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www.arquivosonline.com.br



Presidentes dos Departamentos Especializados e Grupos de Estudos

Sociedade Brasileira de Cardiologia

Presidente
Marcus Vinícius Bolívar Malachias
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Conselho de Planejamento Estratégico
Andrea Araújo Brandão, Ari Timeman, Dalton 
Bertolin Precoma, Fábio Biscegli Jatene
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GEECG – Nelson Samesima

GEICPED – Estela Azeka

GEMCA – Álvaro Avezum Junior

GEMIC – Felix Jose Alvarez Ramires

GERCPM – Tales de Carvalho

GERTC – Marcello Zapparoli

GETAC – João David de Souza Neto

GEVAL – Luiz Francisco Cardoso



Volume 107, Nº 5, Suplemento 2, Novembro 2016
Indexação: ISI (Thomson Scientific), Cumulated Index Medicus (NLM),  

SCOPUS, MEDLINE, EMBASE, LILACS, SciELO, PubMed

Os anúncios veiculados nesta edição são de exclusiva responsabilidade dos 
anunciantes, assim como os conceitos emitidos em artigos assinados são de 

exclusiva responsabilidade de seus autores, não refletindo necessariamente a 
opinião da SBC.

Material de distribuição exclusiva à classe médica. Os Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia não se responsabilizam pelo acesso indevido a seu conteúdo e que 
contrarie a determinação em atendimento à Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC) nº 96/08 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que atualiza 
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XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ARRITMIAS CARDÍACAS 

 
PORTO ALEGRE - RS

Resumo das Comunicações



Sejam bem vindos ao XXXIII Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas, em Porto Alegre, de 
23 a 26 de novembro de 2016, no Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul, PUC RS. 

Durante esse encontro, iremos debater sobre o que há de mais novo no campo das arritmias 
cardíacas, interagindo com expoentes nacionais e internacionais de nossa especialidade, com 
especial enfoque nas taquiarritmias ventriculares. 

Estarão presentes entre nossos palestrantes, os professores John Camm da Inglaterra, Gerhard 
Hindricks da Alemanha, Luigi Di Biase dos EUA, Sami Viskin de Israel e Pedro Adragão, Diogo 
Cavaco e Mário Oliveira de Portugal. 

As atividades da quarta-feira iniciam-se com o Curso Interativo de Arritmias Cardíacas para o 
Clínico, um Tutorial sobre Eletrofisiologia Intervencionista e um Tutorial sobre Estimulação Cardíaca, 
baseados em casos clínicos reais. 

Teremos oportunidade de assistir palestras e conferências de alta qualidade e de sobre os temas 
mais atuais da especialidade na quinta e sexta-feira. 

No sábado pela manhã, a comissão científica inovou com a Sessão Multidisciplinar, que reunirá 
palestrantes das três subespecialidades: clínica, eletrofisiologia e estimulação cardíaca numa mesma 
sala. Serão abordados inúmeros temas por meio de perguntas e respostas rápidas, baseados nas 
dúvidas mais freqüentes da prática das arritmias (clínica, da eletrofisiologia e da estimulação cardíaca). 
Teremos ainda a apresentação de 136 temas livres divididos entre posteres e apresentações orais.

Mais uma vez realizaremos simpósios satélites, simpósios internacionais em parceria com a 
SOLAECE, Heart Rhythm Society (HRS), European Heart Rhythm Association (EHRA), Associação 
Portuguesa de Arritmias, Eletrofisiologia e Pacing (APAPE), além de seções “hands on” em estimulação 
cardíaca artificial e monitorizarão ambulatorial de ECG.

A SOLAECE (Sociedad Latinoamericana de Estimulacion Cardiaca Y Electrofisiologia) estará 
presente em nosso evento, realizando o seu congresso bi-anual.

Uma palestra sobre o tema “Compliance na Área Médica: conceitos atuais e perspectivas 
futuras”, será proferida pelo Dr. Gustavo Amaral de Lucena, durante a solenidade de abertura, 
seguida de um coquetel de boas-vindas a todos os participantes no Museu de Ciência e Tecnologia 
da PUC.

Na sexta-feira, uma grande festa será oferecida para confraternização de todos os congressistas, 
na casa noturna NTX.

Aproveitem esse grande evento! Atualizem-se, discutam casos clínicos e compartilhem 
conhecimento e experiências! 

E não se esqueçam de também aproveitar o que a cidade de Porto Alegre tem de melhor!

Um forte abraço a todos.

Denise Tessariol Hachul
Presidente da SOBRAC

Gustavo Glotz de Lima
Presidente do Congresso

Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas – CBAC 2016
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LUÍS FELIPE NEVES DOS SANTOS SP
LUISA CAROLINA BORGES KEIRALLA SP
LUIZ ANTONIO BATISTA DE SÁ GO
LUIZ ANTONIO CASTILHO TENO SP
LUIZ CLÁUDIO BEHRMANN MARTINS SP
LUIZ CLAUDIO MOREIRA LIMA MG
LUIZ EDUARDO MONTENEGRO CAMANHO RJ
LUIZ PEREIRA DE MAGALHÃES BA
MARCELO LAPA KRUSE RS
MÁRCIO FABIANO CHAVES BASTOS PR
MARCIO JANSEN DE OLIVEIRA FIGUEIREDO SP
MARCIO ROGERIO ORTIZ PR
MARCOS ROBERTO QUEIROZ FRANCA PI
MARIA ALAYDE MENDONÇA DA SILVA AL
MARIA LICIA RIBEIRO CURY PAVÃO SP
MARIA ZILDANY PINHEIRO TAVORA PR
MARLI LESSA DE SOUSA GRANDJEAN AL
MARTHA DEMETRIO RUSTUM RJ
MARTINA BATTISTINI PINHEIRO SP
MARTINO MARTINELLI FILHO SP
MAURICIO PIMENTEL RS
MAURICIO DA SILVA ROCHA SP
MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA SP
MIRELLA ESMANHOTTO FACIN SP
MITERMAYER REIS BRITO MG
MUHIEDDINE OMAR CHOKR SP
NELSON SAMESIMA SP
NEYLE MOARA BRITO CRAVEIRO CE
NIRAJ MEHTA PR
ODILON GARIGLIO ALVARENGA DE FREITAS MG
OLGA FERREIRA DE SOUZA RJ
PATRICIA ALCOFORADO DE MELO PE
PAULO ALEXANDRE DA COSTA SP
PAULO DE TARSO JORGE MEDEIROS SP
PEDRO VERONESE SP
PETRÔNIO RANGEL SALVADOR JÚNIOR MG
PRISCILA MORENO SPERLING CANNAVAN SP
RAUL JOSE PADUA SARTINI SP

Avaliadores dos Temas Livres



NOME ESTADO
RÉCIO CRONEMBERGER MANGUEIRA PI
REYNALDO CASTRO DE MIRANDA MG
RICARDO ALKMIM TEIXEIRA MG
RICARDO LUIZ RIBEIRO RJ
RICARDO MARTINS FREITAS CE
RICARDO RYOSHIM KUNIYOSHI ES
ROBERTO COSTA SP
RODRIGO DE CASTRO MENDONÇA SE
RODRIGO ELIAS DA COSTA RJ
RODRIGO LEANDRO GRINBERG SP
RODRIGO TAVARES SILVA SP
ROGERIO FERREIRA SAMPAIO MG
RONALDO PEIXOTO DE MELLO MT
ROSE MARY FERREIRA LISBOA DA SILVA MG
RUBENS TOFANO DE BARROS SP
SÁVIA CHRISTINA PEREIRA BUENO SP
SERGIO FREITAS DE SIQUEIRA SP
SERGIO LUIZ ZIMMERMAN SC
SILAS DOS SANTOS GALVÃO FILHO SP
SILVANA ANGELINA DORIO NISHIOKA SP
SILVIA HELENA CARDOSO BOGHOSSIAN RJ
SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS DF
SISSY LARA DE MELO SP
STEVIE JORGE HORBACH RS
SYLVIO MATHEUS DE AQUINO GANDRA SP
TAMER NAJAR SEIXAS DF
TAN CHEN WU SP
TASSO JÚLIO LOBO SP
TATIANA CAVALCANTI DA COSTA ACHCAR DF
THAIS AGUIAR DO NASCIMENTO BA
THIAGO DA ROCHA RODRIGUES MG
TIAGO LUIZ LUZ LEIRIA RS
VALDIR CESARINO DE SOUZA PB
VERIDIANA SILVA DE ANDRADE SP
VICENTE AVILA NETO SP
WAGNER LUIS GALI DF
WASHINGTON ANDRADE MACIEL RJ
WILSON LOPES PEREIRA SP
ZANDER BASTOS ROCHA GO

Avaliadores dos Temas Livres



Arq Bras Cardiol. 2016; 107(5Supl.2): 1-42 

TEMAS LIVRES - 23/11/2016 à 26/11/2016
APRESENTAÇÃO ORAL

512
ARRITMIA VENTRICULAR E ÍNDICES DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR EM 
PACIENTES COM ACROMEGALIA

PAULO ALEXANDRE DA COSTA1; RAFAEL DE BIASE ABT2; FÁBIO KIRZNER 
DORFMAN2; EVANDRO SBARAINI2; DALMO ANTONIO RIBEIRO MOREIRA3

1. ICRESP/IDPC, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 2. ICRESP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 
3. IDPC, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: A acromegalia é doença endócrina resultante do excesso crônico de 
hormônio do crescimento, geralmente secundário a adenoma de hipófise. O hiper
somatotropismo crônico resulta em alterações estruturais e funcionais sobre o 
sistema cardiovascular, contribuindo para o aumento de mortalidade nessa doença. 
O eletrocardiograma (ECG) geralmente apresenta aumento dos intervalos QT, do 
pico da onda T ao final da onda T (Tp-Tf) (valor normal [VN] ≤ 98 ms), da relação  
Tp-Tf/QT (VN ≤ 0,20) e da dispersão do intervalo QT (QTd) (VN < 100 ms), refletindo 
aumento da dispersão da repolarização ventricular. Além disso, arritmias ventriculares 
(AV) são comuns nessa população. Relatos de Casos: Caso 1) Paciente (P) ♂, 20 
anos, com antecedente de ressecção transfenoidal de adenoma de hipófise há 3 anos 
e com diabetes insipidus, em uso de Somatostatina. Apresentavase com história 
de palpitações há 1 ano. ECG evidenciava ritmo sinusal (RS) com extrassístoles 
(ES) de via de saída de ventrículo direito (VSVD), com QT de 477 ms, TpTf de 113 
ms, Tp-Tf/QT de 0,24 e QTd de 57 ms. Holter de 24 h evidenciou AV monomórfica 
frequente (33.628 ectopias), com episódios de taquicardia ventricular não-sustentada 
(TVNS) (13). Tratamento com betabloqueador e Amiodarona não apresentou controle 
da arritmia. Submetido a ablação de arritmia de VSVD com auxílio de mapeamento 
eletroanatômico com sucesso. Atualmente, encontra-se sem medicação antiarrítmica, 
mas mantendo índices de repolarização ventricular alterados. Caso 2) P ♂, 49 anos, 
diagnóstico recente de acromegalia secundário a adenoma de hipófise. Durante 
avaliação pré-operatória, diagnosticada AV polimórfica frequente (17.781 ectopias), 
com predomínio de uma morfologia e vários episódios de TVNS (21). ECG demonstrava 
RS com QT = 393 ms, Tp-Tf de 101 ms, Tp-Tf/QT de 0,26 e QTd de 42 ms, com ES 
de VSVD. Encaminhado para ablação, a qual foi realizada por técnica convencional, 
com sucesso. Desde então, encontra-se assintomático e sem evidência de arritmias. 
Conclusões: a) A acromegalia é uma doença comumente associada com a presença 
de AV, incluindo taquicardia ventricular. b) Índices de repolarização ventricular quase 
sempre encontram-se alterados, levando a ocorrência de taquiarritmias ventriculares. 
c) A ablação por radiofrequência é uma opção de tratamento eficaz no tratamento das 
AV nessa população.
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BLOQUEIO AV 1o GRAU, (DIS)SINCRONIA ATRIOVENTRICULAR E ESTI MU LA
ÇÃO DDD. INTERVALO PR LONGO OU QRS LARGO? ESSE É O DILEMA

ANDRES DI LEONI FERRARI1; EDUARDO BARTHOLOMAY1; FABIO MICHALSKI 
VELHO1; MATHEUS BOM FRAGA1; CAROLINA PELZER SUSSENBACH1; RICARDO 
MEDEIROS PIANTA1; ANIBAL PIRES BORGES1; GUILHERME FERREIRA 
GAZZONI1; MARCO ANTONIO GOLDANI1; JOSÉ CARLOS PACHON MATEOS2

1.HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUC-RS, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL; 
2.INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: Minimizar a ativação artificial do ventrículo direito (VD) se indicado 
evita os efeitos deletérios da estimulação cardíaca artificial (ECA) sobre a estrutura 
e função do coração. Essa estratégia mantem a sequência eléctrica atrioventricular 
(AV) porém pode gerar intervalos PR (iPR) longos, significativo bloqueio AV de 
primeiro grau (BAV1º) e dissincronia mecânica AV paradoxal. Objetivo: Comparar 
efeitos hemodinâmicos, clínicos e estruturais cardíacos de iPR longos com QRS 
intrínseco (estreito) vs. a estimulação DDD com intervalo AV otimizado (iAVot) e QRS 
estimulado (largo). Métodos: Estudo prospectivo de adultos com marcapassos DDD 
implantados por doença do nó sinusal e BAV1º concomitante, com eletrodo de VD 
septal. Excluiu-se aqueles com > 5% de ECA do VD desde o implante, QRS > 120 ms  
prévio, fração ejeção ventricular esquerda (FEVE) < 50%, valvulopatia e fibrilação 
atrial (FA). Por ecodopplercardiograma a separação máxima das ondas E/A do fluxo 
Mitral (somadas ambas > 40% do ciclo cardíaco) determinando melhor rendimento 
hemodinâmico (maior FEVE e contratilidade (VTi), menor regurgitação mitral) definia a 
melhor sincronia AV. Se essa resultava do iPR intrínseco, manteve-se a minimização 
da ECA do VD (iPR longo e QRS estreito). Se requeria da otimização AV programou-se 
o iAV otimo encontrado, com QRS estimulado. Seguiuse todos pacientes por 6 meses. 
Resultados: A coorte (32 pacientes, média 74 anos) mostrou 2 grupos distintos  
(p = 0,003): dissincrônicos AV (DSAV, n = 18) requerendo iAVot e QRS estimulado; 
e sincrônicos AV, adaptados ao iPR longo e QRS estreito (SAV, n = 14). Não havia 
diferenças clínicas, eletro ou ecocardiográficas basais entre os grupos. Tampouco 
houve para desfechos clínicos (síndrome MP, classe funcional, hospitalização) ou 
arrítmicos (FA, arritmias eletrônicas). Quando iPR basal > 263 ms foi 72% sensível, 
73% específico para dissincronia AV. Em 6 meses, os DSAV mostraram pior FEVE  
(p = 0,002) e prejuízo estrutural ventricular esquerdo por aumento de diâmetros 
sistólico (p = 0,04) e diastólico (p = 0,02). Conclusão: PR prolongados (BAV1º  
> 263 ms) podem gerar dissincronia mecânica AV. Contudo, na busca de corrigi
la, o prejuízo da ECA antifisiológica do VD prevalece, induzindo rápida disfunção 
sistólica e dano estrutural ventricular. Identificar esses pacientes é o primeiro passo no 
desenvolvimento de melhores estratégias de tratamento.
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REGISTRO MULTICÊNTRICO BRASILEIRO DE TAVI E A NECESSIDADE DE MAR
CAPASSO PERMANENTE APÓS IMPLANTE VALVAR AÓRTICO TRANS CATETER. 
INCIDÊNCIA, PREDITORES E DESFECHOS CLÍNICOS COM ÊNFASE NA FUNÇÃO 
SISTÓLICA PÓSTAVI

ANDRES DI LEONI FERRARI; PAULO RICARDO AVANCINI CARAMORI; CLAUDIO 
MONTEIRO; FABIO SANDOLI DE BRITO JR.

REGISTRO BRASILEIRO DE TAVI, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.

Introdução: O Implante Valvar Aórtico Transcateter (TAVI) tem demonstrado desfechos 
clínicos favoráveis embora o bloqueio atrioventricular (BAV) de grau avançado e 
necessidde de marca-passo permanente (MPP) sejam complicações frequentes. 
Objetivos: Avaliar incidência e preditores de BAV e implante de MPP após TAVI, e 
desenvolvimento de um escore de risco; Verificar desfechos clínicos com ênfase na 
evolução (1 ano) da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE). Método: De 
819 pacientes do registro Brasileiro de TAVI (Janeiro/2008 a Janeiro/2015), exclui-
se os que faleceram durante as primeiras 24 horas (dia “zero”), portadores de MPP 
ou desfibrilador prévio e a prótese Inovare®, totalizando 670 pacientes. Análise 
multivariada determinou os preditores de implante de MPP pós TAVI e os desfechos 
clínicos. Resultados: Em 30 dias, 135 pacientes (20,1%) implantaram MPP. Houve 
declínio na taxa de MPP (25,5%; anos 2008-2012, para 15.8%; 2013-2015 (p = 0,005)). 
Aqueles que necessitaram de MPP eram mais idosos (82,5 vs 81,1 anos, p = 0,047) 
e maioria homens (59,3%; p = 0,003), mas mostravam escores de risco cirúrgico 
similares. O BRD (OR, 6,19; P < 0,001), implante de CoreValve® (OR, 3,16; P < 0.001) 
e Gradiente Médio pré-procedimento > 50 mmHg (OR, 1,86; p = 0,025) foram fatores 
de risco independentes para o implante de MPP. No escore do Registro Brasileiro, 
o risco estimado para a necessidade de MPP pós-TAVI foi 4% sem nenhum desses 
fatores de risco presente, atingindo 63% na presença de todos eles. A duração da 
internação hospitalar foi maior no Grupo MPP (15,7 ± 25,7 dias vs 11,8 ± 22,9 dias sem 
MPP; P < 0,001). A mortalidade por qualquer causa (MPP = 26,7% vs 25,6% sem MPP; 
p = 0,80) e mortalidade cardiovascular (MPP = 14,1% vs 14,8% sem MPP; p = 0,84) 
não foram influenciadas pelo implante de MPP. Em 1 ano houve piora na recuperação 
esperada da função sistólica ventricular esquerda no Grupo MPP (p = 0,001) e os 
preditores disto seriam a FEVE prévia e a própria necessidade de implante de MPP. 
Conclusão: O BAV com implante de MPP é frequente (1/5 casos) pós-TAVI. O 
Registro Brasileiro identificou que BRD, gradiente médio pré-procedimento > 50 mmHg  
e uso de CoreValve® são preditores independentes dessa complicação. O MPP, 
intuitivamente por influência da estimulação artificial do VD afetaria negativamente a 
recuperação da FEVE pós-TAVI, o que necessita maiores investigações
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CURVA DE SOBREVIDA DE PACIENTES COM CARDIOMIOPATIA ISQUÊMICA 
E DISFUNÇÃO VENTRICULAR GRAVE, NÃO SUBMETIDOS A IMPLANTE DE 
CARDIODESFIBRILADOR

MAURICIO DA SILVA ROCHA; MARTINO MARTINELLI FILHO; WADIH HUEB; 
LUIS MACHADO CESAR; MARCOS MARTINELLI SACCAB; SERGIO FREITAS 
SIQUEIRA; GISELLE DE LIMA PEIXOTO; THIAGO HUEB; ROBERTO COSTA

INCOR-HC/FMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: Doença arterial coronariana (DAC) é a principal causa de 2/3 dos casos 
de insuficiência cardíaca (IC). Taquiarritmias são comuns, proporcionando aumento 
de mortalidade em pacientes com DAC e IC. Diretrizes atuais destacam avanços re-
centes em terapias farmacológicas, cirúrgicas. Então, pode-se questionar se a abor-
dagem terapêutica atual poderia alterar resultados de ensaios clínicos clássicos 
usando CDI para a prevenção primária de MSC. Uma vez que, a análise da população 
destes estudos mostram claramente que a abordagem terapêutica ótima utilizada era 
diferente da atual. Objetivos: Determinar taxas de mortalidade de pacientes com DAC 
e disfunção ventricular grave não submetidos a CDI, num hospital terciário. Comparar 
nossos resultados comestudos clássicos e identificar preditores de prognóstico.
Métodos: Estudo observacional, prospectivo, incluindo pacientes com DAC+FEVE  
≤ 35%. Curvas de sobrevida foram por Kaplan-Meier, discriminando por log rank. Taxas 
de risco e IC95% foram calculados por regressão Cox, após seleção univariada por 
stepwise (P < 0,05). Curva ROC foi elaborada para determinar pontos de corte na 
análise multivariada. Resultados: De agosto de 10 a janeiro de 14 incluiu-se 479 
pacientes, idade média 65,3 ± 10,4 anos, 76,6% homens, FA0,7% e FEVE 0,29 ± 
0,05. HAS (85,6%), DM (52,4%) e IRC (51,1%). β-bloqueadores, IECA/BRA, estatinas 
e an tiplaquetários tiveram uso > 85%. Em seguimento médio de 1,74 anos, houve 68 
mortes e 4 transplantes cardíacos (contados aqui como morte). O tipo mais comum 
de morte foi cardíaca, 66,7%. Taxa de mortalidade anual 8,8% e mortalidade arrítmica 
1,44%. Estas taxas de mortalidade são semelhantes aos encontrados em estudos de 
profilaxia primária, como MADIT I (1,40) e SCD-HeFT(1,17). Mas nossos pacientes 
são melhor medicados do que esses estudos. FA, DM, IRC e sexo masculino foram 
preditores independentes de mortalidade em pacientes com DAC+FEVE ≤ 35%.
Conclusão: A análise de uma coorte de pacientes DAC com disfunção ventricular 
grave num hospital terciário, em seguimento de 1,74 anos mostrou que a mortalidade 
cardíaca foi a mais prevelente e que mortalidade arrítmica foi semelhantes aos 
resultados de estudos de prevenção primária com uso de CDI. IRC, DM e FA foram 
preditores independentes de mortalidade.Estes resultados podem ser atribuídos ao 
avanço da abordagem terapêutica e sugere reavaliação da utilização CDI para MSC 
prevenção primária.
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COMO MELHORAR OS RESULTADOS DA DABIGATRANA EM PACIENTES 
COM FIBRILAÇÃO ATRIAL NÃO VALVAR NO MUNDO REAL EM RELAÇÃO AOS 
PACIENTES DO ESTUDO RELY?

THIAGO DA ROCHA RODRIGUES1; ANA LUIZA CALIXTO RODRIGUES2

1.HOSPITAL FELÍCIO ROCHO, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL; 2.UFMG, BELO 
HORIZONTE, MG, BRASIL.

Introdução: O estudo Re-Ly mostrou que dabigatrana (DB) nas doses de 150 e 110 mg 
BID em pacientes (PT) com fibrilação atrial não valvar (FANV) apresenta vantagens 
em relação à varfarina. Os pesquisadores não puderam escolher a dose devido ao 
desenho do estudo. Objetivos: Comparar os resultados do Rely com os de uma coorte 
com FANV tratada com DB, em que o pesquisador pode escolher a posologia (110 mg  
ou 150 mg BID). Métodos: Estudo prospectivo observacional de mundo real que 
incluiu PTs com FANV, ≥ 1 fatores de risco para ES e sem contra-indicações para 
an ticoagulantes. O pesquisador escolheu a dose de acordo com sua percepção de 
risco de ES e hemorragias. Os desfechos acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI), 
embolia sistêmica (ES), morte, sangramento maior, AVC hemorrágico (AVCH) e sus-
pensão da droga foram comparados com os dos PTs arrolados para a DB no estudo 
Re-Ly. Idade, clearance de creatinina (CCR), CHA2DS2-VASc, HASBLED e peso foram 
comparadas nos PTs com ambas as doses. Resultados: Foram avaliados 89 PTs, 60% 
homens (63% no Re-Ly), idade 70,7 ± 12 anos (71 no Re-Ly),com seguimento de 33,7 
± 14 meses (24 no Re-Ly). Os escores CHA2DS2-VASc, CHADS2 e HASBLED foram 
3,05 ± 1,62, 1,89 ± 1,09 (2,1 no Re-Ly) e 1,44 ± 1,01, respectivamente. DB 110 mg  
BID foi usada em 67,5%, 110 mg MID em 2,2% e 150 mg BID em 30,3% dos PTs. 
Houve 1 morte (0,40%/ano x 3,69%/ano no Re-ly - P = 0,0216) e nenhum AVCI/ES ou 
AVCH (1,32%/ano e 0,26%/ano respectivamente no Re-Ly). Houve 2 sangramentos 
maiores (0,78%/ano x 2,91%/ano no Re-Ly - P = 0,047). A DB foi suspensa em 15 PTs  
(6,0%/ano x 10,5%/ano no Re-ly - P = 0,59)). A idade foi 73,6 ± 11,5 (DB 110) x 64,4 
± 13,2 (DB 150) anos (P = 0,0049); o CCR foi 55,7 ± 16,9 (DB 110) x 70,8 ± 24,2 
(DB 150) ml/min/m2 (P = 0,0083); o HASBLED 1,61 ± 1,01 (DB 110) x 1,04 ± 1,09 
(DB 150) (P = 0,021); peso 74 ± 15 (DB 110) x 86 ± 12 (DB 150) Kg (P = 0,0005) e o 
CHA2DS2-VASc 3,13 ± 1,58 (DB 110) x 2,68 ± 1,75 (DB 150) (P = 0,21). Discussão: 
A segurança (morte e sangramentos maiores) foram melhores nesta coorte do que no 
Re-Ly. PTs com DB 110 mg BID tiveram idades e escore HASBLED significativamente 
maiores e CCR e pesos significativamente menores do que no grupo DB 150 mg BID, 
evidenciando o padrão de escolha de dose do pesquisador. Conclusões: A escolha 
da dose da DB de acordo com perfis de eficácia e segurança possivelmente melhora o 
resultado desta terapia no mundo real.
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EFICÁCIA E SEGURANÇA DA CARDIOVERSÃO ELÉTRICA E FARMACOLÓGICA 
DA FIBRILAÇÃO ATRIAL NÃO VALVAR PERSISTENTE COM OS NOVOS AN
TICOAGULANTES ORAIS

THIAGO DA ROCHA RODRIGUES1; ANA LUIZA CALIXTO RODRIGUES2

1.HOSPITAL FELÍCIO ROCHO, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL; 2.UFMG, BELO 
HORIZONTE, MG, BRASIL.

Introdução: A cardioversão (CV) elétrica ou farmacológica da fibrilação atrial não 
valvar (FANV) sem anticoagulação prévia apresenta risco de embolia sistêmica (ES) 
de 5 a 7%. O uso prévio da varfarina é o procedimento preventivo padrão para as CVs 
na FANV. Análises póshoc dos estudos ReLy e Aristotles e o estudo XVERT sugerem 
que os novos anticoagulantes orais (NACO) dabigatrana (DB), rivaroxabana (RV) e 
apixabana (AP) são seguros para CVs na FANV. Além do mais, o início rápido de 
sua ação anticoagulante e o efeito farmacológico previsível, facilitam o planejamento 
da CV. Objetivos: Relatar experiência com o uso dos NACOs na CVs elétricas 
e farmacológicas em pacientes com FANV. Métodos: Foram incluídos pacientes 
(PTs) com FANV com duração desconhecida ou ≥ 48 horas, que não apresentavam 
contraindicações para o uso de NACOs. Foram excluídos pacientes com FA valvar, 
FA permanente, eventos cerebrovasculares prévios e com clearance de creatinina  
< 30 ml/min. Todos os PTs realizaram ecocardiograma transesofágico (ETE) antes 
da CV e usaram o NACO por no mínimo 30 dias antes e 30 dias após a CV. Foram 
analisados os desfechos “qualquer ES”, acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi) 
e hemorragias maiores. As doses utilizadas dos NACO foram sempre a maior dose 
utilizada nos estudos (150 mg BID para a DB, 20 mg MID para a RV e 5 mg BID para 
a AP). Resultados: De um total de 219 PTs em uso de NACO, foram realizadas 6 CVs 
farmacológicas (4 com DB e 2 com RV) e 25 CVs elétricas (15 com DB, 6 com RV e 4 
com AP), em 29 PTs. Nos períodos de 1 mês pré e 1 mês pós CV, não houve nenhuma 
ES, AVCi, AVC hemorrágico ou hemorragia maior. Dentre os 29 ETE realizados na 
véspera da CV, não houve nenhum trombo intracardíaco e nenhuma CV teve que ser 
adiada. Conclusões: Esta experiência inicial de CVs de FANV persistente com o uso 
de NACO demonstra segurança e eficácia na prevenção de eventos tromboembólicos, 
corroborando os resultados encontrados nos estudos ReLy, Aristotle e XVERT. Estes 
resultados se aplicam a PTs com ETE negativo para trombos e com as maiores doses 
utilizadas nos respectivos estudos.
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AVALIAÇÃO DO RESULTADOS DE LONGO PRAZO DA ESTIMULAÇÃO TRIVEN
TRICULAR COM DOIS SÍTIOS DE ESTIMULAÇÃO VENTRICULAR DIREITA E UM 
SÍTIO VENTRICULAR ESQUERDO

FERNANDO SERGIO OLIVA SOUSA1; HENRIQUE TELLES GONTIJO1; SILDES 
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1.INSTITUTO DE ARRITMIAS CARDÍACAS BENEFICÊNCIA PORTUGUESA-SP, SÃO 
PAULO, SP, BRASIL; 2.BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: O número de pacientes considerados não respondedores à terapia de 
ressincronição cardíaca (TRC) continua sendo um problema significativo. No intuito de 
aumentar o número de respondedores algumas alternativas como a ressincronização 
cardíaca não convencional, através da estimulação multissítio ventricular vem sendo 
estudada. Teoricamente parece ser mais eficiente por recrutar mais massa ventricular 
simultaneamente. Objetivo: Avaliação clínica e ecocardiográfica de longo prazo do 
upgrade do sistema biventricular para o triventricular em não rspondedores a TRC 
convencional. Método: Somente pacientes não respondedores ou que deixaram de 
responder a TRC convencional foram incluidos.Os pacientes foram submetidos a 
upgrade de sistema através do implante de mais um cabo eletrodo posicionado em 
parede septal da via de saída do ventículo direito. Posteriomente foi conectado ao 
gerador junto com o cabo eletrodo, previamente implantado, do ventrículo esquerdo 
utilizando-se um adaptador em formato de Y. A classe funcional da New York Heart 
Association(CF), assim como parâmetros ecocardiográficos (diâmetro diastólico 
e sistólico final do ventrículo esquerdo, tamanho do átrio esquerdo e fração de 
ejeção do ventrículo esquerdo) foram avaliados com um tempo médio de 28,9 ± 
12,76 meses. Resultados: Foram incluídos 15 pacientes com idade média de 62,1 
± 8,98 anos, sendo 87% do sexo masculino.Tempo médio do primeiro implante 
do sistema convecional no momento do upgrade foi de 50 ± 51,3 meses. Todos 
os pacientes estavam em ritmo sinusal no momento do upgrade e ao término do 
tempo de observação.Durante este período 12 pacientes apresentaram redução na 
CF.Não ocorreram alterações significativas nos parâmetros ecocardiográficos. Quatro 
pacientes apresentaram óbito, sendo que três não haviam respondido ao tratamento. 
Dois óbitos ocorreram por insuficiência cardíaca e um por morte súbita. Um paciente 
que apresentou melhora da classe funcional faleceu por complicações de endocardite 
um mês após o procedimento de upgrade. Conclusão: O upgrade da estimulação 
biventricular para triventricular em pacientes não respondedores ou que deixaram de 
responder à TRC convencional, apesar de não ter demonstrado ser responsável por 
alterações ecocardiograficas, foi associada a melhora e manutenção da CF a longo 
prazo, no grupo de pacientes estudados.
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ANÁLISE DE SOBREVIDA DE PACIENTES SUBMETIDOS À RESSINCRONIZAÇÃO 
CARDÍACA EM HOSPITAL TERCIÁRIO: COMPARAÇÃO DE COORTE DE IS QUÊ
MICOS E NÃO ISQUÊMICOS
ADRIANO NUNES KOCHI; MAURÍCIO PIMENTEL; ANA PAULA ARBO 
MAGALHÃES; TIAGO ZIMERMAN; ANA PAULA TAGLIARI; ORLANDO CARLOS 
BELMONTE WENDER; ANDRÉIA BIOLO; NADINE OLIVEIRA CLAUSELL; LUIS 
EDUARDO ROHDE; LEANDRO IOSCHPE ZIMERMAN

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) grave tem elevadas taxas de morbidade e 
mortalidade. A terapia de ressincronização cardíaca (TRC) tem potencial de propiciar 
melhora de sintomas e aumento de sobrevida. Análises de ensaios clínicos apontam 
diferentes magnitudes de benefício em subgrupos distintos. Dado o alto custo da 
TRC e a escassez de recursos no Sistema Único de Saúde, é de suma importância 
a identificação de pacientes com maior potencial de resposta à TRC. Objetivo e 
Delineamento: Avaliar a sobrevida de pacientes com IC e tratamento farmacológico 
otimizado, submetidos à TRC, comparando a resposta entre os grupos de etiologia 
isquêmica e não isquêmica, em coorte retrospectiva, unicêntrica de hospital uni versitário 
terciário. Métodos e Análise Estatística Revisados prontuários eletrônicos de pacientes 
com IC submetidos à TRC entre 2011 e 2015. Analisados os dados com software 
SPSS 19.0 (IBM®). Variáveis quantitativas comparadas com teste de ANOVA, variáveis 
categóricas avaliadas com Exato de Fisher e análise de sobrevida avaliada por curva de 
KaplanMeier. Resultados: Incluído total de 79 pacientes, os quais tinham prontuário 
completo. Análise das características, representadas na forma de percentual ou média ± 
desvio padrão, mostrou 62% do sexo masculino, idade média de 61 ± 11 anos, 70% com 
etiologia não isquêmica, fração de ejeção média de 24 ± 6%, 82% em ritmo sinusal, 75% 
com bloqueio de ramo esquerdo (BRE), QRS médio de 167 ± 23 ms, maioria (51%) em 
classe funcional III (New York Heart Association), 92% em uso de betabloqueador, 90% 
em uso de inibidor da ECA ou bloqueador do receptor da angiotensina e 76% em uso 
de espironolactona. As características de base diferiram entre os grupos apenas no que 
diz respeito à idade (67 anos em isquêmicos vs 58 anos em não-isquêmicos, p = 0,01). 
Em seguimento médio de 2,2 anos foram observados 16 óbitos, sendo 8 (35%) no grupo 
isquêmico e 8 (15%) no não-isquêmicos (log-rank p = 0,045). Conclusão: Em coorte 
retrospectiva de pacientes com IC submetidos à TRC em hospital universitário terciário, 
observou-se maior benefício em termos de mortalidade no subgrupo de etiologia não 
isquêmica. Este achado vem ao encontro de dados publicados na literatura mundial.
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FIBRILAÇÃO ATRIAL NOVA EM PÓSOPERATÓRIO PRECOCE DE CIRURGIA 
CAR DIOVASCULAR: COORTE PROSPECTIVA EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

ANA PAULA TAGLIARI1; ADRIANO NUNES KOCHI1; ANDERSON CASTRO DE 
SOUZA2; MARCELO CURCIO GIB1; ORLANDO CARLOS BELMONTE WENDER1

1.HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL; 
2.UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, PORTO ALEGRE, RS, 
BRASIL.

Introdução: A fibrilação atrial (FA) é a arritmia cardíaca mais prevalente e a com-
plicação de maior incidência no pós-operatório (PO) de cirurgia cardiovascular (CCV) 
- 15-40% em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio 
(CRM), 37-50% à cirurgia valvar e até 60% à cirurgia valvar combinada com CRM. 
Está relacionada a sintomas e maior taxa de acidente vascular cerebral (AVC), tempo 
de hospitalização e mortalidade. São fatores de risco idade avançada, cirurgia mitral, 
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), obesidade, CCV prévia, elevado tem
po de circulação extracorpórea (CEC) e isquemia (TI). Delineamento e Métodos: 
Coorte, prospectiva, unicêntrica. Avaliados pacientes submetidos à CCV em hospital 
universitário terciário de maio de 2015 a junho de 2016. Dados analisados com SPSS 
18.0. Variáveis contínuas expressas como média ± devio padrão e comparadas com 
teste T de Student para variáveis indendentes. Variáveis categóricas expressas 
como percentual e avaliadas com teste Chi quadrado ou Exato de Fisher. Objetivos: 
Avaliar a incidência de FA nova no PO precoce de CCV (até a alta hospitalar) e do 
desfecho combinado de morte, AVC ou tempo prolongado (maior que 72 horas) de 
internação em unidade de terapia intensiva (UTI). Resultados: Foram realizadas  
160 CCV em 158 pacientes. Dentre esses, 20 (12,6%) foram excluídos por FA prévia. 
Observou-se 31 casos de FA nova (22,5%). A idade média em pacientes com FA nova 
foi significativamente maior (60,1 ± 12,9 vs 67,6 ± 9,4; p = 0,003). Sexo masculino 
(18,3% vs 30,8%), CCV prévia (0 vs 25,4%), obesidade (19,6% vs 29,3%), DPOC 
(21% vs 28,6%), HAS (19,2% vs 24,1%), AVC prévio (24% vs 19%), fração de ejeção 
do ventrículo esquerdo (58,6 ± 1% vs 57,7 ± 1%), diâmetro do átrio esquerdo (4,2 
± 0,7 cm vs 4,4 ± 0,4 cm), tempo de CEC (82 ± 3 min vs 88 ± 3 min) e TI (64,1 ± 
38,8 min vs 68,5 ± 28,7 min), não diferiram. Tipo de CCV realizada (CRM, valvar ou 
CRM+valvar) não se associou com maior incidência de FA (20,3% vs 28,2% vs 35,3%; 
respectivamente). Quanto ao desfecho primário, FA nova aumentou significativamente 
a chance de óbito precoce, AVC ou internação prolongada em UTI (44,3% vs 74,2%;  
p = 0,004). Conclusão: Em coorte prospectiva de pacientes em PO de CCV, a 
incidência de FA nova esteve associada a maior taxa de desfecho combinado de 
morte, AVC ou tempo de internação em UTI prolongado, indo ao encontro de dados 
já publicados.

525
BLOQUEIO DE RAMO ESQUERDO MASCARADO: UM NOVO MARCADOR DE 
MAU PROGNÓSTICO NA CARDIOPATIA CHAGÁSICA CRÔNICA?

WAGNER LUIS GALI; GUSTAVO GIR GOMES; JOSÉ MÁRIO BAGGIO JR.; LUIS 
GUSTAVO GOMES FERREIRA; ALVARO VALENTIM LIMA SARABANDA

INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL, BRASÍLIA, DF, BRASIL.

Distúrbios da condução intraventricular são freqüentes na Cardiopatia Chagásica 
Crônica (CCC), em especial o bloqueio de ramo direito convencional (BRD conv), 
caracterizado por QRS com duração ≥ 0,12s, ondas S empastadas em D1, aVL, V5 
e V6 e padrão rSR’ ou rsR’ em V1. Estudos recentes demonstraram que o padrão 
de BRD nas derivações pré-cordiais, com ausência de onda S em D1 e aVL, tem 
como substrato eletrofisiológico subjacente o atraso/bloqueio da condução nos ramos 
direito e esquerdo concomitantemente, sendo este padrão eletrocardiográfico (ECG) 
denominado bloqueio de ramo esquerdo mascarado (BRE masc). O objetivo deste 
estudo foi avaliar se pacientes (pts) com CCC e portadores de BRE masc apresentam 
pior prognóstico em comparação aos pts com CCC e BRD conv. Métodos: Foram 
analisados retrospectivamente 42 pts com CCC submetidos ao estudo eletrofisiológico 
invasivo (EEF) e que apresentavam padrão ECG de BRD nas derivações pré-cordiais, 
assim divididos: (i) Grupo BRD conv (ondas S presentes em D1 e aVL, 36 pts); (ii) 
Grupo BRE masc (ondas S ausentes em D1 e aVL, 6 pts). As variáveis clínicas e 
eletrofisiológicas foram comparadas pelo teste t de student, teste do quiquadrado 
ou exato de Fisher. O desfecho primário foi a combinação de óbito ou transplante 
cardíaco. A análise de sobrevida livre de eventos baseouse nas curvas de Kaplan
Meier e nos modelos uni e multivariável de Cox. Resultados: O Grupo BRE masc 
apresentou aumento significativo do diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo (VE) 
(67 ± 10 mm versus 57 ± 7 mm; P = 0.005) e redução da fração de ejeção do VE (31 ± 
17% versus 48 ± 13%; P = 0.009), em comparação ao Grupo BRD conv. Os intervalos 
PR (209 ± 33 ms versus 176 ± 41 ms; P = 0.03) e HV (71 ± 10 ms versus 53 ± 13 ms;  
P = 0.004) foram significativamente aumentados no Grupo BRE masc. Durante o 
seguimento médio de 23 ± 19 meses, o desfecho primário combinado de óbito ou 
transplante cardíaco ocorreu em 2 pts (5%) do Grupo BRD conv e em 4 ps (66%) do 
Grupo BRE masc. Na análise multivariável de Cox, o padrão de BRE masc foi o único 
preditor independente do desfecho combinado de óbito ou transplante cardíaco (HR 
34.12 [2.70-431.48]; P = 0.006). Conclusão: O padrão ECG de BRE mascarado foi um 
preditor poderoso e independente de pior prognóstico em uma população selecionada 
de pts com CCC.

524
TAQUICARDIA VENTRICULAR POR REENTRADA RAMO A RAMO E IMPLANTE 
DE MARCAPASSO BIFOCAL DIREITO: RELATO DE CASO

MARCEL FERNANDO SILVA CARVALHO; RAFAEL ARAÚJO TEIXEIRA; 
EURÍPEDES FERREIRA ARAÚJO MENDES; CHARLES RIOS SOUZA; LINCOLN 
JOSÉ SILVA JUNIOR; REMY NELSON ALBORNOZ; JUAN CARLOS PACHON 
MATEOS; JOSÉ CARLOS PACHON MATEOS

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

A Taquicardia Ventricular (TV) por Reentrada Ramo-a-Ramo (TV-RR) perfaz 5-6% 
das TV monomórficas induzidas durante estudo eletrofisiológico. A incidência dessa 
arritmia é elevada nos pacientes com miocardiopatia dilatada não isquêmica, sendo o 
mecanismo responsável pela TV em 41% dos casos. O tratamento da TV-RR é possível 
com ablação por radiofrequência sem necessidade de medicações posteriormente. 
Paciente J.S., 71 anos, encaminhado devido à quadro de hipertensão arterial de difícil 
controle. Apresentava como outros antecedentes diabetes melitus, hipotireoidismo, 
dislipidemia e doença renal crônica estágio 2. Apresentava palpitações esporádicas, 
de curta duração, sem associação com esforço físico e um episódio de síncope liga-
desliga. Eletrocardiograma demonstrou bloqueio completo do ramo esquerdo com 
desvio do eixo para esquerda e ecocardiograma transtorácico demonstrou dilatação 
importante das cavidades esquerdas, cavidades direitas com diâmetro e função 
sistólica preservada, disfunção sistólica do ventrículo esquerdo de grau moderado 
e acinesia das paredes inferior e septal posterior. Holter evidenciou 7% de ectopias 
ventriculares polimórficas e 02 episódios de taquicardia ventricular de curta duração, 
a mais longa com 04 batimentos e freqüência de 114 bpm. Cineangiocoronariografia 
demonstrou apenas discretas irregularidades parietais. Estudo eletrofisiológico 
demonstrou bloqueio do ramo esquerdo (QRS 200 ms), H-V: 80 ms e indução de 
taquicardia ventricular com presença de His precedendo o sinal ventricular, compatível 
com TV-RR - término com cardioversão elétrica externa. Decidido por implante 
de marca-passo atrioventricular bifocal direito e posterior ablação do ramo direito. 
Cardiodesfibrilador contra-indicado por não haver indução de arritmias em estudo 
eletrofisiológico posterior, sendo então otimizado tratamento medicamentoso, sem 
apresentar novos episódios de síncope ou taquicardia ventricular.
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AVALIAÇÃO CLÍNICA PROSPECTIVA DO USO DA DABIGATRANA EM CON SUL
TÓRIO MÉDICO, PARA A PREVENÇÃO DA EMBOLIA SISTÊMICA EM PACIENTES 
COM FIBRILAÇÃO ATRIAL NÃO VALVAR.

THIAGO DA ROCHA RODRIGUES1; ANA LUIZA CALIXTO RODRIGUES2; MARIA DA 
CONSOLAÇÃO VIEIRA MOREIRA2

1.HOSPITAL FELÍCIO ROCHO, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL; 2.UFMG, BELO 
HORIZONTE, MG, BRASIL.

Introdução: Dabigatrana (DB) foi o 1º novo anticoagulante oral aprovado para 
prevenção de embolia sistêmica (ES) e acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi) 
em pacientes (PTs) com fibrilação atrial não valvar (FANV). Foram aprovadas as 
posologias de 110 mg e 150 mg BID. Objetivos: Relatar a experiência de até 5 anos 
com o uso da DB em consultório, em PTs com FANV; Avaliar se a eficácia clínica da 
DB no mundo real reproduz os achados do estudo RE-LY; Métodos: Foram incluídos 
PTs com FANV, escore CHA2DS2-VASc ≥ 1, ausência de contra-indicações para 
anticoagulantes e clearance de creatinina ≥ 30 ml/min. Os desfechos analisados 
foram: AVCi, qualquer ES, sangramentos maiores, AVC hemorrágico, sangramentos 
menores, sangramento gastro-intestinal, azia e suspensão da medicação. Os PTs 
foram seguidos em consultas tri ou semestrais e contato telefônico. Resultados: Fo
ram avaliados 89 PTs, 54 homens (60,6%), idade 70,72 ± 12,74 anos (71 no RE-LY),  
com seguimento de 33,7 ± 14,7 meses (24 no RE-LY). O escore CHADS2 foi 1,76 
± 1,28 (2,1 no RE-LY) CHA2DS2-VASc foi 3,05 ± 1,62 e o HASBLED 1,44 ± 1,01. 
A dose 110 mg BID foi usada em 60 PTs (68,2%), 110 mg MID em 2 PTs (2,2%) e 
150 mg BID em 27 PTs (30,3%). Azia foi relatada por 14 PTs (15,7%), sendo que 
18 (20,2%) usaram bloqueadores de prótons. Não houve nenhum AVCi, ES e AVC 
hemorrágico. Um PT faleceu por causa não relacionada à DB. Houve 2 sangramentos 
maiores gastro-intestinais (2,2%-0,78%/ano), um baixo e outro alto, associados a anti-
inflamatórios. Sangramentos menores ocorreram em 6 PTs (6,7%). Não houve nenhum 
PT com transfusão de sangue. Suspensão da medicação ocorreu em 17 PTs (19,1% -  
6,8%/ano). As causas das suspensões foram azia (10 - 59%), comodidade posológica 
(2), sangramentos menores (2), insuficiência renal (1), síndrome coronária aguda (1) 
e farmacodermia (1). Discussão: Para um grupo com CHA2DS2-VASc ≅ 3, esperar
se-ia uma taxa anual de AVCi de 3,2%/ano (9% nos 33,7 meses de seguimento). 
Dos 89 pacientes seguidos, foram evitados cerca de 8 AVCi, ao custo de apenas 2 
sangramentos maiores gastro-intestinais e nenhum AVC hemorrágico ou morte. Azia 
foi o efeito colateral mais comum e a maior causa de suspensão. Conclusões: A 
experiência com o uso de DB em consultório médico corrobora o perfil de eficácia e 
segurança descrito no estudo Re-ly e foi altamente benéfica na população estudada. 
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BRUGADA E REPOLARIZAÇÃO PRECOCE: ASPECTOS CONTROVERSOS E SE
MELHANTES PELA ÓTICA DO VETORCARDIOGRAMA

BRUNA AFFONSO MADALOSO; CARLOS ALBERTO PASTORE; NELSON 
SAMESIMA; HORÁCIO GOMES PEREIRA FILHO

INSTITUTO DO CORAÇÃO (INCOR) - HC-FMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Objetivo: O ponto J se associa a alterações autossômicas/elétricas ou distúrbios 
de canais iônicos, que o vetorcardiograma (VCG) pode distinguir. As alterações ele
trocardiográficas (ECG) se localizam na região epicárdica do VD (V1-V3) na síndrome 
de Brugada (BrS), e na parede anterior do VE (V3-V6) na repolarização precoce (RP). 
Embora diferentes; quando ocorrem na parede anterolateral (V1V3), os padrões 
ECG se assemelham, levando a erros diagnósticos. Objetivo: Estabelecer padrões 
qualitativos e quantitativos de VCG na BrS e na RP, e usálos para esclarecer o 
diagnóstico em apresentações atípicas. Métodos: Estudo retrospectivo que analisa 
traçados ECG/VCG de pacientes em banco de dados do InCor, divididos em: G1:  
n = 14, típico “coved type” Brugada tipo 1 em V1-V3. G2: n = 26, padrão RP: elevação 
do ponto J e segmento ST ≥ 1 mm em pelo menos duas derivações consecutivas em 
V3-V6. G3: n = 17, elevação do ponto J em V1-V3, de ECGs sem distinção nítida entre 
BrS e RP. Resultados: Predomínio masculino (80%) e de indivíduos assintomáticos, 
idade média 37,3 ± 13,4, duração média do QRS 98,3 ± 12,3 ms. A análise qualitativa 
do VCG no plano horizontal identificou atraso final de condução (AFC) em todos 
os indivíduos com maior duração em G1, no quadrante direito em pacientes BrS, 
e no quadrante esquerdo em indivíduos com RP; o atraso > 30 ms identificou BrS 
(Especificidade 100%; Sensibilidade [S] = 70%). Em G1, o final da alça do QRS após 
o AFC com orientação anti-horária semelhante a um “nariz” em perfil identificou BrS  
(S = 85,7%). Em G2 a rotação foi horária e com padrão gráfico semelhante a “anzol” 
em todos os indivíduos, identificando RP (S = 100%). A curva ROC estabeleceu corte 
de 75° para diagnosticar BrS (S = 93,8%; E = 92,3%). Essas características qualitativas 
do VCG identificaram todos os casos atípicos (G3), correlacionando o aspecto “anzol” a 
RP (n = 6) e o padrão “nariz” ao BrS (n = 13) (dois pacientes com ambos os padrões 
incluídos nos dois grupos). Conclusão: Os padrões gráficos exibidos pela alça 
do QRS no VCG, em forma de “nariz” na síndrome de Brugada, ou de “anzol” na 
repolarização precoce, distinguem mesmo os casos duvidosos com elevação do ponto 
J na parede anterolateral.

533
AVALIAÇÃO DE PACIENTES SUBMETIDOS À UPGRADE DE ESTIMULAÇÃO 
BIVENTRICULAR PARA TRIVENTRICULAR ATRAVÉS DO ECO BIDIMENSIONAL 
ASSOCIADO AO SPECKLE TRACKING

FERNANDO SERGIO OLIVA SOUSA1; HENRIQUE TELLES GONTIJO1; SILDES 
ROSA2; VANESSA SEPULVEDA DE MATTOS1; VINICIUS PINHEIRO SANTOS1; 
SAMUEL CAMPIGOTTO WEISS1; LUCAS HENRIQUE BORGES RODRIGUES1; 
PEDRO AUGUSTO GORI LIMA1; VANESSA PAIVA ALVES1; DAVI BONGIOLLO 
MATTOS1

1.INSTITUTO DE ARRITMIAS CARDÍACAS BENEFICÊNCIA PORTUGUESA-SP, SÃO 
PAULO, SP, BRASIL; 2.BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: A grande porcentagem de pacientes que são considerados não res-
pondedores à terapia de ressincronização cardíaca convencional implica na adoção 
de outras estratégias alternativas, como a estimulação multissitio ventricular direita 
ou esquerda na tentativa de optimizar a ressincronização cardíaca. Muitos estudos 
já foram realizados ou estão em andamento, porém em sua grande maioria a análise 
dos resultados é baseada em parâmetros clínicos e ecocardiográficos convencionáis 
visando principalmente as câmaras ventriculares esquerdas. Objetivo: Avaliação 
das funções ventriculares direita e esquerda de pacientes submetidos a upgrade de 
sistema de estimulação biventricular para triventricular através do ecocardiograma 
bidimensional associado ao speckle tracking. Métodos: Somente pacientes não res-
pondedores ou que deixaram de responder a TRC convencional foram incluidos. Os 
pacientes foram submetidos a upgrade de sistema biventricular para triventricular, 
através do implante de mais um cabo eletrodo posicionado em parede septal da via de 
saída do ventículo direito. Foi realizada avaliação dos diâmetros cardíacos em análise 
bidimensional; fluxos valvares e intracavitários com Doppler PW, CW e Doppler colorido; 
função sistólica e desempenho ventricular esquerdo com cáculo da FEVE com método 
da soma dos discos (SIMPSON) e strain - Strain Global Longitudinal; função sistólica e 
desempenho ventricular direito com os métodos do TAPSE (Tricuspide Annular Plane 
Systolic Excursion) e Doppler tissular do anel tricúspide (onda S’); cálculo dos volumes 
sistólico e diastólico finais do VE e dos volumes atriais direito e esquerdo pelo método 
de SIMPSON. Resultados: Foram incluídos 5 pacientes com idade média de 52,1 ± 
8,98 anos, sendo 80% do sexo masculino. Todos obtiveram redução de pelo menos 
uma classe funcional. Foi observado tendência de melhora nos parâmetros de função 
do VD nos pacientes submetidos a upgrade,o que não ocorreu nos parâmetros para 
avaliação do VE. Conclusão: A avaliação através do ecocardiograma trastoracico 
bidemensional associado ao speckle tracking, demonstrou melhora nos padrões de 
função ventricular direita nos casos estudados submetidos à upgrade de sistema de 
estimulação biventricular para triventricular.
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ASSOCIAÇÃO DE CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA E SÍNDROME DE WOLF 
PARKINSON WHITE: DIAGNÓSTICO MOLECULAR DIFERENCIAL DOS GENES 
PRKAG2 E SARCOMÉRICOS

GLAUBER MONTEIRO DIAS; JULIANNY FREITAS RAFAEL; FERNANDO EUGENIO 
CRUZ

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.

Fundamentos: A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é uma desordem autossômica 
dominante causada por mutações em proteínas sacoméricas e caracterizada por 
hipertrofia ventricular inexplicada com fibrose intersticial e desarranjo dos miócitos. 
A pré-excitação ventricular é uma arritmia relativamente comum (3:1000) que pode 
levar à morte súbita cardíaca (MSC). A síndrome de Wolf-Parkinson-White (WPW) é 
a causa mais comum de pré-excitação ventricular e está associada a mutações no 
gene PRKAG2. Relato de Caso: Paciente do sexo masculino, 16 anos, sem história 
familiar de CMH ou MSC, porém com diagnóstico clínico de CMH e portador de car-
diodesfibrilador implantável (CDI). Apresentava ao ecocardiograma, hipertrofia septal 
assimétrica e eletrocardiograma (ECG) com pré-excitação ventricular, sugerindo 
Sín drome de WPW. Realizou estudo eletrofisiológico (EEF), sem confirmação da lo-
calização da via por necessidade de interrupção do estudo, devido a complicações 
anestésicas. Foi recebido em um hospital terciário, após edema agudo de pulmão, 
enquanto caminhava para a escola, com evolução para parada cardiorespiratória (PCR) 
e tentativas de reanimação sem sucesso, ainda na ambulância. A interrogação do CDI 
comprovou ausência de arritmias malignas, como causa da PCR. Com autorização 
familiar, foi coletado sangue periférico, após 2 horas do óbito, para realização de 
ge notipagem “post mortem” (autópsia molecular). Segundo indicação clínica, pri-
mei ramente foi realizado o sequenciamento do gene PRKAG2, sem identificação de 
variantes suspeitas. Sendo assim, a análise dos genes sarcoméricos (MYH7, MYBPC3 
e TNNT2) foi executada, com identificação da mutação C1357T no gene MYH7 
responsável pela alteração Arg453Cys na cadeia pesada da β miosina. Esta mutação 
tem sido associada à manifestação severa de CMH. Discussão e Conclusão: O 
caso demonstra o diagnóstico diferencial de PRKAG2 e CHM, realizado através de 
análise genética, em um paciente onde os exames clínicos não foram suficientes para 
confirmar o diagnóstico. Segundo nosso resultado, a mutação Arg453Cys deve ser 
responsável pelo fenótipo de CMH e pré-excitação ventricular, uma vez que já houve 
relato prévio da associação deste genótipo com a coexistência de CHM e WPW.

532
PACIENTE SUPERRESPONSIVA À TERAPIA DE RESSINCRONIZAÇÃO CARDÍA
CA: RELATO DE CASO

BRUNO DALA BEATO1; JORDANIA RODRIGUES DE BARROS2; MARIA CLARA 
NEPOMUCENO BAÊTA1; THIAGO DA ROCHA RODRIGUES1; DANIEL ARAUJO 
MAROTTA2; RAÍSSA COSTA BARCELOS LAGARES2

1.HOSPITAL FELÍCIO ROCHO, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL; 2.INSTITUTO DE 
CARDIOLOGIA DANTE PAZZANESE, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Fundamentos: A terapia de ressincronização cardíaca (TRC) apresenta cerca de 30% 
de pacientes não responsivos (NR), 60% responsivos (R) e 10% super-responsivos 
(SR). É fundamental conhecermos os fatores clínicos e de propedêutica que podem 
predizer a resposta clínica dos pacientes. Metodologia e Resultados: Apresentamos 
paciente feminino, 78 anos, portadora de miocardiopatia dilatada (não isquêmica), 
classe funcional IV ambulatorial (NYHA) e várias internações hospitalares por in-
suficiência cardíaca a despeito de terapia médica optimizada. ECG mostrava ritmo 
sinusal, BRE, QRS = 180 ms, desvio de eixo para a esquerda (-30 graus), deflexão 
intrinsecóide em V1 (rS) 70 ms e grande entalhe de R (separação de 2 picos de onda 
R de 80 a 120 ms) em diversas derivações. ECO mostrava FE 27%, diâmetro diastólico 
final (DDF) 75 mm e diâmetro sistólico final (DSF) 65 mm. Após a TRC, a paciente 
evoluiu em classe II e não mais internou-se nos últimos 8 anos. ECG mostrou ritmo 
sinusal deflagrando o estímulo biventricular do marcapasso, desvio do eixo de QRS 
para a direita e redução de 60 ms em sua duração. Após 12 meses, o ECO mostrou 
FE 46% (aumento absoluto de 19% e relativo de 70%), DDF 40 mm (redução de 47%) 
e DSF 31 mm (redução de 53%). Discussão: Analisamos na literatura as definições 
de respostas NR, R e SR e comparamos com os achados clínicos e ecocardiográficos 
desta paciente após a TRC. Analisamos também na literatura, quais os achados 
clínicos e eltrocardiográficos pré e pós TRC que se associam a estas repostas. Em 
se guida, verificamos quais achados clínicos e de ECG da paciente que, de acordo 
com a literatura, associaram-se à evolução apresentada pela paciente. Conclusões: 
Concluímos que a paciente apresentou resposta SR. Os achados clínicos e de ECG 
pré TRC da paciente que se associaram a esta resposta foram o sexo feminino, 
BRE, QRS > 150 ms, etiologia não isquêmica da miocardiopatia, ausência de infarto 
prévio, eixo do QRS desviado para a esquerda, entalhe de R em derivações laterais 
e complexo rS em V1 > 45 ms. Dos parâmetros pós TRC preditores da resposta SR, 
a paciente apresentou a redução do QRS > 40 ms e o desvio do eixo para a direita.
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536
AVALIAÇÃO DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS EM PACIENTES COM FIBRILAÇÃO 
ATRIAL E INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

RENATA A. ROCHA VAUGHAN; LIVIA XAVIER SOARES FARAH; ANDREIA 
OLIVEIRA PINHEIRO; CAMILA PARENTE OLIVEIRA; CAMILA SILVA OLIVEIRA; 
JOHNNY XAVIER SANTOS; SERGIO FREITAS SIQUEIRA; ADRIANA MARTINS 
CARAMELO; MARTINO MARTINELLI FILHO; TANIA CORREA DE TOLEDO 
FERRAZ ALVES

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: As funções cognitivas são divididas em memória, atenção, linguagem, 
percepção e funções executivas. Estas últimas envolvem planejamento, tomada 
de decisão, flexibilidade mental, controle inibitório, memória operacional, atenção, 
categorização, fluência, criatividade e são responsáveis pela resolução de problemas. 
Tais funções podem sofrer interferências de alterações isquêmicas cerebrais; 
insuficiência cardíaca (IC) e fibrilação atrial (FA) costumam evoluir com redução do 
fluxo sanguíneo cerebral, mas suas consequências sobre as funções executivas 
são desconhecidas. Objetivo: Caracterizar o perfil do funcionamento executivo de 
pacientes portadores de FA com IC comparados a um grupo controle. Métodos: Sub
estudo observacional, comparativo, de coorte transversal, realizado em hospital de 
atenção terciária em cardiologia que avaliou o perfil do funcionamento executivo de 62 
indivíduos sendo 39 portadores de doença cardiovascular distribuídos em: G1 - com 
IC associada à FA e, GC - controle - sem doença cardiovascular. Os grupos foram 
pareados por faixa etária e por variáveis sócio-demográficas, submetidos à avaliação 
neuropsicológica e comparados estatisticamente. Resultados: O G1 apresentou 
maiores prejuízos executivos relacionados à memória (p < 0,006), atenção e percepção 
visual (p < 0,001), fluência verbal (p < 0,001), planejamento e habilidade visuoespacial 
(p < 0,001) e Controle inibitório (p < 0,001). Conclusão: Pacientes com FA associada 
à IC apresentam pior desempenho executivo em relação a não-portadores de doença 
cardiovascular.

539
TRANSTORNO DEPRESSIVO E PORTADORES DE CARDIOVERSOR DES FI BRI
LADOR IMPLANTÁVEL: PREVALÊNCIA E GRAU DE ACOMETIMENTO

CAMILA SILVA OLIVEIRA; TATHIANE BARBOSA GUIMARÃES; ANDREIA OLIVEIRA 
PINHEIRO; RENATA A. ROCHA VAUGHAN; JOHNNY XAVIER SANTOS; ADRIANA 
MARTINS CARAMELO; CAMILA PARENTE OLIVEIRA; KAROLINE MEDEIROS 
DIAS; SERGIO FREITAS SIQUEIRA; MARTINO MARTINELLI FILHO

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: Portadores de Cardioversor Desfibrilador Implantável (CDI) para pre
venção secundária de morte súbita cardíaca podem apresentar transtorno depressivo 
(TD) por terem sobrevivido a um evento ameaçador à vida. Tal condição emocional, 
se não for tratada adequadamente, pode deflagrar taquiarritmias e terapias de choque 
pelo dispositivo, sendo necessária maior atenção ao tratamento - medicamentoso ou 
não. Objetivo: Identificação de taxa de transtorno depressivo (TD) em portadores 
de CDI, considerando o uso de medicamentos específicos e grau de acometimento. 
Métodos: Sub-estudo transversal, unicêntrico e descritivo, do projeto denominado 
COoperative Multiprofessional approach FOr better life in patients with implantable 
electRonic devices Trial (COMFORT  CDI) que avaliou fatores psicossociais rela
cionados ao implante de CDI. Para diagnóstico de transtornos depressivos utilizou-se 
a escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS) e a busca da informação a 
respeito do uso de medicamentos foi realizada em prontuário eletrônico. Resultado: 
Diagnóstico de transtorno depressivo (TD) ocorreu em 62 pacientes, 52% do sexo 
masculino com média de idade ± 53 anos. Dentre esses, 11 pacientes (17%) faziam 
uso de medicamentos antidepressivos, mas desconheciam a doença. TD grave foi 
observada em 1 paciente (1,61%) que, entretanto, desconhecia a doença e não fazia 
nenhum tipo de tratamento; TD moderada foi observada em 31 pacientes (50%), e 
dentre esses, 25% tinham conhecimento da doença e faziam uso de medicamentos 
antidepressivos. TD leve ocorreu em 30 pacientes (48,38%) - apenas 5 em uso de 
medicação. Conclusão: Este estudo evidenciou que maioria dos portadores de CDI 
com diagnóstico de TD pelo HADS não estavam sob tratamento medicamentoso 
específico.

537
PORTADORES DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL: IN FLUÊN
CIA DE FATORES PSICOSSOCIAIS NA VIDA COTIDIANA E NA PER CEPÇÃO DO 
DISPOSITIVO

ANDREIA OLIVEIRA PINHEIRO; TATHIANE BARBOSA GUIMARÃES; CAMILA 
SILVA OLIVEIRA; RENATA A. ROCHA VAUGHAN; LIVIA XAVIER SOARES FARAH; 
CAMILA PARENTE OLIVEIRA; JOHNNY XAVIER SANTOS; KAROLINE MEDEIROS 
DIAS; SERGIO FREITAS SIQUEIRA; MARTINO MARTINELLI FILHO

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: Ansiedade, depressão, personalidade Tipo D e distress relacionados ao 
implante do cardioversordesfibrilador implantável (CDI) são fatores de risco para pior 
ajuste psicossocial. Além da maior parte dos estudos serem realizados em países 
desenvolvidos, pouca atenção é dada para a influência destes fatores na percepção 
do dispositivo e na prática de atividades de vida diária. Objetivo: Avaliar a influência 
de fatores psicossociais - ansiedade, depressão, distress e tipo D - na percepção do CDI 
e na vida cotidiana de seus portadores. Métodos: Sub-estudo transversal, unicêntrico 
e descritivo, do projeto denominado COoperative Multiprofessional approach FOr 
better life in patients with implantable electRonic devices Trial (COMFORT) que 
abor da as relações psicossociais que envolvem portadores de Dispositivo Cardíaco 
Eletrônico Implantável. Foram avaliados consecutivamente, em hospital terciário, 80 
portadores de CDI (± 53 anos, 60% do sexo masculino) utilizando os instrumentos: 
quanto à percepção do CDI adotou-se o Questionário Breve de Percepção de 
Doença [B-IPQ] Adaptado; ansiedade, depressão, distress mensurados pela Escala 
Hospitalar de Ansiedade e Depressão [HADS]; e personalidade Tipo D (DS-14). A 
análise estatística utilizou o método de qui-quadrado para comparação dos dados. 
Resultados: Pacientes ansiosos, que apresentam distress ou personalidade tipo D 
foram relacionados a escores mais altos na avaliação da percepção do CDI como algo 
que afeta mais a vida, quando comparados com indivíduos que não apresentavam 
tais características (p = 0,01). Entretanto, não houve associação entre depressão 
e percepção do CDI. Indivíduos que percebiam o CDI como algo que afeta mais a 
vida referiram modificações negativas na vida cotidiana como direção (p = 0,0018), 
ausência da prática de atividades físicas (p = 0,001) e o desejo por voltar a realizar 
atividades cotidianas (p < 0,001). Conclusão: Fatores psicossociais influenciam a 
percepção que o indivíduo tem do CDI, interferindo em atividades cotidianas.

540
OCORRÊNCIA DE TRANSTORNO ANSIOSO EM PORTADORES DE CARDIO VER
SOR DESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL (CDI)

ADRIANA MARTINS CARAMELO; TATHIANE BARBOSA GUIMARÃES; CAMILA 
SILVA OLIVEIRA; RENATA A. ROCHA VAUGHAN; LIVIA XAVIER SOARES FARAH; 
CAMILA PARENTE OLIVEIRA; JOHNNY XAVIER SANTOS; KAROLINE MEDEIROS 
DIAS; SERGIO FREITAS SIQUEIRA; MARTINO MARTINELLI FILHO

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: A ocorrência de choques do cardioversor desfibrilador implantável (CDI), 
considerada uma experiência desagradável e que confronta o paciente com a própria 
mortalidade, pode causar desajustes psicológicos agudos ou crônicos. Estudos 
anteriores demonstram que aproximadamente 20% portadores de CDI apresentam 
sintomas que caracterizam Transtorno Ansioso. Objetivo: Avaliar a taxa ocorrência 
de Transtorno Ansioso e suas características clínicas de portadores de CDI atendidos 
em hospital terciário de atenção a cardiologia. Métodos: Subestudo transversal, 
unicêntrico e descritivo denominado COoperative Multiprofessional approach FOr 
better life in patients with implantable electRonic devices Trial (COMFORT) cuja 
finalidade foi delinear os aspectos psicossociais do portador de CDI. Foram avaliados 
250 pacientes consecutivos (± 54 anos) por meio da Escala Hospitalar de Ansiedade 
e Depressão (HADS). Resultados: Noventa e nove pacientes (39,6%) apresentaram 
critérios clínicos para diagnóstico de ansiedade. Destes, 80% implantaram o CDI 
para prevenção secundária de morte súbita cardíaca (MSC), 50% utilizavam o dis-
positivo há mais de 60 meses. Cerca de 67% dos pacientes ansiosos eram do sexo 
masculino; 68% casados, 57% se denominaram de religião católica, 56% relataram 
estar aposentados e 44,4% possuíam ensino fundamental incompleto. Conclusão: 
Manifestações de ansiedade ocorreram em aproximadamente metade dos pacientes 
entrevistados. As variáveis para pior ajuste psicossocial foram indivíduos mais jovens, 
sem atividades remuneradas e donas de casa.
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541
SÍNDROME DO QT LONGO ADQUIRIDO: IMPLANTE DE CDI OU MP EM CRIANÇA? 
 RELATO DE CASO

JOHNNY XAVIER SANTOS; ANDREIA OLIVEIRA PINHEIRO; CAMILA SILVA 
OLIVEIRA; ADRIANA MARTINS CARAMELO; LIVIA XAVIER SOARES FARAH; 
CAMILA PARENTE OLIVEIRA; TATHIANE BARBOSA GUIMARÃES; KAROLINE 
MEDEIROS DIAS; SERGIO FREITAS SIQUEIRA; MARTINO MARTINELLI FILHO

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

A Síndrome do QT longo (SQTL) pode ser tratada por implante de cardioversor 
Desfibrilador Implantável (CDI) ou Marcapasso (MP). A SQTL adquirida está associada 
à presença de bradicardia e ao risco de arritmias fatais; nesses casos a conduta 
cursa com implante de MP, conforme preconiza a diretriz. Relatamos o caso de pré-
escolar, 2 anos e 1 mês, 13 Kg, 88 cm, branca, encaminhada ao hospital terciário de 
atenção à cardiologia. com diagnóstico de Forame Oval Patente (FOP), comunicação 
interventricular (CIV) não tratada e SQTL. Apresentava bradicardia diagnosticada 
no período intraútero e pós-natal, porém sem repercussão hemodinâmica e/ou sin-
tomatologia. Exames complementares: Holter 24h - ritmo sinusal com FC variando 
entre 40 e 108 bpm (média de 64 bpm), sem registro de arritmias supraventriculares ou 
ventriculares e com condução atrioventricular e intraventricular normais; O intervalo QT 
variando entre 470 e 770 ms (média 650 ms). ECOTT - FOP + CIV muscular múltipla 
com 2 mm, com fluxo E - D; VD e VE hipertróficos, com aumento da trabeculação; 
DDVE: 36,0 mm, FEVE: 64%; RMC - aspecto anatômico sugestivo de miocárdio não-
compactado; ausência de fibrose miocárdica. Realizado implante epicárdico de MP 
atrioventricular, programado em modo DDD FC 90 bpm, FC máxima track/sensor  
130 bpm; IAVp 150 ms/IAVs 120 ms, AP 97%/VP 6%; Energia AD/VE 3,5 ms; Limiar 
AD/VE 0,4; sem eventos detectados. ECG pós-implante: FC 94 bpm, QTc 200 ms 
(redução de 450 ms pós-implante). No seguimento clínico de 2 anos a paciente 
permanece assintomática sem registro de arritmias. Comentário: O uso de MP em 
criança com SQTL adquirido e bradicardia reduziu persistentemente o intervalo QT 
sugerindo prevenção de arritmias fatais.

543
MINIMIZAÇÃO DA ESTIMULAÇÃO VENTRICULAR DIREITA, INTERVALO PR LON
GO E DISSINCRONIA ELETROMECÂNICA AURICULOVENTRICULAR

ANDRES DI LEONI FERRARI1; MATHEUS BOM FRAGA1; EDUARDO 
BARTHOLOMAY1; FABIO MICHALSKI VELHO1; CAROLINA PELZER 
SUSSENBACH1; RICARDO MEDEIROS PIANTA1; ANIBAL PIRES BORGES1; 
GUILHERME FERREIRA GAZZONI1; GIORGIA LIONÇO PELLINI1; JOSÉ CARLOS 
PACHON MATEOS2

1.HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUC-RS, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL; 2.INSITUTO 
DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIIA - USP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: Estimulação cardíaca artificial (ECA) visa melhorar sintomas de bra-
dicardia mantendo a sincronia atrioventricular (AV) sem prejudicar a função ventricular. 
A sincronia AV contribui significativamente para o débito cardíaco e na busca de 
minimizar a estimulação ventricular, há um “gap” de conhecimento quanto à duração 
do intervalo PR (iPR) a ser permitido. Objetivo: Determinar em pacientes com marca
passo (MP) DDD e bloqueio AV 1o grau (BAV1) até qual duração de iPR é benéfico 
privilegiar a busca do QRS estreito (minimizar ECA) apesar da potencial geração de 
dissincronia AV e suas consequências hemodinâmicas. Método: Estudo prospectivo. 
Adultos com MP DDD por disfunção sinusal e iPR longo-BAV1 concomitante; eletrodo 
ventriculo direito (VD) não apical e algoritmo de minimização ECA VD programado. 
Exclui > 5% ECA VD desde implante, QRS > 120 ms prévio, fração ejeção ventricular 
esquerda (FEVE) < 50%, valvulopatia e fibrilação atrial. Por ecodopplercardiograma 
o diagnóstico visual de fusão das ondas E/A mitrais, ou soma duração de ambas  
< 40% ciclo cardíaco definiu a dissincronia AV. Resultados: Coorte de 34 pacientes 
(média 72 anos) onde o iPR basal > 263 ms foi bom preditor de dissincronia AV (63% 
sensível, 73% específico). Evidenciou-se que na relação: duração iPR/sincronia AV, há 
pacientes sincrônicos adaptados ao iPR longo (SAV, n = 15) e dissincrônicos (DSAV, 
n = 19). Os SAV têm iPR próximos da normalidade (200-262,9 ms), diferente dos 
DSAV (p = 0,027) majoritariamente com iPR > 300 ms. Há maior afetação clínica dos 
DSAV: 2 sintomas ou mais (p = 0,021). Todavia, nos DSAV apesar que globalmente 
o VTi melhora agudamente ás custas de ECA VD-QRS estimulado (p = 0,003), 
diferencia-se aqueles com dissincronia reversível (DSAV-S, n = 8), e os dissincronicos 
persistentes (DSAV-Ñ, n = 11). Esses (DSAV-Ñ) apresentam tendência (p = 0,072) a 
iPR mais prolongados, e os DSAV-S e os SAV maior uso de b-bloqueador (p = 0,016). 
Conclusão: Duração do iPR no BAV1 quando > 263 ms é preditor de dissincronia 
eletromecânica AV. Marcado prolongamento do iPR (> 300 ms) associa-se a maior 
severidade dessa dissincronia, enquanto a iPR menores é ausente (adaptação) ou 
reversível. Assim, em determinadas situações clínicas da ECA, algoritmos que visam 
minimizar a percentagem de estimulação VD pelo alongamento excessivo do iPR 
poderiam ser prejudiciais e, portanto, a utilização destes deve ser individualizada.

545
PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS EM PORTADORES DE CARDIOVERSORDES
FIBRILADOR IMPLANTÁVEL

CAMILA PARENTE OLIVEIRA; ANDREIA OLIVEIRA PINHEIRO; TATHIANE BARBOSA 
GUIMARÃES; CAMILA SILVA OLIVEIRA; LIVIA XAVIER SOARES FARAH; JOHNNY 
XAVIER SANTOS; KAROLINE MEDEIROS DIAS; ADRIANA MARTINS CARAMELO; 
SERGIO FREITAS SIQUEIRA; MARTINO MARTINELLI FILHO

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: O cardioversordesfibrilador implantável (CDI), indicado para prevenir 
a morte súbita cardíaca (MSC), costuma provocar limitações físicas e funcionais 
aos seus portadores. Essa percepção inadequada pode desestimular a prática de 
exercícios físicos. Apesar das evidências científicas indicarem que se trata de uma 
prática segura desde que não acarrete risco de trauma para o dispositivo. Objetivo: 
Traçar o perfil do nível de atividade física dos portadores de CDI assistidos em hospital 
terciário de atenção à cardiologia. Metodologia: Sub- estudo transversal, unicêntrico e 
descritivo, do projeto denominado COoperative Multiprofessional approach FOr better 
life in patients with implantable electRonic devices Trial (COMFORT) que aborda as 
relações psicossociais que envolvem portadores de Dispositivo Cardíaco Eletrônico 
Implantável. Foram entrevistados consecutivamente 80 portadores de CDI (± 53 anos, 
60% homens). Resultado: Dentre os pacientes entrevistados, 19 (24%) afirmaram 
praticar atividade física, enquanto 26% gostariam de realizar alguma atividade. 
Quando questionados se atividades não eram realizadas devido a presença do CDI,  
60 (75%) pacientes afirmaram que ao menos uma atividade foi limitada pelo dispositivo. 
Pacientes que vivenciaram choque apresentaram tendência em retomar atividades 
cotidianas e físicas. Não foi identificada relação entre gênero, idade, ocorrência e 
frequência de choque do CDI e relatos de limitação de percepção de atividade após 
o CDI. Conclusões: Portadores de CDI assistidos em hospital terciário de atenção 
à cardiologia, apresentam elevada taxa de restrição à prática de exercícios físicos, 
associadas a múltiplos fatores causais.

542
ABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL COM CATETER MULTIPOLAR PVAC GOLD 
E AUXÍLIO DE ECOCARDIOGRAFIA INTRACARDÍACA APÓS FECHAMENTO 
PERCUTÂNEO DE COMUNICAÇÃO INTERATRIAL

PAULO ALEXANDRE DA COSTA1; RAFAEL DE BIASE ABT1; EVANDRO SBARAINI1; 
DALMO ANTONIO RIBEIRO MOREIRA2; FÁBIO KIRZNER DORFMAN1

1.INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E RITMOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
SAO PAULO - SP - BRASIL; 2.ICRESP / IDPC, SÃO PAULO - SP - BRASIL.

Introdução: Já é bem conhecida a associação entre comunicação interatrial (CIA) e 
fibrilação atrial (FA), com manutenção do risco dessa arritmia mesmo após o tratamento 
dessa doença congênita. Atualmente, o fechamento percutâneo da CIA, com implante 
de prótese no septo interatrial é terapia efetiva. Nessa última situação, a ablação da 
FA é frequentemente não indicada ou postergada, particularmente pela dificuldade de 
se obter o acesso transeptal. Objetivo: Descrever caso no qual a ablação de FA foi 
realizada após fechamento percutâneo de CIA, utilizando cateter multipolar PVAC Gold 
e ecocardiografia intracardíaca. Relato de Caso: Paciente do sexo masculino, portador 
de CIA do tipo ostium secundum e de FA paroxística, com antecedente de acidente 
vascular cerebral isquêmico. Após tratamento percutâneo da CIA, evolui com piora das 
crises de FA, as quais tornaramse mais frequentes, duradouras e sintomáticas, com 
necessidade de atendimento médico de emergência em diversas ocasiões, apesar de 
tratamento medicamentoso. Ablação de FA foi realizada 8 meses após o fechamento 
da CIA, utilizando ecocardiografia intracardíaca para visualização da prótese em 
septo interatrial e guiar a única punção transeptal. Em seguida, posicionado cateter 
multipolar PVAC Gold em átrio esquerdo (figura) e feito o isolamento elétrico das 
veias pulmonares com sucesso, com curtos tempos de procedimento e de internação. 
Durante seguimento de 5 meses, paciente permanece assintomático e sem novos 
episódios de FA. Conclusões: A ablação de FA após fechamento percutâneo de CIA 
é factível, apresentando boa evolução. A ecocardiografia intracardíaca é fundamental 
para auxiliar na punção transeptal nessa circunstância, além de orientar a ablação.
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547
INFLUÊNCIA DO GÊNERO E DA IDADE NA ETIOLOGIA E NO TRATAMENTO DE 
PA CIENTES INTERNADOS POR SÍNCOPE

ROSE MARY FERREIRA LISBOA DA SILVA; GABRIELA VELOSO DE FREITAS; 
DANIELA TEREZA GONÇALVES MANSO; PAULO VICTOR ALVES PINTO

FACULDADE DE MEDICINA UFMG, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.

Síncope é uma condição clínica frequente, resultando em internação em 12% a 83% 
dos casos. Conforme sua etiologia, há diferenças quanto ao gênero e à idade de 
pacientes (pts) internados por síncope, porém há insuficiente informação sobre as 
diferenças quanto aos escores de risco, tratamento e aquelas variáveis, constituindo 
esses os objetivos deste estudo. Métodos: Foram avaliados 341 pts internados por 
síncope, consecutivamente, durante 18 meses. Os pts foram submetidos a ava-
liação clínica, estratificação de risco, investigação e tratamento, sendo o estudo 
observacional e prospectivo. Resultados: A média da idade foi de 50,7 anos, sendo 
61,4% mulheres. A idade foi maior nos homens (52,2 versus 48,9 anos, p = 0,03, teste 
de Mann-Whitney). Não apresentavam cardiopatia 127 pts e, entre os cardiopatas, 
97 apresentavam cardiopatia chagásica. Houve predomínio de cardiopatia entre os 
homens (P < 0,0001, qui-quadrado), seja a etiologia hipertensiva (70,9% homens), 
isquêmica (79,4%), dilatada (68,8%) e chagásica (58,7%). Entre homens e mulheres, 
a frequência cardíaca à admissão foi de 69,5 e 74,4 bpm, respectivamente (P < 0,001); 
os escores foram de 2,2 e 1,5 (Martin); 2,2 e 1,4 (OESIL), ambos com P < 0,0001; 
4,8 e 4,5 (EGSYS, p = 0,83); e a fração de ejeção foi de 0,49 e 0,54 (p = 0,04). A 
causa de síncope foi taquicardia supraventricular (64,3% nas mulheres), taquicardia 
ventricular (66,9% nos homens) e bradiarritmia (68,5% nos homens), P < 0,0001. Em 
2,9% dos pts a causa não foi identificada. Considerando a idade < 65 anos, houve 
menor proporção de pts com comorbidades (42,7%), menor pontuação dos escores 
(teste de Kruskal-Wallis) e predomínio de taquicardia supraventricular como causa 
(todas análises com P < 0,0001). O tratamento foi semelhante entre os gêneros 
(p = 0,19), porém o uso de antiarrítmico e/ou ablação foi feito em 83,4% dos pts < 65 
anos em relação ao implante de marca-passo (45,4%) e de cardioversor-desfibrilador 
(40%), P < 0,0001. Conclusões: Os homens apresentaram idade mais avançada, 
maior proporção de cardiopatas, escores com pontuações maiores e predomínio de 
taquicardia ventricular e bradiarritmia como causa da síncope. Não houve diferença de 
tratamento entre os gêneros, porém houve diferença quanto à idade, com implante de 
dispositivos cardíacos eletrônicos naqueles com maior idade.

550
SOBREVIDA DOS PACIENTES COM INFECÇÃO RELACIONADA AOS DIS PO 
SITIVOS CARDÍACOS ELETRÔNICOS IMPLANTÁVEIS CONFORME SUA ABOR
DAGEM

ROSE MARY FERREIRA LISBOA DA SILVA; ALESSANDRA DE SOUZA MACIEL

FACULDADE DE MEDICINA UFMG, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.

Com a expansão das indicações dos dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis 
(DCEI), houve um aumento desses procedimentos, resultando em melhora da 
qualidade de vida e da sobrevida dos pacientes (pts). Por conseguinte, houve um 
aumento da taxa de infecção, sendo importante o conhecimento sobre a abordagem 
desses pts. Objetivos: Avaliar as características dos pts com infecção relacionada 
aos DCEI, sua abordagem e sua sobrevida. Métodos: Entre 3874 pts submetidos 
ao implante de DCEI em uma única instituição universitária, 124 pts apresentaram 
infecção relacionada. Foram avaliadas suas características clínicas e laboratoriais, 
seu tratamento e sua evolução. Resultados: A média de idade dos pts foi 60,5 anos, 
78 homens, com número médio de implantes de 1,7 e tempo entre o implante e o 
diagnóstico de infecção de 128 dias (mediana). A fração de ejeção média foi de 
0,48; 63 pts apresentavam miocardiopatia dilatada e 50 pts eram chagásicos. Os 
DCEI eram marca-passo DDD em 43, VVI em 49, cardioversor-desfibrilador em 21 e 
ressincronizador em 11 pts. O principal agente etiológico foi o estafilococo (49,1%) e  
67 pts apresentaram também endocardite infecciosa. As médias dos valores de 
leucócitos e de proteína C reativa (PCR) foram de 8004/mm3 e 79,0 mg/L, res-
pectivamente. A média do tempo de internação foi de 33,9 dias. Foi feita remoção total 
do sistema em 96 pts, além do uso de antibiótico. A taxa de morte intra-hospitalar foi 
de 18,5% e a de mortalidade cardíaca total foi de 44,3% durante o seguimento clínico 
de 33,7 meses. Não houve associação entre morte cardíaca total e gênero, número 
de implantes, modo do DCEI e valores de leucócitos e PCR, porém a idade foi de 
65,3 anos, naqueles que faleceram, versus 56,5 anos nos sobreviventes, p = 0,006 
(teste de Mann-Whitney). A curva de Kaplan-Meier para mortalidade total apresentou  
p = 0,007 (IC 95% 62,4-96,1), considerando-se as modalidades de tratamento 
(somente antibiótico - 60% de mortalidade, remoção parcial - 50%; e total do sistema - 
44,7% de mortalidade), e p = 0,03 (IC 95% 60,0-96,6), considerando-se a presença de 
miocardiopatia dilatada. Conclusões: A taxa de infecção foi de 3,2% e de endocardite 
associada foi de 54% entre os pts com infecção relacionada aos DCEI. A sobrevida 
foi maior naqueles sem disfunção ventricular sistólica e nos quais foi feita a remoção 
total do sistema. 

548
PORTADORES DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL: PREVA
LÊNCIA DE PERFIL PSICOLÓGICO TIPO D E PERCEPÇÃO DA CARDIOPATIA DE 
BASE

LIVIA XAVIER SOARES FARAH; TATHIANE BARBOSA GUIMARÃES; ANDREIA 
OLIVEIRA PINHEIRO; RENATA A. ROCHA VAUGHAN; JOHNNY XAVIER SANTOS; 
ADRIANA MARTINS CARAMELO; CAMILA PARENTE OLIVEIRA; KAROLINE 
MEDEIROS DIAS; SERGIO FREITAS SIQUEIRA; MARTINO MARTINELLI FILHO

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: As reações diante e ao longo da situação do implante do cardioversor-
desfibrilador implantável (CDI), assim como a maneira que o paciente irá vivenciar 
sua nova condição de saúde e a evolução do seu quadro, podem ser fortemente 
influenciadas pelo padrão de comportamento ou traço de personalidade exibido 
pelo paciente. O individuo Tipo D possui traço de personalidade estável, sendo ca
racterizado especificamente pela presença simultânea de afetividade negativa e 
inibição social. Pacientes Tipo D aceitam menos o CDI, apresentam maiores níveis de 
ansiedade, depressão e preocupações relacionadas ao dispositivo, pior qualidade de 
vida e maior risco para ocorrência de arritmia ventricular. Objetivo: Identificar o perfil 
psicológico tipo D em portadores de CDI, considerando a percepção da cardiopatia 
de base em pacientes de hospital terciário de atenção à cardiologia. Metodologia: 
Sub-estudo transversal, unicêntrico e descritivo, do projeto denominado COoperative 
Multiprofessional approach FOr better life in patients with implantable electRonic 
devices Trial (COMFORT) que aborda as relações psicossociais que envolvem 
portadores de Dispositivo Cardíaco Eletrônico Implantável. Foram avaliados 250 
pacientes consecutivos por meio de instrumento específico  DS14 para diagnóstico 
de Personalidade tipo D. Resultados: 84 (34%) pacientes preencheram critérios de 
classificação de personalidade Tipo D. Estes apresentaram pior percepção de doença, 
considerada como mais ameaçadora, entretanto não afetou a crença pessoal de 
que o tratamento clínico poderia controlar a cardiopatia de base. Personalidade tipo 
D e o gênero feminino apresentaram mais chance de percepção de cardiopatia de 
base como algo que ameaça sua vida 2,9 (IC 1,7-5,2, P = 0,0001) e 2,2 (IC 1,2-3,8,  
P = 0,007), respectivamente. Conclusão: Portadores de CDI assistidos em hospital 
terciário de atenção cardiológica apresentaram elevada taxa de personalidade Tipo D 
e de percepção de doença como ameaça.

552
O USO DE TELEMETRIA EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO CLÍNICA PARA MO NI
TORIZAÇÃO DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA GRAVE: ES TUDO 
DE CASO

PATRICIA CRISTINA CARDOSO; ROZEMY MAGDA VIEIRA GONÇALVES; THIANE 
MERGEN; ERNANI BOHRER DA ROSA; ALINE NUNES HAAR; PATRICIA GODOY 
FANTON; ANA LUIZA PRESTES DA CRUZ

HCPA, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.

Introdução: A telemetria consiste em uma tecnologia de monitorização a distância 
através de comunicação Wi-Fi, sendo também utilizada para monitorar atividade 
elétrica cardíaca de pacientes com risco para arritmias com quadro clínico estável 
e que não necessitam de internação em Unidade de Cuidados Coronarianos ou 
Unidade de Terapia Intensiva. Objetivo: Relatar um caso de paciente com insuficiência 
cardíaca grave no pré-operatório de transplante cardíaco que fez uso de equipamen-
to de telemetria para monitorização cardíaca em unidade de internação clínica. 
Método: Relato de caso realizado em um hospital Universitário de Porto Alegre, no 
período de outubro de 2015 a fevereiro de 2016. Para este estudo, foram coletadas 
as informações em prontuário e relatos da prática diária dos autores. Resultados: 
L.C.S.R, sexo masculino, 53 anos, internou por Insuficiência Cardíaca grave, com 
indicação de transplante cardíaco. Conforme protocolo, foi transferido da UCC para 
unidade de internação clínica com estrutura para telemetria. Os dados monitorados 
foram transmitidos para UCC, e avaliados constantemente pela equipe médica e de 
enfermagem. Na presença de qualquer alteração, a equipe da UCC estabelecia contato 
com equipe de enfermagem da unidade através de BIP para verificar as condições do 
paciente e se necessário o médico da UCC se deslocava até a unidade para avaliálo. 
O paciente permaneceu nesta condição de monitorização até o transplante cardíaco. 
O paciente foi orientado sobre o objetivo da monitorização e sobre o funcionamento, 
assim como os cuidados durante o uso, tais como: não remover eletrodos, comunicar 
equipe na presença de algum sinal sonoro ou descolamento dos eletrodos, tomar 
banho com o equipamento, protegendo o mesmo em bolsa apropriada, não sair 
da unidade para não perder a área de cobertura do sinal, carregar o aparelho. A 
equipe de enfermagem realizou os cuidados de manutenção de uso do aparelho e 
contribuiu nas orientações ao paciente e família. Conclusão: O uso da telemetria 
para monitorização cardíaca em unidade de internação foi de extrema importância 
para garantir a qualidade da assistência ao paciente com insuficiência cardíaca na 
unidade de internação clínica, aumentou a segurança, tranquilizou a equipe e otimizou 
a ocupação dos leitos de cuidados intensivos.

7



Arq Bras Cardiol. 2016; 107(5Supl.2): 1-42 

Resumos Temas Livres

554
IMPLANTABLE LOOP RECORDERS FOR PATIENTS WITH SYNCOPE OR SILENT 
ATRIAL FIBRILLATION  FIRST EXPERIENCES WITH A NEW GENERATION OF 
DEVICES

ERNST GUNTER VESTER

LUTHERAN HOSPITAL, DÜSSELDORF, ALEMANHA.

The clinical value of implantable loop recorders (ILR) in patients with syncope of 
unknown origin or patients with cryptogenic stroke is well established now. Different 
randomized controlled trials and observational studies have shown, that there is a clear 
diagnostic benefit compared to conventional tools for the detection of bradyarrhythmias, 
pauses or tachyarrhythmias in syncope patients with formerly unknown arrhythmic 
disorders leading to definite therapeutic consequences. In patients with crytptogenic 
stroke is has been shown, that ILR may detect formerly unknown resp. silent atrial 
fibrillation (AF) episodes in up to 30% of pts after 3 years. Thus the usage of ILP is 
essential in cardiology nowadays. A new implantable cardiac monitor (ICM, BioMonitor 
2) was developed in order to improve diagnostic accuracy and overall performance. 
While the size was reduced, the sensing vector was increased. The longevity was 
prolonged up to 4 years incl. daily home monitoring transmissions. The device is full 
body MRI compatible (1,5 and 3,0 T). There are up to 6 triggers for arrhythmia detection 
implemented like AF, bradycardia, sudden rate drop, asystole, high ventricular rate and 
patient trigger. Over 1 h SECG recording memory is feasible (55 automatic episodes a 
55 seconds plus 4 patient triggered episodes). Up to 6 of those SECG transmissions 
per day are possible. In the BM 2 pilot study 30 patients with a standard indication for 
an ICM were included in Australia. The indications were syncope in 13 pts, symptomatic 
or asymptomatic AF in 13 pts and others in 11 pts. The median time from first skin cut 
to final positioning was 2,5 min and to last suture 9,0 min, the mean Incision size was 
15,8 mm. The R-Wave amplitude at 1 week of FU ranged in different positions from 
0,48 to 0,88 mV. After 1 month of FU the R-Wave amplitude didn’t change. The mean 
noise burden amounted to 1,3 and 2,3% resp. The device-related adverse effects were 
very low (2 SAE). The adherence to remote monitoring and transmission performance 
was excellent (93-100%) and the quality of the recordings was considerably high. We 
will report on the first experiences with the BM 2 in patients with syncope, cryptogenic 
stroke and AF ablation in Germany. Conclusion: BM 2 allows fast and easy insertion, 
provides reliable and accurate sensing and very low noise burden and enables high 
patient compliance.

556
CURRENT STATUS OF AF ABLATION IN PATIENTS WITH HEART FAILURE (CAS
TLEAF STUDY)

JOHANNES BRACHMANN

CLINIC OF COBURG, COBURG, ALEMANHA.

Catheter ablation of AF is an established therapeutic option in patients symptomatic 
from AF despite adequate rate control and pharmacologic rhythm control. Several 
studies have aimed at the effectivity of AF ablation in heart failure. Medical anti
arrhythmic drugs failed to improve prognosis (CHF-AF). The ARC-HF trial indicated 
that an ablation strategy produces improvements within 12 months in symptoms, 
neuro-hormonal status and objective physiological exercise capacity. The reduction in 
BNP with ablation might also have prognostic implications, particularly because BNP 
levels seem not to be affected by rhythm itself in HF. In addition, the CAMTAF trial 
found significant EF improvement at 6 months in patients with HF and reduced EF. 
Data from singlecenter studies indicate that catheter ablation success rates in patients 
with HFpEF are similar to those without ventricular dysfunction and resultant sinus 
rhythm is associated with improved systolic and diastolic function measures (E′/E and 
LV strain).Additionally, there were no major complications in the ensuing 36-month 
follow-up period. Three meta-analyses concluded that a single ablation in CHF patients 
is less effective than in patients without structural disease, but improves LVEF when 
redo procedures were indicated. Higher risks of complications were not detected. The 
functional capacity and quality of life show significant gain. However, there are no 
data concerning clinical outcome after AF ablation in heart failure. CASTLEAF is a 
prospective, randomized, multicenter study aiming to compare the effect of catheter 
ablation on mortality and morbidity with conventional treatment in HF subjects with AF. 
Patients with LV dysfunction (ejection fraction ≤ 35%), already implanted with a dual 
chamber implantable cardioverter defibrillator (ICD) with Home Monitoring capabilities, 
were enrolled and randomized 1:1 to undergo either AF ablation or standard. 398 
patients were successively enrolled. The ablated patients are constantly monitored 
remotely via Home Monitoring to detect any recurrences of AF episodes during an 
observational period of minimum 3 years for each patient. In conclusion, catheter 
ablation of AF in patients with heart failure can be effectively performed. Improvement 
of prognosis awaits the final results of the CASTLEAF study.

555
AN OPTIMISED APPROACH FOR RIGHT ATRIAL FLUTTER ABLATION: A POST 
HOC ANALYSIS OF THE AURUM 8 STUDY

THORSTEN LEWALTER

PETER-OSYPKA-HEART CENTER, MUNICH, ALEMANHA.

Purpose: Radiofrequency catheter ablation of typical atrial flutter can vary largely in 
duration from patient to patient. The purpose of this work was to determine optimal 
combination of ablation settings leading to the highest procedural efficacy. Methods: 
Our retrospective multivariate analysis comprised 448 patients undergoing atrial flutter 
ablation with non-irrigated 8-mm catheters at 19 clinical centers. Four procedural 
variables were included in the prognostic model: preset maximum temperature, 
preset maximum power, cathetertip material (gold vs. platinumiridium), and ablation 
technique (maximum voltageguided vs. conventional anatomical approach). Uni
va riate and multivariate analyses were performed using the logistic regression (for 
acute ablation success) and Cox constant proportional hazard models (for cumulative 
ablation time). Results: Significant multivariate predictors of acute ablation success 
were a higher preset maximum temperature (odds 1.083 per 1°C, P < 0.05) and gold-
tip catheter (odds 2.096, P < 0.05). Predictors of cumulative ablation time were the 
maximum voltage-guided ablation technique (hazard ratio 1.856, P < 0.001), higher 
preset maximum temperature (hazard ratio 1.039 per 1°C, P < 0.001), and gold-tip 
catheter (hazard ratio 1.225, P < 0.05). The combination of optimal settings (70°C, 
70 W, gold-tip catheter, maximum voltage-guided technique) increased the acute 
success rate from 91.7% (for the entire study cohort) to 100%, and reduced median 
cumulative ablation time from 8.3 to 4.3 min, median total procedure duration from 76 
to 55 min, and median fluoroscopy time from 14 to 7 min (see table). Conclusions: 
The combination of maximum voltage-guided gold-tip ablation at 70°C and 70 W was 
associated with 100% ablation success and minimal ablation times for non-irrigated 
ablation of atrial flutter.

559
ABLAÇÃO DE SUBSTRATO EPICÁRDICO EM PACIENTE COM SÍNDROME DE 
BRUGADA E TERAPIAS FREQUENTES DO CDI  RELATO DE CASO

JANUÁRIO DE PARDO MÊO NETO; FERNANDO PIZA DE SOUZA CANNAVAN; 
MÁRCIO JANSEN DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

RITMOCORDIS, CAMPINAS, SP, BRASIL.

Introdução: Estudos recentes sugerem que o substrato responsável pelo fenótipo e 
por episódios de arritmia maligna na Síndrome de Brugada (BrS) está localizado na 
face epicárdica da via de saída do ventrículo direito (VSVD) e pode ser alvo efetivo 
para ablação. Caso clínico: EFOH, 38 anos, masculino, com diagnóstico de BrS e ECG 
padrão tipo 1 persistente, história familiar de BrS e morte súbita, submetido a implante 
de cardiodesfibrilador implantável (CDI) em 2013 após 3 episódios de síncope. No último 
ano apresentou 51 detecções de taquicardias, recebendo 72 ATPs e 14 choques do CDI, 
mesmo em uso de quinidina. Optado por realizar estudo eletrofisiológico e ablação de 
substrato. O procedimento foi realizado sob anestesia geral, com monitorização invasiva 
da pressão arterial e com as terapias do CDI desabilitadas temporariamente. Realizado 
mapeamento eletroanatômico (EnSite Velocity®) com reconstrução da anatomia e 
fusão com tomografia computadorizada, sem identificação de potenciais patológicos 
no endocárdio do ventrículo direito (VD). Realizada estimulação ventricular programada 
(EVP) com ciclo básico de 600, 500 e 400 até S3 em ápice e VSVD sem indução de 
taquicardias. Realizada punção epicárdica subxifóide e mapeamento eletroanatômico 
com delimitação da área com potenciais patológicos (fragmentados, de baixa amplitude, 
com mais de um com ponente distinto, duração > 80 ms ou tardios), localizados na 
face epicárdica da VSVD. Realizada infusão de ajmalina e novo mapeamento com 
aumento da área de potenciais patológicos (figura 1). Realizada ablação com cateter 
irrigado (Flex Ability  St Jude Medical®) 40W, 45°C, 13 mL/min, com eliminação 
completa dos potenciais na área demarcada. O tempo total foi de 356 min, sendo 63 
min de fluoroscopia e 2.175s de radiofrequência. O ECG pós procedimento evidenciou 
normalização do padrão eletrocardiográfico, com perda do padrão tipo 1 (figura 2). Foi 
mantido sem medicação e no 2º dia pós operatório apresentou 2 terapias apropriadas 
do CDI. Reiniciada quinidina e realizado ecocardiograma que não evidenciou alterações. 
Recebeu alta no 3º dia pós operatório e desde então encontra-se assintomático, sem 
registro de terapias com 40 dias de evolução. Conclusões: O caso descrito reforça a 
hipótese de que pacientes com BrS e terapias frequentes de CDI podem ser tratados 
efetivamente com ablação do substrato epicárdico na VSVD.
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561
INCIDÊNCIA DE TVP APÓS ESTUDOS ELETROFISIOLÓGICOS E ABLAÇÕES, 
REVISÃO SISTEMÁTICA E META ANÁLISE

RODRIGO SILVA SILVA BARBOSA; VAGNER PEGORARO; VIDAL ESSEBAG; 
MARTIN BERNIER

MCGILL UNIVERSITY, MONTREAL, CANADÁ.

Introdução: Os dados a respeito da incidência trombose venosa profunda (TVP) e 
trombo-embolia pulmonar (TEP) são limitados. O objetivo desta revisão sistemática 
é determinar a incidência de TVP e TEP após procedimentos de eletrofisiologia. 
Métodos: buscas eletrônicas foram realizadas no dia de 24 de janeiro de 2016 
nas plataformas MEDLINE, EMBASE e Cochrane Library de estudos de inglês 
que documentam a incidência de TVP e TEP. Resultados: No total, 2864 estudos 
foram avaliados em termos de relevância, dos quais 16 foram incluídos na análise. 
A incidência de TVP após ablação de fibrilação atrial (FA) variou de 0% a 0,39[1-6] 
(tabela 1). A incidência de TVP após procedimentos do lado direito do coração variou 
de 0,03% a 2,38% (tabela 2), [1,7-13]. A incidência de TEP após ablação de FA só foi 
documentada em 1 estudo e foi de 0,29% [2] e após procedimentos do lado direito 
esta variou de 0% a 1.67%. Hematomas ocorreram mais frequentemente em pacientes 
pós ablação de FA e sua incidência foi superior à de TVP e TEP em ambos os grupos. 
Em estudos que fizram busca ativa com ultrassom doppler em todos os pacientes, a 
incidência de TVP assintomática foi documentada em até 21,2% dos pacientes após 
os procedimentos. Dois ensaios clínicos randomizados testaram o uso profilático 
anticoagulação no período peri-procedimento e tiveram resultados conflitantes. 
Conclusões: a ablação de FA tem uma menor incidência de TVP sintomática e TEP 
do que ablações do lado direito, provavelmente devido ao uso de anticoagulação 
no período periprocedimento. TVP assintomática parece ser comum, embora o seu 
significado não é claro. O risco de hematoma continua a ser importante e deve ser 
considerado quando se inicia a profilaxia pósoperatórias para tromboembolismo 
venoso após procedimentos do lado direito.

563
INFORMAÇÕES SOBRE ARRITMIAS OBTIDAS PELO GOOGLE SÃO MAIS 
ISENTAS EM INGLÊS DO QUE EM PORTUGUÊS.

TIAGO ZIMERMAN1; ANDRE ZIMERMAN1; ADRIANO NUNES KOCHI2; ANA PAULA 
ARBO MAGALHÃES2; MAURÍCIO PIMENTEL2; LEANDRO IOSCHPE ZIMERMAN3

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, PORTO ALEGRE, RS, 
BRASIL; 2.HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE, RS, 
BRASIL; 3.UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL E HOSPITAL DE 
CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.

Introdução: Ferramentas de busca online, como o “Google”, são utilizadas para 
pesquisar doenças, embora possuam risco inerente de apresentar resultados de 
baixa qualidade. Em relação aos de língua portuguesa, países de língua inglesa 
são usualmente mais desenvolvidos e possuem instituições de maior renome, o que 
poderia representar diferente perfil de confiabilidade nos sites de busca. Objetivo: 
Comparar, entre as línguas inglesa e portuguesa, a confiabilidade e a quantidade 
dos sites listados ao buscar temas ligados a arritmias ou a dispositivos cardíacos 
implantáveis. Métodos: Foi utilizado o “Google” para pesquisar, em inglês e em por-
tuguês, as palavras arritmia, bradicardia, cardiodesfibrilador, extrassístole, fibrilação 
atrial, marcapasso, morte súbita cardíaca, ressincronizador cardíaco, síncope e ta-
quicardia. Para avaliação de qualidade, os 10 primeiros resultados obtidos para cada 
termo foram classificados em duas categorias: isentos (universidades, hospitais, 
sociedades, artigos/diretrizes, governos) e não isentos (pessoais, de clínicas privadas, 
indústria). O percentual de isentos versus não isentos nos grupos inglês e português 
foi comparado usando teste de qui-quadrado com correção de Yates, sendo P < 0,05 
considerado significativo. Resultados: O número total de resultados obtidos na busca 
em inglês foi 3,34 vezes maior do que em português (46.334.000 versus 13.858.240), 
sendo consistentemente superior em cada um dos dez termos buscados. Entre os 10 
primeiros resultados obtidos na busca de cada um dos termos, houve maior percentual 
de isenção naqueles de língua inglesa em relação aos de língua portuguesa (51 versus 
32%; P < 0,01). Conclusão: A pesquisa por termos médicos em uma ferramenta de 
busca online apresenta, em português, não apenas menor quantidade de resultados, 
mas também menor grau de confiabilidade em relação ao observado em inglês.

562
ESTUDO PROSPECTIVO E RANDOMIZADO DA EFICÁCIA E SEGURANÇA DA 
ABLAÇÃO EPICÁRDICA DE TAQUICARDIA VENTRICULAR EM PACIENTES COM 
DOENÇA DE CHAGAS

CRISTIANO FARIA PISANI; CARINA HARDY; SISSY MELO; MUHIEDDINE OMAR 
CHOKR; HUGO BELLOTTI LOPES; LUCIANA SACILOTTO; TAN CHEN WU; 
FRANCISCO DARRIEUX; DENISE HACHUL; MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA

INSTITUTO DO CORAÇÃO - HC-FMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: O mapeamento e ablação epicárdico é frequentemente necessário 
em pacientes com cardiopatia não-isquêmica, especialmente pacientes com doen-
ça de Chagas. Entretanto, não existem estudos randomizados provando a sua su-
perioridade em comparação a ablação endocárdica exclusiva. Métodos: Foram 
selecionados 20 pacientes com doença de Chagas encaminhados para ablação de 
TV sendo randomizados para (1) ablação endocárdica exclusiva e (2) ablação endo 
e epicárdica. No grupo 2 a ablação era realizada na superfície que se observava os 
melhores sinais durante TV ou mapeamento de substrato. No grupo 1, a ablação era 
realizada inicialmente na superfície endocárdica apenas e se não existisse cicatriz 
ou a TV clínica se mantivesse indutível ocorria “crossover”. O end-point eficácia foi a 
não reindutibilidade da TV e segurança foi o índice de complicações. Resultados: A 
maioria dos pacientes eram do sexo masculino (7 endo e 6 no epi/endo), com idade 
mediana de 65 (Q1: 57 Q3 69) e 56 (Q1: 42 e Q3: 61; P = 0,03) e FEVE de 33 ± 6 e 
33 ± 11% (P = NS), respectivamente. No grupo endo exclusivo, a ablação falhou em 
oito pacientes e sucesso completo foi obtido em dois. Entre os oito com insucesso, em 
dois não foi realizado “crossover” e nos demais foi realizado, sendo que em três foi 
por não haver cicatriz endocárdica e nos outros três, a TV continuava indutível. Após o 
“crossover”, sucesso completo foi obtido em quatro, sucesso parcial em outros quatro 
e insucesso em dois. No grupo endo/epi, foi conseguido sucesso completo em três 
pacientes, parcial em 6 e insucesso em um. Foram realizadas aplicações epicárdicas 
em todos os pacientes. Foi observado significativamente menos insucessos no grupo 
combinado epi/endo (10% e 80%; P = 0,003). Quando se incluiu o “crossover”, essa 
diferença desapareceu (10% e 20%; P = 0,64), embora tenha ocorrido alto índice de 
“crossover” (60%). Ocorreu um número maior de punção do VD no grupo endo apenas 
após o “crossover”, porém essa diferença não foi significativa. O volume de sangue 
drenado após a punção do VD foi semelhante em ambos os grupos, assim como o 
número de pacientes e o tempo que o dreno foi mantido. Conclusão: Neste estudo 
randomizado de ablação epicárdica e endocárdica de TV em pacientes com Doença 
de Chagas, ocorreu menos insucesso na ablação quando a estratégia combinada 
endo e epicárdico foi utilizada. Ambas estratégias foram seguras.

564
SÍNCOPE EM PACIENTES COM CARDIOPATIA ESTRUTURAL. QUAL A IMPOR
TÂNCIA DO DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO? ESTUDO DE COORTE UNICÊNTRICO

MAICO FURLANETTO; MATIAS GALEAZZI FARINA; JOSE PLUTARCO 
GUTIERREZ YANES; TIAGO LUIZ LUZ LEIRIA; RAPHAEL BOESCHE GUIMARÃES

INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.

Introdução: Pacientes com cardiopatia estrutural comumente apresentam síncope 
secundária a patologia cardíaca de base, entretanto, alguns pacientes podem apre
sentar outros mecanismos para perda de consciência. Nosso estudo tem como objetivo 
descrever a evolução clínica de paciente com cardiopatia estrutural, que necessitaram 
de atendimento por síncope em nossa emergência; Definir as principais etiologias 
dos episódios sincopais; Avaliar se os escores prognósticos habitualmente usados 
para síncope possuem valor neste grupo de pacientes. Métodos: Estudo de coorte 
unicêntrico com pacientes diagnosticados com síncope e doença cardía ca estrutural, 
atendidos na emergência de nossa instituição entre 01/01/2012 e 31/12/2013. Os 
pacientes foram seguidos por 52 meses após o episódio inicial. O desfecho primário 
avaliado foi uma combinação de morte, retorno ao ser viço de emergência e reinternação 
hospitalar. Os pacientes foram estratificados de acordo com a etiologia da síncope e 
também através da aplicação de diferentes escores de risco. Resultados: No período 
do estudo foram atendidos 82.678 pa cientes no departamento de emergência de nossa 
instituição, destes, 160 (0,16%) foram atendidos por sín cope e eram portadores de 
alguma cardiopatia estrutural. O diagnóstico etiológico inicial foi de síncope vasovagal 
em 57 (36%) pacientes, cardiogênica em 87(54%), hipotensão ortostática em 10 (6%) e 
causas desconhecidas em 6 (4%). A média de seguimento foi de 33,8 meses. Sobrevida 
livre de desfechos primários foi menor em pacientes com síncope cardiogênica. Análise 
de regressão multivariada mostrou que pacientes com síncope cardiogência possuem 
OR 3,23 (IC 95%: 1,48-7,07: P = 0.03) para os desfechos primários quando comparados 
com dos pacientes diagnosticados com síncope vasovagal. Não existem diferenças na 
incidência de óbito durante o seguimento entre as diferentes etiologias de síncope. A 
avaliação com escores prog nósticos (OESIL, SÃO FRANCISCO e BOSTON) não ajudou 
para diferenciar aqueles com aumento do risco de eventos adversos. Conclusão: O 
diagnóstico diferencial entre síncope vasovagal, cardiogênica e hipotensão postural é 
de extrema importância, pois mesmo nos pacientes com cardiopatia estrutural, síncope 
vasovagal e hipotensão postural possuem melhor sobrevida e menor probabilidade de 
desfechos combinados de óbito, retorno a emergência e readmissão hospitalar.
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565
ESTUDO TRANSVERSAL DOS PRIMEIROS 1000 PACIENTES DO SERVIÇO DE 
ELETROFISIOLOGIA DO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

JÚLIA SANTANA TROMBETTA1; CATARINE BENTA LOPES DOS SANTOS1; 
ALEXANDRE KRELING MEDEIROS2; GUSTAVO GLOTZ DE LIMA3; MARCELO 
LAPA KRUSE3; LEONARDO MARTINS PIRES3; TIAGO LUIZ LUZ LEIRIA3

1.UFCSPA, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL; 2.PUCRS, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL; 
3.SERVIÇO DE ELETROFISIOLOGIA ICFUC, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.

Fundamento: O Estudo Eletrofisiológico (EEF) e a ablação por cateter constituem 
ferramentas essenciais no diagnóstico e tratamento das arritmias na prática clínica 
atual. Objetivos: Analisar as características epidemiológicas e os achados dos EEF 
diagnósticos e de ablação na população encaminhada ao serviço de eletrofisiologia 
do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Métodos: Foram incluídos de forma 
consecutiva e sem exclusão todos os pacientes submetidos a EEF com ou sem 
ablação, entre junho de 1997 a setembro de 2008. Materiais e Métodos: Avaliouse, 
sobretudo, dados demográficos, indicações para o EEF, principais locais de ablação e 
o desfecho do procedimento. Resultados: Dos 5723 pacientes submetidos à EEF no 
período de 1997 a 2016, analisou-se consecutivamente os 1000 primeiros, obtendo-
se uma média de idade de 45 anos (± 21), sendo 51% do sexo masculino e 49% do 
sexo feminino. 41% dos pacientes submeteram-se à EEF e 59% à EEF mais ablação. 
As indicações mais prevalentes para o procedimento foram as seguintes: taquicardia 
supraventricular (TSV) 49%, avaliação do sistema de condução 12,6%, taquicardia 
ventricular 7,5%, sincope 4,5%, flutter atrial (FTA) 4% e fibrilação atrial (FA) 3%. Dentre 
os ritmos basais, o mais prevalente foi o sinusal 77%, seguido de sinusal com pré-
excitação ventricular 13%, FA 3% e FTA 3%. Em relação aos intervalos intracavitários, 
a média de PA geral foi de 23 ± 10 mseg, AH 95 ± 34 e HV 43 ± 19. Das TSV, 19% 
dos pacientes possuíam dupla via de condução e 30% possuíam via anômala. Os 
locais mais comuns de ablação dos feixes acessórios foram na parede livre esquerda 
em 19% e na parede póstero-septal direita 16%. A taxa geral de sucesso nos 
procedimentos ablativos foi de 88%. Discussão: Este estudo representa uma amostra 
de um centro de referência em eletrofisiologia e traça o perfil dos pacientes submetidos 
à EEF com ou sem ablação.

567
FATORES PREDITORES DE FIBRILAÇÃO ATRIAL EM PORTADORES DE CAR
DIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA E CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL

FERNANDA BRASILIENSE LADEIRA; EDUARDO BENCHIMOL SAAD; CHARLES 
SLATER; LUIZ ANTONIO OLIVEIRA INACIO JUNIOR; LUCAS CARVALHO DIAS; 
PAULO JOAQUIM SIBILIO MALDONADO FILHO; RICARDO MOURILLHE-ROCHA; 
LUIZ EDUARDO MONTENEGRO CAMANHO

PROCARDIACO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.

Introdução: A fibrilação atrial (FA) é a arritmia mais comum em portadores de car-
diomiopatia hipertrófica (CMH), sendo importante causa de terapia inapropriada 
nesta população. Objetivos: O objetivo primário foi identificar fatores preditores de 
FA a médio e longo prazo. O objetivo secundário foi avaliar a ocorrência de terapia 
inapropriada. Material e Método: Tratase de estudo retrospectivo observacio nal 
que incluiu 35 pacientes portadores de CMH e cardiodesfibrilador implantável (CDI). 
77% por profilaxia primária e 23% por profilaxia secundária. Foram excluídos pa-
cientes com diagnóstico de FA prévio ou no momento do implante. Foram realizadas 
avaliações a cada 6 meses ou por referência de sintomas ou terapias do CDI. As 
seguintes variáveis foram analisadas: história familiar de morte súbita; síncope; TVNS; 
forma obstrutiva (gradiente ≥ 30 mmHg); FEVE <50%; septo >30 mm; aumento AE  
(> 40 mm); largura do QRS (> 120 ms). Foi também avaliado a ocorrência de terapias 
apropriadas e inapropriadas. A análise estatística foi realizada pelo teste exato de 
Fisher considerando p <0,05 significantemente estatístico. Resultados: A idade média 
foi 51,8 anos; 80% do sexo masculino. O período de seguimento foi de 48m (5-108 m).  
A ocorrência de FA através de interrogação do aparelho foi de 41% na população 
estudada. Dentre as variáveis analisadas a forma obstrutiva (RR = 7,22, IC95%: 1,00 
a 51,87, p = 0,049) e a FEVE < 50% (RR = 2,87, IC95%: 1,64 a 5,03, p = 0,0002) 
foram as preditoras de FA com significância estatística. 22,8% receberam terapias 
apropriadas por TV/FV. 14,2% receberam terapias inapropriadas, sendo que 2/5pt por 
taquicardia sinusal e 3/5pt por FA. Conclusão: Apesar do número limitado da amostra, 
a forma obstrutiva da CMH e baixa FEVE (<50%) foram os únicos preditores de FA na 
população estudada. A FA foi causa significativa de terapia inapropriada.

566
ANÁLISE DO PADRÃO DE NORMALIDADE DOS INTERVALOS INTRACAVITÁRIOS 
DE UMA AMOSTRA EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE PORTO ALEGRE

CATARINE BENTA LOPES DOS SANTOS; ALEXANDRE KRELING MEDEIROS; 
JÚLIA SANTANA TROMBETTA; MARCELO LAPA KRUSE; LEONARDO MARTINS 
PIRES; TIAGO LUIZ LUZ LEIRIA; GUSTAVO FREB POLENZ; MAURICIO NICOLA 
BRANCHI; CLARISSA GARCIA RODRIGUES; GUSTAVO GLOTZ DE LIMA

IC-FUC INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - SETOR DE 
ELETROFISIOLOGIA CARDÍACA, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.

Fundamento: O intervalo PR do eletrocardiograma reflete o tempo de condução do 
átrio direito alto até o ponto de ativação ventricular e consiste na soma dos intervalos 
intracavitários PA, AH e HV. Objetivo: Estudo observacional retrospectivo do banco de 
dados do Laboratório de Eletrofisiologia do Instituto de Cardiologia do RS - Fundação 
Universitária de Cardiologia (ICFUC). Foi traçado o perfil dos valores intracavitários 
da amostra estudada. Material: Pacientes submetidos a Estudo Eletrofisiológico (EEF) 
de 1997 a 2008 e considerados normais ao exame. Materiais e Métodos: Amostra de 
1000 pacientes, sendo 82 normais. Realizou-se estratificação por faixa etária e análise 
da diferença da média dos intervalos intracavitários nesses grupos. Resultados: De 
uma amostra de 1000 pacientes estudados no período, 8,2% foram considerados 
normais, ou seja, sem alterações no sistema de condução, sendo 54% mulheres e 
46% homens, com média de idade de 51 anos ± 18. Estratificou-se por faixas etárias e 
obteve-se a seguinte distribuição: 7% na faixa etária 1 (1-19 anos); 43% na faixa etária 
2 (20 a 54 anos); 50% na faixa etária 3 (≥ 55 anos). Na distribuição das médias dos 
intervalos intracavitários em cada grupo, obtiveram-se os seguintes resultados: faixa 
etária 1: PA = 19 ± 6; AH = 99 ± 15; HV = 37 ± 3; faixa etária 2: PA = 22 ± 9,5; AH = 83 
± 21; HV = 42 ± 7,5; faixa etária 3: PA = 27 ± 11; AH = 98 ± 26; HV = 47 ± 7 [P < 0,05 
para os intervalos AH e HV]. Discussão: Há poucos estudos que avaliam padrões de 
normalidade de intervalos intracavitários, e os estudos mais tradicionais contam com 
pequenas amostras. Nesta análise verificamos estes parâmetros em nossa população 
e estratificamos por faixa etária, obtendose diferença estatisticamente significativa de 
AH e HV entre os diferentes grupos.

568
ESCORES CHADS2 E CHA2DS2VASc ELEVADOS ASSOCIAMSE A ALTERAÇÕES 
ECOCARDIOGRÁFICAS NA CORONARIOPATIA EM RITMO SINUSAL

PAULO ALEXANDRE DA COSTA; DALMO ANTONIO RIBEIRO MOREIRA; 
RODRIGO BARRETTO; DAVID LE BIHAN; JORGE ASSEF; GUSTAVO MAURO 
MOHALLEM; KLEBER ROGÉRIO SERAFIM; RICARDO GARBE HABIB

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

Introdução: Os escores CHADS2 e CHA2DS2VASc são utilizados para a estra tifi-
cação de risco para eventos tromboembólicos em pacientes com fibrilação atrial. 
Recentemente, demonstrouse que pacientes coronariopatas com tais escores 
ele vados têm maior risco de tromboembolismo sistêmico (TES) independente da 
documentação de fibrilação atrial. A adição de alterações ao ecocardiograma (ECO) 
aos escores pode aumentar sua acurácia para estratificação de risco para TES. 
Objetivos: 1) Avaliar se pacientes coronariopatas em ritmo sinusal apresentam al
terações ao ECO proporcionais ao grau do escore CHADS2 e CHA2DS2VASc que 
podem justificar maior risco para TES; 2) Avaliar o efeito de cada componente desses 
escores sobre as variáveis do ECO. Metodologia: 111 pacientes coronariopatas em 
ritmo sinusal foram estratificados pelos escores CHADS2 e CHA2DS2VASc, e divididos 
em dois grupos (CHADS2 < 2 vs ≥ 2 e CHA2DS2VASc < 3 vs ≥ 3), e submetidos à 
ECO transtorácico e transesofágico, avaliandose volume indexado de átrio esquerdo 
(ViAE), massa ventricular esquerda (MVE), fração de ejeção do ventrículo esquerdo 
(FEVE), presença de disfunção diastólica de ventrículo esquerdo e velocidade de 
fluxo de apêndice atrial esquerdo (VF-AAE). Resultados: Os escores CHADS2 e 
CHA2DS2VASc associamse a alterações de ViAE, VFAAE e MiVE (tabelas 1 e 2). 
Além disso, o escore CHADS2 associa-se a FEVE reduzida e a disfunção diastólica 
(tabela 1). O componente “insuficiência cardíaca” associa-se com risco até 30 vezes 
maior de alterações ao ECO. Conclusões: 1) Pacientes coronariopatas com escores 
CHADS2 e CHA2DS2VASc elevados têm alterações ao ECO indicando maior risco 
para TES, mesmo na ausência de fibrilação atrial; 2) “Insuficiência cardíaca” é o maior 
determinante de alterações ao ECO; 3) A fibrilação atrial pode ser ou não o gatilho a 
deflagrar TES em pacientes com escores elevados; 4) Estudos prospectivos podem 
avaliar a indicação precoce de anticoagulação nessa população.

Tabela 1. Efeito do Escore CHADS2  
sobre variáveis ecocardiográfcas

Variável 
ecocardiográfca

Odds 
ratio 95% IC p

VIAE aumentado 5,1 2,212,2 < 0,001
VF-AAE reduzida 3,4 1,2-10,2 0,027
MIVE aumentada 2,8 1,2-6,8 0,019
FEVE reduzida 18,9 2,4-149,2 0,005
Disfunção diastólica 3,2 1,5-7,0 0,003

Tabela 2. Efeito do Escore CHA2DS2VASc elevado  
sobre variáveis ecocardiográficas

Variável 
ecocardiográfca

Odds 
ratio 95% IC p

VIAE aumentado 7,7 2,227,3 0,002
VF-AAE reduzida 8,6 1,167,3 0,041
MIVE aumentada 3,3 1,04-10,4 0,042
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569
EFEITO DE ALTA DOSE DE CAFEÍNA SOBRE ARRITMIAS CARDÍACAS EM PA
CIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA  ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO

MAURÍCIO PIMENTEL1; PRICCILA ZUCHINALI1; GABRIELA C SOUZA1; DIEGO 
CHEMELLO2; ANDRE ZIMERMAN1; VANESSA GIARETTA1; JOYCE SALOMONI1; 
BIANCA FRACASSO1; LEANDRO IOSCHPE ZIMERMAN1; LUIS EDUARDO ROHDE1

1.HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL; 
2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, SANTA MARIA, RS, BRASIL.

Introdução: A possível ação pró-arrítmica de cafeína é controversa. Poucos estudos 
avaliaram o efeito de altas doses de cafeína em pacientes com insuficiência cardíaca 
e disfunção sistólica do ventrículo esquerdo em alto risco de arritmias ventriculares. 
Objetivo: Comparar o efeito de altas doses de cafeína ou placebo na frequência de 
arritmias supraventriculares e ventriculares, tanto em repouso quanto durante um teste 
ergométrico limitado por sintoma. Delineamento: Ensaio clínico randomizado cruzado, 
duplocego. Material e Métodos: Foram incluídos pacientes com insuficiência 
cardíaca crônica com disfunção sistólica moderada a grave (fração de ejeção do 
ventrículo esquerdo inferior a 45%) e classe funcional (New York Heart Association) 
I-III. Pacientes receberam cápsulas de cafeína (100 mg) ou placebo, diluídas em 
5 doses de 100 ml de café descafeinado em intervalos de 1 hora, perfazendo um 
total de 500 mg de cafeína ou placebo no final do protocolo de 5 horas. Após um 
período de washout de uma semana, o protocolo foi repetido. Resultados: Foram 
incluídos 51 pacientes (60,6 ± 7 anos) com moderada a grave disfunção sistólica 
ventricular esquerda (fração de ejeção do ventrículo esquerdo = 29 ± 7%); 61% 
tinham um dispositivo de cardio-desfibrilador implantável. Não foram observadas 
diferenças significativas entre os grupos cafeína e placebo no número de extra-sístoles 
ventriculares (150 vs. 212 batimentos, respectivamente; p = 0,39) e supraventriculares 
(6 vs. 7 batimentos, respectivamente; p = 0,83), assim como em ciclos pareados, 
bigeminadas ou taquicardia não sustentada durante monitorização contínua do ECG 
(todos os valores de p > 0,10). Além disso, variáveis derivadas do teste de exercício, 
tais como extra-sístoles ventriculares e supraventriculares, duração do exercício, pico 
estimado de consumo de oxigênio e frequência cardíaca, não foram influenciados pela 
ingestão de cafeína. Finalmente, não observamos aumentos de arritmias ventriculares 
ou supraventriculares em pacientes com níveis mais altos de cafeína plasmática 
(> 9,5 mg/L), em comparação com os níveis plasmáticos mais baixos ou com o grupo 
placebo (todos os valores de p > 0,60). Conclusão: Ingestão aguda de doses elevadas 
de cafeína não induziram arritmias em pacientes com insuficiência cardíaca sistólica e 
com alto risco de arritmias ventriculares.

573
FORÇA DE CONTATO NA ABLAÇÃO ATRIAL ESQUERDA POR RADIO FRE QUÊN
CIA: UM EXCELENTE PREDITOR DE LESÃO ESOFÁGICA QUANDO AS DUAS 
ESTRUTURAS ENCONTRAMSE DIRETAMENTE CONTÍGUAS

GABRIEL ODOZYNSKI DA SILVA1; SAMUEL NEUBUERGER2; STEPHEN GOBLE3; 
PADRAIG O’NEILL4; ARASH ARYANA4; ANDRÉ D’AVILA5

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, FLORIANÓPOLIS, SC, 
BRASIL; 2.UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES, LOS ANGELES, 
ESTADOS UNIDOS; 3.ST. JUDE MEDICAL, INC, ST. PAUL, ESTADOS UNIDOS; 
4.MERCY GENERAL HOSPITAL AND DIGNITY HEALTH HEART AND VASCULAR 
INSTITUTE, SACRAMENTO, ESTADOS UNIDOS; 5.HOSPITAL CARDIOLOGICO 
SOS CARDIO, FLORIANÓPOLIS, SC, BRASIL.

Objetivo: O objetivo desse estudo é investigar qual variável biofísica influencia 
diretamente a formação de lesões na parede anterior do esôfago (lesão-eso), durante 
ablação por cateter de radiofrequência (RF) da parede posterior do átrio esquerdo. 
Métodos: Estudo ex vivo em coração excisado de suínos normais, onde fragmentos 
de tecido atrial esquerdo (AE) foram justapostos a segmentos esofágicos em banho 
de órgão isolado a 37ºC com pH/Temperatura constantes. Em seguida, aplicações de 
RF unipolares foram realizadas na superfície endocárdica do AE utilizando-se cateter 
de ablação de 3,5-mm irrigado com sensor de contato com respectivamente 5, 10, 20 
e 40 gramas e 10, 20 e 30 Watts liberados por 15, 30 e 60 segundos na presença/
ausência de sonda multi-sensor de temperatura esofágica. Resultados: No total, 
216 aplicações de RF foram validadas e analisadas (espessura AE = 2,8 ± 0,6 mm,  
espessura esofágica = 2,5 ± 0,5 mm). A ablação por RF usando 5, 10, 20 e 40 g 
produziram lesões no AE com profundidade de 1,4, 1,8, 2,3 e 2,7 mm e volumes de 
2,8, 4,2, 7,2 e 10,4 mm³, e lesão-esofágica com profundidade de 0, 0,1, 0,2 e 0,5 mm 
e volumes de 0, 0,5, 1,9 e 8,7 mm³, respectivamente. A força de contato (FCont) média 
não-associada a lesão-eso foi de 16 g. Em análise multivariada, a FCont mostrou-se 
como o mais poderoso preditor de lesão-eso (p < 0,001), com odds ratio (OR) = 3,0  
para cada aumento de 10 gramas na FCont (IC 95%: 2,2-4,1). A duração das 
aplicações de RF foi similarmente identificada como um preditor significativo de lesão-
eso (p = 0,038), com um OR=1,3, para cada aumento de 10 segundos na duração 
das aplicações de RF (95% CI: 1,0-1,5). A presença do sensor de temperatura é 
também marcador de risco para lesão-eso (OR = 2,7, 95% CI: 1,1-6,2), no entanto 
a potência utilizada na aplicação não foi preditora independente de lesão esofagiana. Na 
análise da curva ROC, a FCont gerou a maior área sob a curva para lesão-eso (0,80), 
seguida da duração das aplicações de RF (0,60), presença da sonda esofágica (0,57) 
e potência da aplicação (0,60). Conclusão: Em modelo ex vivo, quando AE e esôfago 
se encontram em contiguidade direta, a FCont é o melhor preditor de lesão esofágica 
durante a ablação por RF da parede posterior do AE. Aplicações de RF usando até  
10 g de FC não produziram lesão esofágica.

571
USO DA ADENOSINA PARA IDENTIFICAR CONDUÇÃO DORMENTE: NOSSA EX
PERIÊNCIA COM 65 CASOS

VAGNER PEGORARO; BEATRIZ TOSE PAIVA; RODRIGO SILVA SILVA BARBOSA; 
MOHAMED NAJEEB AL RAWAHI; GUILLAUME VIART; RICCARDO PROIETTI; 
VIDAL ESSEBAG; MARTIN BERNIER

MCGILL, MONTREAL, CANADÁ.

Introdução: Taquicardias por reentrada atrioventricular (TRAV) representam em 
torno de 40 por cento das taquicardias supraventriculares. Após ablação as taxas 
de recorrência giram em torno de 10 por cento. A adenosina tem sido descrita como 
uma ferramenta útil para avaliar a presença de Condução Dormente (CD) e predizer 
recorrência após uma ablação com aparente sucesso. Nós revisamos os pacientes de 
nosso serviço e avaliamos a presença de condução dormente e fatores que poderiam 
influenciar as taxas de recorrência. Métodos e Resultados: No total foram revisados 
65 estudos eletrofisiológicos e prontuários de pacientes submetidos a ablação de 
TRAV em que adenosina foi administrada realizados na McGill University Health Centre 
entre 2011 e 2015. A CD foi definida como a recuperação transitória da pré-excitação 
anterógrada em ritmo sinusal (em pacientes com WPW) ou da condução retrógrada 
pela via acessória com a estimulação ventricular após administração da adenosina. 
Apenas dois pacientes apresentaram CD (3%) e um deles apresentou posteriormente 
recorrência da condução pela via acessória (50%). O efeito da adenosina foi con-
siderado apenas quando houve ocorrência de bloqueio atrioventricular ou pro-
longamento do ciclo após sua administração. A taxa de recorrência geral após 
ablação foi 4,6%. Oitenta e cinco por cento dos pacientes tinham vias acessórias 
(VA) esquerdas e 96% foram ablados pela via retrógrada aórtica. 97% das ablações 
foram por radiofrequência sendo que em 85% das VAs esquerdas e 60% das VAs 
direitas um cateter irrigado foi utilizado. Mapeamento eletroanatômico foi usado em 
34% dos procedimentos. O tempo médio de ablação sobre o sítio de sucesso foi 188 
segundos. Esse tempo médio de ablação sobre o sitio de sucesso não foi descrito 
em outros trabalhos. Conclusões: A adenosina pode predizer recorrência em 1 dos 
dois casos em que houve CD. Acreditamos que a baixa taxa de recorrência e de CD 
em nosso serviço possa se dever pelo menos em parte à utilização de mapeamento 
eletroanatômico e cateteres irrigados em considerável parte dos casos e ablações 
prolongadas sobre o sitio de sucesso.

574
RELATO DE CASO: COMPLICAÇÃO VASCULAR APÓS IMPLANTE DE CAR DIO
DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO

ROBERTA BOARI GONÇALVES MOLINA1; CRISTIANO OLIVEIRA DIETRICH1; 
EVANDRO SBARAINI1; PAULO ALEXANDRE DA COSTA2; RAFAEL DE BIASE ABT2; 
CEZAR MESAS2; FÁBIO KIRZNER DORFMAN1

1.UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES - HOSPITAL LUZIA DE PINHO MELO, 
MOGI DAS CRUZES, SP, BRASIL; 2.ICRESP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: Os dispositivos eletrônicos implantáveis - marcapassos, ressin cro ni za-
do   res cardíacos e cardiodesfibriladores  tem sido amplamente indicados para me
lho rar a qualidade de vida e a morbimortalidade, em pacientes apropriadamente se 
lecionados, e seu uso tem aumentado consideravelmente. Complicações rela cio nados 
ao procedimento de implante desses dispositivos também tem sido relatados, tais 
como infecções, hematomas e sangramentos. Objetivo: Descrever caso clínico de 
complicação após implante de cardiodesfibrilador, relacionado à passagem do fio guia 
do sistema de cabos e eletrodos. Relato de Caso: Paciente do sexo masculino, 27 
anos, portador de doença de Chagas, apresentou taquicardia ventricular sustentada e 
instabilidade hemodinâmica, com função ventricular reduzida (fração de ejeção de 36%), 
sendo indicado implante de cardiodesfibrilador automático. Durante o pro cedimento, 
houve desprendimento do fio guia do sistema de cabo e eletrodo, não sendo possível 
retirá-lo no momento do implante. Paciente permaneceu internado com anticoagulação 
plena, por se tratar de corpo estranho intravascular, e as radiografias posteriores, 
realizadas diariamente, evidenciaram que fio guia migrou e alojou-se em região de veia 
ilíaca direita. Paciente submetido, então, a procedimento vascular para retirada cirúrgica 
do fio guia, por dissecção da veia safena em sua crossa, com sucesso. Permaneceu com 
anticoagulação oral por 15 dias após a cirgurgia, sem outras complicações.
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INFECÇÃO FACILITA A EXTRAÇÃO DE CABOSELETRODOS: EXPERIÊNCIA DE 
8 ANOS DE UM CENTRO HOSPITALAR

BRENO BERNARDES DE SOUZA1; CARLOS MACIAS2; JASON BRADFIELD2; ERIC 
BUCH2; NOEL GERARD BOYLE2

1.ESCOLA DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
(UFOP), OURO PRETO, MG, BRASIL; 2.CENTRO DE ARRITMIAS CARDÍACAS 
DA UNIVERSIDADE DA CALIFÓRNIA EM LOS ANGELES (UCLA), LOS ANGELES, 
ESTADOS UNIDOS.

Introdução: A utilização de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis (DCEI) 
tem crescido de maneira substancial, resultando em um aumento concomitante da 
necessidade de remoção de cabos-eletrodos devido a sua infecção ou mau fun-
cionamento. Os fatores de risco para complicações maiores neste procedimento 
são controversos, incluindo o modo como as diferentes indicações para remoção 
(eletrodo infectado ou disfuncional) influenciam o sucesso do procedimento. Tem 
sido sugerido que a infecção debilita o paciente e aumenta o risco de complicações, 
mas também pode vir a facilitar a extração devido a seu efeito debridante sobre o 
tecido cicatricial que envolve o cabo. Métodos: Foram analisados retrospectivamente 
todos os 138 pacientes submetidos a extração de cabos-eletrodos de março/2007 
até maio/2015 em um centro universitário hospitalar. O sucesso do procedimento 
foi considerado completo quando houve remoção completa de todos os cabos cuja 
extração havia sido planejada. Resultados: Infecção foi a indicação para a extração 
em 78 casos (56%) e mau funcionamento em 48 (35%). Os outros 12 casos (9%) 
tiveram indicações peculiares. Os grupos infeção e mau funcionamento tiveram 
características demográficas e médicas similares, assim como não houve diferença 
no tipo e no tempo de implante dos cabos removidos. Embora os pacientes do grupo 
infecção apresentaram maior número de cabos extraídos por procedimento (Mann-
Whitney: z = 4,24 P < 0,001), eles apresentaram menor frequência de necessidade 
de laser para a extração (66,7% vs 89,6%; p = 0,004), maior frequência de sucesso 
completo no procedimento (96,2% vs 83,3%; p = 0,013) e menor frequência de 
complicações maiores exigindo cirurgia de emergência (0% vs 6,3%; p = 0,025) (como 
avulsão cardíaca/vascular) quando comparados com o grupo mau funcionamento. 
Conclusão: Nossos dados sugerem que a infecção está associada com maior 
facilidade de extração de cabos-eletrodos de DCEI. Embora o tipo e o tempo de 
implante dos cabos não tenha diferido entre os grupos, o grupo infecção apresentou 
menor necessidade de laser para a extração, sugerindo que a infecção deve interferir 
com o depósito de colágeno e fibrose, levando a uma diminuição da adesão do cabo 
com consequente maior facilidade de extração. Essa maior facilidade deve explicar 
porque o grupo infecção apresentou menor taxa de complicações e maior taxa de 
sucesso no procedimento.

577
PRESCRIÇÃO DE TREINAMENTO FÍSICO EM PORTADORES DE MARCAPASSO: 
COMPATIBILIDADE ENTRE AS FÓRMULAS E O TESTE CARDIOPULMONAR

SILVANA NISHIOKA; DANIEL DORIO NISHIOKA; DENISE MOREIRA LOBO; 
PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA; MARTINO MARTINELLI FILHO; IVANI CREDIDIO 
TROMBETTA

INCOR-HCFMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: A Frequência Cardíaca (FC) é uma das variáveis fisiológicas mais uti-
lizadas para prescrição de exercícios e de fácil mensuração. Existem várias fórmulas 
para predição da Frequência Cardíaca Máxima (FCmax). Objetivo: analisar a 
compatibilidade das fórmulas “FC de reserva - FCres (Karvonen)” e “% da FCmax” 
preditas para a idade com o limiar anaeróbio (LA) e ponto de compensação respiratorio 
(PCR) obtidos no teste cardiopulmonar (TCP) em portadores de marcapasso (MP) e 
comparar a FC de prescrição de treinamento em diferentes faixas etárias, IMC > 30,  
em portadores de MP. Métodos: 38 portadores de MP, idade média 57,7anos, 
26(68%) sexo feminino. Foi realizado um TCP máximo em esteira rolante. Para o 
estudo da reprodutibilidade entres as medidas de FC foi utilizado o coeficiente de 
correlação intraclasses (ICC). Resultados: A reprodutibilidade da FC foi excelente  
(r = 0,767) e significativa (P < 0,001) entre LA e FCres60% teste, e excelente (r = 0,773) 
e significativa (P < 0,001) entre PCR e FCres80% teste. Na análise de subgrupos 
por faixa etária e IMC > 30: a) nenhuma das fórmulas analisadas tiveram qualquer 
grau de correlação em estimar as FC no LA e FC no PCR para faixa etária entre 
40-50 anos; b) a reprodutibilidade da FC foi moderada (r = 0,574) e significativa  
(p = 0,043) entre LA e FCres40% teste e FCres40% predita e foi excelente (r = 0,880) e 
significativa (P < 0,001) entre PCR e FCres80% teste para a faixa etária de 51-60 anos; 
c) foi excelente (r = 0,827) e significativa (P < 0,001) para a faixa etária de 61-70 anos 
e excelente (0,772) e significativa (p = 0,001) para IMC > 30, entre LA e FCres60% 
teste e foi moderada (r = 0,744) e significativa (p = 0,002) para a faixa etária de 61-70 
anos e moderada (r = 0,733) e significativa (p = 0,002) para IMC > 30, ambas entre 
PCR e FCres80% teste. Conclusão: Em portadores de MP, para a população geral do 
estudo, a prescrição de treinamento é possível utilizando-se a fórmula da FCres 60% 
e 80% obtidas no TE, quando o TCP não está disponível; para as faixas etárias de 
51-60 e 61-70anos e IMC>30, os percentuais de correlação da FCres são os mesmos 
daqueles observados para a população geral do estudo; e na faixa etária de 40-50anos 
não foi observado o mesmo resultado, possivelmente pelo reduzido tamanho amostral.

576
REGISTRO DE DADOS DO LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO AUTONÔMICA EM 
UMA INSTITUIÇÃO TERCIÁRIA

KÁRILA SCARDUELLI LUCIANO; CAROLINA ISABEL LEMES; TAN CHEN WU; 
LUCIANA SACILOTTO; MARTINA BATTISTINI PINHEIRO; MIRELLA FACCIN; 
FRANCISCO DARRIEUX; MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA; DENISE HACHUL

INSTITUTO DO CORAÇÃO - INCOR HCFMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: O Teste de Inclinação (TI) é um método diagnóstico aplicado na in-
ves tigação de síncope, pré-síncope, tonturas e outros sintomas paroxísticos rela-
cionados ao ortostatismo. Diferentes protocolos foram propostos e atualmente o TI 
é amplamente indicado para determinar a susceptibilidade de um indivíduo ao re
flexo vasovagal, além de melhor definir a fisiopatologia de disfunções autonômicas. 
Métodos: Registro dos exames de TI realizados num serviço terciário de fevereiro de 
2015 a maio de 2016. Foram coletadas informações clínicas dos pacientes (pts), assim 
como o protocolo utilizado, respostas encontradas e reprodutibilidade de sintomas. 
Os dados foram expressos em médias, desvio padrão e porcentagens. Resultados: 
Foram realizados 849 exames. A média de idade foi de 46,56 anos (com extremos de 
6 e 97 anos), mediana de 39,5 e desvio padrão de 47,37. 525 eram do sexo feminino 
(61,3%). A indicação do exame foi síncope em 561 pts (66,07%), pré-síncope em 134 
(15,78%) e em 95 (11,18%), tonturas. A posição ortostática era fator desencadeante 
dos sintomas em 610 pts (71,84%). Em 479 (56,41%) os sintomas tinham duração 
de minutos, em 342 (40,28%) de segundos e em 28 (3,29%) duravam horas. Em 284 
pts (33,45%) já havia ocorrido algum tipo de trauma relacionado à queixa principal. A 
frequência dos sintomas era diária em 58 pts (6,83%), em 79 (9,3%) semanal, em 69 
(8,12%) mensal e a maioria (75,73%) apresentava sintomas esporádicos (643 pts).  
O protocolo realizado foi basal prolongado em 145 (17,08%) casos e combinado 
em 704 (82,92%). Compressão do seio carotídeo foi realizada em 227 pts, dos 291 
acima de 60 anos (78%). Do total, 329 pts (38,75%) apresentaram resposta positiva, 
sendo 70 (8,24%) vasodepressora; 219 (25,79%) mista; 28 (3,29%) cardioinibitória 
2A e 12 (1,41%) cardioinibitória 2B. Foi observada resposta exagerada ao nitrato 
em 37 pts (4,35%), síndrome postural ortostática taquicardizante (SPOT) em 9 pts 
(1,06%); hipotensão postural em 17 (2,00%) e, em 35 casos (4,12%), observou-se 
padrão disautonômico. Hipersensibilidade do seio carotídeo foi constatada em 13 pts 
(1,53%). Dos pts cuja resposta foi positiva, houve reprodução dos sintomas clínicos em 
302 (91,79%). Conclusão: O TI foi de grande utilidade na identificação de pacientes 
susceptíveis a eventos disautonômicos entre indivíduos com sintomas paroxísticos 
inexplicados relacionados à ortostase.

578
REGISTRO DE EVENTOS HEMORRÁGICOS NO MUNDO REAL EM SEGUIMENTO 
DE 583 PACIENTES SOB USO DE NOVOS ANTICOAGULANTES ORAIS. SÃO 
SEGUROS?

KÁRILA SCARDUELLI LUCIANO; FRANCISCO DARRIEUX; CAROLINA ISABEL 
LEMES; LUCIANA SACILOTTO; MARTINA BATTISTINI PINHEIRO; TAN CHEN WU; 
MIRELLA FACCIN; DENISE HACHUL; MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA

INSTITUTO DO CORAÇÃO - INCOR HCFMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: O uso de novos anticoagulantes orais (NOACs) é uma nova realidade no 
tratamento dos pacientes com FA Não-Valvar. São necessários registros de “mundo 
real” quanto ao manejo dos possíveis eventos hemorrágicos à medida que a experiência 
com os NOAcs aumenta. Métodos: Registro prospectivo dos 583 pacientes em uso de 
NOACs, contados a partir do primeiro dia de uso, considerados eventos hemorrágicos 
importantes os que motivaram atendimento médico emergencial. Todos os pacientes 
eram vistos a cada 2 meses. Os dados foram expressos em médias e medianas 
simples e porcentagens, além da curva atuarial de sobrevida de KaplanMayer. Re
sultados: Do total de 583 pcts em uso de NOACs (285 Dabigatrana (Dbg) 48,88%; 
241 Rivaroxabana (Rvb) 41,34% e 57 apixabana (Apx) 9,78%). 9 apresentaram 
sangramento que motivou atendimento emergencial (1,54%). A média de idade foi de 
73,66 anos (maior idade de 93 anos - 2 pacientes e menor idade 47 anos - 1 paciente) 
e 5 pcts (55,5%) eram do sexo masculino. O escore CHADSVASC médio foi de 4 e 
HASBLED de 2,22. Dos pacientes que tiveram sangramento, 5 estavam em uso de 
Rvb (2,07% do total de usuários), 3 de Dbg (1,05% do total) e 1 de Apx (1,75% do 
total). O tempo médio de uso do NOAC até o sangramento foi de 236,4 dias (mediana 
181 dias). 4 pcts apresentaram hemorragia digestiva baixa, 3 hemorragia digestiva 
alta, 1 com hemorragia alveolar, 1 com miomatose uterina e 1 apresentou anemia 
sem causa definida. O clearence de creatinina médio foi de 51,33 ml/min. Médias 
de hemoglobina e hematócrito ficaram em 10,05 e 29,51. Nenhum pct precisou de 
crio preciptado ou hemodiálise. Reposição volêmica foi necessário em 3 pacientes e 
transfusão sanguínea em 2 casos. Um pct de 93 anos de idade evoluiu para óbito, 
após quadro de sepse no contexto da anemia. O anticoagulante foi reintroduzido em  
5 pcts, sendo optado por troca de NOAC em 2/9 casos e redução de dose em 2/9. Nos 
demais houve reconsideração da indicação por outros motivos (doença coronariana 
associada ou idoso frágil). Conclusões: O uso de NOACs se mostrou seguro no 
seguimento de mundo real neste registro, com baixa ocorrência de óbitos relacionados 
ao sangramento (1/583 = 0,17%) e sem diferença expressiva entre os mesmos. Estes 
sangramentos puderam ser controlados com medidas gerais e de reposição volêmica, 
sem necessidade de hemocomponentes complexos.
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582
O ESCORE CHA2DS2VASC INDEPENDE DA PRESENÇA DE FIBRILAÇÃO ATRIAL 
NA PREDIÇÃO DE MORTALIDADE EM PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR 
ENCEFÁLICO (AVE): UM ESTUDO DE BASEPOPULACIONAL EM JOINVILLE/SC, 
BRASIL

GABRIEL ODOZYNSKI DA SILVA1; NORBERTO CABRAL2; ANDRÉ D’AVILA3

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, FLORIANOPOLIS, SC, 
BRASIL; 2.UNIVERSIDADE DE JOINVILLE, JOINVILLE, SC, BRASIL; 3.HOSPITAL 
CARDIOLÓGICO SOSCARDIO, FLORIANÓPOLIS, SC, BRASIL.

Introdução:O escore CHA2DS2-VASc comtempla variáveis clínicas que podem 
estar relacionadas a morbi/mortalidade de pacientes com AVE mesmo quando 
não apresentam documentação de fibrilação atrial (FA). O objetivo deste estudo é 
avaliar o CHA2DS2-VASc como preditor de mortalidade em pacientes admitidos 
por AVE. Métodos: Trata-se de estudo coorte de base-populacional de 1983 pa-
cientes consecutivos internados por AVE entre os anos 2009 e 2014 na rede hos-
pitalar de Joinville/SC, todos indexados ao Banco de Registros de AVE Joinville 
(Biobanco JoinVasc). Os dados foram coletados por meio de entrevista/questionário. 
Resultados: De acordo com a classificação de TOAST para AVEs isquêmicos, 364 
pacientes apresentavam AVE aterotrombótico (18,5%), 450 cardioembólico (23%), 331 
lacunar (17%), 148 de etiologia indeterminada (7,5%) e 333 de outras etiologias (17%), 
222 AVEs hemorrágicos (AVEh) (11%) e 132 hemorragias subaracnóideas (6%). Em 
relação às variáveis clínicas do CHA2DS2-VASc, 26% dos pacientes tinham mais de 
75 anos, 23% com história positiva de AVC prévio, 71% com hipertensão arterial (HAS) 
e 27% diabetes mellitus (DM). O CHA2DS2-VASc medido do grupo estudado foi de 
2,8 ± 1,8 e não apresentou diferença entre os diferentes tipos de AVEs. Entretanto, a 
mortalidade variou de 5% nos AVEs lacunares a 57% nos AVEh e esteve diretamente 
relacionada ao CHA2DS2-VASc que quando ≥ 3 correlacionou-se a um Odds Ratio 
de 2,97 a 6,32 dependendo da etiologia do evento. Em pacientes com CHA2DS2-
VASc< 3 ou ≥ 3 a mortalidade oscilou respectivamente entre 2 a 45% e 10% a 73% 
dependendo diretamente do valor do CHA2DS2-VASc. Dos 190 pacientes com 
CHA2DS2-VASc igual a 0, apenas 27 (14%) vieram a falecer enquanto 59/106 (56%) 
e 36/44 (82%) pacientes com CHA2DS2-VASc respectivamente de 6 e 7, evoluíram 
para óbito durante 30 ± 18 meses. Pela regressão logística e Cox o CHA2DS2-VASc  
≥ 3 mostrou-se preditor independente para mortalidade (OR: 3,04 [2,47-3,73];P < 0,01) 
de alta sensibilidade (96%). A documentação de FA durante internação hospitalar 
apresentou predição de mortalidade exclusivamente à etiologia cardioembólica (OR: 
2,82 [1,87-4,27]; P < 0,01). Quando categorizada pela etiologia do AVE, a mortalidade 
foi maior em todos os grupos com CHA2DS2-VASc ≥ 3. Conclusão: O CHA2DS2-
VASc é preditor de mortalidade em todos os tipos de AVEs independentemente da 
presença de fibrilação atrial.

580
AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DAS FÓRMULAS DE PRESCRIÇÃO DE TREI
NAMENTO FÍSICO PARA PORTADORES DE MARCAPASSO

DANIEL DORIO NISHIOKA; SILVANA NISHIOKA; DENISE MOREIRA LOBO; 
PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA; MARTINO MARTINELLI FILHO; IVANI CREDIDIO 
TROMBETTA

INCOR-HCFMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: A predição da Frequência Cardíaca máxima (FCmax) pode ser feita 
através de várias fórmulas e é de fácil mensuração. Objetivo: Avaliar se as fórmulas de 
Karvonen “FC de reserva - FCres” e “% da FCmax” para o cálculo das FCs preditas para 
idade podem ser compatíveis com as FCs obtidas no limiar anaeróbio (LA) e no ponto 
de compensação respiratorio (PCR) do teste cardiopulmonar (TCP) em portadores de 
marcapasso (MP) e comparar a FC de prescrição de treinamento em diferentes faixas 
etárias, IMC > 30, nessa população. Métodos: 38 portadores de MP, idade média 
57,7anos, 26(68%) sexo feminino. Foi realizado um TCP máximo em esteira rolante. 
Para o estudo da reprodutibilidade entres as medidas de FC foi utilizado o coeficiente 
de correlação intraclasses (ICC). Resultados: A reprodutibilidade da FC foi excelente 
(r = 0,767) e significativa (P < 0,001) entre LA e FCres60% teste, e excelente (r = 0,773) 
e significativa (P < 0,001) entre PCR e FCres80% teste. Na análise de subgrupos por 
faixa etária e IMC > 30: a) nenhuma das fórmulas analisadas tiveram qualquer grau de 
correlação em estimar as FC no LA e FC no PCR para faixa etária entre 40-50 anos; 
b) a reprodutibilidade da FC foi moderada (r = 0,574) e significativa (p = 0,043) entre 
LA e FCres40% teste e FCres40% predita e foi excelente (r = 0,880) e significativa 
(P < 0,001) entre PCR e FCres80% teste para a faixa etária de 51-60 anos; c) foi 
excelente (r = 0,827) e significativa (P < 0,001) para a faixa etária de 61-70 anos e 
excelente (0,772) e significativa (p = 0,001) para IMC > 30, entre LA e FCres60% 
teste e foi moderada (r = 0,744) e significativa (p = 0,002) para a faixa etária de 61-70 
anos e moderada (r = 0,733) e significativa (p = 0,002) para IMC > 30, ambas entre 
PCR e FCres80% teste. Conclusão: em portadores de MP, para a população geral do 
estudo, a prescrição de treinamento é possível utilizando-se a fórmula da FCres 60% 
e 80% obtidas no TE, quando o TCP não está disponível; para as faixas etárias de  
51-60 e 61-70 anos e IMC > 30, os percentuais de correlação da FCres são os mesmos 
daqueles observados para a população geral do estudo; e na faixa etária de 40-50 
anos não foi observado o mesmo resultado, possivelmente pelo reduzido tamanho 
amostral.
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ABLAÇÃO POR CATETER DA FIBRILAÇÃO ATRIAL PAROXÍSTICA: RESULTADOS 
NA PRESENÇA DE TRONCO COMUM ESQUERDO
GABRIEL ODOZYNSKI DA SILVA1; ALEXANDER ROMENO JANNER DAL FORNO2; 
ANDREI LEWANDOWSKI2; HÉLCIO GARCIA NASCIMENTO2; ANDRÉ D’AVILA2

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, FLORIANOPOLIS, SC, BRASIL; 
2.HOSPITAL CARDIOLÓGICO SOSCARDIO, FLORIANÓPOLIS, SC, BRASIL.
Introdução: As veias pulmonares (VP) são frequentemente o local de origem da 
fibrilação atrial (FA). Ocasionalmente, as VPs esquerdas confluem em um tronco 
comum (TrCE) proporcionando uma estrutura mais simples para ablação por cateter. A 
hipótese desse estudo é que a presença do TrCE pode beneficiar as taxas de sucesso 
no tratamento ablativo da FA comparativamente ao padrão anatômico tradicional das 
VPs. Logo, tem-se como objetivo comparar as características clínicas e os resultados 
da ablação em pacientes com FA paroxística com ou sem TrCE. Métodos: Estudo 
do tipo casocontrole com 172 pacientes submetidos ao primeiro procedimento 
de ablação por cateter para FA paroxística refratária a drogas antiarrítmicas entre 
2010 e 2014 com follow-up mínimo de 12 meses. A informação foi coletada dos 
prontuários/registros utilizando-se instrumento digital e - então - indexada a uma base 
de dados online (SysCardio®). A presença do TrCE foi confirmada por Tomografia 
Computadoriza pré-procedimento, Eco intracardíaco (ICE) e construção de modelo 
atrial 3D com sistema de mapeamento eletroanatômico por impedância. Resultados: 
Foram analisados 172 pacientes com FAP, dos quais 30 (17%) possuiam TrCE. 
As características clínicas incluindo idade (58 ± 10 vs 62 ± 11), sexo (71% vs 69% 
homens), IMC (28 ± 4 vs 27 ± 3,5), FEVE (65 ± 8% vs 66 ± 9%), o diâmetro do AE  
(38 ± 5 mm vs 39 ± 6 mm) não diferiram entre os grupos não-TrCE e TrCE, 
respectivamente. Além disso, a prevalência de hipertensão arterial sistêmica (HAS), 
diabetes mellitus (DM), doença arterial coronariana (DAC), AIT/AVC prévio foi se
melhante entre os grupos. A severidade dos sintomas foi semelhante nos grupos 
estudos sendo o EHRA médio de 2 ± 0,3 em ambos os grupos. O CCS-SFA foi de 2,1 
± 0,8 e 1,9 ± 0,8 (p = 0,46) no grupo não-TrCE vs TrCE. Da mesma forma, o CHADS2 
e o CHA2DS2-VASc não foi diferente. Houve recorrência da FA em 27% dos pacientes 
do grupo não-TrCE e em apenas 14% dos pacientes do grupo TrCE (OR: 3,4 P < 0,05)  
após um seguimento de 34 ± 17 e 26 ± 15 meses respectivamente (Ver curva Kaplan-
Meier). A taxa de recorrência total foi de 19%. Conclusão: Pacientes com TrCE 
apresentam significativamente menor taxa de recorrência quando comparados a 
pacientes sem esta estrutura (OR: 3,4). Parece ser imprescindível relatar os resultados 
da ablação por cateter de FA na vigência de variações anatômicas das VPs.
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AVALIAÇÃO DO REMODELAMENTO ATRIAL E ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO 
PERCUTÂNEO EM RATOS COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA  UM NOVO MODELO 
EXPERIMENTAL DE FIBRILAÇÃO ATRIAL
LUÍS FELIPE NEVES DOS SANTOS1; EDNEI LUIZ ANTONIO1; ANDREY JORGE 
SERRA2; BRUNNO LEMES1; LARISSA EMILIA SEIBT1; APARECIDA MIEKO 
OKADA1; HELENITA ANTONIA OLIVEIRA1; PAULO JOSE FERREIRA TUCCI1; 
ANGELO AMATO VICENZO DE PAOLA1; GUILHERME FENELON1

1.UNIFESP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 2.UNINOVE, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Introdução: A insuficiência cardíaca (ICC) é um dos principais preditores de fibrilação 
atrial (FA), principalmente relacionado ao aumento atrial esquerdo e fibrose. A maioria 
dos modelos de FA utiliza grandes animais, com custos elevados. Recentemente, 
nosso grupo desenvolveu modelo de ICC induzida pela ablação epicárdica em ratos. 
Hipotetizamos que esse modelo possa apresentar indução de FA. Objetivo: Avaliar o 
remodelamento atrial e a inducibilidade de FA através do estudo eletrofisiológico (EEF) 
percutâneo em ratos com ICC induzida pela ablação epicárdica. Método: Toracotomia 
foi realizada em 41 ratos (400 g) para indução de ICC através da ablação na parede 
livre do VE (n = 21) e em controles SHAM (n = 20). Após 12 semanas, os animais 
realizavam ecocardiograma e eram anestesiados para realização de EEF percutâneo. 
A veia jugular interna direita era dissecada para introdução de cateter octapolar 1,6F 
(EPR, Millar Inst.). O ECG de superfície e 3 canais de eletrogramas intracavitários atriais 
e ventriculares foram gravados simultaneamente pelo polígrafo LabChart (figura). Para 
induzir FA, estimulação elétrica programada do átrio direito foi realizada (estimulador 
STG3008) com burst (1500 mV com intervalo de pulso de 20 ms) por até 25 segundos. 
Após o estudo, foi realizada histologia do átrio esquerdo (corante picrossirius red) 
para quantificar densidade de fibrose. Resultados: Ao ecocardiograma, o grupo ICC 
mostrava disfunção ventricular significativa (fração de encurtamento: SHAM 52% ± 2 vs. 
ICC 26 ± 2%; P < 0,0001) e átrio esquerdo maior (0,52 cm vs. 0,65 cm; p 0,0045) que o 
grupo SHAM. Houve maior inducibilidade de FA (episódios ≥ 2s de duração) no grupo 
ICC do que no SHAM (18/21 animais, 85%, vs. 10/20 animais, 50%; p = 0,01), além 
de mais episódios sustentados (episódios > 30s) de FA (13/21, 61%, vs. 5/20 animais, 
25%; p = 0,06). Também houve maior indução de episódios de FA de longa duração 
(> 15 minutos) no grupo ICC (7/21, 33%, vs. 1/20, 5%; p = 0,04). Foi observada maior 
densidade de fibrose no grupo ICC (38% vs. 23%; p = 0,05). Conclusão: Neste modelo 
de ICC, ocorre importante remodelamento atrial esquerdo (dilatação e fibrose) além de 
elevada inducibilidade de FA, especialmente das formas de longa duração (> 15 min). 
Esse modelo pode ser útil para o estudo experimental da FA na ICC.
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AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA E DA EFICÁCIA DA ESTIMULAÇÃO VENTRICULAR 
ESQUERDA ISOLADA PELO SEIO CORONÁRIO EM PACIENTES COM BLOQUEIO 
ATRIOVENTRICULAR AVANÇADO E FUNÇÃO VENTRICULAR PRESERVADA: 24 
MESES DE SEGUIMENTO DO ESTUDO SAFELV PACE

ELIZABETH SARTORI CREVELARI; CAIO MARCOS DE MORAES ALBERTINI; 
ISABELA DA COSTA MAURINO; KATIA REGINA DA SILVA; MARCELO LUIZ 
CAMPOS VIEIRA; WILSON MATHIAS JÚNIOR; MARTINO MARTINELLI FILHO; 
ROBERTO COSTA

INSTITUTO DO CORAÇÃO (INCOR) DO HCFMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: A hipótese do presente estudo é a de que o uso de um caboeletrodo 
de fixação ativa permitiria a estimulação ventricular esquerda (VE) isolada segura 
para portadores de bloqueios atrioventricular (BAV) com função ventricular normal ou 
discretamente alterada. Objetivos: Avaliar a taxa de sucesso, a segurança e a eficácia 
do caboeletrodo Medtronic StarFix® Modelo 4195 para a estimulação do VE pelo seio 
coronário, em comparação à estimulação convencional do ventrículo direito (VD). 
Métodos: Estudo clínico randomizado e simples-cego. Foram incluídos pacientes 
adultos com indicação de marca-passo (MP) convencional por BAV e função ventricular 
esquerda ≥ 0,40. A randomização aleatória (Grupo VD vs Grupo VE) ocorreu antes do 
procedimento. Os desfechos estudados foram: sucesso do procedimento, segurança 
e eficácia da estimulação do VE. Análise estatística foi utilizada para comparar a 
ocorrência dos desfechos em relação aos grupos VD e VE, com nível de significância 
de 5%. Resultados: De Jun/12 a Jan/14 foram incluídos 91 pacientes, sendo 56 
(61,5%) no grupo VD e 35 (38,5%) no VE. Todos os pacientes foram seguidos até 24 
meses após o implante. As características basais dos pacientes dos dois grupos foram 
similares (P = NS). As principais variáveis estudadas mostraram, respectivamente, 
para os grupos VD e VE: idade = 64,6 ± 11,9 e 68,4 ± 9,2 anos; sexo feminino= 57,1 
e 54,3%; CF IC NYHA I-II = 80,4 e 77,4%; FEVE= 59,1 ± 7,4 e 61,1 ± 4,4%. A taxa de 
sucesso do implante do eletrodo ventricular foi de 100% no grupo VD e de 63,6% no 
grupo VE. A principal causa de insucesso no implante foi estimulação frênica. Nos 24 
meses de seguimento, complicações foram detectadas em apenas 1 (1,8%) paciente 
no grupo VD e em 19 (54,3%) dos pacientes do VE. A principal complicação foi a 
estimulação frênica, que ocorreu em 12 (34,3%) casos. A taxa média de estimulação 
ventricular foi de 97,2 ± 0,02% no grupo VD e de 97,5 ± 0,02%, no VE. A eficácia 
da estimulação ventricular nos 24 meses de seguimento foi de 100% no grupo VD 
e de 88,6% no VE. Conclusão: O cabo-eletrodo de fixação ativa Medtronic StarFix® 
4195 mostrou-se inadequado, para estimulação isolada do VE de pacientes com BAV 
e função ventricular normal ou discretamente alterada, pela baixa taxa de sucesso 
cirúrgico e alta taxa de complicações, ambas, principalmente, por estimulação frênica.

585
IDENTIFICAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL E APLICAÇÃO DE ESCORE SIMPLI
FICADO DE RISCO DE TROMBOEMBOLISMO SISTÊMICO (HA2DS2F) EM PA
CIENTES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

ERALDO R F L MORAES; CLAUDIO CIRENZA; ANTONIO CARLOS DE CARVALHO; 
ANGELO AMATO VICENZO DE PAOLA

UNIFESP/EPM, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

A prevalência mundial de fibrilação atrial (FA) na população adulta varia entre 
0,1 e 4%. No Brasil, existe um pequeno número de estudos recentes para essa fi-
nalidade. O acidente vascular encefálico tromboembólico é a principal e mais grave 
complicação da FA. A estratificação de risco para prevenção de tromboembolismo 
ainda é subutilizada. O estudo objetivou estimar a prevalência de FA nas unidades 
básicas do Sistema Único de Saúde (SUS) e aplicar um escore de risco simplificado 
(HA2DS2F) por inquérito telefônico para identificar pacientes potencialmente de 
alto risco para tromboembolismo e avaliar se o tratamento está condizente com as 
diretrizes. Foi desenvolvido um sistema de recepção, confecção do laudo padronizado 
e transmissão de ECG à distância que permitiu estimar a prevalência de FA. Aplicou-
se uma entrevista telefônica fechada com questionário estruturado. Analisouse os 
resultados para aplicar um escore de risco simplificado para identificação de pacientes 
potencialmente de alto risco de tromboembolismo e avaliação global do tratamento. 
Foram avaliados 676621 ECG entre 2008 e 2016. A prevalência de FA foi de 2,21% 
no total, sendo 2,64% no sexo masculino e 1,92% no sexo feminino. A prevalência 
aumentou com a idade, notadamente após 70 anos. Em todas as faixas etárias acima 
dos 30 anos, a doença foi mais prevalente entre os homens (p < 0,001). Em relação à 
profilaxia de tromboembolismo, 143 (68,1%) dos pacientes estavam em uso de ácido 
acetil-salicílico (AAS) e 46 (21,9%) estavam em uso de varfarina ou femprocumona. 
Sobre o risco de tromboembolismo, apenas 7 (3,33%) pacientes obtiveram escore 
HA2DS2F igual a zero (baixo risco), 20 (9,52%) doentes igual a 1 ponto (moderado 
risco) e os outros 183 (87,14%) indivíduos obtiveram escore de 2 ou mais pontos 
(alto risco). Apenas 42 (22,95%) dos pacientes com alto risco estavam em uso de 
ACO, ao passo que a utilização do AAS foi relatada por 86,71% dos indivíduos desse 
grupo. Portanto, a prevalência de FA, em diversas regiões do Brasil, avaliada por 
telemedicina, é semelhante a que é encontrada em outras populações. O escore 
(HA2DS2F) por via telefônica é uma ferramenta viável e que pode ser incorporada 
para melhorar o atendimento e diminuir as complicações. O número de pacientes 
com potencial risco de tromboembolismo, que faz uso de anticoagulantes, está muito 
abaixo do recomendado pelas diretrizes.
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ABLAÇÃO DE VIAS ACESSÓRIAS PARAHISSIANAS PELAS CÚSPIDES AÓRTI
CAS: AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E SEGURANÇA
MUHIEDDINE OMAR CHOKR; CRISTIANO FARIA PISANI; CARINA HARDY; 
SISSY MELO; HUGO BELLOTTI LOPES; RENNER AUGUSTO RAPOSO PEREIRA; 
DANIEL MOREIRA COSTA MOURA; CYNTHIA APARECIDA DA SILVA ROCHA; 
XIMENA FERRUGEM ROSA; MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA

INSTITUTO DO CORAÇÃO DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO, INCOR, HCFMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
A radiofrequência (RF) tem se estabelecido como terapia definitiva no tratamento das 
vias acessórias. No entanto a localização dessas vias próximas ao sistema His-Purkinje 
torna a sua ablação limitada pelo risco de bloqueio átrio ventricular. Nesse contexto as 
taxas de recorrências e insucessos nas vias acessórias Para-Hissianas são maiores 
em relação às outras localizações.Objetivos: Descrever o resultado e a segurança 
dessa estratégia no tratamento de cinco pacientes com vias acessórias de localização 
Para-Hissiana submetidos à ablação por acesso retroaórtico. Método: Cinco pacientes 
com média de idade de 26+/-8 anos, encaminhados para ablação por pré-excitação 
ventricular manifesta. A localização Para-Hissiana foi definida através de mapeamento 
eletrofisiológico. Em todos os pacientes foi tentada ablação pela direita ao longo do 
anel tricúspideo por via femoral, e em 3 deles foi utilizado tentativa de ablação por 
acesso jugular, ambas as estratégias foram ineficazes em eliminar a condução pela 
via acessória. Optado por acesso retroaórtico, sendo realizado mapeamento sobre as 
cúspides aórticas com identificação de alvo adequado onde se demonstrava relação 
átrio/ventricular próxima a 1 (sugerindo transição da cúspide não coronariana com a 
cúspide coronariana direita). Aplicações de RF na transição das cúspides, em ritmo 
sinusal em 4 pacientes e durante taquicardia átrio ventricular em 1 paciente, utilizado 
ca teter ablador de 4mm, a 30W de potência e 60ºC, interromperam a condução pela via 
acessória em 4+/-2 segundos, não sendo observado aumento do intervalo PR ou ritmo 
juncional durante aplicação de RF por 60 segundos. Testes confirmaram bloqueio da 
condução bidirecional pela via acessória. Não ocorreram complicações. No seguimento 
de 16+/-6 meses não ocorreu recorrência da pré-excitação nos 5 pacientes. Conclusão: 
A ablação das vias acessórias Para-Hissianas através de acesso retroaórtico com 
cateter de ablação sobre as cúspides é uma estratégia eficaz e segura, podendo ser 
uma opção ao eletrofisiologista na terapêutica dessa complexa arritmia. A maior es-
tabilidade do cateter posicionado nessa região pode facilitar a ablação dessas vias 
acessórias. Estudos randomizados e prospectivos comparando a estratégia de acesso 
retroaórtico com a ablação convencional pelo anel tricúspideo são necessários para 
avaliar superioridade de uma abordagem sobre a outra.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E MEDICAMENTOSO DOS PACIENTE COM FIBRILA
ÇÃO ATRIAL SUBMETIDOS À CARDIOVERSÃO ELÉTRICA EM UM HOSPITAL DE 
REFERÊNCIA DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
VINICIUS KREPSKY DALMORO1; ANTÔNIO ALEXANDRE PINHEIRO CARVALHO2; 
HÉLCIO GARCIA NASCIMENTO2; ANDREI LEWANDOWSKI2; ALEXANDER 
ROMENO JANNER DAL FORNO2; FABRICIO BONOTTO MALLMANN2; MATHEUS 
NIENKOTTER TAVARES KUHNEN1; HUGO LEONARDI BALDISSEROTTO1

1.UNISUL, FLORIANOPOLIS, SC, BRASIL; 2.INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE 
SANTA CATARINA, SÃO JOSE, SC, BRASIL.
Introdução: A Fibrilação Atrial (FA) é a arritmia mais comum na prática clínica, sua prevalência e 
incidência aumentam com a idade, e estão associadas a doenças cardíacas estruturais. No Brasil 
pouco são os estudos epidemiológicos que re tratam o perfil dos indivíduos com FA. Objetivo: 
Identificar o perfil epidemiológico me di camentoso dos pacientes com FA submetidos à cardioversão 
elétrica. Método: Estudo observacional transversal de pacientes com FA que foram submetidos à 
cardioversão elétrica no período de 01/01/2010 à 31/12/2015. Discussão: Entre os prontuários 
analisados, 90 pacientes com fibrilação atrial foram selecionados para terem seus dados 
analisados. Do grupo, 58,9% eram homens e 41,1% mulheres, com idades média de 62,63 anos, 
variando entre 29-90 anos. Dentre as comorbidades, encontramos uma prevalência de 67,8% de 
hipertensão arterial sistêmica, 14,4% de diabetes mellitus, 8,9% de doença cardíaca isquêmica e 
10% de doença cardíaca não isquêmica. O tempo de início de fibrilação atrial na grande maioria 
foi indeterminado, 72,2% dos pacientes, e entre os pacientes com tempo de fibrilação conhecidos 
a média foi de 22,35 meses variando entre 48 horas do diagnóstico há 120 meses. A maioria dos 
pacientes utilizava algum tipo de medicação antes do procedimento, como demonstrado na tabela 
1. Após o procedimento, maior percentual dos pacientes utilizaram algum tipo de medicação, como 
evidenciado na tabela2. A cardioversão elétrica teve sucesso imediato em 78,9% dos pacientes 
e 48,2% dos paciente mantiveram o ritmo sinusal durante o acompanhamento. O tempo de 
acompanhamento foi variável, de 3 dias à 44 meses com uma média de 7,45 meses. Conclusão: 
Conclui-se que o grupo de pacientes analisados foi composto majoritariamente por homens com 
idade média de 62,6 anos, sendo em sua maioria hipertensos (67,8%). Houve maior prescrição 
de drogas antiarrítmicas e anticoagulantes após o procedimento. A maioria dos pacientes teve 
sucesso imediato da cardioversão para ritmo sinusal (78,9%), porém apenas 48,2% mantiveram o 
ritmo no acompanhamento pós cardioversão (média de 7,4 meses).

Tabela 1. Perfil medicamentoso  
dos pacientes antes da CVE

Drogas
Amiodarona 23 (25,6%)
Propafenona 1 (1,1%)
Sotalol 5 (5,6%)
Betabloqueador 34 (37,8%)
Bloqueador do canal Ca 4 (4,4%)
Digoxina 8 (8,9%)
Anticoagulante
Varfarina 20 (22,2%)
NACOs 9 (10%)

Tabela 2. Perfil medicamentoso  
dos pacientes pós CVE

Drogas
Amiodarona 45 (62,5%)
Propafenona 2 (2,8%)
Sotalol 3 (4,2%)
Betabloqueador 26 (36,1%)
Bloqueador do canal Ca 3 (4,2%)
Digoxina 2 (2,8%)
Anticoagulante
Varfarina 17 (23,6%)
NACOs 23 (31,9%)
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PACEMAPPING EM SISTEMA DE MAPEAMENTO ELETROANATÔMICO (CARTO 3)  
GUIANDO ABLAÇÃO DE TAQUICARDIA ATRIAL AUTOMÁTICA

CYNTHIA APARECIDA DA SILVA ROCHA; XIMENA FERRUGEM ROSA; ALEX 
GUABIRU; DANIEL MOREIRA COSTA MOURA; RENNER AUGUSTO RAPOSO 
PEREIRA; MUHIEDDINE OMAR CHOKR; CRISTIANO FARIA PISANI; CARINA 
HARDY; SISSY MELO; MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA

INCOR, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: As taquicardias automáticas, durante o estudo eletrofisiológico (EEF) não 
são facilmente induzidas e/ou sustentadas, o que as tornam de difícil mapeamento 
e ablação. Relato de Caso: Paciente masculino, 40 anos, apresenta-se para abla-
ção por radiofrequência (RF) de TA frequente e sintomática, já submetida a duas 
tentativas prévias, sem sucesso. Procedimento realizado com cateter irrigado 3,5 mm  
Smart Touch e mapeamento eletroanatômico (Carto 3). Durante monitorização do 
paciente, após infusão de isoproterenol, registradas extrassístoles atriais (EA) e TA 
não-sustentada com onda P isoelétrica em V1, negativa nas demais precordiais; DII 
negativa; DIII isoelétrica e negativa em DI e aVL. Durante mapeamento da região 
para-hissiana direita, houve supressão das extrassístoles. Infundido isoproterenol 
e procedida estimulação atrial, sem indução de novas arritmias. Optado, então, por 
pacemapping (PM) com utilização de três diferentes cores de tag no Carto, as quais 
designaram graus diferentes de concordância com a onda P da taquicardia. O PM 
concordante 12/12 ocorreu na região para-hissiana direita. Realizada aplicação de 
RF na região posterior de septo médio e alto do átrio direito, no local de melhor PM 
segundo os tags. Durante tais aplicações, observouse automatismo da extrassístole 
atrial clínica. Discussão: PM é amplamente utilizado como auxílio em ablações de 
taquicardias e extrassístoles ventriculares. Contudo, existem relatos na literatura que 
validam a utilização desta técnica em ablações de TA e EA, principalmente quando 
estas são automáticas e autolimitadas ao EEF. Sua maior limitação é a dificuldade 
em reconhecer a verdadeira morfologia da onda P, uma vez que frequentemente se 
sobrepõe à onda T. A associação do PM ao mapeamento eletroanatômico tem se 
tornado uma ferramenta importante, sendo utilizada recentemente por Hayashi, K et al, 
com boa taxa de sucesso imediato e baixa recorrência em 8 meses.
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CRIOABLAÇÃO DE PACIENTES COM FIBRILAÇÃO ATRIAL. ANÁLISE DE EX
PERIÊNCIA INICIAL

NILSON ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR1; CLAUDIO MUNHOZ DA FONTOURA 
TAVARES2; HECIO AFFONSO DE CARVALHO FILHO2; MARTHA V. PINHEIRO1; 
RODRIGO COSENZA PERIQUITO1; LEONARDO SIQUEIRA1; ANGELINA 
CAMILETTI1; MELISSA MAZZONI VIEIRA1; RAFAEL AUGUSTO RANGEL1; OLGA 
FERREIRA DE SOUZA1

1.REDE D´OR SÃO LUIZ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 2.HOSPITAL SÃO 
VICENTE DE PAULO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.

Fundamento: A crioablação para tratamento de fibrilação atrial (FA) foi recentemen-
te disponibilizada em nosso meio. Este método tem como vantagens téoricas sua 
simplicidade de execução e alguns indícios de melhor isolamento das veias pul-
monares. Objetivo: analisar os resultados da nossa série inicial de crioablação de 
FA analisando os dados intraprocedimento e os resultados clínicos e as complicações. 
Pacientes e Métodos: Submetemos 27 pacientes a crioablação de FA, entre abril 
de 2015 a agosto de 2016. A média de acompanhamento foi de 8 meses. A idade 
média foi de 55+12 anos. O tamanho médio do átrio esquerdo foi de 3,67+0,4 cm. A 
maioria dos pacientes (20/27) eram paroxísticos, sendo que em 26/27 este foi o primei-
ro procedimento. O CHADSVASC médio foi de 0,8+0,9, (moda 0). Nessa amostra 
21/27 pacientes utilizavam NOAC. A função de VE era normal em 26/27 pacientes. A 
maioria dos pacientes estava em uso de drogas antiarrítmicas (21/27), sendo a mais 
prevalente a amiodarona (10/27). A anatomia de 4 veias pulmonares foi encontrada 
em 21/27 pacientes. Nas veias direitas as aplicações eram feitas sob monitorização do 
nervo frênico.Todos os pacientes utilizaram termometria esofágica multipolar. Em caso 
de temperaturas esofágicas < 20 graus a aplicação era interrompida e endoscopia 
digestiva era solicitada. O procedimento consistia de punção transeptal única e 
atriografia esquerda. Seguia-se a introdução do criobalão e oclusão da veia a ser 
tratada e congelamento do balão observando-se os sinais elétricos veno-pulmonares 
em busca de desconexão elétrica. As aplicações eram de 3 min seguidas de uma 
segunda aplicação. Resultados: O tempo total de procedimento foi de 109 min, sendo 
28,17 min o tempo médio de radioscopia e 88,8 min o tempo de átrio esquerdo. O 
número de aplicações médio por veia foi de 1,96, sendo a temp. mínima atingida em 
média de -41,7ºC. Em 3 pacientes foi necessária interrupção precoce por temperatu-
ras esofágicas baixas, mas nenhum deles apresentou lesão esofágica. O sucesso 
intraprocedimento foi de isolamento de 99/101 veias abordadas. Dos 27 pacientes 25 
permanecem em ritmo sinusal no seguimento. Não foram observadas complicações. 
Conclusões: Nesta série de pacientes a crioablação se mostrou muito eficaz, tanto 
intraprocedimento quanto no seguimento clínico inicial. Os tempos de procedimento 
se mostraram adequados. Não houveram complicações.
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ALVOS CRÍTICOS E CRITÉRIOS DE SUCESSO IMEDIATO EM PROCEDIMENTOS 
DE DENERVAÇÃO CARDÍACA

ESTEBAN WISNIVESKY ROCCA RIVAROLA; DENISE HACHUL; CARINA HARDY; 
SISSY MELO; CRISTIANO FARIA PISANI; FRANCISCO DARRIEUX; TAN CHEN 
WU; MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA

INSTITUTO DO CORAÇÃO SP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: A denervação cardíaca tem sido utilizada para tratar pacientes que, ape-
sar da terapia convencional, apresentam pausas ventriculares, bloqueio átrioven
tricular (AV) avançado ou bradicardia sintomática. Até o momento, não existe con-
senso acerca dos critérios de sucesso imediato ou dos locais anatômicos críticos para 
uma atenuação vagal efetiva. O objetivo deste estudo é identificar as regiões críticas e 
determinar potenciais critérios imediatos de sucesso em procedimentos de denervação 
cardíaca. Métodos: Quatorze pacientes (50% masculino, idade média 34.0 ± 13,8 anos) 
com síncope cardioinibitória, bloqueio AV avançado ou pausas sinusais sintomáticas, 
sem cardiopatia estrutural, foram incluídos. Realizado mapeamento eletro-anatômi-
co dos gânglios parassimpáticos (GP) de forma sequencial, seguido de ablação 
por radiofrequência (RF). Antes e imediatamente após cada pulso de RF, foram 
aferidos a frequência cardíaca (FC), o tempo de recuperação do nó sinusal (TRNS), 
o ciclo de Wenckebach (CW) e o intervalo átrio-his (AH). O teste não paramétrico 
de Mann-Whitney foi utilizado para comparar os parâmetros antes e após a ablação. 
Resultados: Depois da ablação, observou-se um encurtamento significativo do 
intervalo RR (p = 0,0003), do CW (p = 0,03) e do intervalo AH (p = 0,007), embora 
o TRNS não tenha apresentado alteração significativa (p = 0,43). A elevação da FC 
foi de 23,8 ± 12,5% e o encurtamento do CW e do intervalo AH foi de 18,2 ± 11,5% e  
25,4 ± 18,2% respectivamente. A infusão endovenosa de Atropina (0,04 mg/Kg) não 
resultou em qualquer incremento adicional da FC, demonstrando uma modificação 
efetiva do tônus parassimpático. Durante o procedimento, verificou-se que a ablação 
de um único local da face esquerda (em 64% dos pacientes) ou da face direita do 
septo interatrial (em 36% dos pacientes), desencadeou 80% ou mais do encurtamento 
dos intervalos RR e AH observados. Conclusões: A ablação de pontos específicos 
das faces direita e esquerda do septo interatrial provoca um aumento significativo da 
FC e da capacidade de condução do nó AV. Estas áreas podem constituir regiões 
anatômicas críticas para a obtenção de uma modificação autonômica efetiva. O 
incremento da FC e o encurtamento do CW e do intervalo AH, associados a uma 
resposta negativa à Atropina poderiam ser considerados critérios de sucesso imediato.
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ANÁLISE DO ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO COMO ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO 
NA SÍNDROME DE BRUGADA

GABRIELA MIANA DE MATTOS PAIXAO; CAROLINA ISABEL LEMES; XIMENA 
FERRUGEM ROSA; LUCIANA SACILOTTO; FRANCISCO DARRIEUX; 
MUHIEDDINE OMAR CHOKR; CRISTIANO FARIA PISANI; TAN CHEN WU; DENISE 
HACHUL; MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA

INSTITUTO DO CORAÇÃO - INCOR - HCFMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: A Síndrome de Brugada (SB) é uma doença genética com risco potencial 
de morte súbita (MS). História de síncope, eletrocardiograma (ECG) com padrão tipo 
1 espontâneo e indução de taquicardia ou fibrilação ventricular (TV/FV) pelo estudo 
eletrofisiológico (EEF) são fatores de predição de alto risco. Entretanto, o papel do EEF 
na estratificação de risco (ER) é controverso. Objetivo: Avaliar o perfil dos pacientes 
com SB submetidos ao implante de cardiodesfibrilador implantável (CDI) após EEF 
com indução de TV/FV, bem como relação do protocolo utilizado com a ocorrência 
de terapias. Métodos: De 116 pacientes com SB, foram analisados 52 pacientes 
com padrão ECG de Brugada tipo 1, sem eventos prévios (síncope convulsiva ou  
TV/FV), submetidos ao EEF para ER adicional. O protocolo de estimulação ventricular 
programada constou de ciclo basal de 600/430 ms aplicados em ápice e via de saída do 
ventrículo direito (VSVD) com até 3 extraestímulos (S4). O EEF foi considerado positivo 
quando induziu TV/FV sustentada. Os dados foram analisados por meio de médias, 
porcentagens e análise de sobrevida pela curva KaplanMeyer (figura). Resultados: 
Dos 52 pacientes submetidos ao EEF, 18 foram positivos (34,6%). A idade mediana 
dos pacientes foi de 34 anos e 88,9% eram do sexo masculino. A maioria possuía ECG 
com padrão tipo 1 espontâneo e um terço eram sintomáticos (6/18), sendo síncope 
o mais frequente (5/6 pacientes). Dos 18 casos, 15 (83,3%) receberam CDI. Em um 
seguimento médio de 71 ± 39 meses, 2 (13,3%) pacientes apresentaram terapia 
apropriada (TAp) e 4 (26,7%) pacientes terapia inapropriada (TI). Os que receberam 
TAp eram assintomáticos, com arritmia induzida em S4, 1 em VSVD e outro em ápice 
e o PRV < 200 ms em apenas um paciente. Dos 4 pcts com TI, 3 tiveram indução de 
TV/FV em S4 (2 em VSVD e 1 em ápice), com PRV > 200 ms. Apesar do EEF positivo, 
16 pacientes (88,8%) não apresentaram evento, nesses a indução foi mais frequente 
em S4 (57,1%) e na VSVD (58,3%). Conclusão: Não foram identificados parâmetros 
eletrofisiológicos preditores de eventos em pacientes com TV/FV indutíveis no EEF.
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IMPACTO DA VARIAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM PORTADORES DE TE
RAPIA DE RESSINCRONIZAÇÃO CARDÍACA

CAIO VITALE SPAGGIARI; SERGIO FREITAS SIQUEIRA; CAMILA SILVA OLIVEIRA; 
SILVANA NISHIOKA; ANISIO ALEXANDRE PEDROSA; RICARDO ALKMIM 
TEIXEIRA; CINTHYA GUIRÃO; ROBERTO COSTA; KAROLINE MEDEIROS DIAS; 
MARTINO MARTINELLI FILHO

INCOR- HCFMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: Determinou-se que a terapia de ressincronização cardíaca (TRC) é capaz 
de diminuir a resposta da atividade neuronal simpática muscular (ANSM) durante o 
esforço. Além disso, trabalhos de nosso grupo determinaram uma dissociação entre 
a melhora da ANSM e a resposta hemodinâmica. Do mesmo modo, notouse que 
nestes pacientes sem uso de TRC, que o uso de betabloqueador poderia gerar uma 
estagnação da frequência cardíaca (FC) durante o esforço. Objetivos: Determinar o 
impacto do aumento da FC em portadores de TRC sobre: volume sistólico de ven -
trículo esquerdo (VS), débito cardíaco (DC) e resistência vascular periférica (RVP) 
durante protocolo de exercício isométrico. Metodologia: Participaram do estudo se
te pacientes respondedores à TRC, do Ambulatório de Marcapasso do Instituto do 
Coração. A idade média dos pacientes era de 54 anos, 3 (43%) do sexo masculino, 
5 idiopáticos e 2 chagásicos. Três encontravam-se em classe funcional (CF) II e 4 
(57%) em CF I. A média da fração de ejeção de ventrículo esquerdo foi de 35,4%. 
Estes pacientes foram submetidos ao protocolo de exercício isométrico (30% de 
contrapressão voluntária máxima). O protocolo compreendeu três fases: basal, es-
forço e recuperação, com du ração de 3 minutos em cada fase. Após, o protocolo foi 
repetido com o aumento da FC determinada pela TRC (10% em relação à FC de pico 
do protocolo inicial). Os dados hemodinâmicos foram obtidos usandose aparelho de 
cardioimpedânciaNICAS®. Analisou-se as variáveis paramétricas pelo teste T e as não 
paramétricas pelo teste de Mann-Whitney. Resultados: Houve diferença entre a FC 
do Protocolo Inicial (PI) e do Protocolo com FC Ajustada (PFA), respectivamente (81 
± 0,67 bpm vs 93 ± 0,82 bpm, P < 0,0001). Ocorreu aumento do DC entre PI e PFA, 
respectivamente (3,97 ± 0,08 l/min vs 4,9 ± 0,29, P = 0.018). Notou-se diminuição 
da RVP entre PI e PFA, respectivamente (1651 ± 165,4 R vs 1331 ± 166,0 R,  
P = 0,0006). Não se observou diferença entre o VS entre PI e PFA, respectivamente 
(54,7 ± 9,69 ml vs. 55,8 ± 3,11 ml, P = 0,51). Conclusão: O aumento da FC determinada 
pelo dispositivo de TRC é capaz de elevar o DC e gerar queda na RVP durante exercício 
isométrico de moderada intensidade em pacientes respondedores à TRC.

599
ABLAÇÃO DE TAQUICARDIAS SUPRAVENTRICULARES COM VIAS PARA HIS
SIANAS E TAQUICARDIA POR REENTRADA NODAL EM JOVENS UTILIZANDO 
CRIOABLAÇÃO: EXPERIÊNCIA INICIAL NO BRASIL

ROGERIO BRAGA ANDALAFT1; BRUNO PEREIRA VALDIGEM1; NILTON 
CARNEIRO SILVA1; MARCIA MAKDISSE1; MARCELO KATZ2; GUILHERME 
FENELON1; MARCO PERIN2; MARCELO FRANKEN2

1.HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN - CENTRO DE ARRITMIA, SÃO PAULO, 
SP, BRASIL; 2.HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: A prevalência de WPW, varia de 0,04% a 0,31% em crianças e é de 0,15% 
em adultos. Estudos nacionais estimam a prevalência de 0,1% na população geral 
com 0,13% em adolescentes. A localização parahissiana (PH) as vezes impede a 
ablação por radiofrequencia (RF) pelo risco de BAVT inflingindo aos jovens limitações 
esportivas. Assim, a crioablação (CRIO) se mostra segura e eficaz para modificar a 
historia de vida destes pacientes (p) e tratar estes circuitos arritmogênicos. Objetivo: 
Descrever 7 procedimentos em jovens portadores de vias acessórias PH e uma dupla 
via nodal tratadas com crioablação focal. Métodos: Foram tratados 5 p jovens, 4 masc 
e 1 fem, (média de 15.6 anos, mediana 13 anos). Todos os p possuiam vias acessórias 
de localização anterosseptal (PH). Um p durante o estudo desencadeou também 
TRN. Três p possuiam tentativa prévia de ablação por RF com insucesso devido 
a localização da via. Três p eram atletas (taekendô, futebol e atletismo).Utilizamos 
cateter de CRIO de 6 mm associado à cateteres decapolar para mapeamento do 
anel mitral e quadripolar deflectivel para mapeamento do feixe de His. Os acessos 
vasculares foram realizados pelas veias femurais com introdutores 6 e 7F. Um p 
necessitou de uso de baínha não deflectivel para posicionamento do cateter de CRIO. 
Todos p receberam criomapeamento com desmascaramento do sinal de His no cateter 
sem bloqueio e receberam aplicação por 4 min de CRIO a -70ºC. quatro pacientes 
receberam reforço sendo dois de 4 min e dois de 2 min. Um p apresentou bradicardia 
aos 30s de reforço (reflexo vagal). Resultados: Todos os p apresentavam após o 
crio mapeamento (CRIOm) a presença de sinal do feixe de His no ponto de maior 
precocidade da pré excitação. O CRIOm (-30ºC) foi de 2 min e foi seguido da aplicação 
de CRIO por 4 min a -70ºC com desaparecimento da PE e aumento do intervalo AV. O 
sucesso em sala foi de 100% e no seguimento clínico (medio de 5,6 meses, maior 10 
meses) de 86% (recorrencia de uma pré excitação sem taquicardia tratada em novo 
proc.). Os reforços conforme descritos foram realizados em 80% dos p, com objetivo 
de mais 4 min. A interrupção ocorreu por bradicardia ou aumento do intervalo AV. Não 
houveram complicações durante ou após o procedimento. Conclusão: A CRIO é um 
método eficaz e seguro no tratamento de pacientes jovens com vias acessórias de alto 
risco para ablação convencional.
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MÚLTIPLAS CAUSAS DE SÍNCOPE EM PACIENTES COM DISTROFIA MIOTÔNICA

IEDA PRATA COSTA1; RONALDO VASCONCELOS TAVORA2; ARNOBIO DIAS DA 
PONTE FILHO3

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA, FORTALEZA, CE, BRASIL; 2.HOSPITAL 
DE MESSEJANA, FORTALEZA, CE, BRASIL; 3.HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE, 
FORTALEZA, CE, BRASIL.

Objetivo: Demonstrar através da análise de um caso, a importância de uma investi
gação detalhada das possíveis causas de síncope em pacientes com distrofia miotônica. 
Caso Clínico: Tratase de uma paciente (pt), 32 anos, portadora de dis trofia miotônica 
tipo I, diagnosticada através de quadro clinico e biopsia muscular, sem estudo genético. 
Apresentava sincope recorrente precedida de tontura com rápida recuperação e sem 
sintomas residuais. O Ecg basal apresentava flutter atrial típico com alta resposta 
ventricular e distúrbio de condução pelo ramo esquerdo. A fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo era de 45%. A pt foi submetida a estudo eletrofisiológico que evidenciou: 1. 
flutter atrial istmo-dependente anti-horário, sendo realizada ablação com sucesso (fig 1).  
2. Intervalo HV prolongado (90 ms) (fig 2). 3. Durante a estimulação programada foi 
induzida taquicardia com QRS largo com padrão BRE, sendo diagnosticado taquicardia 
ramo a ramo(Potencial de HIS e potencial de ramo direito persistentemente precedendo 
cada ativação ventricular) (fig 3). Foi realizado mapeamento do Ramo Direito e ablação 
do mesmo, in ter rom pendo a taquicardia(fig 4). O ECG final demostra BRD. A pt foi 
submetida ao implante de marcapasso DDD. Conclusão: A distrofia miotônica está 
associada a distúrbio de condução em 40% casos, taquiarritmias atriais em 25% casos 
e menos frequente às taquicardias ventriculares, principalmente por reentrada ramo a 
ramo. Nesta pt, haviam as três alterações associadas a esta patologia e estas poderiam 
ser as causadoras de sincope.
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ESTUDO PROSPECTIVO DA INCIDÊNCIA DE LESÕES ESOFÁGICAS PÓS ABLA
ÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL
DANIEL MOREIRA COSTA MOURA; RENNER AUGUSTO RAPOSO PEREIRA; 
CYNTHIA APARECIDA DA SILVA ROCHA; XIMENA FERRUGEM ROSA; CECÍLIA 
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LABORATÓRIO DE ELETROFISIOLOGIA - INSTITUTO DO CORAÇÃO - INCOR 
HCFMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Introdução: Lesão por radiofrequência pode se extender além do miocárdio atrial po dendo atingir 
o esôfago e eventualmente causar fístula átrio-esofágica. A incidência de lesões esofágicas é 
controversa na literatura. Objetivos: Avaliar prospectivamente a incidência de lesões esofágicas, 
na vigência de monitoramento da temperatura esofágica, pós ablação de fibrilação atrial (FA). 
Método: 69 pacientes submetidos à ablação de FA antral e com temperatura esofágica monitorada 
continuamente rea lizaram endoscopia digestiva alta (EDA) independente da temperatura atingida. 
EDA foi realizada em até 3 dias após o procedimento. Quando a temperatura atingia valores maiores 
que 38,5ºC às aplicações eram interrompidas e reiniciadas somente após o retorno a níveis inferiores 
à 37ºC, Nestes locais, a potência de aplicação da radiofrequência foi reduzida, de 30 W para 20 W,  
cateter com sensor de contato e 50 W para 30 W, cateter 8 mm. As lesões esofágicas foram 
classificadas em 3 tipos: hematoma, eritema e úlcera. Para análise estatística entre os grupos foram 
utilizados média, desvio-padrão, teste exato de Fisher (variáveis analíticas) e teste Wilcoxon-Mann-
Whitney (variáveis contínuas), significância estatística foi considerada se P < 0,05. Resultados: 
Na figura estão sumarizados os dados e os resultados obtidos. Os dois grupos eram semelhantes 
quanto a idade, sexo, tamanho do átrio esquerdo, fração de ejeção, tipo de FA, uso de cateter com 
sensor de contato e temperatura máxima atingida. 10 pacientes (14,5%) tiveram lesões esofágicas: 
um paciente teve hematoma, outro teve eritema e 6 pacientes com úlceras (tamanho médio: 6 mm 
SD ± 3,2). Não houveram outras complicações, todos mantiveram-se assintomáticos. Foi realizada 
EDA de controle em 2 pacientes com úlceras maiores (8 e 12 mm) sem evidência de lesões após 
7 dias. Não foi encontrada associação entre os grupos analisados, com destaque para temperatura 
máxima atingida e o tipo de cateter, os quais, não foram preditores de eventos. A principal limitação 
do estudo é o número pequeno de pacientes e o registro somente da temperatura máxima atingida. 
Conclusão: Na população analisada houve uma incidência de 14,5% de lesões esofágicas, a 
despeito de uma estratégia de aplicações de radiofrequência já con siderada protetora. A temperatura 
esofágica máxima atingida e o tipo de cateter não se mostraram preditores de lesões esofágicas. 

Sem lesão esofágica 
(N=59)

Com lesão esofáfica 
(N=10) P

Idade (Média ± DP) 54,3 (13,0) 58,4 (16,1) 0,44
Masculino (%) 43 (72) 6 (60) 0,46
AE (mm ± DP) 42,2 (6,2) 39,6 (5,2) 0,28
FE (% ± DP) 61,2 (7,2) 60 (11,2) 0,74
FApx (%) 38 (64) 8 (80) 0,47
Sensor de contato (%) 39 (66) 5 (50) 0,47
Temp Max (ºC ± DP) 38,23 (0,59) 38,74 (1,04) 0,09
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TERAPIA DE RESSINCRONIZAÇÃO CARDÍACA PARA TRATAMENTO DE IN SU
FICIÊNCIA CARDÍACA EM CRIANÇAS NO PÓS OPERATÓRIO DE CAR DIOPATIAS 
CONGÊNITAS

LUISA CAROLINA BORGES KEIRALLA1; FERNANDO MELLO PORTO1; HALIM 
CURY FILHO1; JOSE MARCO NOGUEIRA LIMA1; ADÃO BENTO LUCENA NETO1; 
GEORGIANE CRESPI PONTA1; PABLO BRASIL1; ANA PAULA DAMIANO2

1.GRUPO DE ARRITMIA CAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL; 2.PUC-CAMPINAS, 
CAMPINAS, SP, BRASIL.

A terapia de ressincronização cardíaca (TRC) é uma opção terapêutica no tratamento 
da insuficiência cardíaca (IC) grave do adulto com resultado satisfatório em até 70% 
dos pacientes. Entretanto, ainda são poucos os casos de utilização desta na infância 
e não há consenso estabelecido para essa faixa etária. Descreveremos os casos de 
2 crianças submetidas a TRC para tratamento de IC em pós operatório (PO). ICAB, 
masculino, aos 18 meses teve diagnóstico de miocardiopatia dilatada (FE 22%) por 
origem anômala da a.coronária esquerda do tronco pulmonar.Foi submetido a cirurgia 
corretiva e implante de marcapasso (MP) no 2º PO devido a bloqueio atrioventricular 
total (BAVT), DDD epicardico em AE e VE. Após 1 ano, o paciente mantinha FE 20%, 
QRS > 200 ms e CF IV com terapêutica medicamentosa otimizada, sendo optado pela 
TRC (implante de eletrodo endocardico em VD Medtronic). Após 3 meses, evoluiu 
para CF I, com bons limiares, QRS < 150 ms e FE 40%. GFG, 5 anos, submetido a 
correção de CIA ampla no 1º ano de vida e implante de MP por BAVT no PO imediato 
(VVIR epicardico, St Jude). Evoluiu com piora clínica até CF IV mesmo com medicação 
otimizada, com FE 28%, SVE e BRE (QRS > 200 ms). Realizada cintilografia miocárdica 
que foi negativa para miocardite. Optado por TRC, eletrodos AD e VD endocárdicos 
e novo epicárdico em VE por toracotomia lateral, Medtronic, após determinação do 
melhor local pelo método ecocardiográfico strain bidimensional. Após 14 meses 
encontrava-se em CFI, QRS < 150 ms e FE 48%. A terapêutica da IC grave na criança 
portadora de cardiopatia congênita tem aspectos peculiares em relação ao adulto e é 
comum a presença de bloqueio de ramo devido a cicatriz cirúrgica extensa, bem como 
disfunção associada de VD. A despolarização ventricular encontra-se frequentemente 
alterada nesses pacientes o que pode levar a dessincronia da contração mecânica, 
depressão da função miocárdica e remodelamento inadequado. A TRC permite a 
contração máxima simultânea de ambos os ventrículos e a melhora do débito cardíaco. 
Atualmente existem pequenos estudos de TRC na população pediátrica que mostram 
taxas de sucesso e de complicações semelhantes às encontradas em grandes estudos 
prospectivos com adultos. A TRC em crianças deve ser considerada nos casos de 
BAV no PO com IC grave, QRS alargado e resposta insatisfatória ao uso de terapia 
medicamentosa após a avaliação individualizada.

604
INCIDÊNCIA E PREDITORES DE TROMBO INTRACARDÍACO PRÉPROCE DI
MENTO ELETROFISIOLÓGICO

RODRIGO SILVA SILVA BARBOSA; MARTIN BERNIER; VAGNER PEGORARO; 
VIDAL ESSEBAG

MCGILL UNIVERSITY, MONTREAL, CANADÁ.

Introdução: É sabido que a incidência de tromboembilismo cerebral é aumentada em 
procedimentos electrofisiológicos. Ecocardiograma transesofágico (ETE) é realizado 
em pacientes com fibrilação atrial e flutter atrial, a fim de excluir a presença de coágulos 
intra-cardíacos antes de um procedimento eletrofisiológico. O objetivo deste estudo é 
determinar a incidência de trombo intra-cardíaco, no Centro de Saúde da Universida-
de McGill, bem como avaliar os fatores de risco associados com o desenvolvimento 
de trombo intracardíaco. Métodos: Revisão retrospectiva dos dados coletados no 
momento do ETE em pacientes submetidos a um procedimento electrofisiológico 
(cardioversão elétrica, ablação de FA, e ablação de flutter atrial), e em todas as visitas 
de acompanhamento. Resultados: 503 ETE foram realizados em pré-procedimento 
eletrofisiológico de abril de 2013 a setembro de 2015. 80 (16%) testes se mostraram 
positivos para trombo em apêndice atrial esquerdo (AAE). Excluindo-se os pacientes 
que se submeteram mais de um ETE, de 390 pacientes que realizaram ETE pela 
primeira vez dos quais 50 (13%) apresentaram trombo em AAE. Entre os pacientes 
com trombo AAE, 70% eram do sexo masculino, 62% tinham 65 anos ou mais. Após 
análise univariada as seguintes variáveis foram preditoras de presença de trombo 
em AAE: Idade OR 1,03 IC95% (1,01-1,070), acidente vascular cerebral ou ataque 
isquêmico transitório prévio OR 3,55 IC95% (1,52-8,26) dilatação severa de AE OR 11 
IC 95% (2,5-49) escore CHA2DS2VASC > 3 OR 3,14 IC 95% (1,3-7,4) e FA persistente 
OR 2,48 IC95% (1,15-4,9). Após analise multivariada com ajuste para o escore 
CHA2DS2VASC apenas dilatação severa de AE foi preditor de trombo em AAE com 
OR de 7 IC95% (1,4-33). Conclusão: Nosso estudo demonstra 13% de incidência de 
trombos no AAE em pacientes submetidos a procedimento eletrofisiológico incluindo a 
ablação de FA, AFL ablação e cardioversão elétrica que na vigência de anticoagulação. 
Isto sugere que a terapia de anticoagulação pode não evitar a necessidade de TEE 
antes do procedimento eletrofisiológico. Dilatação severa de AE foi preditor de trombo 
em AAE independente do escore CHA2DS2VASC sugerindo que esse fator deve ser 
levado em consideração na decisão terapêutica sobre anticoagulação.
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ATRIALOESOPHAGEAL FISTULA FOLLOWING PERCUTANEOUS RADIOFRE
QUENCY CATHETER ABLATION OF ATRIAL FIBRILLATION: THE RISK STILL 
PERSISTS

JOSE TARCISIO MEDEIROS DE VASCONCELOS1; JACOB ATIÉ2; WASHINGTON 
MACIEL2; OLGA FERREIRA DE SOUZA3; EDUARDO BENCHIMOL SAAD4; CARLOS 
ANTONIO ABUNADER KALIL5; RODRIGO DE CASTRO MENDONÇA6; NILSON 
ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR7; CRISTIANO FARIA PISANI8; MAURICIO IBRAHIM 
SCANAVACCA8

1.HOSPITAL BENEFICENCIA PORTUGUESA, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 2.CLÍNICA 
SÃO VICENTE AND HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 3.HOSPITAL COPA 
D´OR - REDE D´OR SÃO LUIZ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 4.HOSPITAL 
PRÓ-CARDÍACO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 5.HOSPITAL SÃO LUCAS DA 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL, PORTO 
ALEGRE, RS, BRASIL; 6.HOSPITAL SÃO LUCAS E HOSPITAL PRIMAVERA, 
ARACAJU, SE, BRASIL; 7.HOSPITAL DA UNIMED, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 
8.INSTITUTO DO CORAÇÃO DA FMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Background: Atrialesophageal fistula (AEF) is a serious complication related to 
ablation of atrial fibrillation. As its occurrence is rare, there is a great lack of information 
about their mechanisms, incidence, presentations and treatment. Objectives: The 
objective of this manuscript is to present a series of cases of AEF in Brazil, focusing 
on incidence, clinical presentation and followup. Methods: This is a retrospective 
multicenter registry of AEF cases that occurred in eight Brazilian centers from 2003 to 
2015. Results: Ten cases (0.113%) of AEF were reported in 8863 ablation procedures 
in the period. Most of the subjects were male (70%) with age 59.6 ± 9.3 years. Eight 
centers were reference units in AF ablation with an experience over than 200 procedures 
at the time of fistula occurrence. All patients received protonpump inhibitor therapy 
after ablation. Esophageal temperature monitoring was performed in eight cases with 
coated sensors in six. Electroanatomic mapping and intracardiac echocardiography 
were employed in seven and four cases, respectively. Ablation catheters with contact 
force sensor were used in two patients. The first AEF clinical manifestation was typically 
fever (in six patients), with a median onset time of 16.5 (12-43) days after ablation. 
There was a delay of 7.8 ± 3.3 days between the first manifestation and the diagnosis 
in 5 patients. The treatment was surgical in six cases, clinical in three and stenting in 
one. Seven patients died (70%) and two developed permanent neurological sequellae. 
Conclusion: AEF continues to be a complication following AF ablation despite the 
incorporation of protective measures and increased technical experience of the groups. 
The high morbidity and mortality despite the treatment indicates the need to develop 
adequate preventive strategies.

605
TÉCNICA DE IMPLANTE DE DISPOSITIVOS DE TERAPIA DE RESSINCRONIZAÇÃO 
CARDÍACA COM COLACAÇÃO DE 3 SONDAS POR VIA CEFÁLICA

RODRIGO SILVA SILVA BARBOSA; MARTIN BERNIER; VIDAL ESSEBAG

MCGILL UNIVERSITY, MONTREAL, CANADÁ.

Introdução: As veias subclávia, axilar e cefálica podem ser usadas como acesso 
para implante das sondas atrial e ventricular em estimulação cardíca artificial. Porém, 
uma abordagem padrão para implante do dispositivo de terapia de ressincronização 
cardíaca (TRC) ainda não foi estabelecida. No presente artigo, nós descrevemos uma 
técnica eficaz e segura para a implantação de 3 sondas via veia cefálica para TRC 
seja ela associada ou não com desfibrilador. Métodos: 171 pacientes consecutivos 
submetidos a implante marcapasso biventricular ou desfibrilador biventricular foram 
incluídos. Acesso veia cefálica foi conseguida por meio de dissecção e visualização 
direta. Quando a veia cefálica se mostrou inadequada, meios alternativos de acesso 
foram determinados após início do procedimento. Taxas de sucesso do procedimento 
e complicações foram registrados. Resultados: De 171 procedimentos de implante 
de TRC, 169 (98,8%) pacientes tiveram todas as 3 sondas implantadas na primeira 
tentativa, em 150 (87,7%) pacientes as 3 sondas foram implantadas exclusivamen-
te pela veia cefálica. Complicações ocorreram em 6 de 171 pacientes (3,5%). 
Estas complicações incluíram 7 deslocamentos de sonda, 2 casos de estimulação 
diafragmática que exigiram reposiocionamento da sonda ventricular esquerda, e uma 
dissecção seio coronário sem derrame pericárdico. Não houve casos de pneumotórax, 
hematoma exigindo evacuação, ou infecção. Conclusão: A técnica de implante de 
3 sondas pela veia cefálica é segura e eficaz quando usada como uma primeira 
abordagem para implante do dispositivo TRC.
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RISCO DE ARRITMIA ATRIAL APÓS ABLAÇÃO POR FLUTTER ATRIAL TÍPICO

ALEXANDRE KRELING MEDEIROS1; ANDRIO COLETTO BOZZETTO1; CATARINE 
BENTA LOPES DOS SANTOS2; FILIPE RODRIGUES SILVEIRA2; LUCIANE 
BUCHNER3; MARCELO LAPA KRUSE3; LEONARDO MARTINS PIRES3; TIAGO 
LUIZ LUZ LEIRIA3; GUSTAVO GLOTZ DE LIMA3

1.PUC-RS, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL; 2.UFCSPA, PORTO ALEGRE, RS, 
BRASIL; 3.IC-FUC, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.

Fundamento: A ablação por flutter atrial (FLA) dependente do istmo-cavotricuspideo 
é o tratamento de primeira linha para esta arritmia. No entanto, estudos prévios de 
longo prazo mostram que uma proporção significante desses pacientes apresentarão 
fibrilação atrial (FA). Objetivos: Estudo de coorte retrospectivo realizado em um centro 
de referência para avaliar os fatores predisponentes para recorrência de FLA e episódio 
de FA. Métodos: Entre o período de Novembro de 2012 e Fevereiro de 2016, foram 
incluídos 186 pacientes adultos (≥ 18 anos) que realizaram ablação por FLA-ICT com 
cateter de ponta distal 8mm ou irrigado e sem história prévia de ablação. As análises 
uni e multivariada foram utilizadas para avaliar os preditores de recidiva de FLA/FA e 
o método de KaplanMeier foi aplicado para a curva de sobrevida. Foi considerado 
significativo p < 0,05. Resultados: 186 pacientes realizaram o procedimento com 
idade média 57,4 ± 14,1 anos; 71,5% homens; CHA2DS2VASc médio de 2,08 ± 1,59; 
97,3% com cateter com ponta 8 mm. A taxa de sucesso livre de novo flutter foi de 
86,6% durante um tempo seguimento médio de 12,7 meses. Trinta e quatro pacientes 
(18,3%) apresentaram FA no acompanhamento. Na análise multivariada a história 
prévia de FA foi a variável preditora de risco para novo episódio de FA (OR = 3,295; 
IC 95% 1,545-7,025, p = 0,002) mas não para recorrência de FLA. Conclusões: Em 
nossa coorte a taxa de sucesso de sobrevida livre de flutter em um seguimento médio 
de um ano foi elevada. História prévia de FA prediz risco para novo episódio de FA 
após ablação por FLA-ICT, mas não para recorrência de flutter.

608
AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE INDICADORES DE RISCO PARA MORTE 
SÚBITA CARDÍACA EM ATLETAS JOVENS DA CIDADE DE GOIÂNIAGO
ANTÔNIO DA SILVA MENEZES JÚNIOR; JUTAY FERNANDO SILVA LOUZEIRO; 
VIVIANE B. DE MAGALHÃES PEREIRA

PUC GOIÁS, GOIANIA, GO, BRASIL.

Fundamento: A morte súbita cardíaca (MSC) em atletas durante a atividade física 
é um evento raro e de grande impacto na comunidade. Ao mesmo tempo que o 
exercício físico previne doenças, pode aumentar o risco de eventos cardiovasculares 
agudos, principalmente em indivíduos predispostos. São necessários dados nacionais 
para aumentar o conhecimento sobre essa temática. Objetivos: Comparar os sinais 
indicadores de risco para MSC em jovens atletas e correlacioná-los com os dados 
eletrocardiográficos. Métodos: Estudo do tipo casocontrole, comparando atletas que 
frequentaram as academias na cidade de GoiâniaGO com indivíduos sedentários. Foi 
aplicado o questionário Sudden Cardiac Death Screening Of Risk Factors (SCD-SOS) 
e realizado o eletrocardiograma de repouso. Resultados: Amostra de 398 participan-
tes, sendo 261 (65,6%) do grupo caso (atletas) e 137 (34,4%) do grupo controle (se-
dentários). Nos atletas, 55,6% foram do sexo masculino e no grupo controle 39,4%. 
O grupo total apresentou idade média de 25,93 ± 5,68 anos. No questionário SCD-
SOS, houve diferença significativa nos episódios de desmaios, com menor frequência 
nos atletas (OR 0,252 P < 0,001). A frequência cardíaca não apresentou diferença 
significativa (78 ± 14 bpm). Os principais laudos eletrocardiográficos encontrados 
foram arritmia sinusal, distúrbio de condução de ramo direito e repolarização pre-
coce. Houve correlação positiva entre os episódios de desmaios referidos pelos 
atletas e duração de QRS, sendo neles mais estreito. Conclusão: Os jovens atletas 
apresentaram menor frequência de respostas aos sinais indicadores de risco para 
morte súbita cardíaca, bem como, maiores valores de QRS, intervalo PR e QT.

609
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR INFARTO 
AGUDO DO MIOCÁRDIO DE 2010 A 2015

CRISTIANE DA SILVA RAMOS MARINHO; MICAELLY MOURA DE LEMOS; RUTE 
FERREIRA DA SILVA MORAIS; SHEYSE DA SILVA CORTEZ GOMES

UFRN, SANTA CRUZ, RN, BRASIL.

Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis constituem um problema de saúde 
de grande magnitude atualmente no Brasil. Respondem por 72% das causas de óbitos, 
com destaque para as doenças do aparelho circulatório, responsáveis por 31,3%. O 
Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) apresenta elevada mortalidade no sistema público 
de saúde brasileiro provavelmente em face às dificuldades no acesso do paciente com 
IAM ao tratamento em terapia intensiva, aos métodos de reperfusão e às medidas 
terapêuticas estabelecidas para o IAM. Objetivo: Traçar o perfil epidemiológico das 
internações hospitalares decorrentes de infarto agudo do miocárdio por regiões no 
Brasil. Metodologia: Estudo do tipo exploratório, descritivo, transversal, quantitativo, 
realizado com dados secundários, de domínio público, fornecidos a partir do banco de 
dados do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), no período de janeiro de 
2010 a dezembro de 2015. Resultados: Foram notificadas 522.297 internações por 
IAM. Destas, 267.036 (51,13%) ocorreram na região sudeste. A região norte apresentou 
o menor número de registro de internações por IAM, respondendo por 20.200 (3,87%) 
internações. O sexo masculino foi o responsável pelo maior número de internações, 
33.1465 (63,46%). Ao longo desses seis anos foram gastos R$ 1.709.989.866,75 com 
despejas com internações hospitalares decorrentes do IAM. Foram registrados 64.350 
óbitos por esta causa. O maior índice de mortalidade ocorreu em indivíduos com idades 
entre 60 e 79 anos, 35.489 (55,15%) óbitos. A grande maioria das internações teve 
como porta de entrada a urgência 478.645 (91,64%). O setor privado foi o que mais 
registrou internações decorrentes de IAM, 287.322 (55,01%) registros. Conclusão: O 
IAM ainda é responsável por grande impacto econômico e social no Brasil, além de 
grande dano à saúde da população. Um atendimento imediato ao paciente aumenta as 
chances de sobrevivência e uma recuperação com um mínimo de sequelas.
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ANÁLISE DA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM UM GRUPO DE 
PORTADORES DA DOENÇA DE FABRY

JOSÉ SOBRAL NETO1; LUCIA DUMARESQ SOBRAL1; SANDRA MARQUES 
SILVA2; RUITER CARLOS ARANTES FILHO3; RENATO DAVID SILVA3; RICARDO 
FERREIRA COELHO MIRANDA3

1.CENTROCARD, BRASÍLIA, DF, BRASIL; 2.HOSPITAL DE BASE DO DF, 
BRASÍLIA, DF, BRASIL; 3.RITMOCARDIO, BRASÍLIA, DF, BRASIL.

Introdução: A Doença de Fabry é uma doença progressiva de natureza recessiva, 
ligada ao cromossomo X, causada pela deficiência de alfagalactosidase, que conduz 
ao acúmulo de glico-esfigolipídios (GL3) em vários órgãos dentre os quais, coração 
(hipertrofia, arritmias cardiacas e morte súbita), rins e sistema nervoso autonomo 
central e periférico, levando a varias manifestações de disautonomia. Objetivo: Ve
ri ficar as alterações da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) em um grupo de 
portadores da Doença de Fabry. Método: Durante o período de 01/2002 a 03/2014, 26 
pacientes portadores de Doença de Fabry, pertencentes a 5 famÍlias diferentes, com 
diagnostico confirmado através da dosagem da alfagalactosidase e/ou genotipagem, 
foram encaminhados para gravação de Holter 24 horas e aplicação dos software 
de estudo da VFC. Houve predominio do sexo feminino (16 casos - 62%) e a idade 
variou entre entre 13 e 64 anos, com média de 32 ± 15 anos. Dentre as manifestações 
apresentadas, 23 pacientes (88%) apresentavam manifestações cardíacas, 6 (23%) 
comprometimento renal, 3 (11%) apresentavam comprometimento neurológico, e 
3 (11%) pacientes angioqueratomas. A partir dos índices de VFC encontrados na 
população estudada, determinou-se a mediana do SDNN (124,5 ms). Com isso foi 
possível a divisão dos pacientes em dois subgrupos de 13 pacientes, o subgrupo A 
com SDNN ≤ 124,5 e subgrupo B, com SDNN > 124,5. Os dados encontrados para 
os subgrupos tiveram suas médias comparadas por análise estatística. Resultados: 
Os resultados obtidos encontram-se na tabela abaixo (*p < 0,05). Conclusões: 1  
Na análise de todos os pacientes observou-se redução da atividade vagal expressa 
pela redução do RMSSD e PNN50. 2 - Na análise comparativa entre os subgrupos 
observou-se redução significativa da VFC no subgrupo A, identificando pacientes com 
maior grau de disautonomia.

NN SDNN SDANN SD RMSSD PNN LF/HF
Todos os pacientes 752,8 ± 119,2 125,6 ± 34,7 112,0 ± 34,3 53,7 ± 13,8 32,9 ± 10,2 10,9 ± 9,2 2,7 ± 0,9
Grupo A 713,0 ± 95,2 97,8 ± 14,9* 84,4 ± 15,6* 45,2 ± 7,8* 27,9 ± 7,1* 6,0 ± 4,9* 2,8 ± 1,0
Grupo B 792,6 ± 130,8 153,5 ± 24,7* 139,7 ± 23,5* 62,1 ± 13,4* 37,9 ± 10,7* 15,8 ± 10,0* 2,5 ± 0,8

18



Arq Bras Cardiol. 2016; 107(5Supl.2): 1-42 

Resumos Temas Livres

611
USO DOS NOVOS ANTICOAGULANTES ORAIS NA DISSOLUÇÃO DE TROMBOS 
ATRIAIS EM PACIENTES COM FIBRILAÇÃO ATRIAL PERSISTENTE: EVIDÊNCIAS 
PARA NOVAS PERSPECTIVAS

ALINE BRASIL ARANHA; RENATA SANTOS OLIVEIRA; TAN CHEN WU; 
FRANCISCO DARRIEUX; TALITA AYRES BARBOSA; MARTINA BATTISTINI 
PINHEIRO; MIRELLA FACCIN; LUCIANA SACILOTTO; DENISE HACHUL; 
MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA

INCOR HC FMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: O trombo em apêndice atrial é um evento adverso na fibrilação atrial 
(FA), com incidência a 0,5 a 14%. Quando detectado, há relatos de dissolução em 
55% dos pts após 1 mês de tratamento com antagonistas da vitamina K (AVK), uma 
das estratégias mais clássicas. O uso dos Novos Anticoagulantes Orais (NOACs) 
para esta finalidade ainda carece de dados na literatura. Em nossa casuística, foram 
feitas 67 cardioversões elétricas (CVE) em pts com NOACs. Relatamos 3 casos de 
pts com FA persistente, com visualização de trombos ao ECOTE, que apresentaram 
dissolução de trombo após o uso dos NOACs. Caso clínico 1 - Homem, 47 anos, 
CHADS2 0, CHA2DS2VASc 0, HASBLED 0, com antecedente de 2 CVE prévia por FA 
persistente. Um mês após uso de apixabana (Ap) 5 mg 2xd foi submetido ao ECOTE 
que mostrou a imagem hiperecogênica em apêndice atrial esquerdo, medindo 12 mm 
x 6 mm, sugestiva de trombo. Manteve a Ap e realizou novo ECOTE 4 meses após 
sem imagens de trombos. Submetido à CVE com sucesso e sem intercorrências. Caso 
clínico 2 - Mulher, 60 anos, CHADS2 3, CHA2DS2VASc 4 e HASBLED 1, hipertensa 
e com antecedente de ataque isquêmico transitório. Ablação da FA há 2 anos. Em 
uso de Dabigatrana (Db) 150 mg 2x ao dia. Visualizada imagem hipodensa, medindo 
16x17 mm em região do apêndice atrial direito compatível com trombo. Mantido a 
Db. Novo ECOTE 5 meses após sem trombos. Tentativa de CVE sem sucesso. Caso 
clínico 3-Mulher, 61 anos, CHADS2 3, CHA2DS2VASc 5 e HASBLED 1, hipertensa, 
diabética e dislipidêmica, em uso de Db 150 mg 2xd e encaminhada à CVE após  
> 4 semanas de uso. Observado no ECOTE imagem ecodensa, fixa, medindo 3,3 cm x 
1,5 cm aderida à parede do átrio esquerdo. Dois meses após detecção do trombo, foi 
preciso reduzir a dose de Db para 110 mg 2xd por piora da função renal. Novo ECOTE 
6 meses após sem trombos. Submetido à CVE com sucesso e sem intercorrências. 
Conclusão: Observamos, nessa série de 3 casos, que é possível a dissolução de 
trombos detectados por ECOTE em pts com FA persistente após a persistência do 
uso dos NOAC vigente, no caso Db e Ap, possibilitando ponderar o seu uso para esta 
finalidade. Porém, pela escassez dos dados ainda existentes, o controle com ECOTE 
ainda é fundamental para avaliar o efeito real e consistente da dissolução de trombos 
antes da reversão química ou elétrica.

616
PROVÁVEL PRÓARRITMIA DO ELETRODO DO VE EM UM PACIENTE COM TEM
PESTADE ELÉTRICA APÓS TRC

BENEDITA FERREIRA MACHADO1; CAMILA LARA BARCELOS1; LUCIANA REIS 
DEL SARTO1; CARLA SEPTMIO MARGALHO1; PATRÍCIA GERMANO1; GUSTAVO 
LARA MOSCARDI2

1.HOSPITAL DE BASE, BRASÍLIA, DF, BRASIL; 2.HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE 
BRASÍLIA, BRASÍLIA, DF, BRASIL.

A terapia de ressincronização (TRC) tem-se mostrado eficaz na redução da mor ta-
lidade e internação por ICC em pacientes com disfunção sistólica grave. Entretanto, 
o eletrodo do VE pode causar próarritmia, levando a tempestade elétrica de difícil 
controle clínico, após seu implante, piorando a ICC e até resultar em morte por arrit
mia ou choque cardiogênico. Caso Clínico: A.R.S, 68 anos, masculino, portador de 
cardiopatia chagásica crônica com disfunção sistólica grave, CF II (NYHA) e episódio 
de morte súbita abortada. Foi submetido à implante de TRC-D e, dias após, internou 
em tempestade elétrica. A interrogação do dispositivo mostrou vários episódios de 
TVS, em VT1, incessantes, raramente revertidos por ATP. Foi feito ajuste de antiar-
rítmico e indicado ablação por CARTO. O paciente recusou e evadiu-se do hospital, 
retornando pouco depois, em nova tempestade elétrica. Desta vez concordou com 
a ablação e, enquanto aguardava, foi submetido à denervação simpática esquerda. 
Evoluiu com controle imediato satisfatório, obtendo alta, porém, em poucos dias, fez 
nova tempestade. A interrogação mostrou vários episódios de TVS, em VT1, com o 
mesmo padrão das anteriores. O ECG da taquicardia tinha morfologia de origem em 
parede lateral alta do VE. Em teste se observou que a estimulação com eletrodo do 
VE resultava em um QRS com morfologia parecida ao da TV clinica, sugerindo pró
arritmia. Este eletrodo foi desligado e o paciente não apresentou mais terapias durante 
a internação. Ao retornar com 30 dias, o mesmo encontrava-se em CF II e sem relato 
de choque. A interrogação do dispositivo mostrou poucos episódios de TVS, todos 
revertidos por ATPs, mas ao se testar o eletrodo do VE, se induzia, repetidamente 
episódios de TVS lentas, revertidas por ATPs, reforçando a idéia de próarritmia. Este 
eletrodo permeneceu desligado enquanto aguarda a realização da ablação. Desde 
então, não apresentou mais tempestade elétrica. Conclusão: O eletrodo de VE pode 
ser o responsável por próarritmia devendo se considerar esta hipótese em casos 
individualizados.

614
REGISTRO COM USO DE NOVOS ANTICOAGULANTES ORAIS NA CAR DIO VER
SÃO ELÉTRICA ELETIVA EM PACIENTES COM FIBRILAÇÃO ATRIAL

ALINE BRASIL ARANHA; RENATA SANTOS OLIVEIRA; TAN CHEN WU; 
FRANCISCO DARRIEUX; TALITA AYRES BARBOSA; MARTINA BATTISTINI 
PINHEIRO; MIRELLA FACCIN; LUCIANA SACILOTTO; DENISE HACHUL; 
MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA

INCOR HC FMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

A cardioversão elétrica (CVE) da fibrilação atrial (FA) persistente apresenta risco 
potencial de eventos tromboembólicos, que podem ser minimizados após o uso 
preconizado de antagonista da vitamina K ou heparina parenteral. Os novos an-
ti coagulantes orais (NOACs) têm sido considerados uma alternativa na anticoa-
gulação prévia à CVE, apresentando comparáveis perfis de eficácia e segurança. 
Entretanto, pouco se conhece sobre os resultados desta intervenção nos pcts que 
se submetem à CVE em nossa população. Objetivo: Descrever nossa experiência 
com o uso dos NOACs para CVE em pcts com FA/flutter associada à avaliação do 
ecocardiograma transesofágico (ECOTE) antes da CVE para pesquisa de trombos. 
Material e Métodos: Foram analisados 74 pcts consecutivos com indicação de 
CVE por FA/flutter atrial persistentes, com idade média de 58,2 anos (19 a 81 anos), 
sendo 46 (62%) homens, com CHADS2 e o CHA2 DS2 VASc médios de 1,33 e 2,20 
respectivamente. Todos os pcts foram submetidos ao ECOTE antes da CVE após um 
mínimo de 3 semanas de uso de NOAC, sendo 46 pcts com Dabigatrana (Db), 21 pcts  
com Rivaroxabana (Rv) e 7 pcts com Apixabana (Ap). Dados foram analisados por 
meio de média, desvio padrão e porcentagem. Resultados: Foram observados trom
bos atriais em 6 pcts (8,1%), sendo 4 pcts com CHA2 DS2 VASc maior que 4, e em 
2 casos menor ou igual a 1; 5 pcts estavam em uso de Db e 1 com Ap. Pelo menos 
em 2 casos houve confirmação de má aderência (uso inadequado). Três pcts não 
foram submetidos à CVE pela presença de contraste espontâneo, que foi observada 
em 13 pcts (17,5%), sendo 7 pcts com Db e 6 pcts com Rv. Dos 15 pcts com CHA2 
DS2 VASc maior ou igual a 4, em 7 casos (46,6%) foram constatados trombos ou con-
traste espontâneo. Dos 74 pcts iniciais, 64 foram submetidos à CVE, com reversão 
para ritmo sinusal em 49 casos (76%). Nenhum paciente apresentou no seguimento 
eventos tromboembólicos ou sangramento maior. Três pacientes que tinham trombo 
foram mantidos com o mesmo NOAC por pelo menos mais 3 meses (2 com Db e 
1 Ap); após novo ECOTE, sem evidência de trombo, foram submetidos à CVE sem 
intercorrências. Conclusões: 1) Foi observada a ocorrência não desprezível de trom-
bos atriais, principalmente em pcts com CHA2 DS2 VASc elevado. 2) O escore de 
CHA2 DS2 VASc menor que 2 não garante a ausência de trombos em pcts com FA 
persistentes submetidos à CVE.
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INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

CRISTIANE DA SILVA RAMOS MARINHO; MICAELLY MOURA DE LEMOS; 
SHEYSE DA SILVA CORTEZ GOMES; RUTE FERREIRA DA SILVA MORAIS; ANA 
KAROLINA OLIVEIRA LAURENTINO; MARIA APARECIDA PAULO DOS SANTOS; 
VALERIA DANTAS DE AZEVEDO; ANA KLARA OLIVEIRA LAURENTINO

UFRN, SANTA CRUZ, RN, BRASIL.

Introdução: A Insuficiência Cardíaca é uma síndrome clínica complexa de caráter 
sistêmico, definida como uma disfunção cardíaca responsável por ocasionar ina-
dequado suprimento sanguíneo para atender necessidades metabólicas tissulares. 
Seu prognóstico está intimamente relacionado à capacidade funcional, ao grau de 
disfunção sistólica e ao número de internações. Apresenta uma taxa de reinternação 
acima de 50,0% em seis meses. Objetivo: Caracterizar as internações hospitalares 
decorrentes de insuficiência cardíaca no Brasil. Metodologia: Estudo do tipo ex
ploratório, descritivo, transversal, quantitativo, realizado com dados secundários, 
de domínio público, fornecidos a partir do banco de dados do Departamento de In-
formática do SUS (DATASUS), no período de janeiro a dezembro de 2015. Re
sultados: Foram notificadas 218.780 internações por Insuficiência Cardíaca. Essas 
internações geraram um ônus para a saúde pública no valor de R$ 327.872.419,65 
no ano 2015. A região sudeste foi a que registrou o maior número de internações 
por essa causa, respondendo por 91.297 (41,73%) internações. No período estudado 
foram registrados 22.762 óbitos por insuficiência cardíaca. O sexo masculino foi o 
predominante nas internações, com 112.262 (51,31%) registros. Houve um predomínio 
das internações oriundas do serviço de urgência 208.524 (95,31%). O tempo médio 
de permanência da hospitalização foi de 7,3 dias. Conclusão: A insuficiência cardíaca 
ainda apresenta importante impacto socioeconômico e alta mortalidade hospitalar. 
Sua incidência ainda é bastante elevada apesar do avanço tecnológico. A melhora 
do acesso da população à medicação e a educação do paciente quanto à aderência 
medicamentosa contribuem para a diminuição das internações hospitalares.
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AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM FIBRILAÇÃO ATRIAL EM HOSPITAL GERAL 
DO TRAUMA  JOAO XXIII  PROJETO PILOTO

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI1; AMANDA PEDROSA COSTA2; 
JORGE MURILO GRILLO MONTEIRO2

1.SOBRAC, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL; 2.HOSPITAL JOAO XXIII, BELO 
HORIZONTE, MG, BRASIL.

A Fibrilação Atrial (FA) é considerada a arritmia supraventricular mais frequente, e tem 
na sua origem diversos fatores, sendo eles descritos em várias séries já publicadas. O 
trauma é uma condição clínica que expõe o indivíduo a várias respostas fisiológicas, 
entre elas a liberação acentuada de catecolaminas, sendo esta não controlada, va-
riável, e eventualmente responsável por algumas situações não previsíveis, tais como 
a ocorrência de arritmias cardíacas. A FA é observada neste grupo de pacientes. A 
sua apresentação clínica e abordagem variam, sendo por vezes um desafio para o 
clínico.Trata-se de um estudo observacional e descritivo. É proposto identificação de 
casos, fatores de risco e abordagens. O hospital João XXIII é referência estadual no 
atendimento ao trauma, média de 320 atendimentos/dia. Há congruência de condições 
de risco vistas nos traumas que é a libação alcóolica e uso de drogas ilícitas. Tais 
condições são reconhecidas como facilitadoras das arritmias cardíacas. Identificados 
no período de 45 dias, 16 casos de pacientes com FA, 75% do sexo masculino, idade 
média de 76 anos. Vistos 64,3% dos eventos relacionados à traumas, com 36,7% 
relacionados à quadros de infecção. Não houve relatos de uso prévio de drogas ilícitas 
e hipertiroidismo. Identificados ainda 78,6% com diagnóstico prévio de Hipertensão 
Arterial e 35,7% de diabéticos. A doença arterial coronariana presente em 35,7% da 
amostra. Eram etilistas 14,3% desta população e a doença pulmonar crônica presente 
em 7,1% Identificado 21,4% de tabagistas. A FA foi estável em 78,6% dos casos, tendo-
se usado o controle da frequência cardíaca em 83,3% das vezes. O betabloqueador foi 
a droga mais utilizada (66,7%). Quando a arritmia era instável a hipotensão arterial e 
a precordialgia eram as apresentações clínicas mais frequentes. Nenhum paciente foi 
submetido a cardioversão elétrica. A despeito da ocorrência de trauma recente, 42,9% 
dos pacientes foram anticoagulados. Apesar da heterogeneidade da amostra, da 
diversidade dos deflagradores e das respostas individuais ao trauma, houve tendência 
a linearidade das condições de risco e da conduta dos emergencistas pelo controle 
da FC. A presença de séries como esta, poderá eventualmente traçar panoramas das 
condutas frente a esta arritmia tão prevalente e possivelmente identificar grupos para 
serem oferecidos programas de educação continuada.

626
TAQUICARDIA MEDIADA POR MARCAPASSO COM CICLOS RR LONGOS E 
VARIÁVEIS: UM ACHADO INCOMUM

GUSTAVO DE CASTRO LACERDA; JULIANNY FREITAS RAFAEL

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.

Introdução: Taquicardias mediada pelo marcapasso (TMMP) são frequentemente 
encontradas em portadores de marcapassos DDD podendo ser precipitadas por 
extrassístoles ventriculares com condução ventriculo-atrial ou por episódios de falha 
de captura atrial. Relato de Caso: Homem de 25 anos com distrofia muscular de 
Duchenne, portador de CDI Biotronik Lumax 740DR-T indicado para profilaxia 
primária de morte súbita. Foi realizado Holter de 24 horas em virtude da queixa de 
palpitação que demonstrou ritmo sinusal, QRS estreitos e condução AV normal, além 
de ectopias ventriculares com condução ventrículo-atrial que precipitaram episódios 
não sustentados de taquicardias do tipo AS-VP (atrial sense-ventricular pace) de 
ciclo RR variável. Os 6 primeiros intervalos VPVP (ventricular paceventricular pace) 
mediam 665 ms e os 2 últimos intervalos VP-VP mediam 430 ms). Discussão: TMMP 
caracterizam-se pela presença de taquicardias de ciclo RR regular iniciadas após uma 
onda P retrógrada. Essa P retrógrada é sentida pelo canal atrial que deflagra uma 
estimulação ventricular (AS-VP) precipitando uma taquicardia reentrante em que o 
marcapasso desempenha a função de alça anterógrada e o nódulo AV desempenha a 
função de alça retrógrada. A FC é elevada, muitas vezes igual a frequência máxima de 
sincronismo AV (MTR). Esse paciente apresentava uma TMMP com ciclo RR variável 
em virtude do algoritmo IRSPlus criado para preservar a condução atrioventricular 
intrínseca e limitar a estimulação ventricular direita. Após a extrassístole ventricular 
com condução VA IRSPlus entra em ação e prolonga o intervalo AV de 180 ms para 
380 ms por 6 ciclos consecutivos. Após esses 6 ciclos o algoritmo percebe que não 
há condução AV intrínseca e encurta o intervalo AV para 180 ms, provocando uma 
redução repentina do ciclo RR. No oitavo batimento da taquicardia entra em ação 
um algoritmo antiTMMP que percebe a presença de taquicardia de característica 
AS-VP com FC próxima a frequência máxima de sincronismo AV e prolonga em  
50 ms o intervalo PVARP fazendo com que a taquicardia seja interrompida. 
Conclusão: Algoritmos criados com o objetivo de preservar a condução AV intrínseca 
alteram as características eletrocardiográficas típicas da TMMP tornando os ciclos  
VPVP longos e variáveis.

621
QUEM SERIA CANDIDATO A UM CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL SUB
CUTÂNEO?

LAURA ORLANDINI LODI

HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.

Fundamento: Na prevenção de morte súbita cardíaca, o cardiodesfibrilador im plan-
tável subcutâneo (CDI-S) é um avanço tecnológico recente e significativo. Por não se 
encontrar em uso comercial no Brasil, buscamos determinar quais pacientes seriam 
potenciais candidatos a sua utilização. Objetivo: Avaliar, em um hospital universitário, 
a proporção de receptores de cardiodesfibrilador implantável transvenoso (CDI-T) 
que seriam candidatos adequados a receber um CDIS. Método: Análise de uma 
coorte retrospectiva de pacientes do sistema único de saúde (SUS) que receberam 
CDI-T de uma ou duas câmaras, no Hospital São Lucas/PUCRS, entre junho/2008 
a outubro/2015. Incluíram-se um total de 458 pacientes, dos quais foram excluídos 
77 indivíduos por não contarmos com dados suficientes para análise, totalizando 
381 pacientes. Foram considerados elegíveis para a implantação de CDI-S os 
que, durante o follow-up, não apresentaram qualquer um dos seguintes desfechos 
(endpoints) pré-estabelecidos: indicação de estimulação (pacing) artificial atrial e/ou  
ventricular direita, episódios de taquicardia ventricular que requereu estimulação 
antitaquicardia apropriada (ATP) sem choque subsequente, ou que durante a evolução 
requereram upgrade para terapia de ressincronização cardíaca (TRC). Resultados: 
Dos 381 pacientes submetidos à implante de CDI-T, 253 eram do sexo masculino. 
Deste total, 349 foram por indicação de prevenção primária e 32 de secundária. 
Analisados em termos dos endpoints predeterminados, 349 (91,6%) desenvolveram 
algum deles ao longo do seguimento, e pelo menos, 24 (6,3%) acumulou mais de 
um endpoint nesse período. Aqueles que evoluíram para a TRC foram 226 pacientes 
(59,3%), 29 apresentaram, pelo menos, um evento de taquicardia ventricular tratado 
com ATP (7,6%) e 119 (31,2%) tinham indicação de pacing, ou evoluíram com esta 
necessidade. Assim, somente 32 pacientes (8,3%) eram elegíveis para receber um 
CDIS de acordo com as indicações vigentes. Conclusões: O CDIS é uma tecnologia 
interessante como alternativa ao CDIT, porém ainda apresenta indicações muito 
precisas e específicas. A priori, apenas uma minoria dos pacientes da população do 
SUS que implanta CDI-T no nosso meio, seria elegível a recebê-lo. Nesse contexto, 
mais estudos são requeridos para verificar a ampliação e/ou adequação das indicações 
desse dispositivo.

628
ATRIAL STANDSTILL: RELATO DE CASO

MELISSA MAZZONI VIEIRA1; RAFAEL AUGUSTO RANGEL1; HECIO AFFONSO DE 
CARVALHO FILHO2; NILSON ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR1; CLAUDIO MUNHOZ 
DA FONTOURA TAVARES2

1.REDE DOR DE HOSPITAIS, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 2.HOSPITAL SÃO 
VICENTE DE PAULO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.

Introdução: Atrial Standstill é uma rara condição arritmogênica caracterizada pela 
ausência de atividade elétrica e mecânica no átrio podendo ser transitoria ou persistente, 
completa ou parcial. No eletrocardiograma a ausência de onda P, bradicardia e ritmo 
de escape junctional, sugerem essa condição. Esta entidade se associa a alto risco 
de eventos tromboembólicos. Relato de Caso: Paciente de 35 anos, natural de 
Belém, massoterapeuta, procurou um serviço de emergência queixando-se de mal 
estar, desconforto torácico e lipotímia de repetição, relacionada aos míninos esforços. 
A paciente nega familiares com marcapasso. Eletrocardiograma documentando ritmo 
de escape junctional com FC = 38 bpm. Ecocardiograma sem alterações; ressonância 
magnética cardíaca dentro da normalidade. A paciente foi submetida a implante 
de marcapasso. Durante o procedimento, durante tentativa de posicionamento do 
eletrodo atrial, observamos ausência de atividade elétrica e mecânica atrial, em 
inúmeras áreas do átrio. Não observamos sense atrial. A estimulação atrial com output 
máximo não era capaz de estimular o átrio. Por essa razão, a paciente foi submetida 
a implante de marcapasso monocameral ventricular. Teve alta em uso de xarelto 
20 mg/dia. Algumas semanas após o implante, a paciente evoluiu com intenso mal 
estar. Internada para investigação, o ecocardiograma transesofágico mostrou imagem 
sugestiva de trombo no cabo do marcapasso, na região entre a veia cava superior 
e o átrio direito. Após anticoagulação plena com Clexane por alguns dias houve 
resolução da imagem. A paciente teve alta com warfarina e encontra-se assintomática. 
Discussão: Atrial Standstill é uma desordem rara, na qual há inexcitabilidade atrial e 
presença de eventos tromboembólicos. A paciente descrita apresenta a forma total 
e persistente não associado à outras patologias cardíacas. Submetida a implante 
de marcapasso monocameral evoluiu com evento trombótico apesar de estar em 
uso de novo anticoagulante. Conclusão: Pacientes com Atrial Standstill necessitam 
frequentemente de estimulação cardíaca ventricular e profilaxia tromboembólica. Os 
novos anticoagulantes podem não ser adequados para esta situação sendo preferível 
o uso da warfarina.
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RIVA IDIOPÁTICO: RELATO DE CASO E EVOLUÇÃO

CANTÍDIO SOARES LEMOS MARTINS; CREUZA MACEDO GOES ROCHA; 
PEDRO VERONESE; LUCIANA SACILOTTO; TAN CHEN WU; FRANCISCO 
DARRIEUX; DENISE HACHUL; MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA

INCOR, SÃO PAULO, SP, BRASIL. UNIDADE DE ARRITMIAS CARDÍACAS - INCOR 
HCFMUSP. 

Introdução: Ritmo idioventricular acelerado (RIVA) é um ritmo automático que con
siste de três ou mais batimentos monomórficos consecutivos, com início gradual, 
originado do sistema His-Purkinje ou células contráteis do ventrículo. A frequência de 
disparo do foco ectópico é similar à do ritmo sinusal, entre 50-120 bpm. O RIVA é 
uma arritmia bem reconhecida em adultos, habitualmente associada com infarto agudo 
do miocárdio, outras doenças miocárdicas e intoxicação digitálica. Entretanto, é raro 
ocorrer em indivíduos aparentemente normais. Relatamos um caso de um paciente 
com RIVA sem doença cardíaca estrutural, o seu manejo e a evolução clínica. Caso: 
R.M.S., masculino, 30 anos, encaminhado devido a morte súbita em familiares de 1° 
grau e RIVA no ECG. Assintomático, em uso de metoprolol 50 mg e sem alterações 
ao exame físico. Exames externos realizados no mesmo ano. Holter: RIVA, com 60% 
de ectopia ventricular. Estudo eletrofisiológico: ectopias ventriculares com origem em 
ventrículo esquerdo, sem indução de taquicardia sustentada. Ressonância Magnética 
(RM) Cardíaca: FEVE 63%, função sistólica biventricular preservada, câmaras 
normais e sem fibrose. Teste Ergométrico: RIVA suprimida no esforço e retornando 
na recuperação. Optado por suspensão do metoprolol, restrição de estimulantes 
e seguimento com exames complementares anuais. Holter após 2 anos: RIVA com 
alta densidade e RM cardíaca 2015: FEVE 56%, função sistólica biventricular pre-
servada, câmaras cardíacas com dimensões preservadas e ausência de fibrose 
miocárdica. Após 3 anos, o paciente permanece assintomático, sem uso de medicação 
antiarrítmica, com alta densidade de RIVA (FIGURA X) e ausência de doença cardíaca 
estrutural ou alteração da função miocárdica. Discussão: RIVA é raramente relatado 
em pacientes sem doença cardíaca estrutural e o real curso da arritmia e o mecanismo 
ainda não estão bem esclarecidos. Contribuímos com um dos raros casos da literatura 
em que o paciente assintomático têm demonstrado a possibilidade de bom prognóstico, 
porém um tempo maior de seguimento se faz necessário para reforçar estes achados.

631
INDICAÇÃO DE CARDIOVERSOR DEFIBRILADOR IMPLANTÁVEL DEPOIS DE 
PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA POR FIBRILAÇÃO VENTRICULAR DURANTE 
PROCEDIMENTO PRÉOPERATÓRIO DE CATARATA  RELATO DE CASO

LÍVIA ROSSETTI DE ABREU E LIMA; KAROLINE MEDEIROS DIAS; THACILA 
MOZZAQUATRO; SERGIO FREITAS SIQUEIRA; SILVANA NISHIOKA; ANISIO 
ALEXANDRE PEDROSA; RICARDO ALKMIM TEIXEIRA; CAMILA SILVA OLIVEIRA; 
ROBERTO COSTA; MARTINO MARTINELLI FILHO

INCOR - HCFMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: A fibrilação ventricular (FV) é um evento potencialmente fatal. Des cre -
vemos um caso de parada cardíaca durante préoperatório de cirurgia de catarata 
em paciente com evolução para cardioversor desfibrilador implantável (CDI) para 
prevenção secundária de morte súbita cardíaca (MSC). Relato de Caso: Homem 
de 72 anos de idade admitido para cirurgia de catarata com cardiomiopatia dilata
da de etiologia desconhecida (DCM). O paciente apresentava hipertensão arterial, 
diabetes mellitus, hipotireoidismo e dislipidemia. Durante o período préoperatório 
foi administrado, para realização de facectomia, colírio de tropicamida, fenilefrina 
e proximetacaína e na sequência o paciente desenvolveu FV e parada cardíaca. A 
parada foi revertida após 13 minutos de manobras de reanimação. O paciente foi 
encaminhado à Unidade de Estimulação Cardíaca de nossa instituição para avaliação. 
A ressonância magnética cardíaca não mostrou fibrose miocárdica e a coronariografia 
foi normal. Conclusão: Descrevemos um caso de FV intrahospitalar, que acometeu 
paciente com DCM sem substrato anatômico arritmogênico. O mecanismo mais 
provável da arritmia ventricular foi hiperautomatismo induzido por estresse pré-ope-
ratório. O implante de CDI para prevenção secundária MSC, pois foram afastadas 
causas reversíveis ou controláveis.

630
REGISTRO DOS ESTUDOS ELETROFISIOLÓGICOS E ABLAÇÕES POR RA
DIO  FRE QUÊNCIA DE 20142016 EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEM 
CARDIOPATIA

XIMENA FERRUGEM ROSA; SISSY MELO; DANIEL MOREIRA COSTA MOURA; 
RENNER AUGUSTO RAPOSO PEREIRA; CECÍLIA BITARÃES DE SOUZA 
BARROS; CYNTHIA APARECIDA DA SILVA ROCHA; MUHIEDDINE OMAR CHOKR; 
CARINA HARDY; CRISTIANO FARIA PISANI; MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA

INCOR, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: Frente aos avanços tecnológicos ocorridos, a ablação por radiofrequência 
(RF) está consolidada como primeira linha de tratamento das arritmias cardíacas 
em crianças com mais de 5 anos e adolescentes. Objetivo: Analisar a eficácia e a 
segurança da ablação por cateter de RF nesta população em nossa Instituição. 
Métodos: Foram revisadas as ablações por RF em pacientes ≤ 18 anos realizadas 
no período de janeiro de 2014 a julho de 2016, através do prontuário eletrônico e 
banco de dados do laboratório de eletrofisiologia (EEF). Resultados: Ocorreram 76 
procedimentos em pacientes ≤ 18 anos sem cardiopatia estrutural no período se-
lecionado. Cinquenta e dois (68,42%) indivíduos eram do sexo masculino. A idade 
da população era de 5 a 18 anos (média de 13,30 ± 3,52 anos). O tempo mediano de 
radioscopia foi de 6 minutos e o uso concomitante de mapeamento eletroanatômico 
(Ensite) ocorreu em 9,21% dos exames. O diagnóstico de vias acessórias (VA) foi o mais 
comum (50 pacientes - 65,79%). A taquicardia por reentrada nodal (TRN) foi a segunda 
arritmia mais frequente, em 19 (25%), seguida por extrassístoles ventriculares (EV), 
em 3 (3,95%), taquicardia atrial, em 2 (2,63%), e taquicardia ven tricular fascicular (TVF) 
em 2 exames (2,63%). VA lateral esquerda, póstero-septal direita e lateral direita foram 
as mais frequentes, com incidência de 31,91%, 29,79% e 8,51% respectivamente. 
De toda a amostra, 67 (88,16%) procedimentos se constituíram em ablação por RF. 
Os critérios de sucesso foram alcançados em 93,18% das VA e 100% das demais. A 
recorrência durante o seguimento foi de 9,76% para VA, 5,56% para TRN e 3,33% 
para EV. Não houve recorrência pós-ablação de TA. Quanto à TVF, as 2 ablações 
ocorreram em uma mesma paciente, recorrendo depois de ambos os procedimentos. 
Houve baixa incidência de complicações, compostas por um hematoma inguinal pós-
punção arterial em uma criança de 13 anos e três distúrbios de condução; um bloqueio 
de ramo direito pós-ablação de EV; um bloqueio atrioventricular de 1º grau e um ritmo 
juncional persistente, ambos após ablação de TRN. Conclusão: A ablação por RF em 
≥ 5 anos é eficaz e segura, devendo ser uma opção terapêutica para taquiarritmias 
nesta faixa etária.
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QUALIDADE DE VIDA BASAL E 12 MESES APÓS PROCEDIMENTOS EM ES
TIMULAÇÃO CARDÍACA ARTIFICIAL PERMANENTE: COMPARAÇÃO ENTRE IM
PLANTES INICIAIS E REOPERAÇÕES

GIOVANNA MELO1; ERINEIA SOUZA DOS SANTOS1; ISABELA DA COSTA 
MAURINO1; LUCAS BASSOLLI DE OLIVEIRA ALVES1; KATIA REGINA DA SILVA1; 
IGOR MACHADO1; ADRIEL REGO BARBOSA2; CARLOS LIMA2; MARTINO 
MARTINELLI FILHO1; ROBERTO COSTA1

1.INSTITUTO DO CORAÇÃO (INCOR) DO HCFMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 
2.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, TERESINA, PI, BRASIL.

Introdução: A avaliação da qualidade de vida (QV) é um desfecho reportado pelo paciente 
muito utilizado na prática clínica, por indicar o sucesso do tratamento a partir da perspectiva do 
próprio indivíduo. Não dispomos, em nosso meio, de informações sobre a influência do tipo de 
procedimento cirúrgico sobre os escores de QV. Objetivos: Avaliar o impacto dos implantes iniciais 
e das reoperações na QV dos pacientes. Métodos: Registro prospectivo multicêntrico que incluiu 
pacientes adultos submetidos a primeiro implante ou reoperação de DCEI. A QV foi avaliada no 
préoperatório e 12 meses após o procedimento pelos questionários SF36, Minnesota e Aquarel. 
Os pacientes foram agrupados em implante inicial ou reoperação. Foi utilizado o teste “t” pareado 
para avaliar as diferenças dos escores de QV nos momentos pré e pósoperatório, considerando o 
nível de significância de 5%. Resultados: De maio/14 a agosto/16 foram avaliados 336 pacientes. 
Implante inicial foi realizado em 186 (55,4%) e reoperação 150 (44,6%), por desgaste de gerador de 
pulsos ou para tratamento de complicações. O tipo de DCEI era marca-passo em 66,0%,; cardio-
desfibrilador im plantável (CDI) em 18,5% e ressincronizador (TRC) em 15,4% dos pacientes. Na 
avaliação basal, a idade média foi de 60,6 ± 16,1 anos e a maioria dos pacientes era do sexo 
feminino (53,9%). A fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) era 49 ± 18% e a maioria 
dos pacientes (80%) apresentava-se em classe funcional I-II pela New York Heart Association 
(NYHA). A comparação da QV pré e da pós-operatória, em ambos os grupos de pacientes, está 
apresentada na tabela. Conclusões: A QV avaliada pelos três diferentes questionários apresentou 
melhora significativa, tanto após o implante inicial quanto após as reoperações. A QV dos pacientes 
submetidos a reoperação foi melhor do que a dos implantes iniciais, em ambos os momentos, 
possivelmente pela adaptação prévia ao DCEI.

Implante inicial (n=186) Reoperação (n=150)
Escore de qualidade de vida Basal 12 meses P Basal 12 meses P
SF36 Sumário Fisíco 49,5 (10-100) 66,0 (0-100) < 0,01 58,8 (8-100) 76,5 (0-100) < 0,01
SF36 Sumário Mental 53,0 (7-100) 76,5 (0-100) < 0,01 59,0 (6-100) 84,5 (0-100) < 0,01
MLWHF - Dimensão Emocional 9,0 (0-25) 2,0 (0-24) < 0,01 5,0 (0-25) 2,0 (0-18) < 0,01
MLWHF- Dimensão Fisíca 19,0 (0-40) 4,0 (0-39) < 0,01 13,5 (0-40) 4,0 (0-31) < 0,01
Aquarel  Dor Torácica 75,0 (0-100) 100 (0-100) < 0,01 91,0 (13-100) 100 (22-100) < 0,01
Aquarel  Dispneia 50,0 (0-100) 92,9 (0-100) < 0,01 64,0 (0-100) 89,6 (0-100) < 0,01
Aquarel  Arritmias 70,0 (0-100) 90,0 (15-100) < 0,01 80,0 (5-100) 90,0 (40-100) < 0,01
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DESFECHOS REPORTADOS POR PACIENTES SUBMETIDOS A IMPLANTE DE 
MARCAPASSO CONVENCIONAL: 24 MESES DE SEGUIMENTO DO ESTUDO 
SAFELV PACE

ISABELA DA COSTA MAURINO; ELIZABETH SARTORI CREVELARI; CAIO 
MARCOS DE MORAES ALBERTINI; KATIA REGINA DA SILVA; MARCELO LUIZ 
CAMPOS VIEIRA; WILSON MATHIAS JÚNIOR; MARTINO MARTINELLI FILHO; 
ROBERTO COSTA

INSTITUTO DO CORAÇÃO (INCOR) DO HCFMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: Desfechos reportados por pacientes são indicadores do impacto da 
doença e do tratamento a partir do ponto de vista do paciente. Atualmente, esse tipo de 
avaliação tem crescido muito em importância, especialmente, na tomada de decisão 
sobre a incorporação de novas terapias. Objetivos: Analisar os desfechos reportados 
por portadores de marca-passo (MP), comparando a estimulação unifocal do ven-
trículo esquerdo (VE) pelo seio coronário, em relação à estimulação convencional do 
ventrículo direito (VD). Métodos: Estudo clínico randomizado e simples-cego. Foram 
incluídos pacientes adultos com indicação MP convencional devido a bradiarritmias e 
função ventricular sistólica ≥ 0,40. A randomização (Grupo VD vs Grupo VE) ocorreu 
antes do procedimento. Foram utilizados os questionários SF-36, Aquarel e Minnesota, 
aplicados nos momentos: pré-operatório, 6, 12 e 24 meses após o implante. Foi 
empregada análise de variância com medidas repetidas, considerando o nível de 
significância de 5%. Resultados: De Jun/12 a Jan/14 foram incluídos 91 pacientes, 
sendo 56 (61,5%) no grupo VD e 35 (38,5%) no VE. As características basais dos 
pacientes dos dois grupos foram similares (P = NS). As principais variáveis estudadas 
mostraram, respectivamente, para os grupos VD e VE: idade = 64,6 ± 11,9 e 68,4 ± 
9,2 anos; sexo feminino=  57,1 e 54,3%; CF IC NYHA I-II = 80,4 e 77,4%; FEVE =  
59,1 ± 7,4 e 61,1 ± 4,4%. Em ambos os grupos, houve melhora significativa dos 
escores de QV entre o momento basal, 6, 12 e 24 meses para o Sumário Físico 
(P < 0,001) e Mental (P < 0,001) do SF-36, para o Componente Físico (P < 0,001) 
e Emocional do Minnesota e para os domínios Dor Torácica (P < 0,001), Dispneia  
(P < 0,001) e Arritimias (P < 0,001) do Aquarel. Entretanto, a partir do sexto mês 
não houve melhora significativa nos escores em ambos os grupos. Conclusão: O 
implante de MP resultou em melhora significativa e constante da QV avaliada pelos 
três diferentes questionários independente do sítio de estimulação ventricular.

635
SEGURANÇA DA RESSONÂNCIA NUCELAR MAGNÉTICA EM PACIENTES POR
TADORES DE DISPOSITIVO CARDÍACO ELETRÔNICO IMPLANTÁVEL  EX PE
RIÊNCIA INICIAL DE UM CENTRO ESPECIALIZADO

LUIZ CARLOS PAUL; FERNANDA FARIAS VIANNA; FREDERICO SCUOTTO; 
MARCOS MARTINELLI SACCAB; CAIO VITALE SPAGGIARI; BRUNO PEREIRA 
VALDIGEM; CRISTIANO OLIVEIRA DIETRICH; RENATA LIMA GIOLO; ELISABETE 
BARBOSA GUEDES; GUILHERME FENELON

HIAE, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Fundamento: As indicações para ressonância nuclear magnética (RNM) vem se 
expandindo, porém, esse exame é contraindicado em portadores de dispositivos car
díacos eletrônicos implantáveis (DCEI) convencionais. Recentemente, foram intro
duzidos DCEI compatíveis com a RNM, contudo, dados nacionais sobre a segurança 
da RNM em portadores desses dispositivos são ainda escassos. Objetivo: Avaliar 
a segurança da RNM em pacientes portadores de DCEI com sistemas compatíveis. 
Métodos: Estudo observacional e retrospectivo, realizado em hospital terciário, ba-
seado na revisão dos relatórios médicos de pacientes com DCEI submetidos à RNM 
no hospital. De acordo com o protocolo institucional, todo paciente era submetido 
a uma avaliação eletrônica do DCEI antes e após a execução da RNM bem como 
exigia a presença do médico especialista durante todo o exame. Todas as RNM foram 
realizadas em aparelho com campo magnético de 1.5 tesla (T). Resultados: Entre 
abril de 2014 e dezembro de 2015, foram estudados 28 pacientes (22 homens), com 
idade média de 75,1 anos (44 - 91 anos) e que foram submetidos a um total de 31 res-
sonâncias, sendo 2 cardíacas e 29 não cardíacas (destas, 14 de crânio). Uma RNM car-
díaca não foi realizada porque a impedância elevada do eletrodo atrial (> 3.000 Ohm)  
impediu a ativação do modo SureScan (marcapasso Advisa DR, Medtronic) es-
pecífico para a ressonância. 27 pacientes eram portadores de marcapasso (MP) 
bicameral atrioventricular (Medtronic = 17, Biotronik = 8 e St. Jude Medical = 2) e 1 
de cardioversor desfibrilador implantável (CDI) da Biotronik. 30 exames transcorreram 
sem intercorrências. Um único paciente apresentou um episódio de fibrilação atrial 
estável durante a ressonância de coluna cervical e lombossacra que reverteu es
pontaneamente antes do término do exame. A avaliação eletrônica dos DCEI após 
a RNM não mostrou anormalidades. Conclusão: Essa experiência inicial sugere que 
a realização de RNM em pacientes portadores de DCEI com sistemas compatíveis 
é segura. Entretanto, os dispositivos devem ser adequadamente programados para 
garantir a segurança do paciente.
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TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS COM FDG18F NO DIAGNÓSTICO 
DA INFECÇÃO RELACIONADA A DISPOSITIVOS CARDÍACOS ELETRÔNICOS 
IMPLANTÁVEIS: RESULTADOS INICIAIS DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA

EDMIR SIA; ROBERTO COSTA; KATIA REGINA DA SILVA; ALEXANDRE SOEIRO; 
RINALDO F. SICILIANO; RAPHAEL ABEGÃO DE CAMARGO; LUCAS BASSOLLI 
DE OLIVEIRA ALVES; JOSE SOARES JUNIOR; MARTINO MARTINELLI FILHO; 
TANIA V. STRABELLI

INSTITUTO DO CORAÇÃO (INCOR) DO HCFMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: Processos infecciosos relacionados aos dispositivos cardíacos ele trô
nicos implantáveis (DCEI) são complicações graves e de difícil tratamento. Estudos 
recentes têm demonstrado que a adição da tomografia por emissão de pósitrons 
acoplada à tomografia computadorizada (PET-CT) utilizando 18F-FDG aos critérios 
da Duke modificados aumenta a acurácia diagnóstica de infecção relacionada ao 
DCEI. Objetivo: Avaliar se a adição da PET-CT com 18F-FDG aumenta a acurácia 
diagnóstica em pacientes com suspeita de infecção no DCEI. Métodos: De jul/2012 a 
jul/2015, foram incluídos 45 pacientes consecutivos adultos com suspeita de infecção 
no DCEI. Todos os pacientes foram submetidos a avaliação clínica, microbiológica 
e ecocardiografia transesofágica (ETE). A PET-CT com 18F-FDG foi realizada de 
acordo com as diretrizes internacionais. Foi utilizada análise de sensibilidade e es-
pecificidade, considerando-se como padrão ouro o diagnóstico final de acordo com 
os critérios da Duke modificados. Resultados: A maioria dos pacientes (77,8%) 
consistiu de portadores de marcapasso (MP). Os demais eram portadores de cardio
desfibrilador implantável ou ressincronizador cardíaco. O tempo médio do implante 
inicial ao início da suspeita de infecção foi de 7,3 ± 7,4 anos. Dos pacientes incluídos, 
95,6% apresentavam bacteremia sem sinais infecciosos na loja do gerador de pulsos 
no momento da admissão. Houve crescimento bacteriano nas hemoculturas em 35,6% 
dos casos e presença de massas ao ETE em 46,6%. O diagnóstico final foi endocardite 
definida em 11,2% e infecção em cabos-eletrodos em 28,9% dos pacientes. Em 40% 
dos casos foi detectada captação anormal de FDG em torno da válva cardíaca ou 
caboseletrodos. De acordo com o diagnóstico final, a sensibilidade, especificidade, 
valor preditivo positivo e negativo preditivo para a PET-CT foi de 75%, 83%, 75% e 
83%, respectivamente. A PET-CT excluiu o diagnóstico de infecção relacionada ao 
DCEI em 51% dos pacientes e identificou diagnósticos diferenciais. Conclusões: A 
utilização da PET-CT com 18F-FDG teve papel importante no diagnóstico de infecções 
relacionadas ao DCEI por auxiliar a confirmação diagnóstica ou identificar outros 
diagnósticos. Esses resultados iniciais apoiam a adição deste exame na avaliação de 
pacientes com suspeita de infecção relacionada ao DCEI.
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ESTIMULAÇÃO CARDÍACA NA DOENÇA DO NÓ SINUSAL COM CONDUÇÃO 
ATRIOVENTRICULAR PROLONGADA: ESTRATÉGIAS DE PROGRAMAÇÃO

CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO; SILVANA NISHIOKA; CAMILA 
SILVA OLIVEIRA; SERGIO FREITAS SIQUEIRA; KAROLINE MEDEIROS DIAS; 
MARTINO MARTINELLI FILHO

INCOR, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Fundamento: Estudos evidenciaram que a estimulação do ventrículo direito (VD) 
em pacientes com bloqueio atrioventricular (BAV) avançado e fração de ejeção do 
ventrículo esquerdo (FEVE) preservada não provoca prejuízos hemodinâmicos. 
Entretanto, pacientes com doença do nó sinusal (DNS) foram pouco estudados. 
Nesses, o intervalo atrioventricular (IAV) tem sido programado para permitir con
du ção atrioventricular espontânea, mas o IAV prolongado pode gerar dissincronia 
atrioventricular e prejuízos hemodinâmicos. Objetivos: Determinar o impacto de al
terações agudas provocadas pela estimulação artificial do VD sobre a capacidade 
funcional estimada pelo teste ergométrico e sobre parâmetros hemodinâmicos ava
liados pela ecocardiografia (FEVE e VTi da via de saída do ventrículo esquerdo) e 
pe la cardiobioimpedância (débito e índice cardíacos). Casuística: Participaram 
do estudo 10 pacientes consecutivos com DNS do ambulatório da Unidade Clínica 
de Estimulação Cardíaca do InCor, sendo 7 do sexo feminino, idade média de 59 
anos, 6 chagásicos, 7 em classe funcional (CF) II e 3 em CF I. A média da FEVE 
foi de 60% e o tempo de condução AV médio foi de 250 ± 32 ms. Metodologia: Na 
fase I, os marcapassos foram programados com IAV longo para permitir condução 
atrioventricular espontânea, sendo submetidos a ecocardiograma transtorácico, teste 
ergométrico e cardiobioimpedância. Esta última realizada com IAV longo e 3 IAVs 
normais (120 ms, 150 ms, 180 ms). Na fase II, os marcapassos foram programados com 
IAV normal, optandose pelo valor com melhor resultado na cardiobioimpedância. Após 
média de 21 dias, os pacientes foram novamente submetidos ao teste ergométrico e 
ecocardiograma, já sob estimulação ventricular. A análise estatística foi realizada pelo 
teste T pareado. Resultados: Os valores encontrados na fase I (IAV longo) e na fase 
II (IAV normal) do estudo foram, respectivamente: FEVE 59,6 ± 7,0% e 60,6 ± 7,3%  
(p = 0,19), VTi da via de saída do ventrículo esquerdo 21,92 ± 5,5 cm e 20,75 ± 3,1 cm 
(p = 0,46), capacidade funcional 6,96 ± 2,12 METs e 7,05 ± 1,2 METs (p = 0,86), débito 
cardíaco 3,87 ± 0,76 e 4,05 ± 0,79 (p = 0,28) e índice cardíaco 2,29 ± 0,33 e 2,4 ± 
0,44 (p = 0,26). Conclusão: A análise dos achados desta série de casos sugere que a 
estimulação persistente do VD não provocou disfunção hemodinâmica aguda e esses 
achados não diferiram da manutenção da condução intrínseca com IAV prolongado.
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ESTUDO PROSPECTIVO PARA DETECÇÃO DE EVENTOS TROMBOEMBÓLICOS 
APÓS REOPERAÇÕES ENVOLVENDO MANUSEIO INTRAVASCULAR DE CABOS
ELETRODOS

CAIO MARCOS DE MORAES ALBERTINI; KATIA REGINA DA SILVA; ISABELA 
DA COSTA MAURINO; LUCAS BASSOLLI DE OLIVEIRA ALVES; JOAQUIM LEAL; 
MARTA LIMA; RODRIGO CHATE; KATIA HIGA; MARTINO MARTINELLI FILHO; 
ROBERTO COSTA

INCOR SP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: Lesões venosas são frequentes em portadores de dispositivos cardíacos 
eletrônicos implantáveis (DCEI), contudo, manifestações clínicas são raramente re-
portadas. Objetivos: Identificar a incidência de eventos clínicos sintomáticos e 
assintomáticos, a prevalência de lesões venosas prévias e suas modificações após 
o procedimento cirúrgico. Métodos: Coorte prospectiva de pacientes submetidos a 
reoperações com manuseio intravascular de eletrodos. A investigação diagnóstica 
incluiu: venografia, ultrassom venoso com doppler e angiotomografia para trom-
boem bolia pulmonar (TEP), no período basal e pósoperatório. Análise estatística foi 
empregada para identificar a taxa dos desfechos e preditores para sua ocorrência. 
Resultados: De abril/13 a julho/16, foram incluídos 98 pacientes, com 59,6 ± 15,0 
anos, sendo 50,7% do sexo masculino. Destes, 74,0% eram portadores de marca-
passo, 20,5% de CDI e 5,5% de ressincronizador, com tempo médio de implante de 
11,1 ± 7,6 anos. A venografia basal mostrou lesões venosas significativas em 49,3% 
dos casos. Dentre os procedimentos, remoção transvenosa de eletrodos foi realizada 
em 49,3% pacientes, sendo empregada tração simples em 16,4% e técnicas especiais 
em 32,9%. A taxa total de eventos clínicos e subclínicos foi 45,2%, sendo 31,5% de 
TVP e 11,0% de TEP. Alterações no padrão venográfico ocorreram em 43,8% pacientes 
e modificações no padrão da circulação colateral em 41,1%. Extração de cabos-
eletrodos foi o único fator independente para a ocorrência de TVP, elevando o risco 
em 6,9 vezes nas remoções completas (RR = 6,9; IC 95% = 1,79 - 16,9; P < 0,001)  
e em 9,4 vezes nas incompletas (RR = 9,4; IC 95% = 3,07 - 28,9; P < 0,001). Não foram 
identificados fatores relacionados à ocorrência de TEP ou à modificação do padrão 
venográfico. Conclusões: A incidência de eventos clínicos foi elevada assim como as 
alterações ocorridas no padrão venográfico no período pós-operatório. O único preditor 
para ocorrência de TVP foi a extração de eletrodos. (Processo FAPESP 13/18023-7).
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SOBREVIDA AJUSTADA PELA QUALIDADE DE VIDA (QALY) DE PORTADORES 
DE DISPOSITIVOS CARDÍACOS ELETRÔNICOS IMPLANTÁVEIS: AVALIAÇÃO 12 
MESES APÓS O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

LUCAS BASSOLLI DE OLIVEIRA ALVES1; KATIA REGINA DA SILVA1; ISABELA DA 
COSTA MAURINO1; GIOVANNA MELO1; ERINEIA SOUZA DOS SANTOS1; CARLOS 
LIMA2; CLARISSA GARCIA RODRIGUES3; JOSÉ MÁRIO BAGGIO JR.4; MARTINO 
MARTINELLI FILHO1; ROBERTO COSTA1

1.INSTITUTO DO CORAÇÃO (INCOR) DO HCFMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 
2.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, TERESINA, PI, BRASIL; 3.INSTITUTO 
DE CARDIOLOGIA DO RS, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL; 4.INSTITUTO DO 
CORAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, BRASÍLIA, DF, BRASIL.

Introdução: Os dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis (DCEI) são re co-
nhecidamente eficazes para a remissão de sintomas e aumento da sobrevida de 
seus portadores. No Brasil, o impacto dos DCEIs sobre a sobrevida ajustada pela 
qualidade de vida (QALY), ainda não é conhecido. Objetivos: Avaliar o indicador QALY 
de portadores de DCEI 12 meses após o procedimento de implante ou reoperação e 
identificar fatores associados aos melhores índices. Métodos: Registro prospectivo 
multicêntrico. O indicador QALY foi avaliado pelo questionário de qualidade de vida 
SF-36, aplicado 12 meses após o procedimento cirúrgico. Os valores de QALY foram 
distribuídos em tercis e pesquisouse fatores associados aos melhores resultados, 
correspondentes ao tercil superior. Kaplan-Meier foi utilizado para estimativa de 
sobrevida e modelo logístico multivariado para identificar fatores independentes as
sociados aos maiores QALY. Resultados: De Jan/14 a ago/16 foram incluídos 376 
pacientes, sendo 186 implantes iniciais e 150 reoperações. Destes, 57% eram marca-
passos, 18% CDIs e 25% TRCs. Respectivamente, as principais características 
dos grupos implante inicial e reoperação, foram: idade = 60,6 ± 13,5 e 60,7 ± 16,1; 
sexo feminino = 48,3% e 57,3%; FEVE = 45,9 ± 18,3 e 51,2 ± 16,2; doença cardíaca 
isquêmica = 9,1% e 6,6% e doença de Chagas = 21,5% e 25,3%. O QALY mediano 
da população foi 0,80 e 0,83 e a sobrevida para implantes iniciais e reoperações foi de 
11,3 ± 0,17 e 11,7 ± 0,11 meses, respectivamente. Os pacientes localizados no tercil 
superior da distribuição foram discriminados por valores de QALY superiores a 0,85 no 
implante inicial e 0,87 no grupo de reoperações. A ausência de complicações durante 
o seguimento (OR = 3,4; IC 95% = 1,6 - 7,3) e Classe Funcional I no momento basal 
(OR = 2,8; IC 95% = 1,4 - 5,5), aumentaram em aproximadamente 3 vezes as chances 
de estar no tercil superior do QALY no grupo de implante inicial. Idade e ausência 
de comorbidades apresentaram associação com o tercil superior do QALY entre os 
pacientes do grupo reoperação, embora não tenham se apresentado como fatores 
independentes.Conclusões:A avaliação da QV realizada 1 ano após o procedimento 
demonstrou que o tratamento resultou em uma sobrevida mediana de 0,8 ano ajustado 
pela Qualidade de Vida. Os fatores associados a maiores QALY foram: ausência de 
complicações, Classe Funcional I, Idade e ausência de comorbidades.

639
EFETIVIDADE CLÍNICA DA TERAPIA DE RESSINCRONIZAÇÃO CARDÍACA EM 
UMA COORTE DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA USUÁRIOS DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
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BAGGIO JR.2; GUILHERME CARVALHO3; JULIO CESAR DE OLIVEIRA4; MARTINO 
MARTINELLI FILHO1; ROBERTO COSTA1

1.INSTITUTO DO CORAÇÃO (INCOR) DO HCFMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 
2.INSTITUTO DO CORAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, BRASÍLIA, DF, BRASIL; 
3.PRONTOCOR DE MURIAÉ, MURIAÉ, MG, BRASIL; 4.HOSPITAL GERAL 
UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ, CUIABÁ, MT, BRASIL.

Introdução: A terapia de ressincronização cardíaca (TRC) é reconhecidamente eficaz 
para reduzir sintomas, hospitalização e mortalidade de pacientes com insuficiência 
car díaca (IC), disfunção sistólica e dissincronia ventricular. Em nosso meio, ainda não 
dispomos de indicadores de efetividade clínica da TRC derivados de dados da prática 
assistencial. Objetivos: Avaliar a efetividade clínica da TRC, analisando o impacto sobre 
as hospitalizações e a sobrevida global dos pacientes. Métodos: Registro prospectivo 
multicêntrico que incluiu pacientes submetidos a primeiro implante de TRC isolada (TRC-
MP) ou associada ao cardiodesfibrilador implantável (TRCCDI). Medidas de efetividade 
clínica foram: classe funcional (CF) NYHA, hospitalização e mortalidade, avaliadas 1, 6 
e 12 meses após o implante. Curvas de KaplanMeier fo ram construídas e através do 
modelo de regressão de Cox, preditores de sobrevida e hospitalização foram analisados.
Resultados: De jan/14 a dez/15, 183 pacientes foram submetidos a implante de TRC e 
seguidos por 11,5 ± 3,7 meses. A análise das principais características basais mostraram: 
idade = 60,7 ± 14,1 anos; sexo masculino = 60,1%; fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo (FEVE) = 27,6 ± 7,7%; CF NYHA III-IV = 59,1%; presença de fibrilação atrial 
(FA) = 30,6%; Doença de Chagas = 13,7%; miocardiopatia (MCP) isquêmica = 20,8%; 
MCP não isquêmica = 65,6%; TRC-MP = 83,6%; TRC-CDI = 16,4%. Houve melhora 
significativa da CF NYHA do momento basal para 12 meses (CF III-IV 59,1% para 15,5%, 
P < 0,0001). A probabilidade de sobrevida foi de 89,5% aos 6 meses e de 84,7% aos 
20 meses de seguimento. Doença de Chagas foi fator independente para mortalidade, 
aumentando em 8,6 vezes (OR = 8,6; IC 95% 3,1-24,0; P < 0,001) a chance de óbito 
quando comparada com as outras miocardiopatias. Durante o seguimento, ocorreram 
39 (21,3%) hospitalizações, em sua maioria por descompensação da IC. Doença de 
Chagas (OR = 3,4; IC 95% 1,3-9,0; P = 0,016) e FA (OR = 2,4; IC 95% 1,2-5,2; P = 0,027) 
foram fatores independentes para hospitalização. Conclusões: A efetividade clínica da 
TRC, verificada a partir de dados da prática assistencial, mostrouse semelhante a dos 
ensaios clínicos internacionais. O único preditor de mortalidade foi a Doença de Chagas, 
aumentando em 8,6 vezes a chance de óbito. Doença de Chagas e FA foram fatores 
independentes para hospitalização. (Proc CNPq 401317/2013-7).

641
ESTUDO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO DO USO DO CATETER DE FORÇA DE 
CONTATO EM ABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL PELA SAÚDE SUPLEMENTAR 
NO BRASIL
DAIANE DA SILVA OLIVEIRA; ELIAS GARCIA BARBOSA; SILVIO MAURO 
JUNQUEIRA JR

JOHNSON & JOHNSON, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Introdução: Estima-se que no Brasil existam 940 mil pessoas com Fibrilação Atrial (1), sendo 
que 192 mil seriam elegíveis ao tratamento de ablação (3) e 44 mil seriam beneficiários da 
Saúde Suplementar (4). A ablação cardíaca vem sendo cada vez mais utilizada para tratar as 
arritmias complexas, uma vez que a taxa de sucesso do procedimento chega a 86% enquanto 
o tratamento medicamentoso atinge uma taxa de sucesso de apenas 22% (5). Estudos 
demonstram que através do uso do cateter de Força de Contato é possível aumentar a taxa 
de sucesso do procedimento, reduzir as complicações (6-9) e a necessidade procedimentos de 
ablação adicionais. A tecnologia permite medir diretamente a força de contato do cateter no tecido 
cardíaco. Além do aumento na taxa de sucesso da ablação tanto para taquiarritmias atriais quanto 
para fibrilação atrial paroxística (FA) (6-10), o cateter de Força de Contato propicia a diminuição 
do tempo do procedimento (6,7,10) e da exposição a fluoroscopia (7). Método: Foi elaborado 
um modelo de impacto da utilização do cateter com tecnologia de força de contato no orçamento 
das operadoras de Saúde Suplementar em substituição do cateter convencional para ablação 
de FA, considerando um follow-up 12 meses e dois cenários de conversão de tecnologia (70% 
e 100%). Foram coletados dados de produção e de ressarcimento médio dos procedimentos 
mapeamento eletroanatômico tridimensional e ablação percutânea por cateter de energia de ra-
diofrequência através de banco de dados da saúde suplementar (12) e valores de custos dos 
cateteres convencionais e de tecnologia de força de contato. Resultados: O investimento inicial 
da adoção do cateter na Saúde Suplementar seria de 1,4 milhões e 3,1 milhões, considerando 
um cerário de conversão de 70% e 100%, respectivamente. Entretanto, considerando o custo total 
do tratamento em um ano, o sistema teria uma redução de custos de 4,6 milhões e 9,6 milhões, 
considerando os cenários de 70% e 100% de conversão, respectivamente. Conclusão: A adoção 
do Cateter de Força de Contato em ablações pela Saúde Suplementar, proporciona melhoria dos 
desfechos clínicos, diminuindo a recorrência da FA e reduz potencialmente os custos totais de 
tratamento, trazendo sustentabilidade econômico-financeira para o sistema.

Estimativa do Impacto Orçamentário na Saúde Suplementar da substituição do Cateter Convencional pelo Cateter de Força de Contato  
nos Procedimentos de Ablação em Pacientes com Fibrilação Atrial Paroxística para o horizonte temporal de 01 ano

Parâmetros do modelo
CENÁRIO ATUAL CENÁRIO 70% DE CONVERSÃO CENÁRIO 100% DE CONVERSÃO

Cateter 
Convencional

Cateter Força de 
Contato

Cateter 
Convencional

Cateter Força de 
Contato

Cateter 
Convencional

Cateter Força de 
Contato

Estimativa de pacientes tratados com 
Ablação Complexa (12)

1537 1113 795 1855 0 2650

Custo do tratamento inicial de 
ablação (12)

R$ 96.410.979,34 R$ 72.040.847,11 R$ 49.867.747,93 R$ 120.068.078,51  R$ 171.525.826,44

Taxa de reintervenção por folha da 
ablação (7,8,11,13)

19% 6% 19% 6%  6%

Custo das reintervenções R$ 18.599.606,13 R$ 4.276.344,68 R$ 9.620.485,93 R$ 7.127.241,14  R$ 10.181.773,06
Custo total inicial do tratamento R$ 168.451.826,44 R$ 169.935.826,44 R$ 171.525.826,44
Impacto orçamentário inicial 
do tratamento

 R$ 1.484.000,00 (↑0,88%) R$ 3.074.000,00 (↑1,82%)

Custo total do tratamento em um ano R$ 191.327.777,26 R$ 186.683.553,52 R$ 181.707.599,50
Impacto orçamentário total de um ano  - R$ 4.644.223,74 (↓2,43%) - R$ 9.620.177,76 (↓ 5,03%)
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ANÁLISE DO PERFIL DE PACIENTES COM FIBRILAÇÃO ATRIAL EM TRA TA
MENTO COM ANTICOAGULANTES NO AMBULATÓRIO PÚBLICO DO HOSPITAL 
GUILHERME ÁLVARO

KELLY BAYOUD DE REZENDE FERNANDES; WALESCA KAROLINE DA SILVA; 
RODRIGO LUIZ TORRES SILVA; PATRÍCIA DE CARVALHO JACOBSEN; MAYSA 
MOREIRA COELHO; ANA LUÍZA MENIN RAPOSO; VITÓRIA RAMOS JAYME; 
PAULA NOGUEIRA NUNES; WILLIAM DA COSTA

UNILUS-HOSPITAL GUILHERME ALVARO, SANTOS, SP, BRASIL.

Introdução: Fibrilação Atrial (FA) é a arritmia mais comum e aumenta o risco de 
acidente vascular cerebral (AVC). Objetivo: Avaliar o perfil de pacientes com FA 
em tratamento com Warfarina e novos anticoagulantes (aco). Materiais e Métodos: 
Dados coletados de julho de 2012 a junho de 2016. Realizados exames clínicos, la-
boratoriais, eletrocardiograma, Ecocardiograma, Holter 24h. Analisados: sexo, idade, 
peso, IMC, AVC prévio, clearance de creatinina (Clcr), CHA2DS2VASc, HAS-BLED, átrio 
esquerdo (AE), fração de ejeção (FE) e o uso de aco: Dabigatrana (D), Warfarina (W),  
Rivaroxabana (R), Apixabana (A). Resultados: Avaliados 247 pacientes, 72,87% 
FA crônica, 23,08% FA paroxística e 4,05% sem confirmação eletrocardiográfica. 
Idade média 66,88 anos, desvio padrão (DP) ± 12,31 e intervalo de confiança (IC) 
65,33-68,42; 95%. Sexo masculino 58,70% e feminino 41,3%. Peso médio 78,06 kg,  
DP ± 17,57 kg, IC: 75, 79-80, 33;95%. IMC médio 28,29, DP ± 6,23, IC: 27, 22-29, 
16; 95%, sendo 71,25% de sobrepeso. CHA2DS2VASc médio de 3 e 89,88% ≥ 2.  
Clcr médio de 75,73 ml/min com DP ± 31,48, IC: 71, 45-80, 01;95%, sendo ≤ 30 
(2,4%), 30-50 (18,75%) e > 50 (78,85%). Has-Bled de 2 (38,75%). FE média 0,57, 
DP ± 0,10, IC: 0,56-0,58; 95%), > 0,56 (67,21%). AE médio 46 mm, DP ± 7, IC: 45-47; 
95%, AE ≥ 40 (84,93%). AVC prévio em 20,50% dos pacientes. Correlação de Clcr e 
CHA2DS2VASc com Idade: r = -0,514 e r = 0,463, respectivamente. Drogas utilizadas: 
D 57%, W 15%, AAS 15%, R 9% e A 4%. Comentários: A população idosa predomina, 
não diferindo quanto ao sexo e a maioria são fibriladores crônicos. O IMC elevado é 
um fator de risco para FA. A maioria apresentou CHA2DS2VASc ≥ 2, aumentando com 
a idade, e Has-Bled caracterizando risco de sangramento intermediário. Maior taxa 
com Clcr superior a 50 ml/min diminuindo com a idade. FE demonstrou contratilidade 
miocárdica preservada, e aumento do AE reflete desorganização atrial. AVC prévio 
contribuiu aumentando fatores de risco. Conclusão: Os pacientes que foram an
ticoagulados apresentaram score de risco aumentado para tromboembolismo, risco 
de sangramento intermediário e função renal preservada. Tais critérios mostraram-se 
essenciais para controle e eficácia do tratamento.
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ANÁLISE DO USO DE NOVOS ANTICOAGULANTES E SUAS COMPLICAÇÕES 
EM PACIENTES COM FIBRILAÇÃO ATRIAL NO AMBULATÓRIO PÚBLICO DO 
HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO

KELLY BAYOUD DE REZENDE FERNANDES; PATRÍCIA DE CARVALHO 
JACOBSEN; RODRIGO LUIZ TORRES SILVA; WALESCA KAROLINE DA SILVA; 
MAYSA MOREIRA COELHO; ANA LUÍZA MENIN RAPOSO; VITÓRIA RAMOS 
JAYME; MARIANA TREVISAN; JENIFER BACCARO MATOS; WILLIAM DA COSTA

UNILUS-HOSPITAL GUILHERME ALVARO, SANTOS, SP, BRASIL.

Introdução: Novos anticoagulantes apresentam baixas incidências de complicações 
para prevenção de acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi) na Fibrilação Atrial 
(FA). Objetivo: Avaliar as complicações de pacientes usando Warfarina e novos 
anticoagulantes (aco) no período de 4 anos. Materiais e Métodos: Pacientes avaliados 
entre julho de 2012 e junho de 2016. Submetidos a: Exames clínicos, laboratoriais, 
eletrocardiograma, Ecocardiograma, Holter. Foram analisados: sexo, idade, Clearance 
de creatinina (Clcr), CHA2DS2VASc, HAS-BLED, AVC prévio, sangramentos, into le-
rân cia gástrica. Drogas avaliadas: Dabigatrana (D), Warfarina (W), Rivaroxabana (R),  
Apixabana (A). Resultados: Avaliados 247 pacientes, 72,87% FA crônica(FAC), 
23,08% paroxística (FAP), 4,05% sem confirmação eletrocardiográfica. Sexo masculino 
58,70%, sexo feminino 41,30%. CHA2DS2VASc médio de 3; ≥ 2 89,88%. Clcr médio 
de 75,73 ml/min, Desvio Padrão ± 31,48, Intervalo de Confiança: 71,45-80,01;95%, 
sendo ≤ 30(2,4%), 30-50 (18,75%) e > 50 (78,85%). HAS-BLED de 2 (38,75%); entre 
0 e 1 (26,67%); ≥ 3 (34,58%). Utilizadas: D 57%, W 15%, R 9%, A 4%. Sangramentos 
menores em 7,69%, maiores em 0,4%. Sangramentos menores: D:6,50%; R: 10,53%; 
A: 12,5%; W: 24,24%. Intolerância gástrica 10%, em uso de D. AVC prévio em 20,50%. 
Prevalência de AVC prévio: FAC 21,12%, FAP 17,54%. Após início do tratamento: 0% 
de AVC hemorrágico (AVCh) e 0% AVCi. Comentários: População indefere quanto ao 
sexo e FA crônica prevalece. Maioria tem CHA2DS2VASc ≥ 2 e risco de sangramento 
intermediário. Valores de ClCr foram favoráveis à anticoagulação. Pacientes com ClCr 
>30 submetidos ao uso de D na maioria. Pequena porcentagem de pacientes com 
sangramentos menores, um caso de hemorragia digestiva gástrica. W teve maior taxa 
de sangramento comparado aos novos aco. Pacientes tiveram intolerância gástrica 
com D. Não se observou diferença na prevalência de AVC prévio quanto ao tipo 
de FA. Nenhum caso de AVCi e AVCh foi descrito após a introdução do aco nesse 
período. Conclusão: Observamos segurança para introduzir novos aco em pacientes 
bem avaliados clinicamente quanto ao ClCr, CHA2DS2VASc e HASBLED, já que não 
registramos casos de AVCh e AVCi em 4 anos de seguimento.
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INTERVENÇÃO EM DISPOSITIVOS CARDÍACOS ELETRÔNICOS IMPLANTÁVEIS 
SOB USO DE ANTICOAGULANTE ORAL  EXPERIÊNCIA INICIAL

BRUNO PAPELBAUM; SILAS DOS SANTOS GALVÃO FILHO; JOSE TARCISIO 
MEDEIROS DE VASCONCELOS; CARLOS EDUARDO DUARTE; RAONI DE 
CASTRO GALVÃO; LUCIENE DIAS DE JESUS; FABRICIO MANTOVANNI CEZAR; 
MAYKYOL AVAROMA MELGAR

CLÍNICA DE RITMOLOGIA CARDÍACA, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: O manejo de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis (DCEI) 
em portadores de arritmias atriais ou outras condições que demandem uso crônico 
de anticoagulante oral (ACO) sempre gerou grande conflito nas cirurgias, já que 
deveria ser levado em consideração o risco versus benefício de um período sem a 
medicação, especialmente naqueles com alto risco para tromboembolismo. Tra-
zemos nesse trabalho a experiência da realização de intervenções com DCEI em 
serviço especializado em arritmias cardíacas e com constante formação de novos 
médicos, tendo resultados similares aos da literatura e que devem, seguramente, 
mudar paradigmas. Objetivo: Apresentar experiência inicial de serviço privado em 
intervenção de dispositivos cardíacos com pacientes sob uso de anticoagulante 
oral. Resultados: Realizamos procedimentos em 33 pacientes, sendo o CHA2DS2-
VASc médio de 2,8; em 11 destes foi mantido o uso de anticoagulantes de ação 
direta (ACOD). A ocorrência de hematoma na loja se deu em 6 pacientes (INR de 
2,5; 2,36 e 3,4 e outros 3 com apixabana), sendo que todos tiveram boa evolução 
após conduta expectante sem retirada do ACO, com reabsorção completa do mesmo 
trinta dias depois. Naqueles em uso de warfarina o INR médio foi de 2,67, sendo o 
menor de 2,0 e o maior de 3,4. Discussão: Em nossa série de casos conseguimos 
reproduzir dados do estudo BRUISE, que demonstrou redução significativa na 
ocorrência de hematoma quando se adotou estratégia de intervenção mantendo-se  
o uso de anticoagulante oral. Seis pacientes apresentaram hematoma, contudo, 
sem necessidade de intervenção, somente seguimento clínico e sem aumentar o 
tempo de internação; nossa série de casos, inclusive, incluiu os anticoagulantes de 
ação direta disponíveis no mercado. Conclusão: Mesmo com um pequeno número 
e em uma série de casos, reproduzimos dados similares aos dos grandes estudos, 
principalmente na questão de ocorrência de hematoma. Os resultados que obtivemos 
minimizam o papel temoroso do anticoagulante oral como causador de hematomas 
significativos que necessitem de drenagem/esvaziamento, e sugerem a realização de 
cirurgias em DCEI com manutenção da anticoagulação oral, especialmente nos casos 
de alto risco para tromboembolismo (> 5%).
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FIBRILAÇÃO ATRIAL DEVIDO À MASSA MEDIASTINAL EXTRACARDÍACA

YURI GOLLINO; DALMO ANTONIO RIBEIRO MOREIRA; BRUNO PEREIRA 
VALDIGEM; RICARDO GARBE HABIB; IBRAIM FRANCISCO PINTO

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

Introdução: A fibrilação atrial (FA) surge pela interação entre gatilhos, substrato e 
fatores moduladores. Cardiopatias e outras doenças podem ser as condições pre
disponentes. Jovens sadios e sem fatores de risco podem ter FA causada por 
alterações genéticas de canais iônicos, entretanto, a compressão atrial por massa 
mediastinal é uma rara condição causadora de FA cuja identificação e remoção são 
fundamentais para a cura do paciente. Objetivo: Relatar o caso de um jovem com 
FA de início recente causada pela compressão extrínseca do átrio esquerdo (AE) por 
um cisto broncogênico. Descrição do Caso: Paciente de 22 anos, masculino com 
queixa de síncope precedida por palpitações taquicárdicas há três meses. Negava uso 
de drogas, fumo, estimulantes ou álcool. Vida sedentária, trabalhando em repartição 
pública. Exame físico normal. ECG com ritmo sinusal com complexos QRS normais. 
Ao ecocardiograma, a FEVE era de 72%. Na incidência de quatro câmaras observou-
se uma deformidade da parede lateral do AE, que apresentava seu volume reduzido. O 
Holter mostrou ritmo sinusal e episódios de FA, com pausas ventriculares de até 2,5 s.  
A ressonância cardíaca evidenciou massa com conteúdo líquido com dimensões de 
86 x 52 mm comprimindo o AE; ausência de fibrose atrial ou ventricular. A tomografia 
cardíaca mostrou que a massa originava-se na luz do brônquio fonte esquerdo 
sugerindo tratar-se de um cisto broncogênico. Além do AE, a massa comprimia o 
troco da coronária esquerda. Demais câmaras cardíacas normais. Indicada remoção 
cirúrgica da massa devido a FA e também pelo risco de infarto do miocárdio. No ato 
cirúrgico, confirmou-se o diagnóstico pré-operatório. O cisto foi esvaziado por pun-
ção seguida de ressecção e sutura do coto proximal. Holter realizado no 1º pós-
operatório revelou ritmo sinusal sem FA, com raras ectopias atriais. Paciente per
maneceu assintomático em seguimento clínico ambulatorial de 4 meses, sem uso de 
medicamentos com Holter e ECG normais. Conclusão: 1) compressão mecânica atrial 
pode desencadear FA; 2) o cisto broncogênico é uma das causas quando o ECO 
apresenta deformação do AE; 3) a confirmação desse achado e remoção cirúrgica do 
cisto broncogênico proporciona resolução dos episódios arrítmicos.
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BAIXA VOLTAGEM SELETIVA DA ONDA P SINUSAL PREDIZ FIBRILAÇÃO ATRIAL 
PAROXÍSTICA EM IDOSOS

ALMINO CAVALCANTE ROCHA NETO; RICARDO MARTINS FREITAS; CARLOS 
ROBERTO MARTINS RODRIGUES SOBRINHO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA, CE, BRASIL.

Introdução: A suspeição da ocorrência adicional de fibrilação atrial (FA) paroxística é 
sabidamente limitada na disponibilização apenas da análise retrita da ativação sinusal. 
Contudo, sua preditibilidade e reconhecimento na população idosa, na qual esta 
arritmia apresenta reconhecida dificuldade de documentação, reveste-se de enorme 
impacto clínico. Objetivo: Testar o valor estatístico do registro de baixa voltagem 
seletiva da onda P sinusal como preditora de FA paroxística em pacientes idosos. 
Ca  suística: 340 pacientes idosos (210 mulheres, idade média de 66 ± 17 anos), dos 
quais 141 (41%) com diagnóstico de FA paroxística, acompanhados con secutivamente 
nos Ambulatórios de Cardiogeriatria e de Arritmias do HC-UFC. Metodologia: O 
ECG de repouso sinusal de cada paciente foi analisado por dois observadores cegos 
quanto à inscrição em todas as derivações de onda P de baixa voltagem - definida 
arbitrariamente como aquela de amplitude máxima de até 2 mm. Foram excluídos 
os casos de baixa voltagem concomitante do complexo QRS e/ou níveis séricos 
anormais de K ou Mg. A presença tanto da FA quanto da baixa voltagem sinusal foi 
ainda comparada às medidas da maior duração da onda P. Resultados: A presença 
de onda P sinusal de baixa voltagem foi identificada em um total de 26 pacientes (7% 
da casuística), sendo 24 com diagnóstico de FA (17%) e apenas 2 pacientes sem 
diagnóstico de FA (2%). Em relação à ocorrência de FA paroxística, o teste positivo 
para a presença de onda P de baixa voltagem apresentou os seguintes parâmetros 
estatísticos: sensibilidade = 17,0%, especificidade = 98,9%, valor preditivo positivo = 
92,3%, valor preditivo negativo = 62,7% e acurácia = 65,0%. As medidas da duração 
da onda P não apresentaram correlação significativa com a presença ou a ausência 
de FA (respectivamente 110 ± 40 vs 120 ± 40 ms, p = 0,8). Conclusões: 1. A baixa 
voltagem seletiva e difusa da onda P sinusal foi identificada em apenas pequena 
parcela dos idosos estudados, porém se associou a elevadíssima especificidade 
para a presença de FA paroxística. 2. Durante o registro eletrocardiográfico padrão 
da população geriátrica, a avaliaçã criteriosa da amplitude da ativação atrial pode 
constituir parâmetro fidedigno confiável para a possibilidade de condução fibrilatória 
inaparente. 3. A possibilidade de FA parece influenciar a amplitude mas não a duração 
da ativação sinusal.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E PROGNÓSTICOS DAS MULHERES

MARTINA BATTISTINI PINHEIRO; LUCIANA SACILOTTO; FRANCISCO DARRIEUX; 
TAN CHEN WU; MIRELLA FACCIN; DENISE HACHUL; MAURICIO IBRAHIM 
SCANAVACCA

INCOR, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: A Síndrome de Brugada (SB) em mulheres é considerada uma condição 
infrequente e com melhor prognóstico quando comparada aos homens, porém eventos 
arrítmicos podem ocorrer nesta população. Objetivos: Avaliar as características 
clínicas e o prognóstico das pacientes do sexo feminino com diagnóstico de SB do 
ambulatório de Arritmia do Insituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP. 
Métodos: Foram avaliados os prontuários de 27 pacientes com suspeita de SB, destes 
9 possuíam dados incompletos, 2 o diagnóstico não foi confirmado e 16 casos foram 
confirmados. Resultados: Dos 104 e pacientes com diagnóstico de SB no nosso 
ambulatório, 16 (15%) são mulheres. Destas, 7 (43%) são casos índices e 9 (57%) ti-
veram seu diagnóstico através do rastreamento familiar. Onze pacientes apresentaram 
o ECG tipo I espontâneo e 5 foram induzidos, um por Propafenona e o restante por 
Ajmalina. Nenhuma teve PCR recuperada e/ou morte súbita, 5 (31%) tiveram síncope 
e a maioria, 11 (69%) são assintomáticas. Oito destas foram submetidas a EEF e 
somente em duas foi induzido TV/FV. Quatro (25%) possuem CDI e somente uma teve 
tanto choque apropriado como inapropriado. Discussão: Em nosso ambulatório, a 
SB em mulheres é incomum sendo a maioria composta por pacientes com ECG tipo I 
espontâneo, o que difere dos dados da literatura. As mulheres com SB parecem ter um 
melhor prognóstico, maioria assintomática e sem eventos, de acordo com publicações 
prévias. Conclusão: Em nossa casuística, a Síndrome de Brugada em mulheres é 
incomum, mas apresenta um bom prognóstico.
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RELATO DE CASO  A DETERMINAÇÃO DA FREQUÊNCIA MÁXIMA DO MAR CA
PASSO NA AVALIAÇÃO ISQUÊMICA
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Introdução: A avaliação de isquemia em portadores de marcapasso pode ser realizada 
por exames dependentes ou não de esforço físico. Hoje não existe consenso sobre a 
melhor maneira de estratificar coronariopatia nesses pacientes. Objetivo: Descrever 
caso em que o ajuste da frequencia cardíaca máxima do marcapasso repercutiu em 
teste de esforço com sinais de isquemia miocárdica. Relato de Caso: Tratase de 
paciente MMF, de 60 anos, masculino, portador de hipertensão, intolerância a glicose 
e hipotireoidismo, possuia marcapasso dupla câmara por disfunção sinusal e estava 
em acompanhamento pela reabilitação cardíaca. O marcapasso estava programado 
em AAIR (60/130). Realizou-se teste cardiopulmonar e, diante da resposta do pa ciente 
ao teste, verificou-se platô da FC, indicando que a programação do aparelho estava 
inadequada. Esse quadro motivou o aumento da frequencia cardíaca máxima para  
160 bpm. Concluído o ajuste, realizou-se novo teste cardiopulmonar. Nesse mo-
mento, o paciente apresentou alterações sugestivas de isquemia sem sintomas. A 
investigação de coronoriopatia seguiu-se com cateterismo cardíaco. Constatadas 
lesões triarteriais com SYNTAX escore baixo, optou-se então por fazer angioplastia 
das lesões. O paciente permaneceu assintomático após angioplastia, e os parâmetros 
no teste cardiopulmonar melhoraram. Conclusão: O ajuste na frequencia cardíaca 
máxima do marcapasso possibilitou o diagnóstico de coronariopatia em teste não 
invasivo.
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ABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL COM CATETER PVAC  EXISTE RISCO DE 
LESÃO ESOFÁGICA?
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Introdução: A ablação por cateter das fibrilação atrial (FA) tornou-se um importante 
recurso na terapêutica dessa arritmia. Novas tecnologias têm auxiliado na realização 
desses procedimentos com vantagens ao paciente. O uso de cateteres que per
mitem múltiplas aplicações simultâneas possibilita o uso de um só cateter para 
mapeamento elétrico das veias pulmonares e aplicação de energia. No entanto, 
a possível ocorrência de lesão térmica esofágica causada por esse cateter não 
está bem determinada na literatura. Objetivo: Determinar a frequência de lesão 
do tecido esofágico após a ablação da FA utilizando o cateter PVAC® (Medtronic). 
Método: A ablação da FA com cateter (PVAC® - Medtronic) consiste na aplicação de 
radiofrequência em fase (Phased RF - Genius® - Medtronic) com rotação sequencial do 
cateter a cada 90°, mínimo de 4 aplicações ou até obter-se um dos seguintes critérios 
de isolamento das veias pulmonares: ausência de potencial venoso ou dissociação 
entre atividade elétrica veia-átrio. Não foi monitorada a temperatura esofágica durante 
o procedimento. Todos os pacientes foram submetidos a endoscopia digestiva alta 
(EDA) no dia seguinte à ablação, e as imagens analisadas para identificação de 
possíveis lesões térmicas. Resultados: Um total de 38 pacientes consecutivos (18 
masculino) com FA e idade média de 56 anos, foi submetido à EDA após 24 horas 
do procedimento. O tempo médio de procedimento foi de 140 min, com media de 
09 aplicações por veia pulmonar. A avaliação por endoscopia nas 24 horas após o 
procedimento demostrou lesão esofágica em dois dos pacientes estudados. Uma 
destas lesões ocorreu em parede posterior do esôfago e, portanto, sem relação com 
a ablação da FA. O segundo apresentou lesão na parede anterior em terço médio 
do esôfago, sendo mantido tratamento clínico medicamento com pantoprazol e su-
cralfato. O paciente apresentou boa evolução e, a EDA de controle 15 dias após o 
pro  cedimento, evidenciou o desaparecimento da lesão. Conclusão: O uso de cateter 
multipolar para isolamento elétrico resultou sucesso imediato em obter isolamento 
elétrico das veias pulmonares e relacionou-se com lesão esofágica em apenas um 
dos pacientes. A lesão apresentou boa resposta ao manejo clínico, demonstrando a 
segurança do procedimento a despeito da não monitoração da temperatura esofágica.
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ABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL COM CATETER PVAC GOLD®  EXPERIÊNCIA 
DE 100 CASOS
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Introdução: A ablação de fibrilação atrial (FA) por cateter tornou-se um importante 
recurso na sua terapêutica. Novas tecnologias têm auxiliado na realização desses 
procedimentos com série de vantagens. O uso de cateteres que permitem múltiplas 
aplicações simultâneas possibilita o mapeamento elétrico das veias pulmonares e 
aplicação de energia com o mesmo cateter, o que torna o procedimento mais prá-
tico e rápido, com taxa de complicação similar ao método convencional. Método: 
A ablação da FA com cateter (PVAC GOLD® - Medtronic) consiste na aplicação de 
radiofrequência em fase (Phased RF - Genius®  Medtronic) por meio de nove eletrodos 
simultaneamente com rotação sequencial até obter-se um dos seguintes critérios de 
isolamento das veias pulmonares: ausência de potencial venoso ou dissociação entre 
atividade elétrica veiaátrio (bloqueio de saída). Resultados: Foi realizada ablação de 
FA em 100 pacientes de agosto de 2014 a abril de 2016, com idade média de 54,8 ± 
12 anos, 57% do sexo masculino, 74% com FA paroxística e 26% com FA persistente 
de curta duração, sendo 16 casos de re-ablação. Os pacientes apresentavam CHADS 
médio de 0,483 e CHADSVASC médio de 1,14, tamanho do átrio esquerdo médio 
de 38 ± 7 mm (vol. index 31 ± 11) e FEVE média de 65 ± 5%. O tempo médio de 
pro cedimento foi de 150 min, com média de 27 ± 7 aplicações por paciente (VPSE 
8,49, VPIE 5,33, VPSD 6,29, VPID 4,52). Em 45 pcts (50%) houve potencial em veia 
cava superior com média de 1,2 aplicações. Outros circuitos de taquiarritmias foram 
encontrados em 24 pacientes: 19 flutter atrial típico, 7 taquicardia atrial e 1 taquicardia 
por reentrada nodal, todos submetidos à ablação com sucesso. O tempo de internação 
variou entre 36 e 48hs nos pacientes sem intercorrências. Não ocorreram óbitos nesta 
série. As complicações apresentadas foram: 2 AIT, 1 AVCi com intervenção precoce 
sem sequela, 1 lesão esofágica (eritema de parede) inicial com boa resposta clínica, 
1 lesão da valva mitral durante mobilização não padronizada do cateter. Conclusão: 
O uso de cateter multipolar (PVAC GOLD®) resultou no sucesso imediato em obter 
isolamento elétrico de todas as veias abordadas (pulmonares e cava superior), com 
tempo de procedimento baixo, taxa de complicação similar ao método convencional e 
um menor tempo de hospitalização.
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TESTE ERGOMÉTRICO COM DERIVAÇÕES SUPERIORES EM PACIENTES 
COM SÍNDROME DE BRUGADA PARA DESMASCARAR PADRÃO TIPO 1. UMA 
FERRAMENTA ÚTIL?
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Introdução: A Síndrome de Brugada (SB) possui padrão eletrocardiográfico ca-
racterístico, porém estas alterações podem ser dinâmicas, o que pode dificultar o 
diagnóstico. O papel do teste ergométrico (TE) para desmascarar o padrão ele tro-
cardiográfico tipo 1 (B1) e diagnosticar SB ainda é pouco estudado. O aparecimento 
do fenótipo eletrocardiográfico tipo 1 nesta situação pode ser explicado pelo aumento 
da temperatura corporal, que intensificaria a perda de função dos canais de sódio, 
aliado à atividade vagal exacerbada na recuperação do exercício. A otimização 
do TE com acréscimo das derivações superiores poderia aumentar a chance de 
diagnóstico, especialmente nos casos limítrofes. Entretanto, esta metodologia carece 
de estudos. Métodos: Estudo prospectivo, transversal e exploratório, onde foram 
submetidos ao TE com derivações superiores os primeiros 11 pacientes (pts) cujo 
critério de inclusão fosse ter tido eletrocardiograma tipo 2 (B2), quando estivesse em 
investigação diagnóstica, ou que no passado fossem tipo 1 (espontâneo ou induzido) 
e no seguimento não mais apresentassem este padrão. Foram excluídos todos os 
pacientes que já apresentavam padrão tipo 1 espontâneo no momento do exame. 
Avaliado o segmento ST (segST) na fase de recuperação e comparado com o padrão 
do pré-esforço para detectar mudança para tipo 1 e/ou elevação do seg ST. Os 
resultados foram expressos de modo descritivo e em médias simples e porcentagens. 
Resultados: Dos 11 pacientes avaliados, 4 (36,4%) já haviam apresentado B1 
espontâneo em algum momento, 4 (36,4%) B1 induzido por ajmalina e 3 (27,2%) 
estavam em rastreamento familiar. A média de idade foi de 39,7 anos com extremos 
de 18 a 73 e a maioria do sexo masculino (8/11; 72,7%). Em 3 pts (27,3%) ocorreu 
o padrão B1 na recuperação (1 do grupo espontâneo; 1 que apresentou ECG B1 
apenas na febre; e 1 que era do grupo induzido). Uma paciente com B2, familiar de 
B1, apresentava teste de ajmalina negativo e desenvolveu morfologia de B1, porém 
com supradesnivelamento do segST de 1,9 mm. Conclusão: O aspecto dinâmico da 
Síndrome de Brugada é um desafio diagnóstico. Novas estratégias para desmascarar 
o padrão B1 são necessárias. O trabalho proposto emerge como uma perspectiva 
de teste provocativo, entretanto o número pequeno de pacientes até o momento não 
permite conclusões definitivas.
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ABLAÇÃO DE PLEXOS GANGLIONARES PARASSIMPÁTICOS ATRIAIS PARA 
TRATAMENTO DE BRADICARDIA SINUSAL  RELATO DE CASO
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Introdução: O sistema nervoso autônomo (SNA) exerce importante papel no controle 
automático do corpo frente às modificações do ambiente, sendo responsáveis pela 
homeostase do organismo. Desordens deste sistema promovem sintomas exuberantes 
e desconfortávies para o paciente. A importância dos efeitos da estimulação au to-
nômica no substrato elétrico auricular requer melhor compreensão. Relato de Caso: 
Paciente AGO, masculino, 34 anos apresentando sintomas de disautonomia (va
gotonia) como sudorese intensa, mãos frias, tontura e diminuição da capacidade física 
no esforço, além de registro de bradicardia e bloqueio átrio ventricular de 1º grau. 
Submetido a ablação de plexos ganglionares do átrio esquerdo, via endocavitária, pelo 
sistema eletroanatômico sendo definido como local de ablação aqueles que tinham a 
FFT do sinal do atriograma com área superior 150 na faixa entre 120 e 170Hz. Essas 
áreas foram encontradas na parede superior do átrio esquerdo e do septo interatrial. O 
paciente apresentou, já no pós-operatório imediato, aumento da frequência cardíaca 
(52 para 85 bpm) e normalização do intervalo PR. O Holter de controle após 30 dias do 
procedimento constatou melhora nos parâmetros avaliados (vide tabela abaixo). Esta 
técnica já foi descrita na literatura para tratamento de bloqueio átrio ventricular durante 
o sono e nesse paciente foi aplicada sem dificuldades, conseguindose o mapeamento 
dos plexos tornando possível a ablação dos mesmos. Conclusão: A ablação de plexos 
ganglionares atriais pode, em casos selecionados, reduzir os sintomas dos pacientes 
com bradicardia e alteração da condução AV sem doença cardíaca associada, 
melhorando a qualidade de vida dos mesmos. Novos estudos devem ser realizados a 
fim de melhor estabelecer uma melhor técnica e a qualidade do procedimento.

Holter de variabilidade RR 23/09/15 23/05/16
Intervalo PR 240 ms 160 ms
Frequência cardíaca (FC - bpm)
(Mínima/Média/Máxima)

35/69/126 50/81/146

SDNN (24h/Noturno/Diurno) 176/157/144 116/111/86
pNN50 (24h/Noturno/Diurno) 28/37/25 0/2/0
rMSSD (24h/Noturno/Diurno) 54/65/49 15/20/12
QTc máximo 519 438
Pausas (> 2s) 8 0
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Introdução: Com o aumento progressivo dos portadores de dispositivos cardíacos 
eletrônicos implantáveis (DCEI), surge a importância da avaliação dos efeitos do implante, 
não apenas em relação à morbidade e mortalidade, mas também sobre a qualidade de 
vida desses pacientes, incluindo aspectos psicológicos. Objetivo: Ava liar o impacto do 
DCEI na incidência de ansiedade e depressão. Métodos: Pesquisa descritiva realizada 
no ambulatório de ritmologia cardíaca do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. 
Participaram 80 pacientes, com idade maior que 16 anos, de ambos os sexos. Foram 
excluídos pacientes com déficit cognitivo e com diag nóstico prévio ao implante de ansiedade 
e depressão. Utilizou-se roteiro de entrevista semiestruturado e a escala de ansiedade e 
depressão (HAD). Resultados: Amostra composta por 80 pacientes com média de 57,41 
anos (17-83 anos), dis tri buídos homogeneamente nos grupos, Cardioversor-Desfibrilador 
Implantável (CDI), Marcapasso (MP), Terapia de Ressincronização Cardíaca associado a CDI 
(TRC-D), Terapia de Ressincronização Cardíaca Pura (TRC-P), sendo avaliados quanto aos 
ansiedade e depressão. Da amostra. 42,5% apresentaram sintomas de ansiedade e 21,2% 
de depressão. Observamos que os grupos não apresentam diferença significativa em relação 
ansiedade (teste exato de Fisher, p = 0,185) e depressão (teste exato de Fisher, p = 0,190). 
Discussão: Quando comparados os dados que obtivemos com os trabalhos já existentes 
na literatura, observamos que o aspecto psicológico não sofre interferência significativa nos 
portadores de DCEI. Um fator que poderia gerar essa diferença é a ocorrência de terapia 
pelos Cardioversor-Desfibrilador, principalmente choque pelo dispositivo, contudo, não foi 
avaliado. Apesar de estatisticamente significativo o tamanho da amostra mostrouse outra 
limitação do estudo. Conclusão: Portadores de DCEI possuem maior probabilidade de 
desenvolver sintomas de ansiedade e depressão quando comparado com a população em 
geral, ressaltando a necessidade de ações de avaliação e acompanhamento psicológico para 
uma boa adaptação ao tratamento e melhoria da qualidade de vida. 

Variável Categoria n %
Ansiedade Improvável 46 57,5

Possível 15 18,7
Provável 19 23,8

Depressão Improvável 63 78,8
Possível 14 17,5
Provável 3 3,7
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CRIOABLAÇÃO COM BALÃO NO TRATAMENTO DA FIBRILAÇÃO ATRIAL PA
ROXÍSTICA: SEGUIMENTO DE 15 MESES
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Fundamento: A crioablação com balão no tratamento da fibrilação atrial (FA) pa-
roxística foi recentemente introduzida no Brasil. Os resultados imediatos com essa 
terapia são promissores, mas o seguimento tardio ainda não foi relatado. Objetivo: 
descrever o seguimento de 15 meses do tratamento da FA paroxística com o 
criobalão. Métodos: Foram estudados 12 pacientes (3 mulheres), com idade média 
de 51 anos (36-67 anos), sem cardiopatia estrutural (átrio esquerdo 42 ± 2 mm),  
com FA paroxística sintomática e refratária a antiarrítmicos. Foram tratadas 48 veias 
pulmonares com o criobalão de 28 mm (Arctic Front Advance, Medtronic) e todas 
(100%) foram isoladas. Em 1 paciente, foi feita ablação por RF do istmo cavotricuspídeo 
no mesmo procedimento. O tempo do procedimento foi 132 ± 37 min (74-210 min) 
e o de fluoroscopia 46 ± 15 min (24-80 min). Os pacientes foram acompanhados 
clinicamente a cada 3 meses e com Holter aos 3, 6 e 12 meses. Resultados: Após 
seguimento de 15,2 ± 3,6 meses (11-20 meses), 67% (8/12) dos pacientes se mantem 
assintomáticos e em ritmo sinusal, sem antiarrítmicos. Recorrências após 3 meses 
de blanking ocorreram em 4 pacientes (33%): FA em 3, respectivamente aos 6, 3 e 
18 meses, e flutter atípico em 1 após 8 meses. As duas primeiras recorrências de FA 
foram ablacionadas com RF. Os demais foram controlados com ajuste da medicação. 
Em 1 paciente, ablação por RF de flutter típico (istmo cavotricuspídeo) foi feita durante 
o blanking. Não houve complicações. Conclusão: A crioablação com balão é efetiva 
e segura para isolar as veias pulmonares, mantendo o ritmo sinusal em 67% dos 
pacientes no seguimento de 15 meses, sendo alternativa promissora para o tratamento 
da FA paroxística no coração normal.
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ARRITMOGÊNICA DO VENTRÍCULO DIREITO  SÉRIE DE CASOS EM HOSPITAL 
ESCOLA
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Introdução: A displasia arritmogênica do ventrículo direito (DAVD) é uma cardiomiopatia 
hereditária na qual a disfunção desmossomal leva a substituição gordurosa, substrato 
para surgimento de taquicardia ventricular (TV). Objetivo: Avaliar características 
clínicas e sucesso da ablação de TV na DAVD em hospital escola. Métodos: Foram 
incluídos pacientes com DAVD que foram submetidos a ablação por radiofrequência 
entre 2013 a 2016 em nosso serviço. Resultados: Foram incluídos 12 pacientes, 
sendo 9 do sexo masculino, mediana de idade de 39 (Q1: 32 Q3: 53) anos. Destes, 
seis já com CDI no momento da ablação, sendo que cinco com terapias apropriadas. 
Nesta população, foram realizadas 15 ablações de TV neste período, sendo que em 
três foram realizados dois procedimentos. Os antiarrítmicos usados eram sotalol em 
40%, amiodarona 53,3%, betabloqueador 46,7%. Em dois procedimentos, a ablação 
foi iniciada com o paciente em TV (um deles TV incessante), 2 não induziram arritmia 
e em 11 a TV foi induzida com estimulação ventricular programada. As TV induzidas 
foram bem toleradas em 8 (53,3%) procedimentos. Foi realizado mapeamento epi-
cárdico em 9 (60%) procedimentos, mapeamento eletroanatômico (CARTO) em 
9 exames (60%). O mapa de voltagem evidenciou cicatriz em todos os pacientes, 
sempre na região do triângulo da displasia do VD e 2 em VE. Em todos os pacientes 
que foi realizado mapeamento epicárdico, foi evidenciado cicatriz, e em 66% dos 
mapas endocárdicos. A técnica empregada no ablação foi modificação do substrato 
em 11 (73,3%), mapeamento da TV em 1 (7,6%), substrato com mapeamento da TV 
em 2 (13,3%) e pacemapping em 1 (7,6%). Das 15 ablações, foi alcançado sucesso 
completo em 7 (46,6%), sucesso parcial em 4 (26,7%), insucesso em 2 (13,3%) e 
em 2 (13,3%) não foi realizada estimulação após modificação do substrato. Nos 
pacientes não portadores de CDI esse dispositivo foi indicado, porém uma paciente 
não quis implante. Em um ano de seguimento, observou-se recorrência de TV em seis 
procedimentos. Em nenhum procedimento ocorreram complicações. Conclusão: A 
ablação de TV na DAVD é segura, apresenta boa taxa de sucesso e baixa recorrência 
em 1 ano.
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EXPERIÊNCIA NA EXTRAÇÃO DE ELETRODOS ENDOCÁRDICOS COM O USO 
DE DILATADOR MECÂNICO EM UM EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE REFERÊNCIA

JULIANNY FREITAS RAFAEL1; RODRIGO MINATI BARBOSA1; LUCAS DE ASSIS 
RANGEL1; GUSTAVO DE CASTRO LACERDA1

1.INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL.

Introdução: O número de pacientes submetidos a implante de dispositivos de 
estimulação cardíaca artificial tem crescido de modo significativo. Esses dispositivos 
também vem sendo implantados em pacientes mais idosos, com maiores co mor
bidades e com maior risco de infecção do sistema. Apesar disso, a sobrevida 
desses pacientes continua aumentando. Esses são alguns dos fatores que explicam 
um aumento exponencial nas indicações de extração de eletrodos endocárdicos. 
A técnica de contra-tração transvenosa com o uso de dilatador mecânico facilita a 
extração desses eletrodos sem a necessidade de toracotomia. Objetivo: Relatar a 
experiência de um centro de referência do Ministério da Saúde com a extração de 
eletrodos endocárdicos. Metodologia: Foram avaliados retrospectivamente todos os 
procedimentos de extração percutânea de eletrodos endocárdicos de janeiro de 2014 
a julho de 2016. O sucesso do procedimento, assim como complicações maiores e 
menores, foram determinados de acordo com o preconizado na Diretriz Brasileira de 
Dispositivos Implantáveis. Resultados: 16 pacientes (12 homens) foram submeti
dos a extração percutânea de 25 eletrodos endocárdicos, sendo 12 eletrodos atriais, 
7 eletrodos ventriculares convencionais, 3 eletrodos ventriculares com duplocoil 
de choque, e 3 eletrodos do seio coronário. Em todos foram utilizados dilatadores 
mecânicos. O eletrodo mais antigo havia sido implantado 22 anos antes da extração, 
e o mais novo 1 ano antes da extração (média 8,06 anos). Em 13 pacientes (81,2%) 
a extração foi motivada por infecção do sistema e em 3 pacientes (18,75%) por 
disfunção do eletrodo. Foi observado sucesso radiológico completo na extração de 
22 eletrodos (88%), sucesso parcial em 1 eletrodo (4%), e falha na extração de 2 
eletrodos (8%). Já o sucesso clínico, foi obtido em 14 pacientes (87,5%) e falha clínica 
em 2 deles(12,5%). Complicações maiores ocorreram em 1 paciente (6,25%) e 1 
procedimento (6,25%) foi relacionado a óbito. Foram observadas complicações me-
nores em 3 pacientes (18,75%). Conclusão: A extração de eletrodos endocárdicos, 
com longa duração do implante, principalmente como recurso terapêutico em pacientes 
infectados, em um centro de referência, vem sendo realizada de forma segura e com 
sucesso, utilizando dilatadores mecânicos. Porém, deve ser realizado por operadores 
com grande experiência, devido ao risco de sérias complicações e morte.

657
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E ELETROFISIOLÓGICAS DE PACIENTES COM 
CICATRIZ ATRIAL DIREITA ESPONTÂNEA SUBMETIDOS A ABLAÇÃO DE TA
QUICARDIA MACROREENTRANTE DO ATRIO DIREITO

RENNER AUGUSTO RAPOSO PEREIRA; DANIEL MOREIRA COSTA MOURA; 
CYNTHIA APARECIDA DA SILVA ROCHA; XIMENA FERRUGEM ROSA; CECÍLIA 
BITARÃES DE SOUZA BARROS; MUHIEDDINE OMAR CHOKR; CRISTIANO FARIA 
PISANI; CARINA HARDY; SISSY MELO; MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA

INSTITUTO DO CORAÇÃO - HCFMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: Cicatrizes espontâneas do átrio direito (AD), não relacionadas a ci-
rurgia cardíaca ou cardiopatia congênita, podem predispor a taquicardia atrial direita 
macroreentrante (TADM). Objetivos: Avaliar as características clínicas e eletro fisio
lógicas dos pacientes com TADM e cicatrizes espontâneas do AD. Métodos: Incluídos 
pacientes com TADM submetidos a ablação por radiofrequência com mapeamento 
eletroanatômico (CARTO) no nosso serviço de eletrofisiologia de 2014 a 2016. Baixa 
voltagem no AD foi definida por área com menos de 0,5mV e cicatriz atrial menos de 
0,1mV no mapa de voltagem bipolar. Resultados: Foram incluídos 7 pacientes, sendo 
4 do sexo masculino, mediana de idade 42 anos. Todos tinham registro de taquicardia 
ou flutter atrial (6 paroxísticos e 1 persistente) e 2 deles também de fibrilação atrial (FA) 
paroxística. Cinco pacientes tinham antecedente de ablação do istmocavotricuspídeo 
(ICT) (um também de FA). Foi observada participação do ICT no circuito da taquicardia 
em 5 pacientes. Mapa de voltagem evidenciou cicatriz ampla na parede posterior do 
AD acometendo região intercaval em 5 (71%) pacientes, cicatriz ampla em parede 
lateral do AD em 3 (42%) pacientes, uma delas com extensão para base do apêndice 
atrial direito (AAD). Cicatriz moderada em parede posterior baixa do AD em 1 (15%) 
paciente. Foi realizado boqueio do ICT em todos os pacientes, exceto em 1, cujo istmo 
já estava bloqueado. Dois pacientes fizeram também ablação da FA. Foi realizada 
homogenização da cicatriz do AD em 6 pacientes, bloqueando zonas de condução 
lenta entre a cicatriz e estruturas adjacentes (veias cavas, anel tricuspídeo e AAD). 
Um dos pacientes já tinha disfunção binodal, em uso de marcapasso atrioventricular 
e outro saiu em ritmo de escape juncional, seguido de bradicardia sinusal. Todas as 
ablações tiveram sucesso. Uma TADM recorreu em 1 mês, repetido ablação com 
sucesso. Conclusões: Cicatrizes espontâneas do AD associadas a TADM foram mais 
frequentes na parede posterior, seguido da parede lateral do AD. Homogenização da 
cicatriz e linhas de bloqueio podem ajudar no sucesso da ablação, auxilidados pelo 
mapeamento eletroanatômico. A fibrose também pode acometer o sistema de condução.
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CONDUTA DE EXCEÇÃO NA PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA CARDÍACA 
INFANTIL

ANA BÁRBARA REZENDE; JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA; RONALDO PEIXOTO DE 
MELLO; HEBERT DONIZETI SALERNO; JOSE SILVEIRA LAGE; ALI KASSEN OMAIS; 
ANDRÉ LOPEZ MUNHOZ; NATHALIA SUZAN CAMARÃO; ROBERTO CANDIA

HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO, CUIABÁ, MT, BRASIL.

Introdução: A principal causa de síncope em infantes é atividade vagal exacerbada. Em 
alguns pacientes causas malignas motivam os episódios; o diagnóstico e intervenção 
precoce são imprescindíveis na prevenção de evento fatal. Descrição do Caso: 
D.B.A. 8 anos, masculino, procedente de Rondonópolis-MT, estudante. Dois episódios 
de síncope nos últimos 18 meses, precedidos por tontura, relacionados a esforço/ 
estresse, com rápida recuperação da consciência, sem déficit neurológico. Mãe hígida. 
Pai com história de palpitações taquicárdicas, falecido por outras causas. Irmão: faleceu 
aos 10 anos, morte súbita cardíaca (MSC) sob estresse emocional. Encaminhado 
ao nosso serviço para investigação. Exames laboratoriais normais. Exame físico: 
apenas bradicardia. Realizados: ECG: ritmo sinusal, FC 54 bpm, QTc 427 ms, onda 
U presente; ECO: sem alterações; Teste ergométrico: incompetência cronotrópica, 
extrassístoles ventriculares (EV) bigeminadas no pico do esforço (131 bpm);  
Holter: predomínio de FC inferior à esperada para a idade, bigeminismo ventricular 
na FC máxima (152 bpm); RNM cardíaca: ausência de alterações estruturais. Estudo 
eletrofisiológico: sem indução de arritmias. Diantes destes resultados e da história 
de MSC precoce do irmão, presumiu-se diagnóstico de arritmia de origem genética: 
SQTL2 ou taquicardia ventricular (TV) polimórfica catecolaminérgica, contudo, sem 
possibilidade de realizar mapeamento genético, frente às limitações da instituição. 
Equipe de cardiologia optou por implante de cardiodesfibrilador implantável (CDI), 
para prevenção de evento fatal e iniciado uso de beta bloqueador. Mantido segmento 
trimestral: paciente assintomático e sem registro de eventos. Quinze meses após o 
implante, em avaliação de rotina, paciente relatou queda de bicicleta precedida por 
escurecimento visual. Avaliação do CDI: TV polimórfica, revertida com choque de 
20J. Sete meses após, paciente assintomático, sem novos eventos. Conclusão: 
Síncope é um desafio para o cardiologista. Em crianças, o diagnóstico e a decisão 
são desafiantes, uma vez que o primeiro episódio pode ser fatal. No caso em questão, 
a investigação criteriosa, levando em consideração as limitações financeiras da 
instituição, e o bom senso na decisão terapêutica “não baseada em diretrizes” foi de-
terminante na prevenção de um desfecho fatal.

662
PUNÇÃO GUIADA POR ULTRASSOM EM PROCEDIMENTOS DE ELETRO FI SIO
LOGIA. RESULTADOS DE UMA MUDANÇA DE PARADIGMAS

CHARLES SLATER; LUIZ EDUARDO MONTENEGRO CAMANHO; LUIZ ANTONIO 
OLIVEIRA INACIO JUNIOR; FERNANDA BRASILIENSE LADEIRA; LUCAS 
CARVALHO DIAS; PAULO JOAQUIM SIBILIO MALDONADO FILHO; EDUARDO 
BENCHIMOL SAAD

HOSPITAL PRÓ-CARDÍACO - RJ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.

Introdução: O acesso vascular por punção é a via de entrada dos cateteres em 100% 
dos procedimentos de eletrofisiologia. Embora incomuns, complicações relacionadas 
ao acesso vascular representam risco, custo hospitalar e maior tempo de internação, 
devendo ser evitadas a todo custo. Objetivo: Demonstrar os resultados de segurança 
e qualidade após 5 meses de punções exclusivamente guiadas por ultrassom em 
procedimentos de eletrofisiologia. Amostra: Após um período de 5 meses, 121 pacientes 
foram submetidos a procedimentos de eletrofisiologia (50 ablações de Fibrilação Atrial, 
40 ablações de Taquicardia supraventricular, 3 ablações de Flutter, 8 ablações do 
Nódulo AV e 20 posicionamentos de cateter provisório), sendo realizados um total de 
365 acessos vasculares 100% guiados por ultrassom (abordagem transversal “out of 
plane” em veias jugulares e femorais) utilizando um aparelho GE Venue 40 Point of 
Care com transdutor linear 12MHz protegido por Kit estéril CIV Flex (CIVCO Co). A 
confirmação do posicionamento da guia era realizada em longitudinal, sendo realizada 
confirmacao adicional da posição da guia em veia cava superior antes da progressão 
do introdutor, no caso dos acessos jugulares. Resultados: Houve sucesso (punção do 
vaso correto e progressao adequada da guia) na aquisição do acesso vascular em 363 
punções (99,45%). Em 3 casos observou-se trombose prévia da jugular interna, o que 
permitiu a escolha de outro sítio de punção sem necessidade de tentativas infrutíferas. 
Houve 2 (0,54%) punções de artéria femoral comum, que foram relacionadas à curva 
de aprendizado da técnica nos primeiros casos. O tratamento com compressão local 
foi eficaz. Não houve formação de pseudo-aneurismas vasculares ou hematomas no 
sítio de punção nesta amostra. Não foi possível determinar se o tempo adicional para 
o preparo estéril do transdutor somado à técnica em si impactaram no tempo até a 
aquisição do acesso vascular, mas o tempo total dos procedimento não foi modificado. 
Conclusão: A técnica de punção guiada por ultrassom confere segurança nos aces-
sos vasculares e pode representar benefício mesmo mesmo em procedimentos de 
eletrofisiologia realizados por operadores experientes. A aquisição da curva de 
aprendizado é relativamente rápida, especialmente em centros com grande número de 
acessos. A custo efetividade desta técnica deverá ser avaliada em estudos posteriores.

664
ESTIMULAÇÃO PARAHISIANA  RELATO DE CASO

ALEXANDER ROMENO JANNER DAL FORNO; ANDRÉ D’AVILA; HÉLCIO GARCIA 
NASCIMENTO; ANDREI LEWANDOWSKI; GABRIEL ODOZYNSKI DA SILVA

SOS CARDIO FLORIANÓPOLIS, FLORIANOPOLIS, SC, BRASIL.

Introdução: A estimulação ventricular convencional em pacientes com doença nodal 
e complexo QRS estreito esta associada ao alargamento do QRS e consequente 
dis sincronia cardíaca, podendo acarretar aparecimento de sintomas e alteração na 
função sistólica do ventrículo esquerdo. A estimulação parahisiana preserva a con-
dução fisiológica pelo sistema His-Purkinje e pode evitar essas alterações, bem como 
evita a passagem do eletrodo pela válvula tricúspide. Apresentamos um caso de 
estimulação parahisiana. Relato de Caso: Paciente sexo masculino, 56 anos, por-
tador de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e doença de Parkinson (DP) em uso 
de losartana 100 mg, levodopa 100 mg e cloridrato de benserazida 25 mg ao dia. 
Bloqueio atrioventricular (BAV) de primeiro grau há 20 anos. Iniciou há 6 meses com 
cansaço aos moderados esforços e lipotímias, sem síncopes. Investigação mostrou 
eletrocardiograma com ritmo sinusal bradicardico (50 bpm), intervalo PR 378 ms, QRS 
100 ms e QT 440 ms. Holter demonstrou períodos de BAV de primeiro e segundo grau 
tipo 1. Ecocardiograma revelou ausência de doença cardíaca estrutural significativa. O 
teste de esforço demonstrou insuficiência cronotrópica relativa ao esforço e o estu-
do eletrofisiológico demonstrou função sinusal anormal (TRNSc 700ms), distúrbio da 
condução nodal (AH: 310 ms, HV 50 ms e ponto de wenckebach de 550 ms). Em 
agosto deste ano, foi submetido a implante de marcapasso dupla câmara com eletrodo 
atrial posicionado no apêndice atrial direito e o eletrodo ventricular foi implantado 
junto ao feixe de His. O procedimento foi realizado com mapeamento do feixe de His 
através do acesso femoral direito e com cateter decapolar. O eletrodo ventricular select 
secure 3830 4.2Fr fixação ativa foi fixado com auxílio de uma bainha deflectível, junto 
ao polo de melhor eletrograma hisiano, através de punção da veia axilar esquerda. 
Ao final do procedimento a onda R era de 2,8-4,0 mV, limiar de comando hisiano foi 
de 2,4Vx1,0 ms e o ECG demonstrou complexo QRS com estimulação parahisiana 
de 105ms. O seguimento de 2 e 7 dias revelaram manutenção das medidas do im-
plante. Conclusão: Apresentamos um caso de estimulação parahisiana realizada 
com sucesso. A estimulação parahisiana pode evitar as conseqüências deletérias da 
estimulação ventricular convencional.
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ULTRASSOM DE TÓRAX APÓS IMPLANTE DE DISPOSITIVOS CARDÍACOS ELE
TRÔNICOS. VIABILIDADE NA DETECÇÃO DE COMPLICAÇÕES PUL MO NARES

CHARLES SLATER; EDUARDO BENCHIMOL SAAD; LUIZ ANTONIO OLIVEIRA 
INACIO JUNIOR; FERNANDA BRASILIENSE LADEIRA; LUCAS CARVALHO DIAS; 
PAULO JOAQUIM SIBILIO MALDONADO FILHO; LUIZ EDUARDO MONTENEGRO 
CAMANHO

HOSPITAL PRÓ-CARDÍACO - RJ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.

Introdução: O implante da maioria dos dispositivos cardíacos eletrônicos (DCE) na 
atualidade requer o acesso venoso subclávio/axilar, sendo possível a ocorrência de 
complicações relacionadas a esses acessos, como pneumotórax ou hemotórax. A 
ra diografia de tórax tem limitada sensibilidade para detecção destas complicações 
quando comparada ao ultrassom, especialmente o pneumotórax, e o tratamento destas 
complicações poderia ser feito no próprio centro cirúrgico, sob o mesmo ato anestésico, 
com redução das morbidades associadas. Objetivo: Demonstrar a viabilidade do 
ultrassom de tórax após implante de DCE para detecção de complicações pulmonares.
Amostra: No período de 5 meses, 60 pacientes foram submetidos a implantes de 
DCE através de punção venosa axilar (47 marcapassos DDD, um marcapasso VVI, 
8 cardioversores-ressincronizadores e 4 cardioversores DDD), utilizando como reparo 
fluoroscópico o primeiro arco costal ipsilateral. Após o implante e após a aplicação de 
curativo oclusivo na ferida, era imediatamente realizado ultrassom do tórax utilizando 
aparelho GE Venue 40 Point of Care e sonda linear de 12MHz para observação da 
presença de deslizamento pleural em pelo menos três espaços intercostais anteriores, 
sendo o nosso critério de exclusão do diagnóstico de pneumotórax. A ausência de 
deslizamento pleural em qualquer localização e a documentação do sinal do “Lung 
Point” determinavam a manutenção do ato anestésico e o contato com equipe de pneu-
mologia para drenagem percutânea imediata do espaço pleural. Resultados: Houve 
documentação sonográfica de pneumotórax à direita em uma paciente (1,66%) de 
92 anos submetida a posicionamento de Marcapasso provisório jugular previamente 
ao implante de marcapasso VVI. Não havia deslizamento pleural visível nos espaços 
intercostais anteriores e havia visualização da interface entre o pneumotórax e o 
espaço pleural normal (Lung Point) na altura da linha axilar posterior, sendo realizada 
drenagem percutânea ainda no centro cirúrgico sob o mesmo ato anestésico. Após 
48h de internação a paciente recebeu alta hospitalar sem maiores intercorrências. 
Conclusões: O ultrassom de tórax é uma ferramenta valiosa no diagnóstico de 
complicações no pós-implante de DCE. O diagnóstico durante o ato anestésico traz 
conforto e segurança ao paciente e pode ajudar a reduzir o tempo de internação 
hospitalar pósprocedimento.
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TERAPIA DE RESSINCRONIZAÇÃO CARDÍACA EM CORAÇÃO UNIVENTRICULAR
RAONI DE CASTRO GALVÃO; RAQUEL A. LOPES NEVES; CARLOS EDUARDO 
DUARTE; SILAS DOS SANTOS GALVÃO FILHO; JOSE TARCISIO MEDEIROS DE 
VASCONCELOS; BRUNO PAPELBAUM; LUCIENE DIAS DE JESUS

CLÍNICA DE RITMOLOGIA CARDÍACA DO HOSPITAL BENEFICÊNCIA 
PORTUGUESA DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Não há consenso sobre a melhor posição para estimulação ventricular monossítica. Na população 
pediátrica posiciona-se o eletrodo ventricular direito (VD) em região api cal na maioria dos casos. Corações 
univentriculares podem estar mais susceptíveis à disfunção sistólica pela estimulação monossítica e a 
procura por locais para es timulação que gerem menor dissincronia ventricular se faz necessária. Relatamos 
um caso em que se demonstra claramente o prejuízo da função ventricular causado pela mudança de 
sítio de estimulação monossítica em paciente portador de coração univentricular e sua recuperação após 
terapia de ressincronização cardíaca (TRC). Relato de Caso: Masculino, 6 anos, portador de coração 
univentricular, no pós-ope ratório tardio de cirurgia de Fontan para tratamento de atresia tricúspide 
com hipoplasia de VD. Fazia uso de marcapasso cardíaco de dupla câmara desde 2012 por bloqueio 
atrioventricular total com estimulação ventricular na região septal, submetido em 2014 a troca de sistema 
de marcapasso devido a infecção, passando a estimulação ventricular para a parede anterolátero basal 
(fig1). Após a troca do sistema, o paciente evoluiu com quadro de insuficiência cardíaca progressiva e 
refratária, sendo que no 6º mês PO encontrava-se em UTI, dependente de drogas vasoativas, tendo 
sido indicado transplante cardíaco. Avaliando o paciente, constatamos que com o segundo sistema de 
marcapasso ocorreu mudança do padrão eletrocardiográfico com alargamento do QRS, sendo indicado 
TRC (fig2). O procedimento foi realizado com sucesso, sem in tercorrências, tendo sido implantado novo 
eletrodo ventricular na parede ínferossepto basal (fig3). A estimulação dos dois sítios do ventrículo único 
determinou, estreitamento do QRS e homogeneização da ativação ventricular pela eletrocardiografia tri 
axial (fig4,5,6). O paciente evoluiu bem, com desmame das drogas vasoativas, recebendo alta hospitalar 
em classe funcional I. Ecocardiograma feito no 3o mês pós-operatório mostrou melhora de 48% na 
fração de ejeção, passando de 17% para 33% (tabela1). Esse caso demonstra que mesmo no coração 
univentricular, a estimulação artificial unissítio é capaz de determinar dissincronia e importante prejuízo na 
função sistólica, podendo esse prejuízo ser corrigido com a TRC.

667
RESULTADOS A LONGO PRAZO DO USO DE TERAPIA DE RESSINCRONIZAÇÃO 
CARDÍACA EM PACIENTES COM CARDIOPATIA CHAGÁSICA CRÔNICA

ANTÔNIO DA SILVA MENEZES JÚNIOR; PATRICIA FREIRE CAVALCANTE; 
CYNTHIA CAETANO LOPES

PUC GOIÁS, GOIANIA, GO, BRASIL.

Introdução: A Doença de Chagas representa um importante problema de saúde, 
com impacto socioeconômico em muitos países da América Latina. Estimase que 
20% a 30% dos infectados pelo Trypanossoma Cruzi irão desenvolver a Cardiopatia 
Chagásica Crônica (CCC), geralmente evoluindo com Insuficiência Cardíaca. Nos 
pacientes com Insuficiência Cardíaca que apresentam disfunções eletromecânicas 
a Terapia de Ressincronização Cardíaca (TRC) pode estar indicada. Objetivo: O 
objetivo principal foi o de avaliar a resposta de pacientes com CCC quanto ao uso de 
TRC, tanto a curto quanto a longo prazo, de acordo com a Classe Funcional (CF) da 
New York Heart Association (NYHA), fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) 
e taxa de sobrevida. Métodos: Tratase de um estudo observacional, transversal 
e retrospectivo, com análise de 50 prontuários de pacientes, que implantaram res-
sincronizador cardíaco entre junho de 2009 e junho de 2015. Na análise estatística 
utilizou-se a correlação de Pearson, Teste t de Student e análise de sobrevida pelo 
método de Kaplan-Meier, estabelecendo nível de significância de 5% (P < 0,05). 
Resultados: Dos 50 pacientes avaliados, 56% era do sexo masculino, com idade 
média de 63,4 ± 13,3 anos e tempo médio de uso da TRC de 41,2 ± 21,7 meses. O 
intervalo QRS apresentou as médias de 150,12 ± 12,4ms antes e 116,04 ± 22,4 ms 
após a terapia (P < 0,001). As médias da FEVE foram de 29 ± 7% e 39,1 ± 12,2% 
antes e após o uso da TRC, respectivamente (P < 0,001). Houve redução de pelo 
menos uma CF NYHA em 34 pacientes (78%) após 6 meses de terapia (p = 0,014). 
Conclusão: Pacientes chagásicos foram considerados respondedores a curto prazo, 
seja pela CF NYHA ou pela FEVE, e a taxa de sobrevida estimada em 60 meses 
significativa.
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TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, PÓS SUPER 
RESPOSTA A TERAPIA DE RESSINCRONIZAÇÃO CARDÍACA

BRUNO KIOSHI NUMATA; SILAS DOS SANTOS GALVÃO FILHO; JOSE TARCISIO 
MEDEIROS DE VASCONCELOS; BRUNO PAPELBAUM; CARLOS EDUARDO 
DUARTE; RAPHAEL CHIARINI

HOSPITAL BENEFICENCIA PORTUGUESA SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Super-respondedores à Terapia de Ressincronização Cardíaca (TRC) são considerados 
os pacientes que melhoram significativamente a classe funcional e fração de ejeção 
do ventrículo esquerdo (FEVE) pós TRC, sendo e em alguns casos pode ocorrer nor
malização da FEVE. Nesse trabalho observamos o tratamento medicamentoso pós 
super-resposta à TRC. Avaliamos 25 pacientes (pts) que apresentaram super-resposta 
à TRC, acompanhados em serviço terciário. Consideramos como super resposta, a 
melhora de pelo menos 2 pontos na Classe funcional (NYHA) (CF) e a normalização 
da FEVE. Possuíam a idade média de 61,5 ± 17,2 anos, com maior predomínio do 
sexo masculino (15 homens e 10 mulheres). A cardiopatia de base mais frequente 
foi a idiopática correspondendo 76% dos pts seguido pela hipertensiva (12%). A 
FEVE pré-operatória era em média de 31,1% (±7,02), sendo que todos encontra-
vam-se em Classe Funcional NYHA III (84%) ou IV ambulatorial (16%). Mantidos em 
seguimento clínico ambulatorial e controle ecocardiográfico por em média 83 ± 52 
meses, estes pacientes evoluíram pós TRC para Classe Funcional I (75%) e II (25%), 
com recuperação da FEVE pós operatória que passou a mostrar média de 58,8% 
± 7,8. Nesses pacientes avaliamos a medicação para ICC via oral que faziam uso 
no pré e pós TRC e constatamos que: No pré-operatório 100% dos pacientes faziam 
uso de medicação para ICC, sendo: beta-bloqueadores (92%), diuréticos (100%), va-
sodilatadores (100%) e digoxina (50%). Ao final do seguimento somente 1 paciente 
não fazia uso de nenhuma medicação para ICC, entretanto observou-se uma nítida 
redução nas dosagens e no número de medicamentos em todos os que permane-
ciam sob uso: beta-bloqueadores (84%) fazia uso, diuréticos (68%), digoxina (28%), 
vasodilatadores (84%). Observamos que após TRC, 8% desses pts faziam uso de 
apenas uma classe de medicação, 32% utilizavam 2 medicações, 36% 3 medicações e 
20% eram usuários de 4 medicações. A mais prevalente descontinuação de classe de 
medicamento foi a de diuréticos (32%). Em apenas 8% houve acréscimo na dosagem 
de algum tipo de medicamento, sendo sempre os betabloqueadores. Nesse estudo 
observacional constatamos que, apesar da redução das dosagens e do número de 
medicamentos,a quase totalidade (96%) dos pts super-respondedores persistem 
fazendo o uso de medicação para ICC, não obstante estarem assintomáticos e apre-
sentarem FEVE normal.
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ISOLAMENTO ELÉTRICO DE VEIA CAVA SUPERIOR ESQUERDA PERSISTENTE 
NO TRATAMENTO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL PAROXÍSTICA

EDUARDO RODRIGUES BENTO COSTA; LUIZ FERNANDO FAGUNDES GOUVEA 
FILHO

CARDIORITMO, SAO JOSÉ DOS CAMPOS, SP, BRASIL.

Introdução: O isolamento elétrico das veias pulmonares (VVPP) através de ablação por 
cateter (ABL) é considerado o padrão outro no tratamento da fibrilação atrial (FA). No 
entanto a ABL de outras veias torácicas (veia cava superior, seio venoso co ronariano, 
veia de Marshall) pode ser necessária para a eliminação da FA. Apesar de rara, a veia 
cava superior esquerda persistente (VCSEP) pode representar substrato arritmogênico 
adicional, sendo necessário sua ABL em alguns pacientes. Os autores descrevem relato 
de caso de isolamento de VCSEP para tratamento de FA. Relato de Caso: Paciente 
masc, 31 anos, portador de FA paroxística, com crises frequentes e recorrentes, 
refratário ao uso de amiodarona e propafenona. Ao Eco apresentava câmaras cardíacas 
com dimensões preservadas e sinais de dilatação do seio venoso coronariano. CT de 
tórax confirmou agenesia da veia cava superior direita e presença de VCSEP drenando 
no seio venoso coronariano. O paciente foi submetido a ABL em 29/06/2015 utilizando-
se sistema de mapeamento eletroanatômico Carto 3 e cateter irrigado com sensor de 
força de contato Thermocool Smart Touch (Biosense Webster, CA), sendo optado por 
abordagem exclusiva das VVPP, com critérios iniciais de su cesso. No entanto 4 meses 
após o procedimento passou a apresentar recorrência das crises, sendo indicada re-
intervenção. O novo procedimento foi realizado em 16/06/2016 utilizando-se a mesma 
tecnologia, sendo observada presença de “gap” na porção lateral da veia pulmonar 
inferior esquerda (VPIE) anexa à topografia da VCSEP. Após infusão de isoproterenol, 
observouse ectopias originadas na VCSEP, com ponto de entrada no átrio esquerdo 
em posição coincidente com o “gap” da VPIE. Foi realizada então aplicação de pulsos 
de radiofrequência com critérios de sucesso no isolamento elétrico da VCSEP e não 
reindução da FA. O paciente encontra-se atualmente em período de “blanking” pós ABL, 
mantendose assintomático até o mo mento. Conclusões: A presença de VCSEP pode 
representar ponto de gatilhos que deflagrem AF, com eventual necessidade de ABL para 
seu isolamento elétrico e tratamento definitivo da FA.

Avaliação clínico
estrutural

Antes troca de 
sistema 04/02/2014

Após troca de 
sistema 22/05/2015

32 PO TRC 
25/06/2015

4 PO TRC
03/07/2015

48 PO TRC
10/07/2015

75 PO TRC  
06/08/2015

75 PO TRC  
06/08/2015

FE Não possui 18% (Simpson)  
17% (Teicholz)

24% (ventriculografia 
radioisotópica)

26% (Simpson)  
24% (Teicholz) 

29% (ventriculografia 
radioisotópica)

35% (ventriculografia 
radioisotópica)

22% (Simpson)  
33% (Teicholz)

DSVE Não possui Não possui 53 mm 53 mm

DDVE Não possui Não possui 60 mm 61 mm

Obervações VE com dilatação 
moderada

Disfunção VE grave 
com hipocinesia de 
parede inferosseptal 

e acinesia das demais 
paredes

Aumento do volume 
do VE em grau  

acentuado.  
Déficit difuso 

envolvendo todas as 
paredes

Disfunção sistólica 
importante do VE.  

Presença de 
disfunção diastólica 
do tipo alteração de 

relaxamento

Aumento do 
volume de VE grau 
acentuado. Déficit 

contrátil difuso 
envolvendo todas as 

paredes do VE

Aumento do 
volume de VE em 
grau acentuado. 

Hipocinesia difusa

Disfunção sistólica 
importante do VE.  

Presença de 
disfunção diastólica 
do tipo alteração de 

relaxamento

CF (NYHA) I IV II I I I I

Medicamentos Captopril / Warfarina Enalapril / Carvedilol 
/ Furosemida / 

Espironolactona 
/ Dobutamina 
/ Milrinone / 
Adrenalina

Enalapril / Carvedilol 
/ Furosemida / 

Espironolactona 
Digoxina / Warfarina

A B
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ABLAÇÃO DE VIA ACESSÓRIA PARAHISSIANA POR RADIOFREQUÊNCIA EM 
SERVIÇO UNIVERSITÁRIO: ANÁLISE CLÍNICA, SUCESSO E COMPLICAÇÕES

CYNTHIA APARECIDA DA SILVA ROCHA; XIMENA FERRUGEM ROSA; RENNER 
AUGUSTO RAPOSO PEREIRA; DANIEL MOREIRA COSTA MOURA; CECÍLIA 
BITARÃES DE SOUZA BARROS; MUHIEDDINE OMAR CHOKR; CARINA HARDY; 
SISSY MELO; CRISTIANO FARIA PISANI; MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA

INCOR, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: As vias anômalas (VA) acometem cerca de 1-2:1000 indivíduos, sendo as 
mais comuns as laterais esquerdas. A localização para-hissiana ocorre em 1,4 - 2,0% 
dos portadores de via anômalas. Objetivo: Avaliar características clínicas, sucesso, 
técnica utilizada e complicações em pacientes submetidos à ablação de VA para-
hissiana por radiofrequência (RF) em nossa instituição. Método: Foram revisadas as 
ablações de VA entre janeiro de 2007 e agosto de 2016. Resultados: No período 
analisado, ocorreram 1195 procedimentos de ablação de VA (média 125,90 ± 41,29 
por ano), sendo dessas 80 ablações de VA para-hissiana. A idade média dos pacientes 
foi de 27,82 (± 13,01) anos e 71,25% eram do sexo masculino. Setenta e dois (90%) 
indivíduos possuíam VA manifestas. O acesso vascular utilizado para inserção do 
cateter de ablação foi veia femoral direita isoladamente (60%) ou associada à veia 
jugular interna direita (40%); quando necessitou-se de acesso a câmaras esquerdas, 
esse foi obtido por meio de punção transeptal (3,75%) ou via artéria femoral direita 
(16,25%). Durante o estudo eletrofisiológico, induziu-se alguma arritmia em 68,75% 
dos pacientes: taquicardia ortodrômica em 58,75% e fibrilação atrial em 10%. A RF 
foi aplicada sessenta e nove pacientes (86,25%); alguns em ritmo sinusal, no local 
de menor AV durante pré-excitação manifesta; outros em menor intervalo VA durante 
taquicardia ortodrômica ou estimulação ventricular contínua. Ritmo juncional ativo 
durante a aplicação ocorreu em 19 pacientes (27,54%). A potência máxima atingida 
foi de 10 - 50 W (mediana de 20 W). A indução de bloqueio de ramo ocorreu em 
5,75% dos pacientes, sendo que 3,75% permaneceram com bloqueio de ramo após o 
término do exame. Nenhum paciente necessitou de marcapasso após o procedimento. 
Quarenta e cinco pacientes (65,22%) tiveram a via acessória para-hissiana eliminada. 
Conclusão: A VA para-hissiana é ainda um desafio dentro da ablação das VA 
devido ao risco de lesão ao sistema de condução. Como alternativas para driblar 
as limitações, utiliza-se o acesso jugular na tentativa de melhor apoiar o cateter de 
ablação em um alvo com menor sinal de His. Outra possibilidade, é o mapeamento 
aórtico, na sua proximidade com o His. Além disso, o uso de baixa potência reduz o 
risco de complicações.

670
ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA NA SÍNDROME DE ANDERSEN 
TAWIL

NATÁLIA QUINTELLA SANGIORGI OLIVETTI; LUCIANA SACILOTTO; FRANCISCO 
DARRIEUX; FANNY WULKAN; GABRIELA D’AREZZO PESSENTE; THEO 
GRANEM; TAN CHEN WU; ALEXANDRE PEREIRA; DENISE HACHUL; MAURICIO 
IBRAHIM SCANAVACCA

INCOR, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: A Síndrome de Andersen Tawil (SAT) é uma rara canalopatia que pode 
cursar com a tríade: arritmias ventriculares, características dismórficas e paralisia 
periódica. A SAT tipo 1 é decorrente da mutação no KCNJ2, que codifica a proteína 
Kir 2.1, responsável pela corrente retificadora de potássio. A sua consequente per
da de função prolonga o potencial de ação, gerando arritmias ventriculares. Meto
dologia: o estudo analisou 10 pacientes (pts) de 3 famílias brasileiras com SAT para 
uma correlação genótipo-fenótipo. Os pts foram avaliados clinicamente, através de 
eletrocardiograma (ECG), Holter 24hrs, Teste Ergométrico (TE), teste do QTc na in-
clinação, Ecocardiograma e Genotipagem. Resultados: A análise genética confirmou 
a mutação em KCNJ2 (L217P, R218W e Y145C) em 7 pts. Todos apresentaram onda 
U de duração aumentada (média: 247ms), QUc aumentado (média 666ms) e intervalo 
QTc normal (média 400ms) no ECG de base. O intervalo QTc ficou prolongado em 
5/7 (85%) pts no 4min da recuperação e 2/3 (66%) apresentaram prolongamento 
do QTc na inclinação ortostática. Observamos EV polimórficas em todos os pts, 
bidirecionais em 6/7 pcts (85%), TV no 1 min do TE em 2/7 pcts (38%), além de 
alta densidade de EV no Holter (média 26% nas 24hrs). As alterações dismórficas 
ti veram ampla variação fenotípica intrafamiliar e um paciente desenvolveu ataques 
de paralisia periódica. Três pts tiveram parada cardiorrespiratória recuperada, sendo 
um de cada família. Nos pacientes que apresentaram tempestade elétrica (2/7; 
28%), houve supressão das arritmias com estimulação atrial nos dois pts, associada 
ao betabloqueador. O local predominante de EV foi da região póstero-septal de VE. 
Não houve sucesso na ablação por radiofrequência nos 3 pts submetidos ao estudo 
eletrofisiológico. Conclusão: Apesar de classificada como um tipo de Síndrome de QT 
longo, o intervalo QTc é normal na maioria dos pts. A mutação no KCNJ2 resulta em 
normalidas geneespecíficas na onda U. O prolongamento da onda U pareceu ser uma 
traço eletrocardiográfico frequente, juntamente com EV polimórfica e o dismorfismo.A 
grande variação na expressão dificulta o diagnóstico e a estratificação de risco desses 
pts. Os estudos de correlação genótipo-fenótipo devem ser encorajados para ampliar 
o reconhecimento das doenças raras.
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ABLAÇÃO DA FIBRILAÇÃO ATRIAL PAROXÍSTICA EM IDOSOS UTILIZANDO 
CATETER MULTIPOLAR CIRCULAR DE FASES (PVAC) E SEDAÇÃO  SÉRIE DE 
CASOS

FÁBIO KIRZNER DORFMAN; EVANDRO SBARAINI; ROBERTA BOARI 
GONÇALVES MOLINA; CRISTIANO OLIVEIRA DIETRICH; NAIARA PEDRASSI E.G. 
CALUZ; PAULO ALEXANDRE DA COSTA; RAFAEL DE BIASE ABT; ANIS MITRI; 
CEZAR MESAS

INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E RITMOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SÃO 
PAULO, SP, BRASIL.

A fibrilação atrial (FA) é a arritmia sustentada mais comum em adultos, com pre-
valência claramente relacionada ao envelhecimento, atingindo > 8% em pacientes 
acima de 80 anos. Em um contexto de eficácia limitada das drogas antiarrítmicas 
para a manutenção do ritmo sinusal, as técnicas de ablação por cateter, visando 
principalmente o isolamento elétrico das veias pulmonares (VPs), têm sido mais am-
plamente utilizadas. Entretanto, as abordagens usuais, com ablação ponto-a-ponto 
para confeccionar lesões lineares nos antros das VPs, implicam em tempo prolongado 
de procedimento, com necessidade frequente de anestesia geral, além de grande 
exposição a radiação ionizante. Fatores como estes desencorajam e limitam a uti-
lização da ablação por cateter da FA, especialmente na população idosa. Objetivo: 
Avaliar se o método de ablação circunferencial de fases (PVAC) na população idosa é 
factível e seguro, verificando as variáveis de tempo total de procedimento, internação, 
exposição à radiação ionizante e a ocorrência de complicações. Materiais e Mé todos: 
Entre out.2015-jun.2016 realizamos procedimentos utilizando o cateter multipolar 
circunferencial de fases, PVAC, em 10 pacientes idosos com FA paroxística. A idade 
foi de 70,1 ± 8,1 anos, átrio esquerdo de 43,2 ± 10,5 mm e o escore CHADS-VASC 
foi de 3,4 ± 1,2. Todos em anticoagulação plena, 03 punções venosas femorais. Uma 
única punção transseptal era realizada, guiada por eco intracardíaco,o cateter circular 
PVAC era posicionado ao redor de cada VP. Aplicações circunferenciais com duração 
de até 60 segundos, potência modulada de até 10 W, em fases bipolar/unipolar 
(4:1) até a obtenção de bloqueio de saída das VPs. Resultados: O tempo médio 
de procedimento total foi de 110 ± 41 min. O tempo médio de exposição à radiação 
foi de 25,6 ± 8,3 min, não sendo registradas complicações agudas ou tardias. Todos 
os pacientes foram encaminhados para enfermaria e receberam alta em até de 24 
horas. Conclusão: A ablação pelo cateter multipolar de fases (PVAC) em pacientes 
idosos mostrouse bem tolerada, com tempo total de procedimento, de fluoroscopia 
e de internação reduzidos em comparação aos registros de ablação de FA. O seu 
uso parece ser particularmente desejável na população idosa, com potencial para 
reduzir desconfortos e riscos relacionados à dupla punção transseptal, anestesia geral, 
elevada exposição à radiação e internação prolongada.
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EFFECTIVENESS OF SUBCUTANEOUS IMPLANTABLE CARDIOVERTERDEFI
BRILLATORS AND DETERMINANTS OF INAPPROPRIATE SHOCK DELIVERY

JOÃO MESQUITA; DIOGO MAGALHÃES CAVACO; NICODEMUS LOPES PEREIRA 
NETO; MARIA SALOMÉ CARVALHO; PEDRO PULIDO ADRAGÃO; MIGUEL 
MENDES; FRANCISCO MOSCOSO COSTA; PEDRO LOPES CARMO

HOSPITAL SANTA CRUZ, LISBOA, PORTUGAL.

Aims: Assess subcutaneous implantable cardioverterdefibrillator (SICD) effectiveness 
in the prevention of sudden cardiac death and the impact of demographics and the 
initial detection algorithm in the delivery of inappropriate shocks (safety). Methods: 
Real world prospective registry in which we assessed 54 patients (40 ± 17 years old, 
85% males) who underwent S-ICD implantation for primary or secondary prevention 
of SCD. Safety and efficacy outcomes were defined as the delivery of inappropriate 
shocks and the prevention of sudden cardiac death, respectively. Tiered-therapy S-ICD 
had at least two programmed zones, determined by the longest RR interval. Results: 
During a mean follow-up of 2.6 ± 1.9 years, 6 patients (11%) died, none due to sudden 
cardiac death. Six patients (11%) received appropriate therapies, irrespectively of the 
established detection algorithm (p = 0.59). All ventricular tachycardia and fibrillation 
episodes were adequately treated. Nine patients (17%) had inappropriate shocks: 6 
without tiered-therapy vs 3 with previously programmed tiered-therapy (p = 0.001). The 
yearly rate of inappropriate shocks was 17%/year with single zone detection vs 4%/year 
with tiered-therapy programming (p = 0.007). Single-zone detection programming was 
an independent predictor of inappropriate shock delivery (HR 1.49, IC 95%: 1.05-18.80, 
p = 0.04) (figure). Conclusion: In this selected population of patients, the SICDs 
proved effective in preventing sudden cardiac death. Tieredtherapy was independently 
associated with a lower rate of inappropriate shock delivery.
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TRATAMENTO DA FIBRILAÇÃO ATRIAL MEDIANTE ABLAÇÃO ANTRAL DAS 
VEIAS PULMONARES EMPREGANDO CATETER IRRIGADO COM MONI TORA
MENTO DE FORÇA DE CONTATO. RESULTADOS IMEDIATOS E TARDIOS

RAPHAEL CHIARINI1; GABRIEL ABREU SILVA1; JOSE TARCISIO MEDEIROS DE 
VASCONCELOS1; EDUARDO RODRIGUES BENTO COSTA2; LUIZ FERNANDO 
FAGUNDES GOUVEA FILHO2; LUCIANA CORREA MOSCA DE FREITAS1; BRUNO 
PAPELBAUM1; CARLOS EDUARDO DUARTE1; SILAS DOS SANTOS GALVÃO 
FILHO1; BRUNO KIOSHI NUMATA1

1.BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 
2.CARDIORITMO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP, BRASIL.

Introdução: O monitoramento de força de contato (FC) é uma tecnologia recente 
introduzida nos cateteres de ablação (ABL) por radiofrequência (RF), que se propõe 
a aumentar a efetividade das lesões, propiciando melhores resultados. Métodos: 
Foi realizado um levantamento multicêntrico (dois centros) para uma avaliação re-
trospectiva de uma série de pacientes (pts) submetidos a ablação dos antros das 
veias pulmonares para tratamento de fibrilação atrial (FA) utilizando tecnologia de 
monitoramento de FC. Considerou-se como sucesso terapêutico a ausência de FA 
documentada no seguimento em forma sintomática ou assintomática mediante 
acom panhamento clínico, eletrocardiográfico e por Holter 24hs. Os resultados foram 
considerados para uma única intervenção. Resultados: De fevereiro de 2014 a agosto 
de 2016, 75 pts, idade de 53 ± 13 anos, 62 homens, portadores de FA refratária ao 
tratamento medicamentoso, foram submetidos a ablação por RF utilizando cateter com 
monitoramento de FC. Utilizou-se para os procedimentos o cateter de ABL Biosense 
Webster Thermocool Smarttouch TM. 51 pts eram portadores de FA paroxística e 24 
pts de FA persistente. O diâmetro de átrio esquerdo foi de 40,7 ± 7 mm e a fração de 
ejeção de ventrículo esquerdo de 66 ± 8,5%. A ABL foi realizada mediante irrigação 
num fluxo de 17 ml/min, com potência de 30watts e temperatura de 43°C, buscando-
se uma força de contato variável entre 10 e 30 gramas, num padrão tipo “dragging 
ablation”. Complicação ocorreu em 1 paciente (hemopericárdio sem necessidade de 
drenagem) (1,33%). Sucesso operatório determinado pela obtenção de bloqueio bi-
direcional dos antros de todas as veias pulmonares foi obtido em 72 pts (96%). FA 
no período de blanking ocorreu em 10 pts (7,5%). Num período de seguimento de 11 
± 6,4 meses, 84% dos pts estavam livres de FA, sendo esta taxa de 84% nos casos 
de FA paroxística e 82% nos casos de FA persistente. Conclusão: O emprego de 
monitoramento de FC na ablação por RF para tratamento de FA propicia procedimentos 
com baixa taxa de complicações e elevado índice de controle da arritmia num único 
procedimento.
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SÍNDROME DE NOONAN EM ASSOCIAÇÃO COM SÍNDROME DE WOLFFPAR
KIN SONWHITE  RELATO DE CASO

FREDERICO SCUOTTO; CLAUDIO CIRENZA; CARLOS VOLPONI LOVATTO; 
RAFAEL TIESEN MAGLIARI; HENRIQUE CHIGUEO IWACE; LUIZ CARLOS PAUL; 
GUILHERME FENELON; ANGELO AMATO VICENZO DE PAOLA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: A síndrome de Noonan (SN) é uma das desordens genéticas mais as so
ciadas a alterações cardiovasculares. Tais anormalidades ocorrem em até 90% dos 
casos segundo alguns autores, sendo a estenose pulmonar (EP) a mais prevalente  
(50-60% dos casos), seguida pela cardiomiopatia hipertrófica (CMH), que ocorre em 
torno de 20 a 30% dos casos. Os relatos da literatura em relação à ocorrência de 
arritmias cardíacas na SN são escassos, e a Síndrome de Wolf-Parkinson-White 
(SWPW) não é relatada como uma condição associada, desse modo, descrevemos 
um dos primeiros casos desta associação. Relato do Caso Clínico: G.F.S., masculino, 
18 anos, em acompanhamento em serviço de cardiologia pediátrica por síndrome 
de Noonan. As características clínicas presentes que confirmaram o diagnóstico de 
SN, foram: criptorquidia bilateral, anormalidades em face e tórax, implante baixo de 
orelhas, baixa estatura, e pescoço curto. Apresentava palpitações taquicárdicas e 
eletrocardiograma (ECG) inicial demonstrava intervalo PR curto associado a pré
excitação ventricular, com localização provável do feixe acessório na região epicárdica 
do seio coronário. O ecocardiograma transtorácico demonstrou apenas comunicação 
interatrial com orifício de 4,2 mm tipo ostium secundum, sem outras anormalidades. 
Realizado estudo eletrofisiológico com observação de fusão atrioventricular na região 
epicárdica do seio coronário, mais especificamente no óstio da veia cardíaca média, 
sendo realizada ablação do feixe acessório com sucesso. Discussão: Os relatos 
da ocorrência de arritmias na SN são raros. Bertola et al. observaram prevalência 
de bradicardia sinusal assintomática em 5% dos casos de SN. Altamirano et al. 
descreveram a associação de SN com Displasia Arritmogênica do Ventrículo Direito 
em um paciente de 11 anos que apresentava arritmias ventriculares. Outras arritmias 
ventriculares podem ocorrer na SN, em especial naqueles pacientes com CMH sig-
nificativa, chegando a evoluir inclusive com morte súbita, como o caso relatado por 
Aydin et al. No entanto, a associação da SN com SWPW não foi observada nesta 
revisão da literatura realizada pelo nosso grupo. Conclusões: Neste relato de
monstramos um dos primeiros casos de associação entre síndrome de Noonan 
e síndrome de Wolff-Parkinson-White. Neste caso, a via acessória apresentava 
localização epicárdica, sendo tratada com sucesso.
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CONTROLE MEDICAMENTOSO DE ARRITMIA EM MENORES DE 5 ANOS: É A 
MELHOR CONDUTA?

XIMENA FERRUGEM ROSA; SISSY MELO; CYNTHIA APARECIDA DA SILVA 
ROCHA; CECÍLIA BITARÃES DE SOUZA BARROS; RENNER AUGUSTO RAPOSO 
PEREIRA; DANIEL MOREIRA COSTA MOURA; MUHIEDDINE OMAR CHOKR; 
CRISTIANO FARIA PISANI; CARINA HARDY; MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA

INCOR, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: A presença de taquiarritmias em crianças menores de 5 anos de idade 
tem sido mais frequentemente diagnosticada, sendo esses pacientes tratados e 
acom panhados clinicamente, pois não está bem estabelecido o papel da ablação 
por radiofrequência nesta faixa etária. Objetivo: Analisar desfecho clínico dessa po
pulação, mantida em tratamento clínico exclusivo, em nossa Instituição. Métodos: 
Foram revisados, através de prontuário eletrônico, pacientes ≤ 5 anos, sem cardiopatia, 
atendidas em nosso ambulatório. Resultados: Foram encontrados 13 pacientes ≤ 5 
anos sem cardiopatia estrutural no período selecionado. Nove (69,23%) indivíduos 
eram do sexo masculino. A idade da população era de 1,53 a 5 anos (média de 3,3 
± 1,33 anos). O início do atendimento ambulatorial foi desde a vida intrauterina, em 3 
pacientes (2 com flutter atrial e um com taquicardia juncional ectópica), até 1 ano, em  
5 pacientes. O diagnóstico de taquicardia supraventricular paroxística foi o mais comum 
(5 pacientes - 38,46%), seguida por taquicardia ventricular sustentada, flutter atrial, 
taquicardia atrial e taquicardia juncional, todos com 2 pacientes. Do total, 6 (46,15%) 
apresentavam-se sintomáticos (3 com dispneia, 1 com sonolência, 1 com palidez e 
1 com cianose). Todos, inclusive os pacientes assintomáticos, receberam tratamento 
me dicamentoso com amiodarona. Sete pacientes (53,85%) receberam associação 
com betabloqueador. Durante o seguimento, houve apenas uma complicação, que se 
constituiu em parada cardiorrespiratória durante atendimento de urgência em outro 
serviço devido ao tratamento agudo da taquicardia atrial. Os demais pacientes não 
apresentaram complicações. Conclusão: Seguimento clínico em crianças ≤ 5 anos 
é segura, devendo ser uma opção terapêutica para taquiarritmias nesta faixa etária.
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IMPACT OF CAVOTRICUSPID ISTHMUS ABLATION ON ATRIAL FIBRILLATION 
RECURRENCE AFTER A FIRST PULMONARY VEIN ISOLATION PROCEDURE: A 
PROPENSITY SCORE ANALYSIS

JOÃO MESQUITA; DIOGO MAGALHÃES CAVACO; NICODEMUS LOPES PEREIRA 
NETO; MARIA SALOMÉ CARVALHO; PEDRO PULIDO ADRAGÃO; FRANCISCO 
MOSCOSO COSTA; PEDRO LOPES CARMO; MIGUEL MENDES

HOSPITAL DE SANTA CRUZ, LISBOA, PORTUGAL.

Purpose of the Study: To compare the outcomes of patients who underwent pulmo
nary vein isolation (PVI) + cavotricuspid isthmus (CTI) ablation with the outcomes of 
those who underwent PVI alone. Methods: Patients with symptomatic drugrefractory 
atrial fibrillation (AF) undergoing a first PVI procedure were included in a multicenter 
registry (n = 1931). After excluding subjects with inducible or previously documented 
atrial flutter, we used a propensity score to match the 411 patients who underwent PVI 
+ CTI ablation with 411 other patients with similar propensity scores who underwent PVI 
alone. The primary efficacy endpoint was the rate of clinical and/or electrocardiographic 
AF recurrence after a 3- month blanking period. Results: Propensityscore analysis 
yielded a study population of 822 matched patients (mean age 58 ± 11 years, 69% 
males, 64% with paroxysmal AF). After a mean follow-up of 2.8 ± 2.4 years, there were 
238 AF recurrences. Survival free of AF was similar in both groups (Log rank p = 0.965, 
Figure1). After further Cox regression adjustment for age, sex, paroxysmal AF/non-
paroxysmal AF, left atrium volume, hypertension, smoking, and center, CTI ablation 
was still not associated with AF-free survival (HR 1.09, 95%CI: 0.84-1.41, p = 0.54). 
Con clusions: In this propensityscore matched comparison, performing cavotricuspid 
isthmus ablation in addition to pulmonary vein isolation had no impact in the recurrence 
rates of atrial fibrillation after a first ablation procedure.
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EXPERIÊNCIA INICIAL COM USO DO CATETER DE ABLAÇÃO CIRCULAR DE RA
DIO FREQUÊNCIA CÍCLICA E FASEADA NA ABLAÇÃO DA FIBRILAÇÃO ATRIAL

SILVIA HELENA CARDOSO BOGHOSSIAN1; EDUARDO CORREA BARBOSA1; 
MARCIO LUIZ ALVES FAGUNDES2; LUCAS DE ASSIS RANGEL2; RAFAEL LOPEZ 
FAGUNDES2; EDUARDO BOGHOSSIAN CORDOVIL3; RICARDO MOURILLHE-
ROCHA1

1.UERJ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 2.H.AMERICAS, RIO, RJ, BRASIL; 3.UFRJ, 
RIO, RJ, BRASIL.

Objetivos: Apresentar experiência inicial com o cateter de ablação circular multipolar 
(PVAC), na ablação da FA. Métodos: 72 pacientes (45 homens), idade variando entre 
31 e 79 anos, portadores de fibrilação atrial, sintomática e paroxística (42 pts) ou 
persistente de duração máxima até um ano (30 pts) e com indicação de ablação por 
cateter da FA classe I da Diretriz Brasileira de FA e sem procebimentos prévios, foram 
arrolados neste estudo. Após consentimento informado e esclarecido, os pacientes 
foram submetidos ao procedimento de ablação por cateter através de isolamento 
elétrico das veias pulmonares com o Sistema PVAC Gold (Medtronic. Inc., Mineápolis   
USA). Durante o procedimento, o TCA foi mantido acima de 350ms. O cateter mul-
tipolar foi posicionado no antro de cada veia e a energia de radiofrequência cíclica 
e faseada, foi liberada por 60 segs a 60ºC e com a potencia modulada até 9 W. Os 
pacientes foram acompanhados por um período de 3 a 17 meses incluindo Holter 24 
horas após 3, 6, 9 e 12 meses. Os antiarrítmicos foram suspensos 60 dias após ao 
procedimento e anticoagulação oral foi, em todos os pacientes, instituída por um mês 
após a ablação e seu uso prolongado em função do escore CHADsVASC. Considerou-
se recorrência de FA o registro eletrocardiográfico de taquiarritmia atrial sustentada 
ou presença de palpitações taquicárdicas sustentadas típicas. Resultados: O tempo 
médio de procedimento foi de 107 ± 18 minutos, O tempo médio no AE foi de 89 ± 
19 min (tempo médio de procedimento com a técnica utilizando o cateter irrigado e 
mapeamento eletroanatômico varia de 200 a 250 minutos na maioria dos estudos) 
Não ocorreram complicações mecânicas, elétricas e tromboembólicas durante o 
procedimento e acompanhamento. A Recidiva de FA foi observada em 15 pacientes 
(21%) sendo que 3 destes apresentaram recorrência precoce (nos primeiros 2 meses) 
pós ablação da FA. Os demais casos permanecem assintomáticos e sem detecção 
gráfica de arritmia atrial. Conclusão: A experiência inicial com esta nova técnica 
revela resultados e segurança semelhantes aos relatados com a tecnologia convencio
nal com cateter irrigado e mapeamento tridimencional, e um tempo de procedimento 
e de radioscopia, significativamente reduzido, o quetorna a tecnologia bastante 
promissora. Estes resultados, necessitam ser ratificados por períodos maiores de 
acompanhamento.

679
TRATAMENTO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA NO CORAÇÃO UNIVENTRICULAR 
POR TERAPIA DE RESSINCRONIZAÇÃO  A PROPÓSITO DE 2 CASOS

GABRIEL ABREU SILVA; JOSE TARCISIO MEDEIROS DE VASCONCELOS; 
CARLOS EDUARDO DUARTE; RAQUEL A. LOPES NEVES; RAONI DE CASTRO 
GALVÃO; SILAS DOS SANTOS GALVÃO FILHO; BRUNO PAPELBAUM; RAPHAEL 
CHIARINI; MATHEUS BUENO DE MORAES; FERNANDO MONTEIRO DE AGUIAR 
GIORDANO

BPSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

A presença de bradicardia no coração uni-ventricular (CUV) é problemática. A es-
timulação cardíaca artificial (ECA) ventricular uni-sítio pode ser um poderoso fator 
de agravamento da insuficiência cardíaca (IC). São raros os relatos de terapia de 
ressincronização (TRC) nestas circunstâncias. Caso 1: Menino, 6 anos, portador de 
atresia tricúspide e hipoplasia de VD, em pós-operatório tardio de cirurgia de Fontan. 
Submetido a troca de marcapasso (MP) de dupla câmara por infecção, havendo 
explante de eletrodo septal e novo implante anteroláterobasal. Evoluiu após troca 
com quadro de IC progressiva e refratária, culminando com internação em UTI 
tendo sido indicado transplante cardíaco. Optouse como medida intermediária até 
disponibilidade de órgão, por TRC, implantando-se um terceiro eletrodo em parede 
ínferoseptobasal. Evoluiu em pósoperatório (PO) com importante melhora clínica, 
recebendo alta hospitalar em classe funcional I. Controle ecográfico demonstrou 
elevação de fração de ejeção ventricular (FE) de 17 para 33% no terceiro mês PO. 
Caso 2: Menina de 5 anos, portadora de CUV, discordância ventrículo-arterial e es-
tenose pulmonar foi submetida a cirurgia de Glenn, desenvolvendo BAVT no pós 
operatório e necessidade de implante de MP cardíaco de dupla câmara. Após 1 ano, 
evoluindo com IC, foi submetida a TRC, experimentando melhora clínica e elevação de 
FE de 20 para 28%. Após 4 anos, aproveitando-se oportunidade cirúrgica por desgaste 
de bateria, realizou-se novo implante de eletrodos ventriculares, com optimização de 
posicionamento baseado em maior envolvimento de massa ventricular estimulada. A 
evolução clínica foi significativa, havendo elevação de FE para 55% decorridos 13 
meses de cirurgia. Conclusão: O dissincronismo de contração determinado por ECA 
unisítio ventricular tem importantes implicações hemodinâmicas no CUV. A TRC deve 
ser considerada em tais circunstâncias.
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ABLAÇÃO DA FIBRILAÇÃO ATRIAL PAROXÍSTICA E PERSISTENTE COM IN
TRODUTOR LONGO DEFLECTÍVEL: EXPERIÊNCIA NO RIO DE JANEIRO A 
MÉDIO E LONGO PRAZO

BRUNO RUSTUM ANDREA1; SIMONE FARAH2; NORTON LAGO PINHEIRO FILHO3; 
ARY GETÚLIO DE PAULA FILHO4; CARLOS EDUARDO FERREIRA RODRIGUES4; 
EDUARDO MACHADO ANDREA1

1.HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SUL FLUMINENSE, VASSOURAS, RJ, BRASIL; 
2.HOSPITAL CENTRAL ARISTARCHO PESSOA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 
3.HOSPITAL UNIMED VOLTA REDONDA, VOLTA REDONDA, RJ, BRASIL; 
4.COMPLEXO HOSPITALAR DE NITEROI, NITEROI, RJ, BRASIL.

Fundamento: A ablação por cateter é terapia ouro na abordagem da fibrilação atrial (FA). 
A técnica e a seleção de pacientes (pt) são cruciais para o resultado. Objetivo: Repor tar a 
experiência a médio e longo prazo da ablação da fibrilação atrial com uso de introdutor 
longo deflectível (Agilis®). Método: Prospectivo não-randomizado observacional. Se-
lecionados pt (>18 anos) com FA paroxística (FApar) e persistente (FAper), refratários 
a >1 antiarrítmico. Ablações realizadas por um operador ao cateter e um operador à 
central de comando. Acesso ao átrio esquerdo (AE) por dupla punção transseptal 
usando cateter circular e, através da Agilis®, cateter de ablação irrigado. Parâmetros 
de ablação: 40 W, 42° e fluxo 17-25 ml/min. Para FApar realiza-se isolamento de veias 
pulmonares (IVP). Na FAper associava-se desfragmentação atrial eventualmente. A 
técnica envolve a utilização híbrida da curvatura da Agilis® e do cateter de ablação. O 
seguimento em 12 meses (m) com visitas a cada 3 m ou no caso de sintomas, com 
Holter-ECG 24h. Após, era individualizado. Objetivo primário era sobrevida livre de FA 
em 6, 12 e 24 m, e secundário, entre outras, percentual de recidiva e avaliação dos 
tempos de procedimento e de radioscopia. Resultados: Março 2013 a março 2016, 
158 pacientes submetidos à ablação da FA sendo 18 (10,9%) perdidos no seguimento. 
Dos 140 pt, 38 (27,2%) eram femininas e 51 (36,4%) persistentes. Em 6, 12 e 24 meses 
140, 104, 54 pt completaram o seguimento. Em 6, 12 e 24 meses o objetivo primário 
alcançou 124/140 (88,5%), 95/104 (91,3%), 49/54 (90,7%) na população geral, 86/89 
(96,6%), 70/73 (95,9%), 37/42 (88,1%) na FApar e 38/51 (74,5%), 25/36 (69,4%), 11/18 
(61%) na FAper. Recidivas na FApar vs FAper em 12 m de 2/73 (2,7%) vs 11/36 (30,5%) 
e 24 m de 5/42 (11,9%) vs 7/18 (38,9%). O tempo (em minutos) de procedimento médio 
foi de 110,8 + 27,4 e de radioscopia foi de 27,4 + 9,5. Complicações foram 2 pt com 
hematoma femoral sem repercussão, 1 tamponamento tratado, 1 embolia gasosa em 
cavidades direitas revertida e 1 parada cardiorrespiratória após 6 horas por provável 
embolia pulmonar, com falecimento após 4 dias em CTI. Conclusões: Ablação de FA 
é efetiva no controle da arritmia em casos selecionados; A FA paroxística tem melhores 
resultados que na persistente; A técnica com introdutor deflectível é segura e eficaz, com 
tempos adequados de procedimento e radioscopia.
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ANÁLISE DO PERÍODO REFRATÁRIO VENTRICULAR EM PACIENTES COM 
SÍNDROME DE BRUGADA. ESTAMOS ESTRATIFICANDO O RISCO?

XIMENA FERRUGEM ROSA; GABRIELA MIANA DE MATTOS PAIXAO; CAROLINA 
ISABEL LEMES; LUCIANA SACILOTTO; DENISE HACHUL; MUHIEDDINE OMAR 
CHOKR; CARINA HARDY; CRISTIANO FARIA PISANI; FRANCISCO DARRIEUX; 
MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA

INCOR, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: A Síndrome de Brugada (SB) é uma doença genética com risco poten
cial de morte súbita (MS). A indicação de cardiodesfibrilador implantável (CDI) tem 
respaldo para pacientes com MS recuperada ou taquicardia ventricular sustentada 
(TV) documentada. Porém, naqueles sem eventos prévios, a estratificação de risco 
(ER) pelo estudo eletrofisiológico (EEF) pode ser controversa. Dentre os parâmetros 
do EEF, sobressaemse o período refratário ventricular (PRV) e a indutilidade de 
TV/fibrilação ventricular (FV), com resultados conflitantes. Objetivo: Avaliar o per
fil dos pacientes com SB submetidos ao EEF e relacionar os dados clínicos com o 
PRV. Métodos: Foram selecionados todos os pacientes submetidos a EEF dentre 
os portadores de SB do ambulatório de Arritmia do InCor. Foram revisados seus 
EEF e extraídos os seguintes dados: intervalo HV, PRV e indutibilidade de TV/FV. 
Posteriormente, revisaramse os prontuários desses pacientes a fim de coletar 
as características clínicas. Resultados: De um total de 105 pacientes com SB, 48 
realizaram EEF. Destes, 7 possuíam um PRV < 200 ms (Grupo A) e 41 com PRV ≥ 200 
(Grupo B). A média de idade foi de 37,57 ± 12,07 no grupo A e de 46 ± 17,65 no grupo 
B. Todos os pacientes do grupo A eram do sexo masculino, enquanto 63,42% o eram no 
grupo B. O intervalo HV médio foi de 50,75 ± 5,26 no Grupo A e de 53,09 ± 14,99 no 
Grupo B. Seis (85,71%) pacientes no grupo A possuíam ECG com SB espontâneo e 
42,86% apresentavam sintomas, sendo que 1 (14,29%) teve síncope. Dos portadores 
de PRV ≥ 200 ms, 78,04% tinham alteração espontânea no ECG, 36,59% sintomas e 
29,27% síncope. Quanto à indutibilidade de arritmias ventriculares, 71,43% dos pa-
cientes do grupo A foi indutível TV/FV e 29,27% no grupo B. Nos pacientes do grupo A, 
42,86% implantaram CDI, sendo que desses 66,67% apresentaram terapia apropriada 
e 33,34% inapropriada. Naqueles do Grupo B, 39,02% instalaram CDI, com 18,75% 
de choque apropriado e 37,50% inapropriado. Conclusão: O PRV deve ser avaliado 
em conjunto com outros fatores clínicos e eletrofisiológicos, conforme a recomendação 
atual. Em nossa casuística isoladamente não comprovou predição de eventos clínicos. 
Entretanto, a análise é prejudicada pelo tamanho da amostra.
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TRATAMENTO COM BETABLOQUEADORES EM 78 PACIENTES COM SÍNDROME 
DO QT LONGO. DADOS DE PERSISTÊNCIA E DESCONTINUAÇÃO DO ME DI
CAMENTO NO MUNDO REAL

LUCAS GOYANNA DE MOURA; KÁRILA SCARDUELLI LUCIANO; GABRIELA 
MIANA DE MATTOS PAIXAO; LUCIANA SACILOTTO; NATÁLIA QUINTELLA 
SANGIORGI OLIVETTI; TAN CHEN WU; CRISTIANO FARIA PISANI; FRANCISCO 
DARRIEUX; DENISE HACHUL; MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA

INSTITUTO DO CORAÇÃO - INCOR HCFMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: A Síndrome do QT Longo (SQTL) é uma canalopatia complexa, com 
risco potencial de síncope e morte súbita. Os betabloqueadores (BB) ainda são 
considerados a terapia de primeira escolha na prevenção de eventos na SQTL e, 
apesar da conhecida eficácia, poucos estudos avaliaram a tolerância desses pacientes 
(pts) aos BB no mundo real. Métodos: Casuística de 78 pts com diagnóstico clínico de 
STQL (pelo escore de Schwartz), que usaram BB em algum momento do tratamento 
(tto). Foram avaliadas características demográficas, tto instituído, possíveis sintomas 
limitantes ao BB, medidas de QT corrigido (QTc) e eventos graves (síncope ou PCR) 
durante o seguimento ambulatorial. Resultados: Do total de 78 pts, 53(67,9%) eram 
do sexo feminino, com idade mediana de 32 (Q1: 15,75; Q3: 52,25) anos. Em 76 casos 
(97,4%), o BB foi iniciado na primeira consulta - Propranolol (PPL) em 70 (92,1%), 
Atenolol (ATL) em 4 (5,2%) e Metoprolol (MTL) em 2 (2,6%). No seguimento, 74 pcts 
(97,4%) conseguiram manter em uso do BB. Quanto aos limitadores à otimização da 
dose ou à manutenção de BB, encontramos bradicardia sinusal em 13 casos (17,1%), 
hipotensão arterial em 9 (11,8%), tontura em 7 (9,2%) e outros sintomas em 6 casos 
(7,9%). Em apenas 5 pts (7,1%), o PPL foi substituído por MTL, devido sonolência, 
tonturas ou síncopes recorrentes. Em um seguimento médio de 68 ± 37 meses, 2 pts  
(2,6%) necessitaram interromper o uso do BB com 5 e 84 meses devido à asma 
e dispepsia. A mediana do maior intervalo QTc durante acompanhamento foi de  
508,5 ms (Q1: 485,76; Q3: 536) e a mediana do QTc da última consulta de 471 ms 
(Q1: 447; Q3: 489,25; P < 0,001). Em 28 casos (35%), foi optado por tto associado ao 
BB devido PCR prévia ou síncopes, sendo em 4 pts (5,2%) realizada simpatectomia, 
5 (6,5%) submetidos a implante de marcapasso e 24 (30,2%) implante de CDI. Dos 
pts em uso de CDI (24/78), 10 casos (41,6%) apresentaram terapia apropriada, sendo 
que em 3 desses (30%) não foi aumentado o BB por algum fator limitante. Conclusão: 
Nosso estudo representa uma análise da vida real no tto da SQTL, com foco no uso 
de BB e os fatores limitadores à sua utilização numa população com alta taxa de 
portadores de CDI. Apesar da possibilidade de efeitos colaterais, a maioria dos pts 
não necessitou de suspensão da medicação. Observou-se redução do intervalo QTc 
após medidas adotadas.
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MARCAPASSO SEM ELETRODOS: A EXPERIÊNCIA INICIAL DE UM CENTRO

NICODEMUS LOPES PEREIRA NETO; DIOGO MAGALHÃES CAVACO; PEDRO 
LOPES CARMO; FRANCISCO BELLO MORGADO; FRANCISCO MOSCOSO 
COSTA; PEDRO PULIDO ADRAGÃO

HOSPITAL DE SANTA CRUZ, LISBOA, PORTUGAL.

Introdução: Os marcapassos constituem a única terapêutica disponível para 
bradicardias sintomáticas e têm o potencial de salvar vidas em pacientes dependentes 
de estimulação cardíaca artificial. Ao longo de sua história, o uso de eletrodos, 
principalmente os transvenosos, esteve sempre associado a complicações a curto 
e longo prazo. O marcapasso sem eletrodos (cápsula cardíaca - Micra™), com 
sistema de implante por via transfemoral e totalmente intracardíaco, é capaz de evitar 
complicações relacionadas aos eletrodos e pode beneficiar uma população específica 
de pacientes que necessitam de estimulação ventricular. Objetivo: Avaliar indicação 
do implante, tempos de procedimento e fluoroscopia, parâmetros intraoperatórios e 
tardios, e complicações relacionadas ao marcapasso sem eletrodos. Métodos e 
Resultados: 19 pacientes (73 ± 11 anos) foram referenciados para implante da cápsula 
cardíaca, no Hospital de Santa Cruz, Lisboa, desde junho de 2015. As indicações para 
implante foram: fibrilação atrial (FA) com pausas sintomáticas (52%), síndrome bradi-
taqui (21%), FA com bloqueio atrioventricular (BAV) completo (10%), impossibilidade 
de acesso vascular convencional (5%), BAV de segundo grau Mobitz I com pausas 
e síncope (5%) e bradicardia sinusal sintomática (5%). O implante do dispositivo foi 
possível em todos os pacientes. O tempo médio de implante foi de 45 minutos e o 
tempo médio de fluoroscopia de 9 minutos. O limiar de estimulação ventricular no 
intraoperatório foi de 0,59 ± 0,23 Volts com largura de pulso a 0,24 ms e 0,66 ± 0,53 
Volts a 0,24 ms na consulta de seguimento. Durante um seguimento de 14 meses, 
nenhum paciente apresentou complicações relacionada ao sistema. Conclusões: O 
marcapasso sem eletrodos representa um avanço importante na área de estimulação 
cardíaca artificial e é uma alternativa relevante em um grupo específico de pacientes. A 
taxa de sucesso do procedimento atingiu 100% em nossa série, com bons parâmetros 
intraoperatórios e durante o seguimento. Não observamos complicações relacionadas 
ao implante ou ao sistema.

683
PUNÇÃO EPICÁRDICA: RESULTADOS E COMPLICAÇÕES RELACIONADOS À 
TÉCNICA NO TRATAMENTO PERCUTÂNEO DAS TAQUIARRITMIAS

CECÍLIA BITARÃES DE SOUZA BARROS; CYNTHIA APARECIDA DA SILVA 
ROCHA; DANIEL MOREIRA COSTA MOURA; RENNER AUGUSTO RAPOSO 
PEREIRA; XIMENA FERRUGEM ROSA; MUHIEDDINE OMAR CHOKR; SISSY 
MELO; CRISTIANO FARIA PISANI; CARINA HARDY; MAURICIO IBRAHIM 
SCANAVACCA

INSTITUTO DO CORAÇÃO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Fundamentos: A presença de circuitos epicárdicos é considerada uma das razões 
de insucesso da ablação endocárdica utilizando radiofrequência (RF). Em 1995, com 
a introdução de uma nova técnica para o mapeamento não cirúrgico da superfície 
epicárdica através da punção pericárdica, surgiu a possibilidade de se realizar a 
ablação epicárdica transtorácica por cateter. Objetivo: Avaliar eficácia, segurança e 
complicações relacionadas à técnica de punção pericárdica para o tratamento per-
cutâneo de taquiarritmias com a utilização de RF. Métodos: Análise retrospectiva 
de pacientes que foram submetidos à ablação não cirúrgica de taquiarritmias com 
o uso de radiofrequência e realização de punção epicárdica. Foram avaliadas as 
características demográficas dos pacientes, bem como os aspectos relacionados à 
técnica e a evolução dos casos. Os dados foram expressos em médias, desvio-padrão, 
porcentagens e pela curva de sobrevida de KaplanMeyer. Resultados: Foram ana
lisados retrospectivamente 90 pacientes, idade média 54 anos (12-83), fração de 
ejeção média do VE 36% (18-70) submetidos a 105 ablações de taquiarritmias com 
realização de punção subxifóidea para abordar o pericárdio no período de 2013 a 
2016. A doença de Chagas estava presente em 70% dos pacientes submetidos aos 
procedimentos com essa técnica. 91% dos mapeamentos e ablações foram realizados 
para tratamento das taquicardias ventriculares e 9% para fibrilação atrial persistente 
e extrassístoles ventriculares. Mapeamento eletroanatômico foi utilizado em 60% 
dos procedimentos. 53 dos 105 procedimentos obtiveram sucesso completo e as 
aplicações de RF no epicárdio auxiliaram nesse sucesso em 52% dos casos. Na dis-
plasia do VD, as aplicações de RF no epicárdio determinaram o sucesso em 75% dos 
casos. Recorrência após 48 horas ocorreu em 38% dos casos, com tempo médio de 
recorrência de 42 dias (2-547). Complicações ocorreram em 15% dos procedimentos, 
sendo punção da artéria mamária interna (1), do ventrículo direito com tamponamento 
cardíaco (6), do mediastino (1), fístula esôfagopleural (1), infarto agudo do miocárdio 
(1). Ocorreram 2 óbitos relacionados à punção subxifóidea. Conclusão: Na nossa 
casuística, o mapeamento e a ablação epicárdica transtorácica por cateter, através 
da punção subxifóidea, se apresentam como procedimentos eficazes e seguros. No 
entanto, grandes riscos potenciais também se fazem presentes.

686
NOVO PROTOCOLO PARA DETECÇÃO DE REALCE TARDIO ATRIAL POR RES
SONÂNCIA MAGNETICA NA RECORRENCIA DE ABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO 
ATRIAL

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA; IBRAIM FRANCISCO PINTO; DALMO ANTONIO 
RIBEIRO MOREIRA; BRUNO PEREIRA VALDIGEM; ROGERIO BRAGA ANDALAFT; 
TIAGO SENRA SANTOS

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

G.S.V., 29 anos, portador de fibrilação atrial permanente, foi submetido a 2 ablações 
de FA prévias com isolamento da veias pulmonares, sem sucesso. Buscando conduta 
de seguimento do paciente foi solicitada a ressonância magnética cardiaca com 
protocolo de realce tardio atrial, para a detecção de fibrose atrial. Esta evidenciou 
uma importante area de fibrose no átrio esquerdo, com distribuição difusa, sendo esta 
fibrose identificada nao correspondente aos procedimentos realizados anteriormente. 
Devido ao intenso grau de fibrose no átrio, o que determinaria uma chance de re
corrência elevada do procedimento de ablação, foi optado por tratamento visando 
o controle da frequencia cardiaca e anticoagulação plena. A ressonancia magnética 
cardíaca com avaliação da fibrose atrial vem se mostrando uma ferramenta de grande 
utilidade em pacientes com recorrência da fibrilação atrial pós-ablação, ao detectar a 
fibrose nativa atrial que poderia ser a responsável pelos diversos circuitos de reentrada 
que permitem a recorrência da arritmia pós-procedimento. 
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AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE DA MEDIDA DO INTERVALO QTC ANTES E 
APÓS TREINAMENTO

NATÁLIA QUINTELLA SANGIORGI OLIVETTI; LUCIANA SACILOTTO; FRANCISCO 
DARRIEUX; CRISTIANO FARIA PISANI; SISSY MELO; PEDRO VERONESE; TAN 
CHEN WU; DENISE HACHUL; MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA

INCOR, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: A medida correta do intervalo QT é fundamental para o diagnóstico, para 
a estratificação de risco da Síndrome de QT Longo (SQTL) e para avaliar a segurança 
na prescrição de medicações que podem prolongar o QT, pois o QT aumentado 
predispõe a arritmias potencialmente fatais. Entretanto, pode ocorrer uma grande va
riabilidade entre observadores na medida do intervalo QT. Objetivo: avaliar o efeito 
do treinamento de médicos residentes para aferição do intervalo QT. Métodos: Fo
ram analisados 30 ECG, sendo 10 de pacientes com diagnóstico de Síndrome de 
QT Longo Congênito (SQTL) e 20 de indivíduos sem cardiopatia na ausência de 
drogas que afetem os intervalos do sistema de condução. Os 30 ECG foram avaliados 
por 5 examinadores experientes em arritmias e eletrocardiografia e por 42 médicos 
residentes em formação de arritmia ou cardiologia. Os ECG foram examinados antes 
e após uma aula sobre padronização da medida do intervalo QTc com a utilização do 
método da Tangente, a correção por Bazzet (QTc) e a preferência pelas derivações 
DII e V5. Foi criada a tabela de contingência entre o diagnóstico clínico de QT longo 
e o consenso dos examinadores experientes e verificada a concordância entre os 
diagnósticos com uso do coeficientes Kappa com o respectivo intervalo de 95% de 
confiança. O teste foi realizado com nível de significância de 5%. Resultados: Entre 
os 10 pacientes com diagnóstico clínico de SQTL, houve concordância entre os mé-
dicos experientes de que 8 apresentavam ECG com QTc prolongado (440 ms para 
homens e 460 ms para mulheres). A média percentual de acertos dos alunos foi de 
79,8 antes da aula e 80,6 após a aula. A mediana percentual de acertos dos alunos foi 
de 86,9 antes da aula e 88,1 após a aula. Conclusão: Antes e depois do treinamento 
o percentual de acertos dos diagnósticos de QT longo em relação ao consenso dos 
examinadores experientes foi estatisticamente igual (p = 0,635). Existe uma grande 
variabilidade na medida do QTc entre os médicos cardiologistas e novos métodos são 
necessários para melhorar o diagnóstico de QTc prolongado. 

689
FATORES ASSOCIADOS À OBESIDADE QUE PREDISPÕEM A FIBRILAÇÃO 
ATRIAL: REVISÃO DE LITERATURA

ELISABETE BARBOSA GUEDES; PAULA KIYOMI ONAGA YOKOTA; RENATA LIMA 
GIOLO; ANA CRISTINA PEDRO PINOTTI LUDOVICE; GUILHERME FENELON; 
FERNANDA FARIAS VIANNA; FERNANDA MOTA; LUIZ CARLOS PAUL; RODRIGO 
LEANDRO GRINBERG; FREDERICO SCUOTTO

HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: Um dos fatores que levam ao desenvolvimento da FA é a obesidade, 
que representa um importante foco de cuidado, devido a sua característica preventiva 
através de atividade física regular e controle da dieta. Após o ajuste de fatores de 
risco clínico, o risco aumentado para FA parece se correlacionar à dilatação do átrio 
esquerdo com o índice de massa corporal, de acordo com as diretrizes nacional e 
internacional. Com isso, sugere-se uma correlação fisiopatológica entre a obesidade 
e FA, além da possibilidade de que a perda de peso poderia reduzir o risco associado 
a episódios de FA. Outra possibilidade de encontrarmos episódios de FA é durante a 
fase pósoperatória, no qual a obesidade também foi apontada como um dos fatores 
que contribuem para tal evento. Objetivo: Verificar mediante a revisão bibliográfica 
os fatores associados à obesidade que predispõem a fibrilação atrial. Método: Trata
se de uma pesquisa descritiva, retrospectiva, nível I, realizada por meio de revisão 
bibliográfica de literatura. Coleta de Dados: Foram incluídos artigos publicados no 
período compreendido entre 2010 e 2014, no idioma português e inglês, nas bases 
de dados da National Library of Medicine and National Institutes of Health (PubMed), 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Os des-
critores utilizados foram: Fibrilação Atrial (Atrial Fibrillation), Obesidade (Obesity) e 
Fatores de Risco (Risk Factors). Destaca-se que os de scritores encontram-se iden-
tificados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Conclusão: A revisão de 
literatura realizada envolveu 16 artigos no idioma inglês, publicados entre 2010 a 
2014 na base de dados National Library of Medicine and National Institutes of Health 
(PubMed). Os fatores associados à obesidade que predispõem a FA identificados na 
literatura são: alargamento das câmaras cardíacas e assim, disfunções diastólicas 
do ventrículo esquerdo, anormalidades estruturais do átrio esquerdo (dilatação da 
câmara, fibrose, depósito de substâncias amiloide ou adiposa) e, mais recentemente, 
inflamação, fenômenos isquêmicos, aumento da pressão intra-atrial, estresse oxidativo 
e anormalidades associadas a fatores do sistema neuroanatômico.

693
TERAPIA DE RESSINCRONIZAÇÃO CARDÍACA EM PACIENTES COM MIO CAR
DIOPATIA CHAGÁSICA  EXPERIÊNCIA DE UM ÚNICO CENTRO

ANDRÉ BRAMBILLA SBARAINI; SILAS DOS SANTOS GALVÃO FILHO; JOSE 
TARCISIO MEDEIROS DE VASCONCELOS; BRUNO PAPELBAUM; CARLOS 
EDUARDO DUARTE; ALBERTO ANTUNES ATHAYDE; PAULO CESAR LARA 
SAWADA; LUCIENE DIAS DE JESUS; BERENICE DE FATIMA VIEIRA

BENEFICÊNCIA PORTUGUESA SP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

Introdução: A Terapia de Ressincronização Cardíaca (TRC) demonstrou ser eficaz 
no tratamento de pacientes (pts) com Insuficiência Cardíaca (IC), disfunção sistólica 
e dissincronia ventricular. Porém existem poucos estudos sobre TRC em pts com 
Doença de Chagas (DC) e têm-se tentado excluir o bloqueio de ramo direito (BRD)
como indicativo para TRC. Objetivo: Apresentar experiência com seguimento de longo 
prazo da TRC na DC. Métodos: Realizamos análise retrospectiva de pts submetidos 
a TRC entre 2010 e 2016; em um total de 1084 intervenções, 671 marcapassos 
multissítio (TRC-P) e 413 desfibriladores multissítio (TRC-D), sendo 101 casos (9%)  
pts portadores de DC; foram excluídos desse estudo 75 pts devido à perda de se-
guimento e óbito (alguns retornaram para o serviço de origem). Resultados: No 
total, foram 26 casos submetidos a TRC que tiveram um período de seguimento de 2 
anos. Houve predomínio de homens, 14 (53,9%) versus 12 mulheres (46,1%); idade 
média de 62,1 anos. No pré-operatório 9 pts (34,61%) se apresentavam em classe 
funcional (CF) IV, 14 (53,8%) em CFIII e 3 (11,5%) em CFII. Todos apresentavam dis-
túrbio da condução intra-ventricular (DCIV) sendo: 10 (38,4%) com BRD, 6 (23,2%) 
com BRD + Bloqueio Divisional Antero-Superior (BDAS), 10 (38,4%) com Bloqueio de 
Ramo Esquerdo (BRE). Ocorreram 19 óbitos por causas variadas. Após seguimento 
médio de 26,38 ± 20,58 meses, 21 pts (80,76%) apresentaram melhora de CF, 14 
(53,84%) pts apresentaram aumento da fração de ejeção de ventrículo esquerdo 
(FEVE) e diminuição da largura do QRS; dos 10 pts com BRD pré-operatório, 4 (40%)  
evoluíram com melhora da FE, 5 (50%) com diminuição da largura do QRS e 8 (80%)  
com melhora da CF; dos 10 pts que apresentavam BRE pré operatório, 7 (70%) tiveram 
melhora da FE, 4 (40%) redução da largura do QRS e 9 (90%), me lhora da CF; dos 
6pts que apresentaram BRD + BDAS, 3 (50%) tiveram melhora de FE, 4 (66,6%) com 
diminuição da largura do QRS e 5 (83,3%) com melhora da CF. Discussão: Tratase 
de experiência com grupo pequeno de pts portadores de DC que devemos aumentar 
a amostra com seguimento de longo prazo. Os resultados, porém, são si milares aos 
da literatura em que encontramos a mesma taxa de sucesso da TRC, (80%), e a taxa 
de BRE e BRD,com ou sem BDAS, foi similar. Conclusão: DC é ainda pre  valente na 
população da América Latina e não deve ser excluída da TRC na sua forma dilatada. 
Os benefícios demonstrados neste estudo foram similares aos dos grandes estudos, 
sugerindo avaliação criteriosa na indicação.

692
ABLAÇÃO POR CATETER PARA TRATAMENTO CONCOMITANTE DE FIBRI LA
ÇÃO ATRIAL E DE ARRITMIA VENTRICULAR DE MÚSCULO PAPILAR MITRAL

EDUARDO RODRIGUES BENTO COSTA; LUIZ FERNANDO FAGUNDES GOUVEA 
FILHO

CARDIORITMO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP, BRASIL.

Introdução: A ablação por cateter de radiofrequência (ABL) é a forma mais eficiente 
de tratamento de diversas formas de arritmias cardíacas (AR). A fibrilação atrial (FA) 
é de longe a AR onde a evolução da tecnologia e conhecimento eletrofisiológico mais 
avançou. Mais recentemente, o reconhecimento de que estruturas intracardía cas 
co mo os músculos papilares (MP) podem originar distúrbios do ritmo cardíaco abriu 
novos horizontes para a ABL direta dessas regiões. Relato de Caso: Paciente masc, 
53 anos de idade, com queixas frequentes de palpitação, peito estufado e dor torácica 
associado a episódios de AR extrassistólica de alta densidade (entre 25.000 a 45.000 
EVs/ em diversos Holter 24 Horas), com necessidade de internação hospitalar em 
diversos momentos e raros registros de FA espontânea, sem controle clínico com 
sotalol e amiodarona e ausência de doença coronariana. Ao EcoDoppler apresentava 
VE 45 x 24 mm, FEVE 0,58 e átrio esquerdo de 45 mm. Havia sido submetido 
previamente a tentativa de ablação da arritmia ventricular de músculo papilar ântero-
lateral esquerdo (MP-AL) com critérios iniciais de sucesso, porém com recorrência da 
FA e das EVs. O paciente foi submetido a novo procedimento de ABL concomitante 
de isolamento das veias pulmonares (VVPP) para tratamento da FA e das EVs de 
MP-AL. O procedimento foi realizado através de mapeamento eletro-anatômico Carto 
3, cateter de ablação irrigado dotado de força de contato ThermoCool Smart Touch 
e ecocardiografia intracardíaca (ICE) Acunav (Biosense Webster, CA). Foi realizado 
isolamento elétrico das 4 VVPP através de ablação antral com critérios de sucesso. 
No mesmo procedimento foi realizada nova ABL do MP-AL, com pré potenciais de até 
30 ms e pace mapping com reprodução da morfologia das EVs nas 12 derivações 
do ECG, guiado pelo ICE. A aplicação da RF eliminou as EVs, sem reindução com 
isoproterenol. O paciente encontrase assintomático após 17 meses do procedimento, 
com eliminação tanto da FA como das EVs em Holter seriados, sem necessidade de 
uso de droga antiarrítmica.
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Tathiane Barbosa Guimarães - 537, 539, 540, 541, 545, 548

Thacila Mozzaquatro - 631

Theo Granem - 670

Thiago da Rocha Rodrigues - 520, 521, 527, 532

Thiago Hueb - 518

Thiane Mergen - 552

Thorsten Lewalter - 555

Tiago Luiz Luz Leiria - 564, 565, 566, 606

Tiago Senra Santos - 686

Tiago Zimerman - 519, 563

V
Vagner Pegoraro - 561, 571, 604

Valeria Dantas de Azevedo - 618

Vanessa Giaretta - 569

Vanessa Paiva Alves - 522, 533

Vanessa Sepulveda de Mattos - 522, 533

Vidal Essebag - 561, 571, 604, 605

Vinicius Krepsky Dalmoro - 587

Vinicius Pinheiro Santos - 522, 533

Vitor Salvatore Barsilai - 647
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