo dilatado, 
função sistólica global (FSGVE) ligeiramente deprimida e hipocinésia global, mais marcada 
ao nível da parede inferior, septal inferior e dos segmentos apicais da parede lateral e 
anterior; cintigrafia perfusão miocárdica com isquémia antero-apical. Foi solicitada 
angiografia coronária que revelou coronárias sem lesões, uma fístula de pequeno calibre 
da artéria descendente anterior (DA) para a artéria pulmonar (AP) e uma fístula de grande 
calibre da artéria coronária direita (CD) para a artéria pulmonar. Foi realizado encerramento 
percutâneo da fístula da CD-AP, tendo evoluído com resolução completa dos sintomas 
iniciais e com recuperação progressiva da FSGVE. Cerca de 6 meses depois realizou 
angio-tomografia computorizada cardíaca que confirmou o sucesso do procedimento e a 
presença de pequena fístula entre DA-AP. Admitiu-se tratar-se de uma cardiomiopatia 
isquémica associada a anomalias coronárias - fístula coronária. Este caso é ilustrativo de 
uma etiologia rara de angor de esforço. Os autores apresentam este caso ressaltando a 
importância do diagnóstico diferencial e salientam que, apesar da história natural das 
fístulas coronárias ser variável, é amplamente aceite que doentes sintomáticos sejam 
tratados. Quando não tratadas, as fístulas hemodinamicamente significativas podem 
resultar em sintomas ou sequelas em aproximadamente 63% dos doentes acima dos 20 
anos.
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INTRODUCTION: 2D-speckle tracking echocardiography (2D-STE) derived strain 
parameters have been proposed as non-invasive measurements of myocardial 
deformation and function. However, the e�ects of left ventricular (LV) loading conditions 
on 2D-STE derived LV longitudinal strain (GLS) have not been totally elucidated and the 
results of some studies regarding the load dependency of GLS are controversial. AIM: To 
characterize the e�ects of acute load change (preload increase) on LV GLS. METHODS 
AND RESULTS: We evaluated the variation of LV GLS by 2D-STE, in response to a preload 
increasing maneuver (leg lifting maneuver – LLM), in a population of 30 healthy 
individuals. Clinical, demographic and echocardiographic parameters (including LV 
longitudinal mechanics obtained with 2D-STE before and after LLM) were described. The 
population had a mean age of 27 ± 4 years and 73% were women. Increased preload to 
the heart with LLM was confirmed by an increase in the maximal diameter of the inferior 
vena cava (16 ± 3.5 vs 22 ± 3.3 mm, p <0.01). No significant changes in left atrial volume, 
LV ejection volume and LV ejection fraction were observed in response to the LLM. There 
was a significant variation of global LV GLS (-21.9 ± 2.3 vs -23.2 ± 1.6%, p <0.001, ∆ 1.25 
%, 95% IC 0.5-1.91) – figure. An increase in right ventricular longitudinal function with LLM 
(TAPSE 22.5 ± 5.4 vs 25.5 ± 0.5 mm, p = 0.005, ∆ 2.9, 95% IC 0.9-4.8) was also observed. 
CONCLUSION: To our knowledge this is the first study performed to assess the e�ect of 
preload increase in GLS using the LLM in healthy individuals. In this study, the absolute LV 
GLS value increased significantly in response to preload increase (LLM). The dependence 
of GLS on preload is in accordance with the Frank-Starling Law, in which an increase in 
preload in a healthy individual lead to an increase in myocardial contractility. These 
findings suggest that LV GLS is a sensitive parameter for detecting subtle changes in LV 
longitudinal function.
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INTRODUÇÃO: A miocardiopatia de takotsubo (MT) é cada vez mais descrita como uma 
miocardiopatia de “stress” podendo ser desencadeada por factores físicos e 
emocionais.Tem sido descrito uma maior prevalência de patologia neuropsiquiátrica 
nestes doentes mas pouco se sabe sobre as suas características. OBJECTIVOS: Avaliar e 
caracterizar a população de doentes com MT e antecedentes de patologia psiquiátrica. 
MÉTODOS: Estudo multicêntrico retrospectivo incluindo 234 doentes internados com o 
diagnostico de MT. Foram constituídos dois grupos: um grupo A, com antecedentes de 
patologia psiquiátrica (n=17; 7.3%), e um grupo B, sem antecedentes psiquiátricos 
conhecidos (n=217; 92.7%). Os grupos foram comparados quanto às suas características 
demográficas, comorbilidades, factores precipitantes, apresentação clínica, alterações 
eletrocardiográficas, ecocardiográficas e evolução em internamento. Foi efetuada a 
análise estatística utilizando o SPSS versão 23.0. RESULTADOS: Os doentes com 
antecedentes de patologia psiquiátrica não apresentaram diferenças significativas quanto 
ao género, idade ou comorbilidades relativamente aos restantes. A existência de um factor 
precipitante não foi mais frequente neste grupo (47.1% vs 60.4%; p 0.282), assim como 
não foi a existência de stress emocional (35.3% vs 47.5%; p 0.33). A apresentação clínica 
dos doentes não diferiu entre os dois grupos, sendo a dor torácica a principal queixa à 
apresentação (100% vs 86.2%; p 0.139). As características do ECG e do ecocardiograma 
não diferiram significativamente entre os 2 grupos, incluíndo o tipo de MT. Durante o 
internamento, os doentes com patologia psiquiátrica não apresentaram uma diferença 
significativa na taxa de eventos em comparação com os restantes. CONCLUSÕES: Na 
análise efectuada, os doentes com miocardiopatia de takotsubo com antecedentes 
psiquiátricos não apresentaram características significativamente diferentes dos 
restantes doentes com MT. O prognóstico intra-hospitalar dos doentes com patologia 
psiquiátrica parece ser semelhante ao dos restantes doentes com MT.

PO MD19   PLATYPNEA-ORTHODOXY SYNDROME: A CLINICAL CASE

João Pedro de Sousa Bispo (1); Irina Ramires (2); Pedro Azevedo (2); João Pedro Guedes (2); Dina Bento (2);
Daniela Silva (2); Hugo Mendonça Café (2); Joana Pestana (2); Paula Gago (2); Jorge Mimoso (2);
Alfredo Santos (1); Ilídio de Jesus (2)
(1) Hospital de Faro (2) Hospital de Faro, E.P.E. 

INTRODUCTION: The Platypnea-Orthodoxy Syndrome (POS) is a rare condition which is 
becoming increasingly recognized, characterized by onset or worsening of dyspnea with 
orthostatism (platypnea) and arterial desaturation (orthodesoxy) that is relieved by 
returning to a recumbent position. The mechanism responsible for this syndrome is not 
entirely understood. The most common cause of this syndrome is the Pantent Foramen 
Ovale (PFO), usually asymptomatic for decades. In rare occasions, a shift in the right/left 
intra-cardiac pressure relationship (e.g. Pulmonary Embolism (PE)), or a change in thoracic 
anatomy causing a change in the direction of the venous blood inflow into the PFO (e.g. 
Thoracic Kyphosis) can lead to POS. CLINICAL CASE: A healthy 80 year old woman, 
presented in our emergency department with sudden onset dysarthria and right side 
hemiparesis. She was admitted with the diagnosis of Ischemic Stroke, as confirmed by 
head Computed Tomography (CT) scan. Her 12-lead electrocardiogram on admission was 
in sinus rhythm, and the Transthoracic Ecocardiography (TTE) showed no structural 
changes besides a septal hypertrophy (17 mm). During hospitalization she started 
complaining of dyspnea that appeared whenever she sat up, and reverted on recumbent 
position, associated with arterial oxygen desaturation refractory to oxygen 
supplementation. Angio-CT scan of her lungs that showed no signs of PE and excluded 
lung disease. A Ventilation/Perfusion scan showed several peripheral emboli in the 
pulmonary vascular bed. In another TTE, no significant changes were identified. 
Suspecting POS, a Transesophageal Echocardiography (TOE) was performed, showing an 
interauricular septum with an hyperdynamic movement, with abundant passage of 
contrast from the right atrium to the left, compatible with PFO.The patient was then 
referred for percutaneous closure. At 1-month follow-up patient presented with no 
cardiovascular symptoms, with a peripheral oxygen saturation of 94% while sitting and 
with no oxygen supplementation. Follow-up TOE confirmed the presence of the closing 
device in the right position, without any passage of contrast. Patient still had some 
neurologic deficits but was autonomous, and was still in physical rehabilitation. 
CONCLUSÕES: This case is an example of the diversity of the manifestations of PFO. For 
80 years the patient was asymptomatic, as happens with most patients with PFO. She 
first presented with an ischemic stroke of sudden onset, possibly originated in a 
Paradoxical Embolism. This could mean that there was some degree of right-left shunt, 
without any symptoms. During her hospital stay she su�ered a PE, possibly justifying the 
onset of POS, due to a pressure increase in the right atrium.The TOE enabled the detection 
of the structural anomaly. Percutaneous closure of the anatomical defect allowed 
e�ective treatment, confirming the diagnosis of POS caused by PFO.
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BACKGROUND: Pulmonary hypertension (PH) is a complication of left heart disease with 
a small subset having elevated transpulmonary gradient (TPG), diastolic pulmonary 
gradient (DPG) or pulmonary vascular resistance (PVR). We hypothesize that 
phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE5i) in type 2 PH, while controversial, may have a 
di�erent e�ect with specific hemodynamic profiles. METHODS: We retrospectively 
enrolled 195 patients with type 2 PH and created the following groups: group A with TPG
≥14 mmHg and DPG≥7 mmHg; group B with TPG≥14 and DPG<7; group C with TPG<14 
and DPG<7. All groups had PVR ≥ 3.WU Parameters before and after PDE5i were collected.
RESULTS: About 57% of patients were started on PDE5i. Prevalence of the di�erent 
profiles was: 15% for group A; 39% for group B; 20% group for C. Patients that were 
started on PDE5i had higher values of MPAP (p<0.001), PVR (p<0.001) and TPG 
(p<0.001) and lower values of cardiac output (CO) (p=0.01). No significant di�erences 
were observed in DPG values. After institution of PDEi5, there was an overall significant 
decrease of MPAP (44 to 39, p<0.001), PVR (6.3 to 3.4, p<0.001), capillary wedge 
pressure (CWP) (25 to 23mmHg, p=0.03), while CO was significantly increased (3.2 to 3.9 
L.min-1, p<0.001). This e�ect seemed to be driven by group B, as per subgroup analysis 
showed in the table. PVR reduction was seen in groups A, B and C. CO increase was 
notorious in group B and also in groups A and C. CONCLUSIONS: A high prevalence of a 
hemodynamic profile with high TPG and PVR and low DPG was found. Hemodynamic 
parameters in patients under PDE5i significantly improved, particularly in the group with 
isolated high TPG, but not with high DPG.
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BACKGROUND: In the past 12 years there has been many advances in cardiovascular 
medicine. Management of acute coronary syndromes (ACS) has improved since the 
globalization of percutaneous coronary intervention (PCI), the enhancement of triage and 
referral systems to the emergency department and more recently with the application of 
high-sensitivity-troponin assays (hSTnI). PURPOSE: We aim to describe trends and 
outcomes of ACS during a 12-year period in a single centre. METHODS: We 
retrospectively included 3545 patients that were admitted to our tertiary acute coronary 
unit (ACU) over a 12-year period (2005-2016) with a first diagnosis of acute coronary 
syndrome. We built a forecasting regression model to determine significant trends over 
time regarding baseline demographic characteristics, classification of acute coronary 
syndrome [ST elevation acute myocardial infarction (STEMI), non-STEMI (NSTEMI) and 
unstable angina (UA)] and main interventional strategy (PCI or coronary arterial bypass 
grafting, CABG). RESULTS: Mean age significantly decreased over the 12-year period 
(-0.25 years per year, ptrend= 0.004), while the proportion of males significantly 
increased (+7.5%, ptrend= 0.002). Prevalence of arterial hypertension did not change 
appreciatively over time (+1.6%, ptrend=0.302), while both dyslipidemia (+18.2%, 
ptrend<0.001) and type 2 diabetes mellitus (+6.6%, ptrend=0.042) significantly 
increased. Proportion of STEMI in the cohort increased over time (+9%, ptrend=0.013), 
while NSTEMI significantly decreased, albeit to a smaller degree (-2.9%, ptrend=0.038), as 
depicted in the figure. Although the overall rate of UA did not significantly change 
(ptrend=0.561), after the introduction of hsTnI assays in our institution (since 2014), a 
12.7% decrease was observed (ptrend=0.014). Death during admission to the ACU 
remained stable over the follow-up period (-1.1%, ptrend=0,189). The rate of PCI markedly 
and significantly increased (+19.5%, ptrend<0.001), while the rate of CABG did not 
change over time (-0.7%, ptrend=0.321).  CONCLUSIONS: Epidemiology in the ACU 
significantly changed over a 12-year period, with a small trend towards younger, male 
patients and an increase in the proportion of STEMI. Introduction of hsTnI resulted in a 
decrease of UA admissions. Overall, death during admission did not changed significantly. 
As expected, a remarkable growth in the rate of PCI was found.
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A dissecção da aorta consiste numa lesão ao nível da íntima da aorta e consequente 
criação de um falso lúmen com propagação distal ou proximal. É uma emergência médica 
associada a elevada morbimortalidade e está associada a factores de risco 
cardiovasculares como a hipertensão e a dislipidemia ou a doenças hereditárias do 
colagénio. Mulher de 37 anos, com antecedentes de obesidade e hipertensão arterial 
(HTA), medicada com ramipril 10mg. Sem outros antecedentes conhecidos. Recorreu ao 
Serviço de Urgência por dor retroesternal com duas horas de evolução e irradiação 
submandibular, associada a náuseas e vómitos, que cedeu após nitroglicerina sublingual e 
morfina EV. Ao exame objetivo: TA 160/70 mmHg, estabilidade hemodinâmica, sem sinais 
de insuficiência cardíaca. Auscultação cardíaca com sopro mesossistólico no foco aórtico 
II/VI com irradiação carotídea e sopro protodiastólico I/VI. Realizou ECG que mostrou ritmo 
sinusal, critérios de voltagem de hipertrofia ventricular esquerda (HVE) e onda T 
invertida/bifásica em DI, aVL, V4-6. Analiticamente destacavam-se anemia 
normocítica/normocrómica com 10mg/dL, creatinina sérica 1.3 mg/dL e enzimas cardíacas 
negativas. Foi medicada com AAS 250mg e clopidogrel 300mg e transferida com o 
diagnóstico inicial de síndrome coronário agudo. Na admissão mantinha-se assintomática 
e hemodinamicamente estável, tendo-se constatado diferencial tensional nos membros 
superiores. Realizou ecocardiograma transtorácico que mostrou dilatação da aorta 
ascendente e flap de disseção aórtica na raiz da aorta e crossa da aorta, sem compromisso 
dos óstios coronários; insuficiência aórtica moderada por dilatação do anel; HVE e 
ausência de derrame pericárdico. Realizou AngioTC que confirmou o diagnóstico de 
disseção da aorta ascendente e arco aórtico (tipo A Stanford). Foi imediatamente 
referenciada para tratamento cirúrgico. A apresentação clínica da disseção aórtica é 
variada e requer elevado índice de suspeição clínica, sendo que por vezes pode simular 
síndrome coronário agudo ou outros diagnósticos. Destaca-se também neste caso a 
provável relação com HTA em idade jovem, possivelmente de causa secundária.
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INTRODUÇÃO: As miocardiopatias restritivas (MCR) são um grupo de doenças 
incapacitantes e de progressão indolente que resultam de processos que culminam em 
disfunção predominantemente diastólica. Os autores apresentam um caso de MCR 
secundária a doença de armazenamento. RELATO DE CASO: Homem, 35 anos, de raça 
caucasóide, foi internado a partir do Serviço de Urgência (SU) por quadro de cansaço fácil, 
dispneia e dor aguda, em “facada”, localizada ao hemitórax direito com algumas semanas 
de evolução. À admissão, apresentava-se cianótico, eupneico, com turgescência venosa 
jugular marcada, ritmo de “galope” com 4º som cardíaco, múrmurio vesicular abolido à 
direita, ascite ligeira, hepatomegália, edema pré-tibial bilateral exuberante e sinais de 
insuficiência venosa crónica avançada bem como evidência de hipocratismo digital. Era 
conhecido historial de flutter auricular paroxístico. No eletrocardiograma destacava-se 
anomalia auricular esquerda e padrão de sobrecarga ventricular esquerda. A radiografia do 
tórax mostrou derrame pleural direito importante que condicionava colapso dos lobos 
pulmonares médio e inferior. O ecocardiograma transtorácico demonstrou função sistólica 
preservada apesar de pressões de enchimento aumentadas, dilatação ventricular direita 
com depressão de função, dilatação marcada de ambas as aurículas, insuficiência aórtica, 
mitral e tricúspide moderadas, veia cava inferior dilatada com diminuição da cinética 
respiratória e aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar. PROBLEMAS E 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: O diagnóstico diferencial de MCR deve incluir outras causas 
de disfunção diastólica. É imperioso excluir pericardite constritiva, situação 
potencialmente curável por cirurgia. A MCR é, na maioria das vezes, classificada em função 
do processo patológico subjacente (armazenamento, infiltrativa, não-infiltrativa, 
inflamatória ou idiopática), com implicação quer no tratamento como no prognóstico. 
DISCUSSÃO: Após estudo analítico dirigido, objetivaram-se níveis muito elevados de 
ferritina, policitémia e marcadores de colestase discretamente elevados. As serologias 
para vírus hepatotrópicos foram negativas. A biópsia hepática revelou sinais de estase 
crónica e hemossiderose moderada. O genótipo HFE com evidência de heterozigotia com 
H63D/C282Y veio confirmar o diagnóstico de hemocromatose hereditária com 
envolvimento cardíaco e hepático. Iniciou então programa de flebotomias regulares 
encontrando-se, de momento, em lista de espera para transplante cardíaco. CONCLUSÃO: 
Em regra, a clinica atribuível a MCR surge tardiamente no decurso da doença, numa fase já 
irreversível. O curso natural da doença é variável dependendo da patologia de base, mas o 
tratamento é na maioria das vezes insatisfatório e o prognóstico sombrio, com 
deterioração tipicamente célere.
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BACKGROUND: Predicting outcome after an acute coronary syndrome (ACS) is of 
paramount importance to design proper secondary prevention strategies. Can 
Low-density lipoprotein (LDL) cholesterol at admission be of any help? PURPOSE: to 
evaluate the value of admission levels of LDL cholesterol on outcome prediction in ACS 
patients. POPULATION AND METHODS: In a single center, 2819 patients admitted for 
ACS were studied. Clinical, demographic and outcome data was collected in a prospective 
manner. Patients were divided into quartiles according to LDL cholesterol levels at 
admission:  quartile 1 (<97mg/dL, N=715), quartile 2 (97-122mg/dL, N=702), quartile 3 
(123-148mg/dL, N=699) and quartile 4 (≥149mg/dL, N=703). The primary endpoint was 
in-hospital death. RESULTS: In this cohort, average age was 68±13, and 69% of patients 
were males. At admission, mean LDL cholesterol level was 126±39, triglycerides was 
158±115 and HDL was 43±11 mg/dL. No significant di�erence was found between 
quartiles in regards to the proportion of males, but patients in lower quartiles were 
significantly older (70±12, 68±12, 66±12 and 62±12 respectively, p<.0005), had lower 
levels of high-density lipoprotein cholesterol and triglycerides, had a higher prevalence of 
diabetes and dyslipidemia, were more often medicated with statins as well as aspirin, 
beta-blockers, renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors, calcium channel blockers 
and diuretics and had higher rates of prior coronary revascularization. Overall in-hospital 
mortality was 3.9% and was unexpectedly lower as quartiles increased (6.6, 4.3, 2.4 and 
2.4% respectively, p<.0005), despite no significant di�erence registered between 
quartiles regarding the number of diseased vessels and significantly higher peak troponin 
levels in higher quartiles. After adjustment for conventional cardiovascular risk factors 
(including hypertension, dyslipidemia, diabetes mellitus, smoking status and lipid profile), 
cardiovascular drug therapy (including statins) and prior revascularization, LDL quartiles 
remained as independent predictors of in-hospital mortality, as well as age and peak 
troponin levels. CONCLUSIONS: LDL cholesterol at admission is a useful outcome predictor 
in ACS patients, and can be used to better tailor in-hospital treatment and secondary 
prevention strategies. However, further investigation is necessary to fully understand 
how lower levels of LDL cholesterol can negatively impact short-term prognosis following 
an ACS.
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INTRODUÇÃO: A reabilitação cardíaca (RC) foi definida pela OMS como “o conjunto de 
atividades necessa´rias para fornecer ao doente com cardiopatia uma condição física, 
mental e social tão elevadas quanto possi´vel, que lhe permita retomar o seu lugar na vida 
da comunidade”. Além da melhoria da capacidade funcional a RC assume um papel 
importante na prevenção secundária, implementando estilos de vida saudáveis, educação 
para a saúde e melhorando a adesão à terapêutica. Os programas de RC estão atualmente 
estruturados em 4 fases, cada uma com objetivo, enquadramento e duração específicas. 
Em Portugal continua a verificar-se uma fraca expressão dos programas de RC. 
OBJECTIVOS: Avaliar a evidência da necessidade de incluir os cuidados de saúde 
primários (CSP), nomeadamente o médico de família (MF), nos programas de RC, com vista 
à melhoria da adesão dos doentes e, em última linha, redução da morbimortalidade. 
MATERIAL E MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica realizada a 20 de Junho de 2017, de 
artigos de Revisão Sistemática, Meta-análises, Guidelines e Ensaios Clínicos 
Aleatorizados. Limite temporal estabelecido – artigos publicados nos últimos 10 anos - em 
lnglês e/ou Português. Termos selecionados: “cardiac rehabilitation”, “Family medicine” ou 
“primary healthcare”. Bases de dados consultadas: Cochrane Lybrary, MEDLINE e sítios de 
medicina baseada na evidência. Avaliação dos níveis de evidência (NE) e atribuição das 
forças de recomendação através da Escala Strength of Recomendation Taxonomy (SORT), 
da American Family Physician. RESULTADOS: Foram obtidos um total de 23 artigos de 
acordo com os critérios estabelecidos. Os estudos apontam para uma subutilização destes 
programas, nomeadamente em Portugal, apesar dos aparentes benefícios da RC no 
doente com patologia cardiovascular (CV). A evidência ainda é escassa no que concerne à 
importância dos CSP para o sucesso dos programas de RC. Contudo, o MF parece ser um 
agente determinante para prevenção do abandono precoce dos programas RC, fator 
amplamente descrito como principal causa para a falência da RC. CONCLUSÕES: Os CSP 
desempenham um papel determinante na prevenção da patologia CV, bem como na 
gestão terapêutica do doente cardíaco. Este papel assenta na identificação e 
referenciação de indivíduos que poderão beneficiar de um programa de RC. Neste 
contexto, a ação do MF tem impacto na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos 
incluídos em programas de RC, reduzindo a morbilidade e mortalidade.
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INTRODUÇÃO: O AVC cardioembólico é uma entidade com grande morbimortalidade, 
estando associada a factores de risco modificáveis. (1,2). Numa percentagem elevada dos 
AVC’s a investigação etiológica é inconclusiva, sendo o Holter 24h e o ecocardiograma 
transtorácico importantes na estratificação de risco.(1,3–5). Faltam modelos precisos de 
identificação dos doentes de alto risco para AVC cardioembólico, na ausência de FA 
documentada.(6). OBJECTIVO: Caracterização doentes com AVC cardioembólico e 
criptogénico. Avaliar aplicabilidade score STAF nos doentes com AVC cardioembólico e seu 
poder na estratificação de risco dos doentes com AVC criptogénico. MÉTODOS: Estudo 
retrospectivo com doentes admitidos por AVC isquémico na UAVC do serviço de Med.II do 
CHL entre Jul 2013 e Dez 2015. Quantificação score STAF e análise curvas ROC 
respectivas. Análise estatística através do software STATA 14.2. RESULTADOS: 
Recolheu-se um população de 280 doentes com AVC isquémico com uma idade média 
75.1±12.6 anos. Pela classificação TOAST, o subtipo mais comum de AVC foi o 
cardioembólico (33.2%), com apenas 6.4% dos doentes no subtipo ateromatose de 
grandes vasos. A mortalidade intrahospitalar foi no total de 14.3%, sendo que o grupo de 
doentes com AVC cardioembólico apresentaram significativamente maior mortalidade.
Dos doentes com AVC cardioembólico, 36.6% apresentavam fibrilhação auricular (FA) 
conhecida, sendo que apenas 1/5 estava previamente hipocoagulado. Neste grupo, 48.3% 
tinham dilatação auricular esquerda e alterações valvulares descritas no ecocardiograma. 
58.1% tiveram diagnóstico de FA de novo. Dentro do grupo de doentes cuja investigação 
etiológica foi inconclusiva (19.3%), 20% apresentaram extrassistolia supraventricular 
frequente ou muito frequente no Holter 24h e 91.3% apresentou alguma alteração 
estrutural no ecocardiograma. Na análise de avaliação das curvas ROC, verificou-se um 
bom poder discriminativo do score STAF para os doentes com AVC cardioembólico, com 
uma área abaixo da curva (AUC) de 0.75, sendo o valor de cut-o� 5 o melhor discriminador. 
A aplicação deste score no grupo de doentes com investigação inconclusiva apresentou 
menor capacidade discriminativa para AVC cardioembólico com uma AUC de 0.69. 
CONCLUSÕES: A prevalência do AVC cardioembólico nesta população é elevada com 
importante impacto na mortalidade intrahospitalar. No subtipo de AVC criptogénico, foram 
frequentes as alterações de ritmo que não FA, bem como as alterações estruturais 
ecocardiográficas, ambas possíveis sinalizadores de FA paroxística. O score STAF tem um 
bom poder discriminativo na identificação do AVC cardioembólico nesta população e perde 
precisão na estratificação dos doentes com AVC criptogénico.
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As fístulas coronárias estão presentes em 0,002% da população. A maioria dos doentes 
com anomalias das artérias coronárias permanecem assintomáticos, mas sintomas e 
complicações podem aparecer com a idade. Doentes com fístulas coronárias podem 
apresentar-se com queixas de angor de esforço, enfarte agudo do miocárdico, insuficiência 
cardíaca ou morte súbita. Os autores apresentam o caso clínico de uma mulher de 73 anos, 
com história pessoal de HTA não controlada e dislipidemia, avaliada em consulta por 
quadro, com um ano de evolução, de cansaço e angor perante esforços progressivamente 
menores. Ao exame físico evidenciava-se perfil hipertensivo (170/80mmHg); sem outros 
achados de relevo. Dos exames complementares de diagnóstico a salientar prova de 
esforço inconclusiva, ecocardiograma transtorácico com ventrículo esquerdo dilatado, 
função sistólica global (FSGVE) ligeiramente deprimida e hipocinésia global, mais marcada 
ao nível da parede inferior, septal inferior e dos segmentos apicais da parede lateral e 
anterior; cintigrafia perfusão miocárdica com isquémia antero-apical. Foi solicitada 
angiografia coronária que revelou coronárias sem lesões, uma fístula de pequeno calibre 
da artéria descendente anterior (DA) para a artéria pulmonar (AP) e uma fístula de grande 
calibre da artéria coronária direita (CD) para a artéria pulmonar. Foi realizado encerramento 
percutâneo da fístula da CD-AP, tendo evoluído com resolução completa dos sintomas 
iniciais e com recuperação progressiva da FSGVE. Cerca de 6 meses depois realizou 
angio-tomografia computorizada cardíaca que confirmou o sucesso do procedimento e a 
presença de pequena fístula entre DA-AP. Admitiu-se tratar-se de uma cardiomiopatia 
isquémica associada a anomalias coronárias - fístula coronária. Este caso é ilustrativo de 
uma etiologia rara de angor de esforço. Os autores apresentam este caso ressaltando a 
importância do diagnóstico diferencial e salientam que, apesar da história natural das 
fístulas coronárias ser variável, é amplamente aceite que doentes sintomáticos sejam 
tratados. Quando não tratadas, as fístulas hemodinamicamente significativas podem 
resultar em sintomas ou sequelas em aproximadamente 63% dos doentes acima dos 20 
anos.
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INTRODUCTION: 2D-speckle tracking echocardiography (2D-STE) derived strain 
parameters have been proposed as non-invasive measurements of myocardial 
deformation and function. However, the e�ects of left ventricular (LV) loading conditions 
on 2D-STE derived LV longitudinal strain (GLS) have not been totally elucidated and the 
results of some studies regarding the load dependency of GLS are controversial. AIM: To 
characterize the e�ects of acute load change (preload increase) on LV GLS. METHODS 
AND RESULTS: We evaluated the variation of LV GLS by 2D-STE, in response to a preload 
increasing maneuver (leg lifting maneuver – LLM), in a population of 30 healthy 
individuals. Clinical, demographic and echocardiographic parameters (including LV 
longitudinal mechanics obtained with 2D-STE before and after LLM) were described. The 
population had a mean age of 27 ± 4 years and 73% were women. Increased preload to 
the heart with LLM was confirmed by an increase in the maximal diameter of the inferior 
vena cava (16 ± 3.5 vs 22 ± 3.3 mm, p <0.01). No significant changes in left atrial volume, 
LV ejection volume and LV ejection fraction were observed in response to the LLM. There 
was a significant variation of global LV GLS (-21.9 ± 2.3 vs -23.2 ± 1.6%, p <0.001, ∆ 1.25 
%, 95% IC 0.5-1.91) – figure. An increase in right ventricular longitudinal function with LLM 
(TAPSE 22.5 ± 5.4 vs 25.5 ± 0.5 mm, p = 0.005, ∆ 2.9, 95% IC 0.9-4.8) was also observed. 
CONCLUSION: To our knowledge this is the first study performed to assess the e�ect of 
preload increase in GLS using the LLM in healthy individuals. In this study, the absolute LV 
GLS value increased significantly in response to preload increase (LLM). The dependence 
of GLS on preload is in accordance with the Frank-Starling Law, in which an increase in 
preload in a healthy individual lead to an increase in myocardial contractility. These 
findings suggest that LV GLS is a sensitive parameter for detecting subtle changes in LV 
longitudinal function.
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INTRODUÇÃO: A miocardiopatia de takotsubo (MT) é cada vez mais descrita como uma 
miocardiopatia de “stress” podendo ser desencadeada por factores físicos e 
emocionais.Tem sido descrito uma maior prevalência de patologia neuropsiquiátrica 
nestes doentes mas pouco se sabe sobre as suas características. OBJECTIVOS: Avaliar e 
caracterizar a população de doentes com MT e antecedentes de patologia psiquiátrica. 
MÉTODOS: Estudo multicêntrico retrospectivo incluindo 234 doentes internados com o 
diagnostico de MT. Foram constituídos dois grupos: um grupo A, com antecedentes de 
patologia psiquiátrica (n=17; 7.3%), e um grupo B, sem antecedentes psiquiátricos 
conhecidos (n=217; 92.7%). Os grupos foram comparados quanto às suas características 
demográficas, comorbilidades, factores precipitantes, apresentação clínica, alterações 
eletrocardiográficas, ecocardiográficas e evolução em internamento. Foi efetuada a 
análise estatística utilizando o SPSS versão 23.0. RESULTADOS: Os doentes com 
antecedentes de patologia psiquiátrica não apresentaram diferenças significativas quanto 
ao género, idade ou comorbilidades relativamente aos restantes. A existência de um factor 
precipitante não foi mais frequente neste grupo (47.1% vs 60.4%; p 0.282), assim como 
não foi a existência de stress emocional (35.3% vs 47.5%; p 0.33). A apresentação clínica 
dos doentes não diferiu entre os dois grupos, sendo a dor torácica a principal queixa à 
apresentação (100% vs 86.2%; p 0.139). As características do ECG e do ecocardiograma 
não diferiram significativamente entre os 2 grupos, incluíndo o tipo de MT. Durante o 
internamento, os doentes com patologia psiquiátrica não apresentaram uma diferença 
significativa na taxa de eventos em comparação com os restantes. CONCLUSÕES: Na 
análise efectuada, os doentes com miocardiopatia de takotsubo com antecedentes 
psiquiátricos não apresentaram características significativamente diferentes dos 
restantes doentes com MT. O prognóstico intra-hospitalar dos doentes com patologia 
psiquiátrica parece ser semelhante ao dos restantes doentes com MT.
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INTRODUCTION: The Platypnea-Orthodoxy Syndrome (POS) is a rare condition which is 
becoming increasingly recognized, characterized by onset or worsening of dyspnea with 
orthostatism (platypnea) and arterial desaturation (orthodesoxy) that is relieved by 
returning to a recumbent position. The mechanism responsible for this syndrome is not 
entirely understood. The most common cause of this syndrome is the Pantent Foramen 
Ovale (PFO), usually asymptomatic for decades. In rare occasions, a shift in the right/left 
intra-cardiac pressure relationship (e.g. Pulmonary Embolism (PE)), or a change in thoracic 
anatomy causing a change in the direction of the venous blood inflow into the PFO (e.g. 
Thoracic Kyphosis) can lead to POS. CLINICAL CASE: A healthy 80 year old woman, 
presented in our emergency department with sudden onset dysarthria and right side 
hemiparesis. She was admitted with the diagnosis of Ischemic Stroke, as confirmed by 
head Computed Tomography (CT) scan. Her 12-lead electrocardiogram on admission was 
in sinus rhythm, and the Transthoracic Ecocardiography (TTE) showed no structural 
changes besides a septal hypertrophy (17 mm). During hospitalization she started 
complaining of dyspnea that appeared whenever she sat up, and reverted on recumbent 
position, associated with arterial oxygen desaturation refractory to oxygen 
supplementation. Angio-CT scan of her lungs that showed no signs of PE and excluded 
lung disease. A Ventilation/Perfusion scan showed several peripheral emboli in the 
pulmonary vascular bed. In another TTE, no significant changes were identified. 
Suspecting POS, a Transesophageal Echocardiography (TOE) was performed, showing an 
interauricular septum with an hyperdynamic movement, with abundant passage of 
contrast from the right atrium to the left, compatible with PFO.The patient was then 
referred for percutaneous closure. At 1-month follow-up patient presented with no 
cardiovascular symptoms, with a peripheral oxygen saturation of 94% while sitting and 
with no oxygen supplementation. Follow-up TOE confirmed the presence of the closing 
device in the right position, without any passage of contrast. Patient still had some 
neurologic deficits but was autonomous, and was still in physical rehabilitation. 
CONCLUSÕES: This case is an example of the diversity of the manifestations of PFO. For 
80 years the patient was asymptomatic, as happens with most patients with PFO. She 
first presented with an ischemic stroke of sudden onset, possibly originated in a 
Paradoxical Embolism. This could mean that there was some degree of right-left shunt, 
without any symptoms. During her hospital stay she su�ered a PE, possibly justifying the 
onset of POS, due to a pressure increase in the right atrium.The TOE enabled the detection 
of the structural anomaly. Percutaneous closure of the anatomical defect allowed 
e�ective treatment, confirming the diagnosis of POS caused by PFO.
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BACKGROUND: Pulmonary hypertension (PH) is a complication of left heart disease with 
a small subset having elevated transpulmonary gradient (TPG), diastolic pulmonary 
gradient (DPG) or pulmonary vascular resistance (PVR). We hypothesize that 
phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE5i) in type 2 PH, while controversial, may have a 
di�erent e�ect with specific hemodynamic profiles. METHODS: We retrospectively 
enrolled 195 patients with type 2 PH and created the following groups: group A with TPG
≥14 mmHg and DPG≥7 mmHg; group B with TPG≥14 and DPG<7; group C with TPG<14 
and DPG<7. All groups had PVR ≥ 3.WU Parameters before and after PDE5i were collected.
RESULTS: About 57% of patients were started on PDE5i. Prevalence of the di�erent 
profiles was: 15% for group A; 39% for group B; 20% group for C. Patients that were 
started on PDE5i had higher values of MPAP (p<0.001), PVR (p<0.001) and TPG 
(p<0.001) and lower values of cardiac output (CO) (p=0.01). No significant di�erences 
were observed in DPG values. After institution of PDEi5, there was an overall significant 
decrease of MPAP (44 to 39, p<0.001), PVR (6.3 to 3.4, p<0.001), capillary wedge 
pressure (CWP) (25 to 23mmHg, p=0.03), while CO was significantly increased (3.2 to 3.9 
L.min-1, p<0.001). This e�ect seemed to be driven by group B, as per subgroup analysis 
showed in the table. PVR reduction was seen in groups A, B and C. CO increase was 
notorious in group B and also in groups A and C. CONCLUSIONS: A high prevalence of a 
hemodynamic profile with high TPG and PVR and low DPG was found. Hemodynamic 
parameters in patients under PDE5i significantly improved, particularly in the group with 
isolated high TPG, but not with high DPG.
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BACKGROUND: In the past 12 years there has been many advances in cardiovascular 
medicine. Management of acute coronary syndromes (ACS) has improved since the 
globalization of percutaneous coronary intervention (PCI), the enhancement of triage and 
referral systems to the emergency department and more recently with the application of 
high-sensitivity-troponin assays (hSTnI). PURPOSE: We aim to describe trends and 
outcomes of ACS during a 12-year period in a single centre. METHODS: We 
retrospectively included 3545 patients that were admitted to our tertiary acute coronary 
unit (ACU) over a 12-year period (2005-2016) with a first diagnosis of acute coronary 
syndrome. We built a forecasting regression model to determine significant trends over 
time regarding baseline demographic characteristics, classification of acute coronary 
syndrome [ST elevation acute myocardial infarction (STEMI), non-STEMI (NSTEMI) and 
unstable angina (UA)] and main interventional strategy (PCI or coronary arterial bypass 
grafting, CABG). RESULTS: Mean age significantly decreased over the 12-year period 
(-0.25 years per year, ptrend= 0.004), while the proportion of males significantly 
increased (+7.5%, ptrend= 0.002). Prevalence of arterial hypertension did not change 
appreciatively over time (+1.6%, ptrend=0.302), while both dyslipidemia (+18.2%, 
ptrend<0.001) and type 2 diabetes mellitus (+6.6%, ptrend=0.042) significantly 
increased. Proportion of STEMI in the cohort increased over time (+9%, ptrend=0.013), 
while NSTEMI significantly decreased, albeit to a smaller degree (-2.9%, ptrend=0.038), as 
depicted in the figure. Although the overall rate of UA did not significantly change 
(ptrend=0.561), after the introduction of hsTnI assays in our institution (since 2014), a 
12.7% decrease was observed (ptrend=0.014). Death during admission to the ACU 
remained stable over the follow-up period (-1.1%, ptrend=0,189). The rate of PCI markedly 
and significantly increased (+19.5%, ptrend<0.001), while the rate of CABG did not 
change over time (-0.7%, ptrend=0.321).  CONCLUSIONS: Epidemiology in the ACU 
significantly changed over a 12-year period, with a small trend towards younger, male 
patients and an increase in the proportion of STEMI. Introduction of hsTnI resulted in a 
decrease of UA admissions. Overall, death during admission did not changed significantly. 
As expected, a remarkable growth in the rate of PCI was found.

PO MD23   DISSECÇÃO DA AORTA - APRESENTAÇÃO DE CASO CLÍNICO

José Pedro Alves Guimarães (1); Sofia Carvalho (1); Fernando Gonçalves (1); Miguel Moz (1); Filipa Cordeiro (1); 
Joana Trigo (1); Ilídio Moreira (1)
(1) CHTMAD - Vila Real 

A dissecção da aorta consiste numa lesão ao nível da íntima da aorta e consequente 
criação de um falso lúmen com propagação distal ou proximal. É uma emergência médica 
associada a elevada morbimortalidade e está associada a factores de risco 
cardiovasculares como a hipertensão e a dislipidemia ou a doenças hereditárias do 
colagénio. Mulher de 37 anos, com antecedentes de obesidade e hipertensão arterial 
(HTA), medicada com ramipril 10mg. Sem outros antecedentes conhecidos. Recorreu ao 
Serviço de Urgência por dor retroesternal com duas horas de evolução e irradiação 
submandibular, associada a náuseas e vómitos, que cedeu após nitroglicerina sublingual e 
morfina EV. Ao exame objetivo: TA 160/70 mmHg, estabilidade hemodinâmica, sem sinais 
de insuficiência cardíaca. Auscultação cardíaca com sopro mesossistólico no foco aórtico 
II/VI com irradiação carotídea e sopro protodiastólico I/VI. Realizou ECG que mostrou ritmo 
sinusal, critérios de voltagem de hipertrofia ventricular esquerda (HVE) e onda T 
invertida/bifásica em DI, aVL, V4-6. Analiticamente destacavam-se anemia 
normocítica/normocrómica com 10mg/dL, creatinina sérica 1.3 mg/dL e enzimas cardíacas 
negativas. Foi medicada com AAS 250mg e clopidogrel 300mg e transferida com o 
diagnóstico inicial de síndrome coronário agudo. Na admissão mantinha-se assintomática 
e hemodinamicamente estável, tendo-se constatado diferencial tensional nos membros 
superiores. Realizou ecocardiograma transtorácico que mostrou dilatação da aorta 
ascendente e flap de disseção aórtica na raiz da aorta e crossa da aorta, sem compromisso 
dos óstios coronários; insuficiência aórtica moderada por dilatação do anel; HVE e 
ausência de derrame pericárdico. Realizou AngioTC que confirmou o diagnóstico de 
disseção da aorta ascendente e arco aórtico (tipo A Stanford). Foi imediatamente 
referenciada para tratamento cirúrgico. A apresentação clínica da disseção aórtica é 
variada e requer elevado índice de suspeição clínica, sendo que por vezes pode simular 
síndrome coronário agudo ou outros diagnósticos. Destaca-se também neste caso a 
provável relação com HTA em idade jovem, possivelmente de causa secundária.
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INTRODUÇÃO: As miocardiopatias restritivas (MCR) são um grupo de doenças 
incapacitantes e de progressão indolente que resultam de processos que culminam em 
disfunção predominantemente diastólica. Os autores apresentam um caso de MCR 
secundária a doença de armazenamento. RELATO DE CASO: Homem, 35 anos, de raça 
caucasóide, foi internado a partir do Serviço de Urgência (SU) por quadro de cansaço fácil, 
dispneia e dor aguda, em “facada”, localizada ao hemitórax direito com algumas semanas 
de evolução. À admissão, apresentava-se cianótico, eupneico, com turgescência venosa 
jugular marcada, ritmo de “galope” com 4º som cardíaco, múrmurio vesicular abolido à 
direita, ascite ligeira, hepatomegália, edema pré-tibial bilateral exuberante e sinais de 
insuficiência venosa crónica avançada bem como evidência de hipocratismo digital. Era 
conhecido historial de flutter auricular paroxístico. No eletrocardiograma destacava-se 
anomalia auricular esquerda e padrão de sobrecarga ventricular esquerda. A radiografia do 
tórax mostrou derrame pleural direito importante que condicionava colapso dos lobos 
pulmonares médio e inferior. O ecocardiograma transtorácico demonstrou função sistólica 
preservada apesar de pressões de enchimento aumentadas, dilatação ventricular direita 
com depressão de função, dilatação marcada de ambas as aurículas, insuficiência aórtica, 
mitral e tricúspide moderadas, veia cava inferior dilatada com diminuição da cinética 
respiratória e aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar. PROBLEMAS E 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: O diagnóstico diferencial de MCR deve incluir outras causas 
de disfunção diastólica. É imperioso excluir pericardite constritiva, situação 
potencialmente curável por cirurgia. A MCR é, na maioria das vezes, classificada em função 
do processo patológico subjacente (armazenamento, infiltrativa, não-infiltrativa, 
inflamatória ou idiopática), com implicação quer no tratamento como no prognóstico. 
DISCUSSÃO: Após estudo analítico dirigido, objetivaram-se níveis muito elevados de 
ferritina, policitémia e marcadores de colestase discretamente elevados. As serologias 
para vírus hepatotrópicos foram negativas. A biópsia hepática revelou sinais de estase 
crónica e hemossiderose moderada. O genótipo HFE com evidência de heterozigotia com 
H63D/C282Y veio confirmar o diagnóstico de hemocromatose hereditária com 
envolvimento cardíaco e hepático. Iniciou então programa de flebotomias regulares 
encontrando-se, de momento, em lista de espera para transplante cardíaco. CONCLUSÃO: 
Em regra, a clinica atribuível a MCR surge tardiamente no decurso da doença, numa fase já 
irreversível. O curso natural da doença é variável dependendo da patologia de base, mas o 
tratamento é na maioria das vezes insatisfatório e o prognóstico sombrio, com 
deterioração tipicamente célere.

PO MD26   CAN LDL CHOLESTEROL AT ADMISSION PREDICT THE OUTCOME
        OF ACUTE CORONARY SYNDROME PATIENTS?

James Milner (1); João Ferreira (2); Vera Marinho (1); Patrícia Alves (2); Manuel Santos (3); Sílvia Monteiro (2); 
Francisco Gonçalves (1); Pedro Monteiro (1); Mariano Pêgo (2)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (2) Serviço de Cardiologia - Hospitais da Universidade de Coimbra - CHUC (3) Centro Hospitalar e 

Universitário de Coimbra 

BACKGROUND: Predicting outcome after an acute coronary syndrome (ACS) is of 
paramount importance to design proper secondary prevention strategies. Can 
Low-density lipoprotein (LDL) cholesterol at admission be of any help? PURPOSE: to 
evaluate the value of admission levels of LDL cholesterol on outcome prediction in ACS 
patients. POPULATION AND METHODS: In a single center, 2819 patients admitted for 
ACS were studied. Clinical, demographic and outcome data was collected in a prospective 
manner. Patients were divided into quartiles according to LDL cholesterol levels at 
admission:  quartile 1 (<97mg/dL, N=715), quartile 2 (97-122mg/dL, N=702), quartile 3 
(123-148mg/dL, N=699) and quartile 4 (≥149mg/dL, N=703). The primary endpoint was 
in-hospital death. RESULTS: In this cohort, average age was 68±13, and 69% of patients 
were males. At admission, mean LDL cholesterol level was 126±39, triglycerides was 
158±115 and HDL was 43±11 mg/dL. No significant di�erence was found between 
quartiles in regards to the proportion of males, but patients in lower quartiles were 
significantly older (70±12, 68±12, 66±12 and 62±12 respectively, p<.0005), had lower 
levels of high-density lipoprotein cholesterol and triglycerides, had a higher prevalence of 
diabetes and dyslipidemia, were more often medicated with statins as well as aspirin, 
beta-blockers, renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors, calcium channel blockers 
and diuretics and had higher rates of prior coronary revascularization. Overall in-hospital 
mortality was 3.9% and was unexpectedly lower as quartiles increased (6.6, 4.3, 2.4 and 
2.4% respectively, p<.0005), despite no significant di�erence registered between 
quartiles regarding the number of diseased vessels and significantly higher peak troponin 
levels in higher quartiles. After adjustment for conventional cardiovascular risk factors 
(including hypertension, dyslipidemia, diabetes mellitus, smoking status and lipid profile), 
cardiovascular drug therapy (including statins) and prior revascularization, LDL quartiles 
remained as independent predictors of in-hospital mortality, as well as age and peak 
troponin levels. CONCLUSIONS: LDL cholesterol at admission is a useful outcome predictor 
in ACS patients, and can be used to better tailor in-hospital treatment and secondary 
prevention strategies. However, further investigation is necessary to fully understand 
how lower levels of LDL cholesterol can negatively impact short-term prognosis following 
an ACS.
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INTRODUÇÃO: A reabilitação cardíaca (RC) foi definida pela OMS como “o conjunto de 
atividades necessa´rias para fornecer ao doente com cardiopatia uma condição física, 
mental e social tão elevadas quanto possi´vel, que lhe permita retomar o seu lugar na vida 
da comunidade”. Além da melhoria da capacidade funcional a RC assume um papel 
importante na prevenção secundária, implementando estilos de vida saudáveis, educação 
para a saúde e melhorando a adesão à terapêutica. Os programas de RC estão atualmente 
estruturados em 4 fases, cada uma com objetivo, enquadramento e duração específicas. 
Em Portugal continua a verificar-se uma fraca expressão dos programas de RC. 
OBJECTIVOS: Avaliar a evidência da necessidade de incluir os cuidados de saúde 
primários (CSP), nomeadamente o médico de família (MF), nos programas de RC, com vista 
à melhoria da adesão dos doentes e, em última linha, redução da morbimortalidade. 
MATERIAL E MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica realizada a 20 de Junho de 2017, de 
artigos de Revisão Sistemática, Meta-análises, Guidelines e Ensaios Clínicos 
Aleatorizados. Limite temporal estabelecido – artigos publicados nos últimos 10 anos - em 
lnglês e/ou Português. Termos selecionados: “cardiac rehabilitation”, “Family medicine” ou 
“primary healthcare”. Bases de dados consultadas: Cochrane Lybrary, MEDLINE e sítios de 
medicina baseada na evidência. Avaliação dos níveis de evidência (NE) e atribuição das 
forças de recomendação através da Escala Strength of Recomendation Taxonomy (SORT), 
da American Family Physician. RESULTADOS: Foram obtidos um total de 23 artigos de 
acordo com os critérios estabelecidos. Os estudos apontam para uma subutilização destes 
programas, nomeadamente em Portugal, apesar dos aparentes benefícios da RC no 
doente com patologia cardiovascular (CV). A evidência ainda é escassa no que concerne à 
importância dos CSP para o sucesso dos programas de RC. Contudo, o MF parece ser um 
agente determinante para prevenção do abandono precoce dos programas RC, fator 
amplamente descrito como principal causa para a falência da RC. CONCLUSÕES: Os CSP 
desempenham um papel determinante na prevenção da patologia CV, bem como na 
gestão terapêutica do doente cardíaco. Este papel assenta na identificação e 
referenciação de indivíduos que poderão beneficiar de um programa de RC. Neste 
contexto, a ação do MF tem impacto na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos 
incluídos em programas de RC, reduzindo a morbilidade e mortalidade.

PO MD28   ALTERAÇÕES ECOCARDIOGRÁFICAS NOS DOENTES COM AVC   
        CARDIOEMBÓLICO E CRIPTOGÉNICOS:
        O QUE ESPERAR DO SCORE STAF?

Rita R. Carvalho (1); Santos LG (2); Canelas A (3); Sá FM (2); Ruivo C (2); Guardado J (2); Tavares FM (1); Morais J (2)
(1) Serviço Med. II, (2) Serviço Cardiologia, (3) Serviço Fisiatria, CHL

INTRODUÇÃO: O AVC cardioembólico é uma entidade com grande morbimortalidade, 
estando associada a factores de risco modificáveis. (1,2). Numa percentagem elevada dos 
AVC’s a investigação etiológica é inconclusiva, sendo o Holter 24h e o ecocardiograma 
transtorácico importantes na estratificação de risco.(1,3–5). Faltam modelos precisos de 
identificação dos doentes de alto risco para AVC cardioembólico, na ausência de FA 
documentada.(6). OBJECTIVO: Caracterização doentes com AVC cardioembólico e 
criptogénico. Avaliar aplicabilidade score STAF nos doentes com AVC cardioembólico e seu 
poder na estratificação de risco dos doentes com AVC criptogénico. MÉTODOS: Estudo 
retrospectivo com doentes admitidos por AVC isquémico na UAVC do serviço de Med.II do 
CHL entre Jul 2013 e Dez 2015. Quantificação score STAF e análise curvas ROC 
respectivas. Análise estatística através do software STATA 14.2. RESULTADOS: 
Recolheu-se um população de 280 doentes com AVC isquémico com uma idade média 
75.1±12.6 anos. Pela classificação TOAST, o subtipo mais comum de AVC foi o 
cardioembólico (33.2%), com apenas 6.4% dos doentes no subtipo ateromatose de 
grandes vasos. A mortalidade intrahospitalar foi no total de 14.3%, sendo que o grupo de 
doentes com AVC cardioembólico apresentaram significativamente maior mortalidade.
Dos doentes com AVC cardioembólico, 36.6% apresentavam fibrilhação auricular (FA) 
conhecida, sendo que apenas 1/5 estava previamente hipocoagulado. Neste grupo, 48.3% 
tinham dilatação auricular esquerda e alterações valvulares descritas no ecocardiograma. 
58.1% tiveram diagnóstico de FA de novo. Dentro do grupo de doentes cuja investigação 
etiológica foi inconclusiva (19.3%), 20% apresentaram extrassistolia supraventricular 
frequente ou muito frequente no Holter 24h e 91.3% apresentou alguma alteração 
estrutural no ecocardiograma. Na análise de avaliação das curvas ROC, verificou-se um 
bom poder discriminativo do score STAF para os doentes com AVC cardioembólico, com 
uma área abaixo da curva (AUC) de 0.75, sendo o valor de cut-o� 5 o melhor discriminador. 
A aplicação deste score no grupo de doentes com investigação inconclusiva apresentou 
menor capacidade discriminativa para AVC cardioembólico com uma AUC de 0.69. 
CONCLUSÕES: A prevalência do AVC cardioembólico nesta população é elevada com 
importante impacto na mortalidade intrahospitalar. No subtipo de AVC criptogénico, foram 
frequentes as alterações de ritmo que não FA, bem como as alterações estruturais 
ecocardiográficas, ambas possíveis sinalizadores de FA paroxística. O score STAF tem um 
bom poder discriminativo na identificação do AVC cardioembólico nesta população e perde 
precisão na estratificação dos doentes com AVC criptogénico.
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