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Palavra do Presidente da SOBRAC

Luiz Pereira de Magalhaes
Presidente da Sociedade Brasileira 

de Arritmias Cardíacas

Caros colegas,

A SOBRAC tem-se modernizado a cada ano, atingindo patamar comparável a 
grandes sociedades de cardiologia e arritmia internacionais, o que, consequente-
mente, traz credibilidade a vocês, sócios, e à comunidade médica em geral. Estamos 
iniciando a nova gestão da Diretoria da SOBRAC 2014-2015, e esta Diretoria terá, 
como principais metas, a modernização da administração e a participação ativa na 
defesa profissional, visando oferecer aos sócios um melhor anteparo com orientação 
jurídica e profissional.

A SOBRAC deve consolidar-se como entidade de referência em relação ao 
tema de arritmia cardíaca para a SBC, as diversas especialidades médicas e a mídia 
em geral. Também ampliará a relação com entidades internacionais, como a lati-
no-americana, a europeia e a americana. Será focada a área de arritmia e genética, 
diagnóstico e tratamento de arritmia em crianças e cardiopatas congênitos, bem 
como a prevenção de arritmias nos diversos grupos populacionais. Deverão ser 
atualizadas as Diretrizes de Fibrilação Atrial e Dispositivos Implantáveis e elaborada 
a Diretriz de arritmias em crianças e cardiopatas congênitos, assim como a edição 
de novos livros da série Clínicas Brasileiras de Arritmias Cardíacas sobre Doença 
de Chagas e Arritmias no Esporte.

Neste mês, a sede da SOBRAC estará em novo endereço, na Alameda dos Ma-
racatins, 1435, conjuntos 301/306, Moema – São Paulo/SP – CEP 04089-015. No 
novo endereço, de fácil acesso, próximo ao Aeroporto de Congonhas, toda a ad-
ministração da SOBRAC estará à disposição do sócio, com a participação eficiente 
da Sra. Tatiana e Srta. Juliana. Além da secretaria executiva, a SOBRAC conta com 
a assessoria de imprensa, assessoria jurídica, e diversos serviços profissionalizados 
como contabilidade, auditoria, e execução de provas de Arritmia e Eletrofisiologia.

Para que nossa sociedade possa atender cada vez melhor, é importante que 
você envie sugestões de serviços, temas científicos, eventos, dúvidas e problemas 
relacionados com a prática do dia a dia do médico que trabalha na área de Arritmia 
nas diversas regiões do país. Como veículo de comunicação, há, além do telefone e 
do e-mail, o site da SOBRAC, importante ferramenta que está de cara nova, e que 
deverá ser progressivamente alimentado com novas informações para os sócios 
e público leigo, tornando-o cada vez mais visitado para esclarecer dúvidas, obter 
informações técnicas, enfim “ouvir” o sócio.

Já estamos preparando todos os eventos do PrECon de 2014, Curso de Reci-
clagem em Arritmia, Estimulação Cardíaca e Eletrofisiologia, e o evento maior da 
sociedade, o Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas, que ocorrerá no Rio de 
Janeiro, sob a coordenação do colega Dr. Eduardo Saad.

Dessa forma, a nova Diretoria 2014-2015 apresenta-se a vocês com o intuito 
de informar, ouvir, atender e fortalecer a relação entre a SOBRAC e o associado.

Um grande abraço.

...e esta diretoria 

terá, como principais 

metas, a modernização 

da administração e a 

participação ativa na defesa 

profissional, visando oferecer 

aos sócios um melhor 

anteparo com orientação 

jurídica e profissional...

“

”
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Mensagem do  
Coordenador de Publicações

Prezados sócios, 
Estamos enviando o primeiro número do nosso jornal, sob a nova gestão, para 

o próximo biênio. Vamos tentar manter o alto nível informativo e científico que 
o jornal vem apresentando nos últimos anos. Nesta edição, apresentamos uma 
sessão eletroclínica de paciente com ressincronização cardíaca, com uma análise 
dos fatores que se relacionam à resposta clínica dessa terapia. Os nossos colegas 
de Brasília, Drs. Ruiter Carlos Filho e cols. mostram uma interessante análise da 
produção científica nacional apresentada no nosso último congresso. A Dra. 
Claudia da Silva Fragata chama a atenção para o importante tema da percepção 
do “estado de saúde” nos pacientes com doenças genéticas arritmogênicas, com 
vários aspectos que suplantam a simples abordagem científica do problema 
médico. A Dra. Marli Lessa faz uma abordagem de aspectos epidemiológicos 
da fibrilação atrial e da obesidade e dos seus impactos na saúde cardiovascular 
da população. O Dr. Alexsandro Fagundes traz um resumo de um interessante 
artigo do NEJM sobre triagem pré-participativa para atletas jovens. E, por fim, o 
Dr. Oswaldo Greco nos apresenta um resumo de importante pesquisa de seu 
grupo sobre os resultados do implante de células-tronco autólogo de medula 
óssea em coronárias de pacientes com cardiomiopatia dilatada. 

A propósito, convidamos os colegas a mandarem comentários resumidos 
de artigos recentes e relevantes para a arritmologia, assim como o fez o Dr. 
Alexsandro. Também gostaríamos de incentivar o envio de cartas ao editor, com 
comentários sobre os artigos enviados nos números anteriores. 

Na presente edição, estamos iniciando uma nova sessão, denominada “sessão 
interativa do jornal e site da SOBRAC”, que consiste na apresentação de um caso 
resumido com um ECG e na formulação de uma pergunta de múltipla escolha. 
O leitor deverá analisar e tentar resolver a questão. A resposta e a análise serão 
encontradas no site da SOBRAC. Os sócios estão convidados a comentarem 
os casos apresentados, seja acrescentando alguma informação, seja criticando, 
seja discordando das respostas e análises. Os seus comentários serão analisados 
e publicados nos números posteriores do jornal e no site. Os sócios também 
estão convidados a mandarem os seus próprios casos no formato apresentado. 
O nosso objetivo é incentivar a interatividade entre o jornal, o site e o leitor. 
Contamos com todos.

Thiago da Rocha Rodrigues

Na presente edição, estamos iniciando uma nova sessão, denominada  

“sessão interativa do jornal e site da SOBRAC”, que consiste na apresentação de um 

caso resumido com um ECG e na formulação de uma pergunta de múltipla escolha.

“
”
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Palavra do Presidente do  
XXXI Congresso Brasileiro de  

Arritmias Cardíacas 2014

Prezados colegas,
Iniciamos 2014 com muitos projetos e imensa responsabilidade.

Com muito orgulho, vamos realizar o nosso XXXI Congresso Brasileiro de Ar-
ritmias Cardíacas na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 03 e 05 de dezembro.

Se organizar um congresso dessa magnitude é sempre um desafio, imaginem 
em ano de copa do mundo e na cidade sede dos jogos olímpicos de 2016! O Rio 
de Janeiro está a mil, preparando-se para esses grandes eventos. É o destino do 
momento! 

O evento será realizado no Hotel Royal Tulip que, além de muito bem localizado 
na praia de São Conrado, oferece excelente infraestrutura hoteleira. Começamos a 
trabalhar na agenda científica, e esperamos contar com convidados internacionais 
expressivos, como o Dr. Andrea Natale, que já confirmou presença. Estamos certo 
de que faremos um congresso abrangente e absolutamente contemporâneo.

O Rio de Janeiro, sob os braços do Cristo Redentor, aguarda a comunidade 
eletrofisiológica com a típica hospitalidade carioca!

Esperamos todos vocês no Rio!

Eduardo Benchimol Saad
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Ano Novo... Novos desafios!

Depois de dois anos cuidando de assuntos variados, 
com centralidade para a aproximação da SOBRAC com 
outras sociedades internacionais, assumo, na nova Dire-
toria, a responsabilidade de cuidar das nossas finanças. E 
que tarefa!

A nossa Sociedade vem sendo construída sobre bases 
sólidas. O cuidado das administrações anteriores permitiu 
grandes avanços, sempre alicerçados em passos firmes 
e sólidos. E, assim, o desafio está posto: cuidar do nosso 
patrimônio, de maneira a manter o que foi conseguido e, 
principalmente, ampliar nosso alcance no futuro.

O trabalho é grande, uma vez que as questões econô-
micas do país interferem diretamente na nossa atividade. 
Nesses primeiros dias da nova gestão, já nos deparamos 
com solicitação de reajuste de contratos de diversos 
aspectos da nossa Sociedade que está crescendo, como 
assessorias (imprensa, jurídica), manutenção do site... E isso 
sem contar os aumentos de pagamento aos colaborado-
res. O que mais assusta, entretanto, são os gastos relacio-
nados aos eventos de educação continuada: transportes 
e hotéis, em tempo de Copa do Mundo e de Olimpíadas, 
encarecem de maneira expressiva os orçamentos.

Por sorte, como dizia antes, o que vale são as bases 
só lidas, pois uma estrutura enxuta evita o desperdício. E 
é sempre possível crescer com economia. Tomo como 
exemplo a mudança da Sede: em primeiro lugar, ter um 
endereço fixo permitiu que a SOBRAC caminhasse firme 
adiante, embora os custos de manutenção da antiga casa 
viessem crescendo, e sem perspectiva de redução, já que 
a casa demandava reformas necessárias. A opção foi mu-
dar de endereço, para um conjunto comercial mais novo 
e moderno, que irá permitir uma expressiva economia 
ao longo do tempo. Além disso, contaremos com maior 
conforto, em instalações adequadas para nossas necessi-
dades de administração. Além de, é claro, poder receber 
os sócios com maior comodidade!

Renegociamos contratos, e buscamos aumentar o pa-
trocínio para nossas atividades. Tudo isso demanda tempo, 
sobretudo para que possamos manter o que já consegui-
mos e ampliar ainda mais as atividades para você, sócio.

Agora é trabalhar. Os dados são transparentes e audita-
dos. O trabalho sério das Diretorias anteriores vai asfaltar 
o caminho para o direcionamento correto. Sabemos que 
a nossa Sociedade não tem o lucro como finalidade, mas 
também não pode ser perdulária. No equilíbrio, está a 
razão. E esperamos desempenhar satisfatoriamente essa 
nova atividade. É a SOBRAC trabalhando para você!

Caros colegas,
Assumimos a função da diretoria científica com muitos 

projetos! Temos muito trabalho pela frente, em particular 
na importante missão de atualizar diretrizes - de fibrilação 
atrial e de estimulação cardíaca artificial - e de formular 
novas - de síncope e de arritmias em cardiopediatria e 
cardiopatias congênitas.

Os nossos congressos terão programação científica 
su peratualizada e contarão com a participação de ícones 
da eletrofisiologia internacional. Manteremos também a 
nossa forte parceria com as sociedades internacionais 
(EHRA, HRS, ACC e APAP).

Temos também a nova edição do livro de cardiologia 
da SBC, que terá importante participação da SOBRAC.

Pretendemos manter os tradicionais PrECons e o 
Curso de reciclagem, porém com mudanças no seus 
formatos para torná-los mais dinâmicos. Enfim, teremos 
dois anos de grandes desafios e temos a plena convicção 
de que, com a ajuda dos sócios, a SOBRAC continuará 
crescendo e mantendo o seu objetivo fundamental de 
educação continuada. Abraço a todos.

diretor Financeiro da SOBRAC diretor Científico

Márcio Jansen de  
Oliveira Figueiredo

Eduardo Benchimol Saad

Prezados colegas, 
É com imenso prazer que assumo a tarefa de coor-

denadora de arritmia clínica da Sociedade Brasileira de 
Arritmias Cardíacas. Acredito que essa função requer uma 
grande interação entre todos nós, para que possamos 
identificar as necessidades e reconhecer as melhores so-
luções. As questões de educação continuada e valorização 
da prática assistencial são importantes pilares de atuação 
nessa diretoria. Nesse sentido, estarei sempre aberta a 
sugestões e a novas formas de pensar, com vistas a obter 
a melhora contínua das atividades assistenciais ou acadê-
micas relacionadas às arritmias cardíacas.

Aguardo sugestões!

Coordenadora de  
Arritmia Clínica

Fatima Dumas Cintra
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Caro colega,

A área de profissionais aliados da SOBRAC abrange 
diversas categorias profissionais, direcionadas para Arritmia 
Clínica, Eletrofisiologia e Estimulação Cardíaca. Nela atuam 
profissionais como Enfermeiros, Biomédicos, Engenheiros, 
Fisioterapeutas, Nutricionistas, Psicólogos, Técnicos em 
estimulação cardíaca.

A coordenadoria tem, como finalidade, a promoção da 
educação continuada, através de eventos científicos que 
incentivem o desenvolvimento profissional do associado, 
bem como o apoio à produção e à divulgação de temas 
de interesse para os profissionais aliados e a captação de 
recursos humanos com motivação na área. 

Com o aumento da complexidade dos procedimentos, 
no laboratório de eletrofisiologia e estimulação cardíaca 
artificial, e a maior demanda na prática clínica, torna-se 
cada vez mais imprescindível a capacitação profissional 
daqueles que atuam direta e indiretamente na assistência 
a pacientes e à equipe médica. Nesse sentido, a promoção 
do conhecimento é, sem dúvida, uma ferramenta essencial 
para atender a essa necessidade.

Além disso, vale ressaltar a importância de os serviços 
de alta complexidade se adequarem à portaria nº 210, 
de 15 de junho de 2004, que descreve e conceitua as 
Unidades de Assistência em Alta Complexidade Cardio-
vascular e os Centros de Referência em Alta Complexida-
de Cardiovascular, bem como determina seus papéis na 
atenção à saúde e as qualidades técnicas necessárias ao 
bom desempenho de suas funções.

Com isso, a SOBRAC, por meio da Coordenadoria 
de Profissionais Aliados, tem total interesse em conhecer 
profissionais não médicos, em atuação na área, com o 
objetivo de agregar valores e de expandir as categorias 
de Associados Aliados, bem como de aumentar o seu 
número, tornando a SOBRAC um referencial para suporte 
técnico e desenvolvimento profissional, através das sessões 
científicas em congressos e dos programas de educação 
continuada (PrEConAliados).

O departamento de áreas aliadas gostaria de ter você 
como membro associado, pois será de grande valia para 
a consolidação da atuação multiprofissional dessa área 
em nosso país.

Coordenadora de CirurgiaCoordenadora de  
Profissionais Aliados

Veridiana Silva de AndradeAngelina Silva Camiletti

Prezados colegas,

É com grande satisfação que passo a integrar, no biênio 
2014-15, o seleto grupo de cardiologistas da diretoria da 
nossa SOBRAC.

Como sabem, existe uma tendência mundial de forma-
ção de grupos de especialistas para discussão e decisão 
de tratamento para diversas patologias. Na cardiologia, 
estabeleceu-se o Heart Team que, composto por cardio-
logista clínico, cardiologista intervencionista, cirurgião 
cardiovascular e ritmologista, busca beneficiar o paciente 
com o melhor e mais completo tratamento.

Existem condições cirúrgicas que sabidamente envol-
vem o cirurgião e o ritmologista, como a hipertrofia septal 
assimétrica, a miocardiopatia isquêmica, o aneurisma de 
ventrículo esquerdo, a fibrilação atrial e as cardiopatias 
con gênitas, além das arritmias na fase pós-operatória das 
cirurgias cardíacas.

Vou trabalhar à frente da coordenação de cirurgia e, 
nessa função, a realidade médica traz alguns desafios. 
Diante das inúmeras patologias de tratamento cirúrgico 
que evoluem com presença de arritmias cardíacas, buscarei 
maior aproximação e interação entre cirurgiões, clínicos e 
ritmologistas para um melhor entendimento e tratamento 
dessas patologias, tanto congênitas como adquiridas.

Nosso objetivo é aproximar os cirurgiões e os ritmo-
logistas, seja na formação de comissões e grupos de estu-
do, seja na utilização de nossos meios de comunicação 
para relato de casos, publicação de estudos e, inclusive, 
formação de estudos multicêntricos.

Difundir o conhecimento e beneficiar os pacientes é 
parte da nossa missão. Contamos com a colaboração 
de todos!

Abraço.
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Prezado colega,

No biênio 2014-2015, a Coordenaria de Informá-
tica pretende trabalhar em conjunto com a Coorde-
naria do Site para oferecer um Site mais dinâmico, 
com atualização constante de conteúdos nas áreas 
de Arritmia Clínica, Eletrofisiologia e Dispositivos 
Cardíacos. Vamos buscar, também, ampliar a partici-
pação da SOBRAC nas redes sociais, incluindo não 
só as inserções na mídia como também a produção 
de material científico atualizado. Contamos com o 
apoio e a participação de todos associados para a 
realização desses objetivos. 

Caros colegas,
É com muita satisfação que inicio a tarefa de coordenação 

do Site da SOBRAC, na nova diretoria do nosso amigo Dr. Luiz 
Pereira de Magalhães, no biênio 2014-2015. 

O site é de excelente qualidade, pois oferece informações 
científicas para os associados e orientações de educação e de 
prevenção para o público em geral.

Na primeira reunião da diretoria atual, criamos um corpo 
editorial com colegas de grande expertise na área de arritmia 
não invasiva, métodos não invasivos, eletrofisiologia, estimulação 
cardíaca artificial e profissional aliado.

Pretendemos ampliar as informações científicas organizan-
do-as por áreas de interesse e tornando o site mais interativo e 
mais amigável.

O site e o jornal vão estar interligados. Na nova versão, as 
discussões de traçados de eletrocardiograma e os métodos não 
invasivos estarão disponíveis no site. A ideia é estimular o nosso 
associado a aprofundar o seu conhecimento e partilhar com os 
colegas essas discussões.

Em relação ao público em geral, estamos buscando recursos 
para o nosso site ser o primeiro na lista do Google, quando se 
faz a busca sobre arritmia cardíaca. 

Para termos sucesso nessa tarefa, precisamos da colaboração de 
todos com sugestões, resumos de artigos, traçados interessantes 
e o que julgarem de valor científico e cultural.

Coordenador da  
Área de Informática

Coordenadora do site

Coordenadora de  
Relações Institucionais

Maurício Pimentel Olga Ferreira de Souza 

Denise Tessariol Hachul 

Prezados colegas, 
Nesta primeira edição do nosso Jornal de 2014, gostaria de agradecer aos associados o apoio dado à Diretoria que assume a 

coordenação da SOBRAC neste próximo biênio. 
Ao encerrar minha atividade dos últimos quatro anos na Diretoria Financeira e assumir a Coordenadoria das Relações Institucio-

nais, espero continuar contribuindo para o constante crescimento e amadurecimento da nossa sociedade, o que vem acontecendo 
de forma progressiva nos últimos anos. A Coordenadoria das Relações Institucionais promoveu, nas últimas duas gestões, uma 
importante aproximação da SOBRAC com as Sociedades Americana (HRS) e Europeia (EHRA) de Arritmias, a partir do dedicado 
trabalho do Dr. Márcio Figueiredo, que introduziu nossa participação efetiva nos programas dos seus congressos, no formato de 
simpósios conjuntos, e ajudou a divulgar a arritmologia nacional junto a essas importantes instituições. Somos atualmente o país 
com maior número de associados estrangeiros da EHRA. 

Além disso, os simpósios conjuntos Luso-Brasileiro e SOBRAC-EHRA consagraram-se como integrantes do programa oficial 
do Congresso Brasileiro de Arritmias nos últimos anos, com a vinda de importantes nomes da arritmologia europeia, que vieram 
compartilhar seu expertise com os nossos congressistas 

Nesta gestão, procuraremos manter essas parcerias e torná-las cada vez mais sólidas, estimulando nossos associados a participarem 
cada vez mais dos eventos científicos nacionais e internacionais. Intencionamos também promover uma maior internacionalização 
da SOBRAC no âmbito da prática médica, agindo como intermediários facilitadores de contatos com serviços de excelência para 
estágios no exterior e também intermediando a vinda de estagiários para os serviços de excelência nacionais. 

Assim, esperamos cumprir com a nossa principal meta: a dedicação e o empenho para que a SOBRAC esteja cada vez mais 
comprometida a trabalhar para os seus associados. Obrigada!
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Prezados amigos da SOBRAC,

Nos últimos anos, observamos um crescente interesse na 
área de arritmia, o que despertou nos novos cardiologistas 
uma busca cada vez maior pela formação nas especialidades 
de arritmia clínica, eletrofisiologia e marca-passo. É natural 
que, após essa formação, o próximo passo seja a obtenção 
do título de especialista. A SOBRAC está cada vez mais forte 
e reconhecida como representante desses especialistas. 

Nesse sentido, reconhecemos, nas últimas gestões da 
SOBRAC, sob a Coordenação de Habilitação Profissional 
do Dr. Eduardo Saad, uma completa revolução na habilitação 
dos novos colegas que tentam obter o título de especialista, 
validado pela SOBRAC e pela Sociedade Brasileira de Car-
diologia. A profissionalização da prova de capacitação trouxe 
um método democrático, justo e transparente. Além do mais, 
o que é ainda mais importante, possibilita que os esforços 
dos candidatos ao se prepararem sejam sempre utilizados 
no seu dia a dia de prática dentro da especialidade, graças à 
atualização dos temas abordados. 

É com grande prazer e senso de grande responsabilidade 
que a diretoria atual da SOBRAC encara o desafio de man-
ter o mesmo nível de profissionalização e de transparência 
durante a gestão que se inicia. Sabemos que o desafio só 
poderá ser vencido com a participação dos associados no 
desenvolvimento e na melhora progressiva dos métodos de 
avaliação. Essa participação foi, é e sempre será de funda-
mental importância. Esperamos contar com o apoio e a 
contribuição cada vez maior dos colegas de especialidade. 
Aguardamos sua sugestão.

Um grande abraço.

Prezados colegas,

Com muita honra, iniciamos uma nova etapa na SOBRAC. 
Neste novo biênio que se inicia, sob o comando do Dr. 
Luiz Pereira de Magalhães, teremos o desafio de manter 
o alto nível do PrECon, consolidado como um dos prin-
cipais canais de educação continuada e multiplicação de 
conhecimentos de nossa especialidade.

Mantendo a ideia de levar, aos quatro cantos do Brasil, 
atualização baseada em evidências, discussão de casos reais 
e debates claros e objetivos, o PrECon estará em Salvador 
(BA), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Curitiba (PR), 
Cuiabá (MT), Manaus (AM), Cascavel (PR) e Araras (SP). 

O formato continuará favorecendo os aspectos clínicos, 
valorizando a prática, tão importante para a tomada de 
decisões. Nesse sentido, o programa é direcionado aos 
clínicos e cardiologistas, usualmente na linha de frente do 
atendimento de pacientes com sintomas intimamente 
relacionados com as arritmias cardíacas, como palpitação, 
tontura, síncope e insuficiência cardíaca. É óbvio também 
que a ampla participação de profissionais que atuam mais 
intimamente com arritmias e estimulação cardíaca artificial 
(sócios SOBRAC) é fundamental para enriquecer as dis-
cussões e despertar novos horizontes clínicos e científicos.

Fiquem atentos à nossa agenda! Acessem o site da 
SOBRAC com frequência a participem do PrECon.

Grande ano a todos!

Coordenador de  
Habilitação Profissional

Coordenador  
Nacional do PrECon

Luiz Roberto Leite da Silva Ricardo Alkmim Teixeira

Prezados colegas,

É com grande prazer que assumo o cargo de Coordenador 
da área de Eletrofisiologia Experimental. Espero contribuir com 
os meus pares nessa nova jornada, procurando sempre ressaltar 
o nome da nossa Sociedade no meio científico.

Coordenador de  
Eletrofisiologia Experimental

José Marcos Moreira
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Essa foi a principal mensagem dada 
pela AMB aos representantes da Defesa 
Profissional de todas as especialidades 
médicas, convocados para a reunião 
realizada no dia 13 de fevereiro de 2014.

Resolução Normativa Proposta Pela ANS Põe em  
Risco o direito do Médico, de Recorrer à Justiça,  

Para Resolver Conflitos com as Aperadoras de Saúde

A nova Resolução Normativa (RN) 
que regulará a relação entre opera-
doras de saúde e seus prestadores foi 
disposta como Consulta Pública 54, em 
30.12.2013.

Ricardo Ryoshim Kuniyoshi

Segundo Emilio Cesar Zilli, diretor de 
Defesa Profissional da AMB, a nova RN 
não contemplou itens exaustivamente 
dis cutidos e pleiteados pelos médicos 
representantes da AMB-FENAM-CFM. 
Ao mesmo tempo, a ANS também in-
cluiu temas que não foram, em nenhum 
momento, discutidos com a classe médica. 

As reuniões com a ANS foram reali-
zadas sob o formato de Câmara Técnica, 
desde abril de 2013, e tiveram resultados 
considerados pífios, em relação à classe 
médica.

A nova RN cria o Comitê de Boas 
Prá ticas entre Operadoras e Prestadores 
(COBOP) que será coordenado exclu-
sivamente pela Diretoria de Desenvolvi-
mento Setorial (DIDES) que é um órgão 
da ANS. Nesse sentido, caberá apenas à 
DIDES a prerrogativa de disciplinar o rela-
cionamento entre operadoras de saúde e 
seus prestadores e que, obviamente, inclui 
toda a classe médica que presta serviços 
à saúde privada. 

Mensagem do 
Coordenador de defesa Profissional 
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O grande temor da AMB é que todo 
conflito que, porventura, houver entre os 
planos de saúde e seus prestadores serão 
disciplinados e resolvidos pela DIDES-ANS. 
Isso certamente dificultará o acesso à Justiça 
pela classe médica.

A AMB emitiu inúmeras solicitações 
de alterações e até mesmo a exclusão 

de itens da nova RN que, se aprovada 
sem as devidas alterações sugeridas, cer-
tamente cerceará a classe médica de 
recorrer, tanto na Justiça Comum como 
na Especializada, e de exercer dignamente 
a sua profissão. 

Abaixo segue o comunicado da AMB 
enviado à classe médica e à população.

Acesse também o site da SOBRAC 
e leia na íntegra a Resolução Normativa 
expressa em Consulta Pública 54/2013, 
bem como as sugestões de alterações 
propostas pela AMB.

Atenciosamente.

Minuta Resolução Normativa  
Consulta Pública 54 - Revisto com Inclusão
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Evidências Científicas

O número 21 do volume 369 do 
New England Journal of Medicine traz 
um interessante artigo sobre a deci são 
acerca de Screening Cardiovascular Pré-
-Participação em esportes. Quatro es-
pecialistas são convidados a opinar sobre 
2 perguntas: 1- Atletas jovens devem ser 
solicitados a realizar screening cardiovas-
cular antes de participar de treinamentos? 
2- Se o atleta é submetido a screening, é 
necessário realizar ECG além da história 
e do exame físico?1.

Esse debate vem sendo desenvolvido 
em diversos congressos e jornais mé-
dicos. Morte súbita em atletas jovens é 
um evento possível, embora raro (150 
eventos ao ano nos EUA, com incidência 
variando de 1 a 3 casos por 100.000 ao 
ano). Contudo, o impacto de um evento 
como esse na sociedade é muito grande, 
dada a expectativa geral de invulnerabi-
lidade atribuída ao atleta jovem, assim 
como a longa expectativa de vida, o que 
explica o grau de cobertura na imprensa 
leiga, apesar de o número absoluto ser 
bem menor do que as mortes súbitas 
que acontecem na população geral. 
Nesse sentido, o Dr Sanjay Sharma, da 
Universidade de Londres, argumenta 
a favor do screening, justificando que a 
detecção de doenças genéticas nessas 
pessoas mais jovens traria um impacto 
positivo mais importante que na doença 
isquêmica ou na insuficiência cardíaca, 
além de proporcionar um rastreamento 
em familiares.

Na mesma linha de raciocínio, o Dr 
Domenico Corrado, da Universidade de 
Pádua, na Itália, defende a realização de 
screening com ECG em todos os candi-
datos. O Dr Corrado é autor de um dos 
mais importantes trabalhos no assunto. 
Em um programa nacional instituído 
desde 1982, todos os atletas vêm sendo 

Screening Cardiovascular em  
Atletas Jovens

submetidos a screening por profissionais 
especializados em medicina do esporte, 
incluindo ECG. Em publicação recente, o 
Dr Corrado demonstrou redução na in-
cidência de morte súbita: de 3,6/100.000 
atletas ao ano nos 2 anos precedentes 
ao programa para 0,4/100.000 nos 30 
anos subsequentes. Tal redução se deve 
principalmente à diminuição de casos de 
morte súbita por cardiomiopatias2.

Por outro lado, é sabido que nenhum 
estudo demonstrou de forma definitiva 
a redução de mortalidade atribuída a 
pro gramas de screening em atletas. Além 
disso, a realização sistemática de ECG 
em jovens atletas aumenta a sensibilidade 
para o diagnóstico de cardiomiopatias e 
doenças genéticas como Síndrome do 
QT longo, Taquicardia Catecolaminérgica 
e Brugada, mas perde em especificidade, 
podendo gerar custos e desqualificações 
desnecessárias em pessoas normais com 
anormalidade inespecíficas ao ECG. Esse 
é o ponto que destaca a Dra Victoria 
Vetter, da Universidade da Pensilvânia, 
lembrando que, no caso do American 
Heart Association, a recomendação é 
de avaliação apenas da história e exame 
fí sico, considerando 8 elementos da his-
tória clínica (1- história de sopro cardíaco; 
2- dispneia aos esforços; 3-dor torácica 
aos esforços; 4- síncope; 5- história de 
HAS; 6- história familiar de morte súbita 
antes dos 50 anos; 7- história de cardio-
patia limitante em familiar de primeiro 
grau; 8- história familiar de cardiomio-
patia, tipo hipertrófica ou arritmogênica 
de VD ou doenças de canais iônicos ou 
arritmias complexas) e 4 elementos de 
exame físico (1- sopro cardíaco; 2- assi-
metria de pulsos; 3- estigma de Marfan; 
4- pressão arterial)3.

Já o Dr Mark Estes, do serviço de 
Arritmia da Universidade Tufts, Boston, 

defende a não realização de screening 
sistemático em atletas jovens. Na argu-
mentação, é lembrado um estudo mais 
recente realizado em Israel, em que, após 
a implementação de um programa de 
triagem obrigatória com ECG, não foi 
ob servada redução de morte súbita em 
atletas, naquele país. Alguns aspectos inte-
ressantes merecem maior comentário: O 
único estudo a mostrar algum beneficio 
nessa estratégia sistemática de screening 
é o italiano, em que se avalia uma popu-
lação étnica e demograficamente muito 
mais homogênea que em outros países, 
como os EUA (e, por que não dizer, 
o Brasil). Além disso, considerando o 
desenho de controle histórico, o estudo 
do Dr Corrado avaliou apenas os 2 anos 
anteriores ao programa de triagem, para 
comparação da incidência de morte sú-
bita com os 30 anos subsequentes. Ora, 
qualquer variação sazonal em período 
de tempo tão curto poderia explicar a 
diferença encontrada. Já no estudo is-
raelense, de forma mais apropriada, foram 
comparados os 12 anos antes e depois 
do início do programa. Se fossem consi-
derados apenas os 2 anos precedentes 
à implementação, teria sido observada 
uma redução de 8,4 para 1,1 morte por 
100.000 ao ano4.

Alexsandro Alves Fagundes
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A realização sistemática do ECG na 
triagem de jovens atletas continua sendo 
um assunto controverso. Embora esta 
não seja uma decisão difícil de tomar 
no consultório de cardiologia, devido ao 
baixo custo e à praticidade do exame, 
essa medida, do ponto de vista de saúde 
pública, tem implicações mais impor-
tantes por, de certa forma, dificultar o 
acesso ao esporte em escolas públicas, 
equipes amadoras e localidades distantes, 
onde não há acesso a um especialista. É 
importante lembrar que é preciso ter 

experiência e bom senso para analisar os 
dados clínicos e o ECG nesses jovens que, 
com frequência, apresentam variações 
associadas à própria prática do esporte, 
o que necessariamente não caracteriza 
doença, evitando assim a desqualificação 
inadequada.

Referências
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“Estado de saúde” é um importante 
indicador que incorpora múltiplas di-
mensões de saúde, incluindo sintomas, 
estado funcional, fatores psicossociais 
e perspectiva do indivíduo sobre seu 
próprio estado de saúde e bem-estar. É 
sabidamente preditor de, por exemplo, 
readmissões hospitalares, morbidade e 
mortalidade em insuficiência cardíaca, 
mas não há muitos dados sobre esses 
parâmetros em cardiopatias de origem 
genética.

Os fatores mais comuns a serem con-
siderados e que influenciam na avaliação 
do “estado de saúde”, nesses indivíduos e 
seus familiares mais próximos, são:

⦁ inicio dos sintomas geralmente em 
idade jovem;

⦁ limitações impostas pela doença (co-
mo, por exemplo, restrição à prática 
de atividade física);

⦁ risco de morte súbita;

⦁ possibilidade de transmissão da doen-
ça aos filhos.

Apesar de os familiares não possuírem 
doença clínica, vivem na maioria das 
ve zes assombrados pela preocupação 
com a saúde do ente afetado e pela 

A Importância do “Estado de Saúde” de 
Portadores de Cardiopatias de Origem 

Genética e seus Familiares

Claudia da Silva Fragata

possibilidade de poderem desenvolver 
essa condição, e isso tem implicações 
psi cossociais e em seus estilos de vida.

Um estudo australiano, liderado por 
Jodie Ingles e colaboradores, avaliou 
esse parâmetro, através de questio-
nários de qualidade de vida (SF-36), 
e evidenciou que portadores de do-
enças genéticas primárias do coração 
(QT longo, por exem plo) apresentam 
avaliação da saú de física relativamente 
semelhante a indi  ví duos saudáveis, mas 
a saúde mental sofre um decremento 
significativo. Portadores de Miocardio-
patia Hipertrófica possuem decremen-
to de ambas as avaliações. Os autores 
concluíram que médicos e agentes de 
saúde devem considerar tanto a saúde 
física como a mental, como parâmetros 
importantes para análises clínicas e de 
custo-efetividade das estratégias de 
tratamento dos pacientes com doenças 
genéticas cardíacas.

No Brasil, não possuímos dados es pe-
cíficos desse tipo de avaliação em porta-
dores de doenças genéticas primárias 
cardíacas.

Em tempos de Medicina Baseada em 
Evidências, frequentemente se negligencia 

o fato de o portador de qualquer doença 
ser, antes de tudo, um indivíduo que tem 
seus planos de vida, sonhos, medos, an-
seios, familiares com quem se preocupa 
e que se preocupam com ele. Enfim, há 
muito mais além da patologia estudada.

Referências
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Introdução

A obesidade é definida como uma 
condição clínica em que existe uma so-
brecarga de massa gorda no indivíduo, o 
que pode afetar a sua saúde1. Nos EUA, 
essa epidemia está bem estabelecida e 
está a propagar-se a outras regiões do 
mundo2. A obesidade é avaliada pelo 
cálculo do Índice de Massa Corporal 
(IMC), e o peso é dividido pela superfície 
corporal. A obesidade tem a sua morfo-
logia, predominância e característica. No 
entanto, no estudo, nada é revelado a 
respeito da obesidade e da distribuição da 
gordura no corpo3. Sabe-se que, quando 
localizada perivisceral, abdominal e peri-
cárdio, é considerada de maior risco de 
morbilidade3. Esse risco pode ser calcula-
do através das medidas da circunferência 
abdominal4. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) estabeleceu pontos de cor-
tes, nos seus relatórios de 1997 e 2000, 
para essa medição. É de realçar que esse 
parâmetro tem sido de grande interesse 
nos estudos epidemiológicos recentes4,5.

Na população geral, a obesidade é 
con siderada como um fator de risco, 
in dependente de todas as causas de 
mortalidade e, em particular, de mortali-
dade cardiovascular2,6-9. Recentemente, 
obesidade passou a ser considerado fator 
de risco para a progressão de Fibrilação 
Auricular (FA). De fato, a FA paroxística 
evolui para uma FA permanente em 
presença de obesidade10-12.

Nas últimas décadas, tem-se observa-
do um aumento de incidência da FA12,13, 
acompanhado de uma epidemia da 
obesidade em adultos11,12. O impacto da 
obesidade é enfatizado e o IMC é con-
siderado como um potente preditor de 
mortalidade9,11, de DMT214 e de doenças 

Obesidade e Comorbidades 
Cardiovasculares: Impacto Sobre a 

Fibrilação Auricular
cardiovasculares que aumentam com a 
idade9. Paralelamente, aparece associado 
a outros fatores de risco, como senilida-
de vascular12, apneia obstrutiva do sono 
(AOS)13, Síndrome Metabólica (SM)7 etc. 

Atualmente, a FA é responsável por 
50% dos Acidentes Vasculares Cerebrais 
Isquêmicos (AVCI)11. Considerando que, 
das complicações decorrentes da FA, 
o AVC é das mais comuns, espera-se 
que tendencialmente essa comorbidade 
aumente11.15.

Foi realizada uma procura sistemática 
da literatura, utilizando a base eletrônica 
de dados PubMed, com foco em grandes 
e reconhecidos estudos epidemiológicos. 
Dessa procura, foram considerados dois 
grandes estudos: o de “Framingham Heart 
Study” (três estudos de seguimento com 
>5000 participantes) e o “The Ren  frew-
Paisley Study” (um estudo epidemioló-
gico com >15000 participantes), cujos 
dados publicados foram analisados.

Estudos de Framingham

a) Primeiro estudo de seguimento: 
características epidemiológicas da 
fibrilação atrial crônica 

Nesse estudo de Framingham em que 
participaram 5209 pacientes, 2325 H e 
2866 M, concluiu-se que 98 pacientes, 
49 H e 49 M, desenvolveram FA crônica 

(Kannel, 1982). O autor chama a atenção 
para a miocardiopatia hipertensiva como 
a causa mais comum para desenvolver FA. 
As doenças cardiovasculares nos pacien-
tes portadores de FA e sem FA foram a 
insuficiência cardíaca, com relevância para 
as coronariopatias nos homens, e a febre 
reumática nas mulheres19, conforme se 
pode verificar na Tabela 1 a seguir. 

No estudo, o autor também mostra 
que a hipertrofia do ventrículo esquerdo 
teve maior valor preditivo para FA que a 
hipertensão arterial, quando comparado 
com o grupo sem FA19. Nas mulheres, foi 
observado que os diabetes e a hipertro-
fia do ventrículo esquerdo são também 
significantes para a persistência de FA, 
conforme se pode ver na Tabela 2 a seguir.

A mortalidade por causas cardiovas-
culares nos pacientes com FA teve uma 
diferença significativa. O autor demonstra 

Tabela 1  
Evidência das doenças cardiovasculares com ou sem fibrilação auricular (FA)

doenças cardiovasculares  
com e sem FA

Homens
 Risk 
Ratio

Mulheres
 Risk 
RatioCom FA 

(n=49)
Sem FA 
(n=245)

Com FA 
(n=49)

Sem FA 
(n=245)

Trombose 10.2% 2.4% 4.2 2.0% 3.3% 0.6

Enfarte do miocárdio 16.3% 8.6% 2.0 4.1% 4.1% 1.0

Insuficiência cardíaca 14.3% 0.8% 17.5 14.3% 2.9% 5.7

Febre reumática 10.2% 1.2% 8.3 26.5% 3.3% 15.3

Miocardiopatia hipertensiva 45.7% 28.3% 2.1 51.2% 36.7% 1.9

Marli Lessa de Sousa Grandjean
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o aumento da mortalidade nos porta-
dores de FA, quando comparados com 
o grupo controle sem FA (H: 42,9% vs. 
21,2%; M: 40,8% vs. 15,1%). No final de 
20 anos de seguimento, 59,2% H e 44,9% 
M portadores de FA tinham morrido19. 
A mortalidade do grupo sem FA foi de 
34,3% H e de 25,3% M, conforme se pode 
ver na Tabela 3 a seguir. 

b) Segundo estudo de seguimento: 
fatores de risco independente para a 
fibrilação atrial em uma coorte de  
base populacional 

O prosseguimento de estudo (Benja-
min, 1994) que abrangeu, então, uma 
população de 4731 participantes, 2090 H 
e 2641 M, com idade dos 55 aos 94 anos, 
teve por objetivo avaliar os fatores de 
risco independentes para o aparecimento 
de FA20. O incidente de FA ocorreu em 
562 pacientes, 264 H (47%) e 298 M 
(53%). O autor mostra os fatores de risco 
de desenvolver FA, conforme se pode 
verificar na Tabela 4. Os homens tinham 
1,5 vezes maior risco de desenvolver FA 
que as mulheres, e a insuficiência cardíaca 
congestiva foi importante em ambos os 
sexos, mas um pouco mais relevante nas 
mulheres. Os ajustes de idade, o tabaco, os 
diabetes, a hipertensão arterial e a doença 
cardíaca estrutural, como valvulopatias, 
coronariopatias, foram muito significativos  

(p<.0001). Nessa análise, as doenças 
val  vulares apresentam um risco mais im-
portante nas mulheres que nos homens20. 

c) terceiro estudo de seguimento: impacto 
da fibrilação atrial no risco de morte 

O estudo de seguimento de Framingham 
da coorte original, realizado em 5209 
participantes, teve como objetivo avaliar o 
impacto da FA na mortalidade cardiovas-
cular (Benjamin, 1998). Durante 40 anos de 
seguimento, 621 pacientes desenvolveram 
FA (296 H, com uma média de idade 73,7 
anos e 325 M, com uma média de idade 
76,4 anos). Na Tabela 5, abaixo, o autor 
demonstra que, em ambos os sexos, a 
mortalidade foi mais alta no grupo com FA 
(p<0.0001). Após um ano de seguimento, 
os sujeitos dos 55 aos 74 anos, dos quais 
33,1% homens com FA, tinham morrido, 
comparados aos 6,2% sem FA. Quanto às 
mulheres, 29,3% tinham morrido com FA, 
comparadas às 5,6% sem FA21.

“The Renfrew–Paisley Study” 

Esse estudo de investigação avaliou 
o impacto das doenças cardiovasculares 
sobre a mortalidade e morbilidade em 
duas cidades da Escócia. No estudo, 
foram recrutados 15402 pacientes, 8354 
M (54,3%) e 7048 H (45,7%), com idade 
dos 45 aos 64 anos22. 

Nos homens, o IMC foi normal em 
40%, sobrepeso 49% e obeso 11%. Nas 
mulheres, o IMC foi normal em 47%, 
sobrepeso 37% e obesa 16%. Os obe-
sos apresentaram mais fatores de risco 
cardiovasculares que os sujeitos com IMC 
normal. Na mesma população, a preva-
lência de diabetes foi duas vezes mais 
elevada para os obesos, e os níveis de 
pressão arterial sistólica foram em média 
15mmHg mais altos do que no grupo 
com IMC normal. O grupo com sobre-
peso tinha um perfil intermediário entre 
o obeso e aquele com o IMC normal22. 

Durante 20 anos, três categorias de 
IMC foram estudadas em homens e mu-
lheres: peso normal, sobrepeso e obeso. 
Foi confirmado que, em indivíduos obesos, 
comparados a indivíduos de IMC normal, 
a mortalidade foi de maior proporção, e 
as mortes foram de causa vascular (H: 
35,6% de obesos comparados a 23,2% 
de IMC normal, p<0.001; M: 25,5% de 
obesas comparadas a 15,6% de IMC 
normal, p <0.001)22. 

Quanto à mortalidade cardiovascular, 
nos homens obesos, o “Hazard Ratio” 
(HR) = 1.49 (1.28 – 1.72) e, nas mulheres 
obesas, o HR = 1.45 (1.25 – 1.67). O risco 
de morte cardiovascular aumentou nos 
homens que apresentaram um sobrepe-
so o (HR = 1.14, 1.03 - 1.26), exceto nas 
mulheres com sobrepeso (HR = 0.92, 
0.81 - 1.05). A mortalidade devido à FA 
foi presente nos homens com sobrepeso 
e nas mulheres obesas, conforme dados 
publicados por Murphy, 2006. 

As admissões com hospitalização por 
insuficiência cardíaca aumentam nos obe-
sos de ambos os sexos22. A FA parece 
diminuir nos homens com aumento do 
pe  so (Odds Ratio – OR- 2.18, 1.31-3.56), 
como se pode verificar na Tabela 6 a seguir. 

Conclusão 

A FA é uma arritmia cardíaca com maior 
prevalência na população ambulatória 
e hospitalar. Nesses mesmos indivíduos, 
o aumento na epidemia da obesidade, 
envelhecimento da população geral estão 
associados a fatores de risco que são sus-
ceptíveis à FA, como HTA, DAC, DMT2. 

Tabela 2  
Fatores de risco cardiovasculares em pacientes com e sem fibrilação auricular 

Fatores de risco 
Homens

Risk Ratio
Mulheres

 

Risk Ratio Com FA 
(n=49)

Sem FA 
(n=245)

Com FA 
(n=49)

Sem FA 
(n=245)

Tabaco 55.1% 61.6% 0.8 38.8% 30.2% 1.5

Hipertensão 59.2% 44.5% 1.9 61.2% 49.4% 1.8

Diabetes 10.2% 4.5% 2.3 10.2% 3.7% 3.0

Hipertrofia do VE 30.6% 12.2% 3.0 28.6% 14.7% 2.4
FA: fibrilação auricular; VE: ventrículo esquerdo; n: número de pacientes.

Tabela 3 
Mortalidade de pacientes com e sem fibrilação auricular 

Causas de mortalidade
Homens Mulheres 

Com FA 
(n=49)

Sem FA 
(n=245)

Risk 
Ratio

Com FA 
(n=49)

Sem FA 
(n=245)

Risk 
Ratio

Mortalidade total 59.2% 34.3% 1.7 44.9% 25.3% 1.8

Mortalidade cardiovascular 42.9% 21.2% 2.0 40.8% 15.1% 2.7

Outras causas 16.3% 13.1% 4.1% 10.2% 

Sobrevida média [anos] 5.9 7.7  6.6 6.7  
FA: fibrilação auricular; n: número de pacientes.
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Tabela 4 
Fator de risco para desenvolver fibrilação auricular 

 Fatores de risco  
independentes para FA

Homens Mulheres

Com 
FA

Sem 
FA

Odds Ratio

(95% CI)
Com 

FA
Sem 

FA
Odds Ratio

(95% CI)

Idade (média) [anos] 72 65  75 66  

Tabaco 34.8% 33.7% 1.0 (0.8-1.4) 28.5% 23.4% 1.4 (1.0-2.0) 

Diabetes 16.3% 10.2% 1.7 (1.2–2.3) 15.5% 7.5% 2.1 (1.5-2.8) 

Miocardiopatia hipertrófica 10.7% 4.4% 3.0 (1.9-4.8) 13.6% 3.8% 3.8 (2.6-5.6)

Hipertensão 44.1% 30.9% 1.8 (1.4-2.3) 51.7% 40.7 5 1.7 (1.3-2.2) 

Insuficiência cardíaca 
congestiva 20.6% 3.2% 6.1 (4.5-8.4) 26.0% 2.9% 8.1 (6.1-10.7) 

Valvulopatia 16.7% 6.7% 2.2 (1.6-3.1) 26.0% 25.7% 3.6 (2.8-4.6) 

IMC [kg/m2] 26.2 26.0 1.03 (.99-1.6) 26.0 25.7 1.2 (1.00-1.05) 
FA: fibrilação auricular; IMC: índice de massa corporal.

Tabela 5 
Causas de mortalidade em um ano nos pacientes com e sem fibrilação auricular 

Causas de mortalidade

Homens (n=888) Mulheres (n=975)

 Com FA 
(n= 296)

Sem FA 
(n=592)

Com FA

(n= 325)
Sem FA 
(n=650)

doenças cardiovasculares 9.8% 1.7% 6.8% 0.8%

Outras doenças cardiovasculares 3.1% 0.5% 5.3% 0.8%

Causas não cardíacas 20.2% 4.0% 17.2% 4.0%

Total de mortalidade 33.1% 6.2% 29.3% 5.6%
FA: fibrilação auricular; n: número de pacientes.

Tabela 6 
Correlação entre a admissão com hospitalização por eventos cardiovasculares e 

categorias de índice de massa corporal (IMC) em ambos os sexos

 Eventos 
cardiovasculares por 
IMC

Homens (n=6992) Mulheres (n=8152) Total (n=15144)

Normal Sobrepeso Obeso Normal Sobrepeso Obeso Normal Sobrepeso Obeso

 40% 49% 11% 47% 38% 15% 44% 43% 13%

Sem causas 
cardiovasculares 78% 90% 114% 52% 61% 80% 63% 77% 93%

Coronariopatia 32% 41%p 47% 17% 19% 28% 23% 31% 35%

Enfarte do miocárdio 22% 25% 28% 10% 12% 16% 15% 19% 20%

Trombose 9% 11% 15% 10% 11% 17% 10% 11% 17%

Insuficiência cardíaca 6% 7% 17% 4% 4% 9% 5% 7% 12%

Acidente vascular 
cerebral 2% 2% 4% 1% 2% 2% 1% 2% 3%

FA 2% 2% 1% 1% 1% 3% 1% 2% 2%
FA: fibrilação auricular; n: número de pacientes.

Em estudos recentes, também apare-
cem os processos inflamatórios como os 
principais responsáveis por novos casos 
de AVC. FA é responsável por graves 
consequências nas complicações após 
um AVC. Notadamente as complicações 
socioeconômicas, perda das funções 
cognitivas ou morte. 
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Evidências Científicas

O que de melhor e mais relevante foi 
discutido nos temas livres do XXX Con-
gresso Brasileiro da SOBRAC.

Recentemente o XXX Congresso Bra-
sileiro de Arritmias Cardíacas chegou ao 
fim. Passada a nostalgia de um belíssimo 
congresso, e aqui aproveitamos para 
parabenizar a equipe organizadora do 
grandioso evento, precisamos refletir e 
compreender em que direção caminha 
a arritmologia brasileira.

Durante o XXX Congresso Brasileiro 
de Arritmias Cardíacas, foram discutidos 
45 temas livres sobre os mais variados 
assuntos da arritmologia. Conforme defi-

Editorial: Em que direção Caminhamos...

Ruiter Carlos Arantes Filho Tamer Najar Seixas Henrique Cesar de Almeida Maia

nido pela organização da SOBRAC, esses 
temas foram organizados em três grandes 
grupos com média de 15 trabalhos para 
cada um: Arritmia Clínica e Métodos Não 
Invasivos; Eletrofisiologia e Experimental; 
e, por fim, a Estimulação Cardíaca.

Considerando a importância para a 
car diologia brasileira de cada um desses 
grandes temas, tentamos compreender 
quais áreas têm sido mais pesquisadas 
no Brasil.

No grupo de Arritmia Clínica e Mé-
todos Não Invasivos, os 15 trabalhos 
apre sentados trataram temas diversos, 
envolvendo: Telemedicina (2), Ressonân-

cia Nuclear Magnética e Arritmias Ven-
triculares (1), Mortalidade Arrítmica no 
Isquêmico (2), Qualidade de Vida (TPSVS) 
(1), Fibrilação Atrial (4), Síndrome do QT 
longo (2), Displasia de Ventrículo Direito 
(1), Síncope (2) e Pediatria (Vaso Vagal) 
(1). Observamos, assim, um discreto 
predomínio de trabalhos relacionados à 
Fibrilação Atrial (Gráfico 1).

Ao analisarmos o grupo de Eletrofi-
siologia e Experimental (16 trabalhos 
apre sentados), constatamos um claro 
predomínio do tema Fibrilação Atrial, aqui 
definido por “Ablação de FA”, com 7 tra-
balhos do total de 16 apresentados. No 

Gráfico 1
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congresso, os grupos de eletrofisiologia 
brasileiros demonstraram seus excelen-
tes resultados. Em seguida, tivemos a De-
nervação Renal em pacientes hiperten sos, 
a Ablação em Pediatria e a Ablação de TV, 
todas com 2 trabalhos cada uma. Tivemos 
ainda a Denervação Simpática em Taqui-
cardias Ventriculares (1), a Oclusão do 
Apêndice Atrial Esquerdo na Fibrilação 
Atrial (1) e o Tilt Teste (Onda de pulso) 
(1) (Gráfico 2).

Por fim, mas de extrema importância, 
temos a Estimulação Cardíaca com 14 
trabalhos apresentados. Nesse grupo, o 
destaque foi dividido entre os Indicadores 
e Preditores de “Up Grade” para Res-
sincronizador e a Estimulação Cardíaca, 

objetivando um melhor remodelamento 
cardíaco no paciente chagásico, ambas 
com 4 apresentações orais relacionadas 
ao assunto. Tivemos ainda o Implante e 
estimulação do marca-passo epicárdico 
(2), Qualidade de Vida em pacientes com 
Ressincronizador e CDI (2), Extração de 
eletrodos (1) Anticoagulação no implante 
do marca-passo (1) (Gráfico 3).

Do total de 45 temas livres apre-
sentados, 14 deles tinham relação com 
o tema da Fibrilação Atrial, com uma 
am pla abordagem e enfoque: desde a 
anticoagulação, passando pela melhor 
forma de estimulação cardíaca para, por 
fim, chegar à ablação. Além desse tema, 
observamos, no congresso, uma atenção 

maior à qualidade de vida dos pacientes, 
principalmente pela melhora da qualidade 
de vida com a estimulação cardíaca.

Em acordo com as pesquisas mundiais, 
a fibrilação atrial e as taquicardias ven-
triculares são os grandes desafios da 
arrit mologia atual. Sua fisiopatologia e as 
diferenças em seu manuseio, ainda sem 
unanimidade, refletem a complexidade 
dessas arritmias. Dessa forma, foi possível 
compreender um pouco melhor a dire-
ção em que caminhamos. 

Parabéns aos autores desses trabalhos, 
e desejamos que mais pesquisas sejam 
realizadas, pois a arritmologia brasileira 
e, principalmente, nossos pacientes têm 
muito a agradecer.

Gráfico 2

Gráfico 3



Registro Brasileiro de
Fibrilação Atrial Crônica

Prezado colega,

O registro “RECALL - Registro Brasileiro de Fibrilação Atrial Crônica” continua avançando, 

com resultados satisfatórios, dentro das expectativas mais otimistas! Dados iniciais foram 

apresentados no IV Brasil Prevent, em Salvador. A discussão que se seguiu à apresentação 

demonstrou que o assunto é da maior importância para a nossa Cardiologia, já que o cuidado 

do paciente com fibrilação atrial tem grande relevância na prevenção de complicações 

cardiovasculares no nosso país.

Apoiado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, o projeto segue em execução, e, para ser 

cada vez mais representativo, precisamos da sua ajuda! Procure, no site da SBC, a área de 

Registros Cardiovasculares. Lá estão todas as informações necessárias para a participação 

nesse projeto. Não faz parte ainda? Cadastre-se! Já está no grupo? Participe! Pretendemos 

atingir 5000 pacientes, número que dará uma noção bem realista do quadro geral da arritmia 

no nosso país.

A SOBRAC conta com sua colaboração! Participe!

Márcio Jansen de Oliveira Figueiredo
Investigador principal - RECALL
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Paciente MHS, 78 anos, sexo feminino, 
era portadora de cardiomiopatia dilata-
da (CMD), classe funcional IV (NYHA), 
com várias internações hospitalares pa ra 
tratamento de insuficiência cardíaca (IC). 
Após optimização do tratamento farma-
cológico, ela permaneceu em classe 
funcional IV, em nível ambulatorial. O eco-
cardiograma mostrou FEVE de 27%, diâ-
metros diastólico final (DDF) de 75 mm e 

Sessão Eletroclínica da SOBRAC -  
Caso 16

sistólico final (DSF) 65 mm. A paciente foi 
encaminhada para avaliação de tera pia 
de ressincronização cardíaca (TRC). Os 
ECGs antes e após a TRC estão ilustrados 
nas figuras 1 e 2. Após a TRC, a paciente 
evoluiu para classe funcional II NYHA e 
não mais se internou nos últimos 7 anos. 
O ecocardiograma 12 meses após a TRC 
mostrou FEVE de 46%, DSF 40 mm e 
DSF 31 mm. Trata-se, pois, de paciente 
su per-respondedora à TRC, pois houve 
melhora de 2 classes funcionais, ausência 
de internações hospitalares posteriores, 
redução de 47% no DDF, de 53% no DSF 
e melhora de 70% na FEVE (melhora 
absoluta de 19%). 

discussão 

A figura 1 (pré-TRC) mostra a pa-
ciente em ritmo sinusal e com bloqueio 
completo de ramo esquerdo (BCRE). 

O eixo do QRS está desviado para a 
esquerda (-30º). O QRS apresenta uma 
duração de 180 ms e um grande e pro-
longado entalhe nas ondas R em D1, D2, 
D3, aVR, aVL, aVF e V6. Esses entalhes 
produzem 2 picos de onda R, separados 
por cerca de 80 a 120 ms nas diversas 
derivações, o que revela um enorme 
atraso na condução entre os 2 ventrícu-
los. A deflexão intrinsecoide (rS) em V1 
é de cerca de 70 ms. A figura 2 (pós-TRC) 
mostra a paciente em ritmo sinu sal, 
deflagrando o estímulo biventricular do 
marca-passo. Agora, o eixo do QRS no 
plano frontal desviou-se para a direita e 
está no quadrante superior direito (-120º 
graus), o que é esperado na estimulação 
simultânea da parede posterolateral do 
VE e da região apical do VD. A duração 
do QRS reduziu de 180 para 120 ms 
após o implante (Δ = -60 ms). O D1, 
antes positivo, agora é negativo devido à  

Thiago da Rocha Rodrigues

Figura 1. ECG antes da terapia de 
ressincronização cardíaca.
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ativação ventricular da esquerda para 
a direita. A ausência de uma esperada 
onda R dominante em V1 e a ocorrên-
cia de um complexo rS devem-se a 
pro  vável atra so na condução elétrica 
proveniente do eletrodo do VE, devido 
à fibrose acentuada próxima à área de 
estimulação. Esse achado ainda confere 
um padrão de BRE nas derivações pre-
cordiais1. Nesses casos, pode-se adiantar 
um pouco o estímulo do VE em relação 
ao de VD para obter uma onda R maior 
em V1. Observa-se também que não há 
latência (intervalo espícula do marca-
-passo – início do QRS > 40 ms) na 
es timulação biventricular. 

Na sequência, analisam-se, de acordo 
com a literatura, quais as definições de 
respondedor e de super-respondedor 
e quais os dados clínicos e eletrocardio-
gráficos da paciente que estão relacio-
nados aos indivíduos respondedores e 
super-respondedores. As definições de 
respondedores, não respondedores e 
super-respondedores variam entre os 
diversos estudos. De acordo com Takaya 
e cols, respondedores são aqueles que, 
após 6 meses de TRC, não apresentam 

nenhuma internação hospitalar por IC 
e têm redução do volume sistólico final 
(VSF) ≥ 15%2. Esses autores verificaram 
que os respondedores apresentaram 
maior redução da duração do QRS após 
a TRC (26 ± 24 ms versus 7 ± 24 ms,  
p = 0,02), mais desvio do eixo da esquer-
da (antes) para a direita após a TRC (69 x 
13%, p = 0,001) e mais desenvolvimento 
de QS em D1 (ativação da esquerda 
para a direita) e R (desvio da ativação 
posterior para anterior) em V1 (56 versus 
13%, p = 0,003). A presença prévia de 
desvio do eixo para a esquerda também 
foi preditora de resposta positiva. Todas 
essas características foram preditoras da 
resposta à TRC na análise multivariada. 

Sweeney e cols. estudaram o ECG de 
202 pacientes antes e após o implante3. 
O desvio do eixo da esquerda (pré-im-
plante) para a direita (pós-implante) 
também se correlacionou com o remo-
delamento reverso do VE. Os estudos 
COMPANION e CARE-HF mostraram 
que a duração prévia do QRS > 150 ms 
era preditora de maior proporção de 
pacientes respondedores4,5. De acordo 
com o estudo PROSPECT, a resposta dos 

pacientes à TRC pode ser classificada 
em super-respondedora (redução do 
VSF ≥ 30%), respondedora (redução do 
VSF entre 15 e 29%), não respondedora 
(redução do VSF de 0 a 14%) e respon-
dedora negativa (aumento do VSF) após 
6 meses de implante6. De acordo com 
esse estudo, os fatores relacionados a 
uma maior proporção de super-res pon-
dedores e respondedores foram o sexo 
feminino, CMD (não isquêmica), comple xos 
QRS mais largos e com maior dessincro-
nia mecânica antes da ressin croniza ção. 
O subestudo PROSPECT-ECG mostrou 
que, no modelo de análise multivariada, 
a duração prévia do QRS (P=0,04), a 
morfologia prévia de BCRE (P=0,02) e a 
diferença de duração do QRS pré e pós 
TRC (P=0,01) foram preditores de pa-
cientes respondedores (por parâmetros 
clínicos e/ou ecocardiográficos)7. Rickard 
e cols., considerando super-resposta um 
aumento absoluto de 20% na FEVE, con-
sideraram apenas o BCRE como pre ditivo 
na análise multivariada. Nesse estudo 
de 233 pacientes, 13% foram super-
-respondedores. Serdoz e cols. relataram 
que pacientes em classe III / IV (NYHA) 
com CMD não isquêmica, QRS basal > 

Figura 2. ECG após a terapia de 
ressincronização cardíaca.
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150 ms e encurtamento do QRS > 40 
ms, após a estimulação, tinham 75% de 
chance de normalização da FEVE com a 
TRC8. Peterson e cols. compara ram mor-
talidade e readmissões hospitalares em 
pacientes com BCRE + QRS > 150 ms,  
BCRE e QRS entre 120 e 149 ms, blo-
queios de ramo não esquerdos e QRS 
maior ou menor que 150 ms9. Mais uma 
vez, os pacientes com BCRE e QRS  
> 150 ms foram os que obtiveram os me-
lhores resultados. Mollo e cols. estudaram 
a importância da deflexão intrinsecoide 
pré-implante (rS) em V1, na previsão 
da resposta à TRC10. Entre os pacientes 
com intervalo rS basal em V1 > 45 ms, 
83% foram respondedores contra 33% 
daqueles com rS < 45 ms (P<0,001). 
Esse parâmetro foi considerado preditor 
independente na análise multivariada. Pan 
e cols. verificaram que pacientes com 
entalhes ou com a presença de 2 ondas 
R em derivações laterais apresentaram 
resposta positiva à TRC em 76% dos 
casos, contra 45% daqueles sem entalhes 
(P = 0,006) 11. No estudo MADIT-CRT,  
foram encontrados 191 pacientes super-
-respondedores, definidos por um 
aumento absoluto da FEVE de 17,5 ± 
2,7%12. Os parâmetros clínicos, eletro-
cardiográficos e ecocardiográficos que se 
associaram a essa evolução foram o sexo 
feminino (OR: 1,96 – P = 0,001), ausência 
de infarto prévio (OR: 1,80 – P = 0,005), 
QRS > 150 ms (OR: 1,79 – P = 0,007), 
BCRE (OR: 2,05 – P = 0,006), índice 
de massa corpórea < 30 (OR: 1,51 –  
P = 0,035) e menor volume atrial es-
querdo basal (OR: 1,47 – P = 0,001). A 
incidência cumulativa em 2 anos de piora 
da IC e morte por qualquer causa foi de 
4% nos super-respondedores, 11% nos 
respondedores e 26% nos hipo-respon-
dedores (P<0,001). A importância da 
identificação de super-respondedores 
também é ilustrada pelo estudo de Steffel 
e cols13. Os autores definiram a super-

-resposta como o aumento absoluto na 
FEVE > 10%, redução do VSF ≥ 30% e 
redução do volume diastólico final ≥ 20%. 

Foi demonstrado que todos esses 
parâmetros ecocardiográficos de super-
-resposta foram altamente preditivos 
de melhor resposta clínica, em termos 
de tempo para a morte ou transplante 
cardíaco, necessidade de dispositivo de 
assistência ventricular esquerda e hospi-
talização para IC. 

Conclusões

A paciente em questão é considerada 
super-respondedora por todas as defi-
nições de resposta à TRC, encontradas 
na literatura. Dos parâmetros clínicos e 
eletrocardiográficos pré-ressincronização 
preditores de pacientes respondedores 
e super-respondedores encontrados na 
literatura, a paciente apresentava o sexo 
feminino, etiologia não isquêmica da 
CMD, padrão de BCRE, QRS > 150 ms, 
eixo de QRS desviado para a esquerda, 
QRS entalhado em derivações laterais 
e complexo rS em V1 > 45 ms. Dos 
parâmetros pós-implante, a paciente 
apresentou o encurtamento do QRS  
> 40 ms e o desvio do eixo no plano 
frontal para a direita (QS em D1). 
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Nossa equipe de pesquisadores desen-
volve estudos que contemplam a melhora 
das funções cardíacas por meio da infusão 
de células tronco mesenquimais, células-
-tronco hematopoiéticas, macrófagos e 
telócitos de medula óssea. Como justi-
ficativa desse estudo, a miocardiopatia é 
um dos principais problemas de saúde 
pública no mundo. 

Os pacientes com miocardiopatia nor-
malmente apresentam classe funcional IV 
(CF IV, segundo New York Heart Asso-
ciation - NYHA) e têm alta morbimor-
talidade. Para mitigar esse problema no 
mundo, são realizados em torno de 16 mil 
transplantes de células-tronco autólogas e 
29 mil alogênicos, segundo NYHA. 

No Brasil, o transplante de células-
-tronco autólogo da medula óssea au-
menta cerca de 1000 % ao ano, segundo 
Alvarez P. et. al., 2013; e Zotarelli I.J.F. et. 
al., 2013. 

Então, em função do exposto, nossa 
equipe realizou um estudo com 16 
pa cientes com miocardiopatia que foi 
publicado em 23 de dezembro de 2013, 
no Journal	 of	 Stem	Cell	 Research	 &	
Therapy	-	Special	Issue	–	Impact	Factor:	
6,0	 (ISSN:	 2157-7633;	DOI:	 10.4172	 /	
2157-7633.S6-008).	O estudo foi cego, 

Terapia Celular Promove Melhora de 
Classe Funcional e de Fração de Ejeção em 

Pacientes com Miocardiopatia dilatada

randomizado e realizado em 16 pacientes 
com diagnóstico de miocardiopatia dila-
tada idiopática (CDI). Dos 16 pacientes 
com CDI, 12 eram do sexo masculino, 
4 do sexo feminino, e com idade média 
de 51,8 anos. 

Após a classificação funcional da Asso-
ciação de Saúde de Nova York (NYHA), 
10 pacientes eram de grau III e 6 eram 
de grau IV. O estudo foi aprovado pelo 
Comitê Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP) (registro: 15342). O objetivo 
do estudo foi identificar resultado de 
curto prazo do transplante de células em 
8 pacientes (total de 16 pacientes) com 
miocardiopatia dilatada idiopática (CDI), 
que receberam transplante de células 
autólogas mononucleares da medula 
óssea (CMMO). Foram feitas injeções in-
tracoronárias de CMMO em 8 pacientes 
com disfunção ventricular grave (média 
de fração de ejeção do ventrículo esquer-
do - FEVE = 20,03 %), da massa muscular 
cardíaca em torno de 156,2 g e Classe 
Funcional entre III e IV. Os demais pa-
cientes receberam placebo. Os pacientes 
foram acompanhados por dois anos, com 
a realização de ressonância magnética por 
imagem (RMI). Os resultados, após um 
ano, apresentaram melhora significativa 

da FEVE com média de 27.25% (com 
média da massa muscular = 181,4 g), e, 
depois de dois anos, a FEVE continuou a 
melhorar, atingindo uma média de 32,69% 
e a massa muscular cardíaca manteve-se 
estável (média = 179.4 g). Com exceção 
de um paciente, todos os outros tiveram 
melhora na classe funcional. O grupo 
placebo (n=8) não mostrou qualquer 
melhora. 

Dessa forma, como desfecho primário, 
vislumbrou-se que a infusão de células 
da camada mononuclear pode ser uma 
opção terapêutica benéfica para os 
pacientes com miocardiopatia dilatada 
idiopática e, como desfecho secundário, 
houve melhora da qualidade de vida, 
segundo questionário específico.

Oswaldo Tadeu Greco



Sessão Interativa de Eletrocardiografia do  

Jornal e Site da SoBRAC

Qual opção abaixo descreve melhor o ECG acima?

 Ritmo sinusal com extrassístoles ventriculares e bloqueio completo de ramo esquerdo;

 Taquicardia atrial com condução AV 2:1, bloqueio completo de ramo esquerdo e extrassístoles ventriculares;

 Taquicardia atrial deflagrando o estímulo do marcapasso e extrassístoles ventriculares;

 Taquicardia atrial, extrassístoles ventriculares e marcapasso em modo VVI a 80 por minuto devido à função auto-mode-switch 
do marcapasso;

 Ritmo sinusal deflagrando o estímulo do marcapasso e extrassístoles ventriculares.

Autor: Dr. Thiago da Rocha Rodrigues

Paciente L.J.C., 65 anos, portador de insuficiência cardíaca 
e marcapasso dupla câmara.

Faça a sua opção e encontre a resposta e a discussão no site da SoBRAC - www.sobrac.org. 
Se você tiver comentários adicionais, críticas ou não concordar com a resposta, mande-nos a 
sua opinião para apreciação e publicação no próximo número do jornal. A sua opinião é muito 
importante pois esta é uma sessão interativa com o sócio. Da mesma forma, se você tiver um 
ECG interessante, uma imagem ou um registro eletrofisiológico e queira compartilhar com esta 
sessão, seja bemvindo.



Informe Publicitário

A incidência de choques inapropriados na terapia com os CDI atualmente disponíveis no mercado 
é inaceitável.
• Dados de estudos publicados revelam que até 21% dos pacientes com CDI recebem choques inapropriados.

Choques inapropriados têm consequências abrangentes.
• Estudos mostram que a dor e a ansiedade causadas pelos choques podem levar à diminuição da qualidade 
de vida e das atividades normais.

• As estratégias para minimizar os choques podem aumentar ainda mais a sobrevida dos  portadores de CDI.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA
Com a família de dispositivos Protecta XT™, 98% dos pacientes com CDI ficam livres de choques inapropriados 
no primeiro ano.

• O estudo Virtual ICD, uma análise retrospectiva, demonstrou redução dramática na ocorrência de choques 
inapropriados no primeiro ano e em cinco anos.

• Resultados preliminares do Painfree SST, um estudo realizado após a comercialização do Protecta™, demons-
traram os mesmos resultados da análise de modelagem estatística do Virtual ICD.

Protecta™ XT
com tecnologia SmartShock™ CDI DR e VR, TRC-D

TECNOLOGIA
A tecnologia SmartShock™ inclui seis algoritmos exclusivos que permitem diferenciar as arritmias letais de:

• Eventos arrítmicos, como TVS, TVNS;

• Eventos não arrítmicos, tais como oversensing (hipersensibilidade), ruído e falhas de eletrodo.

Com isso, reduz drasticamente a incidência de choques inapropriados, mantendo a sensibilidade.

BENEFÍCIOS
A família de dispositivos Protecta™ com tecnologia SmartShock™ oferece maior conforto ao paciente, melhora 
a eficiência clínica e reduz os custos dos cuidados à saúde. 

Heart Failure Monitor – Saber antes para agir mais cedo
O Heart Failure Monitor é um conjunto abrangente de parâmetros que 
permite o monitoramento contínuo da insuficiência cardíaca (IC) dos 
pacientes.
A seguir, descrição sucinta de um dos parâmetros do Heart Failure Monitor 
(disponível no programador e no HMSC):

BIOTRONIK Home Monitoring® ajuda a prevenir rehospitalizações
• Transmissão automática diária de dados de impedância torácica.
• Ajuda a prever descompensação cardíaca.
• Permite a intervenção mais precoce
• Ajuda a prevenir rehospitalizações

www.biotronik.com.br

Merlin.Net™e Merlin@home™
Soluções práticas e efetivas para cuidado remoto ao paciente.

Merlin.Net™ e Merlin@home™ Vide anúncio neste jornal para foto do produto
A SJM acredita que o gerenciamento remoto de pacientes irá se tornar parte integral 
da terapia de estimulação cardíaca, assim como o gerenciamento remoto de pacientes 
melhora a eficiência da clínica/hospital.
Merlin.Net® PCN
É um sistema totalmente seguro baseado na internet que:
• Permite os médicos em uma única tela, visualize, imprime, agende, exporte e arquive 
transmissões recentes.
• Centralize os dados das transmissões remotas e avaliações presenciais em um único local
• Pode ser diretamente conectado ao sistema de prontuário eletrônico (EHR) da clínica/
hospital
• Armazenamento de dados por no mínimo sete anos
Transmissor Merlin@home
Todos os CDIs e os marcapassos mais recentes com RF da St Jude Medical podem ser 
avaliados pelo transmissor Merlin@home, que coleta as informações necessários do 
paciente sem que ele tenha que sair de casa.

A visão da St. Jude Medical é de transformar os tratamentos caros de doenças epidêmicas. É 
nossa missão criar tecnologias médicas que salvam e melhoram a vida. Realizamos esta visão e 
missão buscando novos tratamentos, a eficiência e ideias que melhorem a vida dos pacientes, 
mantendo os mais altos padrões éticos em todas as práticas de negócios, adaptando continua-
mente e respondendo ao ambiente de cuidados de saúde em rápida mudança. A empresa tem 
cinco áreas principais de foco que incluem o gerenciamento do ritmo cardíaco, fibrilação atrial, 
cirurgia cardíaca, cardiologia e neuromodulação. Sediada em St. Paul, Minnesota, a St. Jude 
Medical emprega aproximadamente 16.000 pessoas mundialmente. Para mais informações, 
por favor, visite br.sjm.com.
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