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 Há quatro anos o Ministério da Saúde vem desenvolvendo Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a 
melhor gestão da prescrição e dispensação de medicações “excepcionais”, medicações de elevado custo unitário 
ou de alto custo devido a cronicidade do tratamento. Visando a adequação destes a prática médica, o Ministério 
da Saúde recomenda a formação de Centros de Referência, vinculados a Secretaria Estadual de Saúde. 
Consoante com tal orientação, em janeiro de 2005 iniciou-se a formação do Centro de Referência  Estadual para 
tratamento de pacientes dislipidêmicos de alto risco cardiovascular, que será a principal abordagem deste 
trabalho. Entre os principais objetivos deste Centro encontra-se a realização de pesquisas de finalidades 
acadêmicas e gerenciais a partir dos dados coletados. As consultas constam de avaliação clínica e laboratorial 
dos pacientes; orientações de medidas não farmacológicas para melhora do perfil lipídico; medidas para controle 
de condições clínicas, como diabetes e hipotireoidismo, que cursam com dislipidemia; e prescrição de 
medicamentos hipolipemiantes, quando necessário. Desta forma, todos pacientes que preenchem os critérios de 
alto risco cardiovascular têm processos de solicitação de medicamentos excepcionais encaminhados a 
Secretaria Estadual de Saúde para a dispensação dos mesmos. Até a presente data, foram atendidos neste 
ambulatório 93 pacientes. As informações clínicas destes estão em fase de digitação em banco de dados 
eletrônico para a realização de análises estatística.  

  

VARIABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO LDL-COLESTEROL ENTRE OS GêNEROS EM PACIENTES 
COM DOENçA CORONARIANA ESTáVEL 

ANA PAULA WEBBER ROSSINI;RAQUEL MELCHIOR;ANDERSON D SILVEIRA;HENRY RITTA;ANDRESE 
GASPARIN;THIANE GIARETTA;STEFFAN STELLA;CARISI A POLANCZYK;RICARDO STEIN 

Diferenças na apresentação e evolução da doença coronariana (DAC) entre os gêneros têm sido demonstradas 
por inúmeros estudos. O impacto de fatores de risco cardiovascular, como o LDL-colesterol, e a resposta 
individual à terapêutica poderiam explicar essa heterogeneidade. Objetivo: Comparar o comportamento dos 
níveis de LDL-c entre os gêneros em pacientes com DAC estável. Métodos: Coorte prospectiva de cardiopatas 
isquêmicos definidos, em acompanhamento em um ambulatório especializado em cardiopatia isquêmica entre 
agosto de 1998 e janeiro de 2005. Análise do perfil lipídico foi realizada em jejum de 12 horas e níveis de LDL-c 
calculados pela equação de Friedewald. Resultados: Foram avaliados 282 pacientes com idade média de 
62±11anos, 63% do sexo masculino. Os níveis de colesterol total e LDL-c foram significativamente maiores nas 
mulheres durante o seguimento enquanto os de triglicerídeos foram semelhantes entre os grupos, independente 
de outras diferenças entre os gêneros. Não houve associação dos níveis de LDL-c com idade, diabete, 
hipertensão, tabagismo, infarto ou revascularização prévios. A dose média de estatina usada por homens e 
mulheres foi semelhante (equivalente a 20 mg de sinvastatina).     Idade IMC LDLbasal LDL< LDL<100 LDL<70 
Estatina Masc 62±11 27 127±37 30% 76% 27% 90% Fem 61±11 28 144±37 29% 50% 14% 90% p 0,4 0,8 <0,01 
0,7 <0,01 <0,01 1   Conclusão: Nesta amostra de pacientes com DAC estável, mulheres apresentaram valores 
persistentemente maiores de LDL-c, dificultando atingir níveis-alvo com doses similares de hipolipemiantes. Por 
outro lado, obtiveram resposta semelhante de redução relativa de lípides sugerindo que doses maiores deveriam 
ser empregadas para alcançar níveis-alvo de LDL-c. 

  

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO-PADRONIZAÇÃO DO MODELO DE TÓRAX ABERTO E INJEÇÃO 
INTRAMIOCÁRDICA NO ESTUDO DE CÉLULAS TRONCO NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA PÓS-INFARTO 

ANDRéIA CRISTIANE TAFFAREL;CRISTINA BOTELHO MESSIAS; GUILHERME BALDO; MILENE 
MOEHLECKE; GABRIELA PILAU DE ABREU; RENATA PEDRINI; ANGELA M. V.TAVARES; ELIZABETH 
OBINO CIRNE LIMA; NADINE OLIVEIRA CLAUSELL. 

O infarto agudo do miocárdio (IAM) leva a uma perda de massa muscular funcional do coração, acometendo a 
médio e longo prazo de maneira variada a função cardíaca, dependendo da área isquêmica. Diversas propostas 
de tratamento foram desenvolvidas nas últimas décadas, porém somente a terapia com células tronco é sugerida 
como regenerativa de tecido lesado.  Neste trabalho padronizamos a técnica cirúrgica de IAM por oclusão 
coronariana e posterior administração intramiocárdica de células tronco de medula óssea, procedimentos básicos 
necessários ao estudo desta terapia em animais com insuficiência cardíaca (IC) por IAM. No procedimento 
cirúrgico foram utilizadas ratas Wistar de 2 meses de idade e peso aproximado de 200g.Os animais foram 
anestesiados com ketamina (80mg/Kg) e xilazina (12mg/Kg). A cirurgia era realizada com tórax aberto e 
ventilação mecânica e consistia na oclusão da artéria coronária descendente anterior com fio mononylon 6.0, 
provocando assim isquemia miocárdica, levando à insuficiência cardíaca após 28 dias do procedimento. Na 
administração de corante, mimetizando a injeção de células tronco de medula, foi utilizada uma seringa Hamilton 
de 10 µL e foram usados dois tipos de coloração intramiocardicamente: para visualização macroscópica foi 
administrado azul de metileno e para os cortes histológicos foi injetado nanquim. A injeção foi administrada no 
perinfarto. A média da área de infarto obtida ficou entre 30% e 40% do ventrículo esquerdo. Para um total de 25 
animais operados, 10 animais morreram na anestesia, na intubação ou durante o procedimento cirúrgico, 
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