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Mensagem do

Presidente do Congresso
Caros amigos,
A programação do Congresso Anual da Sociedade Brasileira de
Arritmias Cardíacas já está pronta; fruto de um trabalho meticuloso,
construído a muitas mãos. Temos a satisfação de comunicar que,
neste ano, haverá a oportunidade de revisitar todas as áreas de
interesse que integram a cardiologia com as diversas atuações no
campo da arritmologia.
Nossa comissão científica se esmerou em moldar um programa
eclético e atualizado permitindo mesclar inovação tecnológica,
aplicabilidade clínica e análise crítica da literatura. Teremos o prazer de
receber diversos nomes importantes no cenário mundial. A troca de
experiências, pautada na participação interativa desses especialistas
em atividades de revisão, cursos de atualização e discussão de casos,
certamente, proporcionará oportunidade ímpar para todos nós que,
sem ir muito além das nossas vizinhanças, teremos reunidos à nossa
volta o que há de melhor em arritmologia no mundo.
Lembro a todos que neste ano vamos disponibilizar, de volta, o nosso
Megacurso de Arritmias, atividade consagrada no primeiro dia do
congresso, onde casos clínicos reais serão apresentados a um painel
de especialistas e debatidos ativamente com a plateia. Prepare seu
caso e envie à nossa comissão, pois os casos apresentados serão os
melhores enviados e os autores serão os palestrantes dessa sessão.

Alexsandro Alves Fagundes
Presidente do Congresso
Brasileiro de Arritmias Cardíacas

Além disso, sessão interativa de discussão de traçados de ECG,
atualização em condutas na Parada Cardíaca, curso de atualização
em estimulação do feixe de His, o simpósio Luso-Brasileiro de
Arritmias, entre tantas outras atividades, serão algumas das pérolas
que já estão preparadas.
Salvador é uma cidade linda, hospitaleira, fácil de chegar e afeita a
todos os ritmos. Reserve já, na sua agenda, para que essa edição seja
mais um sucesso, o que de fato será com a sua participação.
Abraço.

Jornal SOBRAC 45ª edição
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Rio de Janeiro
Tema: PrECon SOBRAC
Data: 12 de outubro de 2019 (Sábado)
Local: Hotel Sheraton, Rio de Janeiro, RJ
Coordenador Local: Eduardo Benchimol Saad

Cuiabá
Tema: IV PrECon Cuiabá
Data: 24 de outubro de 2019 (Quinta-feira)
Local: 20º Congresso de Cardiologia de Mato Grosso,
Centro de Eventos do Pantanal, Cuiabá, MT
Coordenador Local: Júlio César de Oliveira

Chapecó
Tema: PrECon SOBRAC
Data: 07 de dezembro de 2019 (Sábado)
Local: Hotel Bertaso, Chapecó, SC
Coordenadores Locais: Claudio Ferreira e
André Luiz Büchele D’Avila

Jornal SOBRAC 45ª edição
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Minha Vida
com Arritmia

Série de depoimentos aborda desafios e superação
de pacientes após diagnóstico da doença

Empatia: uma palavra que carrega muito significado
para quem tem arritmia. A capacidade de se colocar no
lugar de outra pessoa não só gera identificação como,
também, auxilia na disseminação de informações e tomada de decisões que fazem a diferença.
Para dar voz e motivar pessoas que convivem com a
doença, a SOBRAC lançou, em maio, a série de depoimentos “Minha Vida com Arritmia”, escrita a partir de
relatos de pessoas comuns que, após diagnóstico, decidiram transformar suas vidas e hoje têm uma rotina
com muito mais vigor, prazer e qualidade.
O primeiro capítulo desta história começou com Franciele Coura, de Itajubá (MG), que usou sua experiência
com as arritmias para ajudar outras pessoas por meio

Jornal SOBRAC 45ª edição

da criação do Plantão da Saúde, projeto que promove
ações educativas em sua região e que abraça atividades
de nossa Campanha Coração na Batida Certa.
Na sequência, narramos a trajetória de Aline Rocha,
carioca, que hoje participa de diversos eventos esportivos, incluindo a Corrida Internacional de São Silvestre
e, em parceria com nossa Sociedade, também promove
atividades da nossa Campanha.
Esperamos alcançar mais pessoas, emocionar mais
gente e provocar uma transformação social em prol da
saúde. Um simples gesto pode mudar e salvar vidas e,
ainda, chancelar ainda mais a expertise da SOBRAC e
seus profissionais nas atividades de educação e atendimento das arritmias.
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Podcasts invadem as casas dos brasileiros
e a SOBRAC não ficou fora dessa!
Programa Batida Certa leva informação
sobre o universo das arritmias cardíacas

A maneira de adquirir informação
mudou. Se antes o comum era estar debruçado sobre livros para
aprender mais sobre um assunto,
hoje o conhecimento está nas plataformas digitais, em redes sociais,
vídeos e afins. Jornais, televisão e
rádio dão a vez a um conteúdo produzido e consumido sob demanda
e, acompanhando as novas tendências de ensino e comunicação,
também embarcamos nessa com o
podcast Batida Certa.
Com conteúdos em áudio, de entrevistas a diversos especialistas da
Sociedade para esclarecer os mais
variados assuntos do universo das
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arritmias cardíacas, o episódio de
estreia contou com a participação
do Dr. Ricardo Alkmim abordando
o uso de monitores e estimuladores
cardíacos, com suas características,
indicações e o que temos de mais
inovador para auxiliar a detecção e
controle dos distúrbios do coração.
Spoiler: relógios e aplicativos também são citados!
O segundo episódio conta com a
Dra. Fatima Dumas Cintra, especialista em eletrofisiologia clínica,
professora de cardiologia e membro do conselho de nossa Socie
dade, com o assunto: síncope.

Ficou curioso? Então, acesse os diversos canais onde estamos ancorando os nossos conteúdos. Você
pode ouvir nossos programas quan
do quiser, inclusive no trânsito, durante caminhadas diárias ou até
mesmo nos intervalos do trabalho.
Por isso, não deixe de acompanhar nossos canais oficiais para
receber notificações de lançamento! Estamos no site da SOBRAC
(www.sobrac.org) com uma aba
indicativa do blog e, também, no
Spotify, Spreaker e Soundcloud –
é só buscar pelo podcast Batida
Certa.
www.sobrac.org
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Programa de Educação Continuada:
o que temos feito?
Como todos sabem, um de nossos principais compromissos é a
promoção de conhecimentos e
constante atualização de nossos
associados. Prova disso é a evolução do nosso programa de
educação continuada, o PrECon,
que acontece ao longo do ano
em diversas cidades brasileiras.
Enquanto escrevíamos para o
nosso jornal, acontecia a edição
de Campinas. Com um foco especial nos aliados, categoria que
a SOBRAC entende e valoriza
sua importância, visamos a melhor integração de conhecimento e das atividades em torno das
práticas médicas.
Em agosto estivemos na cidade
de São Paulo, onde mais de 30
médicos e profissionais aliados
contaram com programação especial para discutir e aprender
um pouco mais sobre as arritmias cardíacas. Foram levantados novos estudos e abordagens
no tratamento do distúrbio, a
exemplo do CABANA, quando
indicar CDI, cardio-oncologia e
arritmias, síncope e muito mais.
Antes disso, também oferecemos a quinta edição do Curso
de Holter da SOBRAC. O evento
contou com mais de 20 atividades voltadas a clínicos-gerais,
cardiologistas, residentes e especialistas em outras áreas, como
dentistas e fisioterapeutas, que
puderam descobrir um pouco
mais sobre a doença por meio
do Holter.
E nossa agenda não para! Nos
próximos meses estaremos em
Porto Alegre, Chapecó, Rio de
Janeiro e Cuiabá, levando nomes
que são referência nacional para
capacitar ainda mais pessoas.
Confira mais informações em
nosso site (www.sobrac.org) e
participe!

Jornal SOBRAC 45ª edição
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SOBRAC desenvolve vídeo didático
para ensino de arritmias

A Campanha Coração na Batida
Certa está chegando! E, neste ano,
contamos com uma novidade. Desenvolvemos uma nova peça de comunicação: um vídeo em 2D para
somar as ações que ocorrerão em
diversas cidades do Brasil.
Contando com recursos de infografias, a peça aborda o bê-á-bá das
arritmias cardíacas: o que são, tipos
mais prevalentes, população mais
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acometida, medidas de prevenção
e tratamento. Em aproximadamente 3 minutos, são explicadas
informações importantes e que
podem salvar vidas, a exemplo de
um tutorial de medição de pulso e
o que fazer em caso de paradas car
diorrespiratórias.

institucional em ações com impren
sa, aulas, cursos, entre outros.

Para além da Campanha, o vídeo
ainda somará para as divulgações
gerais da Sociedade, como apoio

Aproveite para curtir e compartilhar, ajudando a disseminar os conteúdos da Sociedade.

Quer conferir? Acesse a área da Cam
panha do nosso site (www.sobrac.
org/campanha) ou nosso canal no
YouTube (sobrac1) e procure por
“Você sabe o que são as arritmias
cardíacas?”.

www.sobrac.org
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Comentário
sobre artigo

O estudo Machine Learning Prediction of Response to Cardiac Resynchronization Therapy é um estudo
retrospectivo que fez uma revisão
de casos, entre os centros da Cleveland Clinic (CC) e Johns Hopkins
(JH), para tentar falar sobre a possível melhora dos preditores de resposta nos pacientes submetidos a
implante de terapia de ressincronização cardíaca (TRC), através de um
modelo online que avalia variáveis
clínicas e laboratoriais. Basicamente, esse trabalho analisou pacientes
de 2003 a 2012 do serviço da Cleveland Clínic e de 2002 a 2010 do
John Hopkins Hospital, avaliando
a fração de ejeção por ecocardiografia antes dos implantes, 60 dias
após e com 1 ano de seguimento. O
critério escolhido como respondedor foi o aumento de, no mínimo,
10% na fração de ejeção para tentar
predizer sobrevida a partir do desfecho de morte, transplante cardía
co ou dispositivos de assistência
ventricular e compararam com as
diretrizes vigentes. Para isso, o estu
do utilizou uma metodologia um
pouco diferente da habitual, uma
vez que se trata de múltiplas variáveis. Eles fizeram uma classificação,
com dados de treinamento, para
avaliar possíveis 42 combinações
de algoritmos em 235 pacientes do
JH e 235 pacientes do CC com 200
interações de 5 validações cruzadas
para quantificar os preditores de
respondendores a TRC. Após identificar a melhor combinação de performance e os melhores algoritmos,
foi criado um modelo final de classificação. O teste de classificação foi
realizado para poder efetuar os dados aprimorados na fase classificatória. Foram avaliados, na fase final,
455 pacientes da CC e comparados
com as diretrizes vigentes. As variá
veis utilizadas para a construção da
curva ROC foram sexo, diâmetro
diastólico final do ventrículo esquerdo, cardiomiopatia não isquêJornal SOBRAC 45ª edição

mica, bloqueio de ramo esquerdo
e QRS maior que 150ms. Foram selecionados 470 pacientes na coorte
de treino sendo 235 de cada centro.
Destes, 42% (290) dos pacientes da
CC e 40% (95) dos pacientes do JH
apresentaram os critérios de res
posta a TRC. No grupo de classifi
cação que contemplou apenas pacientes da CC, dos 455 pacientes
envolvidos, 42% (192) deles apresentaram os critérios de resposta a TRC.
O algoritmo com mais alta performance utilizou 9 variáveis como
sexo, tamanho do QRS, morfologia
do QRS, causa da cardiomiopatia,
fração de ejeção, volume diastólico final do VE, classe funcional por
NYHA, história de fibrilação atrial e
presença de eletrodo epicárdico e
demonstrou uma resposta melhor
que os preditores das diretrizes atuais com uma área sobre a curva de
0,72 (p<0,01). Adicionar comorbidades, características físicas e medicamentos utilizados pelos pacientes não aumentou a resposta a TRC
o que conflitou com os dados que,
até então, Zeitler et al observou na
sua análise frente aos dados do estudo MADIT-CRT. O estudo sugere
que não são necessários outros métodos e variáveis clínicas para predizerem os respondedores da TRC
além das variáveis já conhecidas
na literatura, embora este tipo de
modelo online tenha aumentado
os preditores de resposta comparado com os atuais guidelines. Porém, vale ressaltar que a área sobre
a curva foi de apenas 0,05 para 0,08
com os métodos tradicionais.

Mauricio Montemezzo
MD, MSc

mação realizada em cada caso. Essa
é uma das definições conhecidas
com melhor fator de resposta à ressincronização cardíaca, quando relaciona a localização do eletrodo com
o melhor vetor possível e sua relação
com o intervalo PR. Sabemos, também, que cada companhia vem desenvolvendo algoritmos nos ressincronizadores para tentar ajudar no
aumento da res
sincronização cardíaca e, assim, extrair o melhor que
cada aparelho pode oferecer. Continuamos na busca por melhores
preditores dos respondedores a CRT
para tratar aqueles não respondedores, acreditando que essas ferramentas de auxílio vêm sempre para
acrescentar na decisão terapêutica
dos nossos pacientes.

Referências
1.

Machine Learning Prediction of
Response to Cardiac Resynchronization Therapy Improvement Versus Current Guidelines.

2.

Albert K. Feeny, John Rickard, Divyang Patel, Saleem Toro, Kevin M.
Trulock, Carolyn J. Park, Michael A.
LaBarbera, Niraj Varma, Mark J. Niebauer, Sunil Sinha, Eiran Z. Gorodeski.

3.

Originally published 20 Jun 2019
https://doi.org/10.1161/CIRCEP.119.
007316Circulation: Arrhythmia and
Electrophysiology. 2019;12:e007316.

Observações
Por se tratar de um estudo retrospectivo ele não apresentou o mesmo
observador na avaliação da fração de
ejeção e não citou a metodologia
para avaliar o método, bem como
não incorporou a localização do eletrodo de seio coronário e a progra-
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Insuficiência cardíaca:

papel da terapia de ressincronização
cardíaca em classes funcionais I e II (NYHA)
Artigo de revisão
A insuficiência cardíaca (IC) se cons
titui na via final comum das enfermidades cardiovasculares não
tratadas. Com o envelhecimento
populacional e a maior taxa de sucessos em tratamentos clínicos e
intervenções nas doenças cardiovasculares, a prevalência da IC na
população geral aumentou e esta
tendência se projeta para os próximos anos.
O risco em determinados grupos
populacionais do desenvolvimento
de IC pode ser elevado, chegando a
20% em pessoas acima dos 40 anos
de idade. São centenas de milhares
de novos casos por ano com uma
taxa não desprezível de admissões
hospitalares, que podem atingir até
25% de reinternações em um ano(1-2).
Os custos relacionados à IC, de bilhões de reais por ano, devem-se,
em grande parte, às despesas hospitalares(3). A internação hospitalar
representa uma grande fatia no
custo global da IC. Grande percentual dos leitos cardiovasculares do
SUS são ocupados por pacientes
descompensados.
Neste cenário, a terapia de ressincronização cardíaca (TRC) surge
co
mo um importante adjuvante
no tratamento destes pacientes e,
classicamente, indicada para pacientes com importante disfunção
de ventrículo esquerdo (VE), complexos QRS alargados no eletrocardiograma (ECG) de base e sintomáticos a despeito de terapia clínica
otimizada, com pelo menos 3 meses de tratamento medicamentoso.
Esta indicação clássica abrange pacientes em Classes Funcionais (CF)
III e IV de IC nos critérios da New
Jornal SOBRAC 45ª edição

York Heart Association (NYHA), ou
seja, nos cenários de acentuada limitação ou incapacidade para a realização de atividades físicas.
Hoje a TRC é um método consolidado no arsenal terapêutico da IC,
com benefícios do ponto de vista
clínico e melhora de sobrevida destes pacientes. A consolidação do
procedimento no arsenal terapêutico da IC deveu-se à realização de
grandes estudos clínicos(4-14).
Na prática clínica surge, do ponto
de vista prático, o questionamento
se não estamos restringindo os benefícios da ressincronização cardíaca a pacientes em estágio avançado, deixando de atuar em estágios
mais precoces.
Podemos ampliar os benefícios da
ressincronização a pacientes em
classe funcional menos avançada?
Temos dados consistentes que analisem esta população em CF I e II?
O acréscimo da TRC neste grupo é
procedimento custo efetivo?
Vários artigos e estudos de grande
impacto tiveram por objetivo avaliar a ressincronização em pacientes em CF I e II de IC. Dos clássicos
estudos que sedimentaram a aplicação da TRC na IC, alguns destes
englobam pacientes das classes
funcionais I e II de IC(6,9,10,11,12).

Gustavo Gomes Torres
CRM RN 4520
- Especialista em Cardiologia pela SBC
- Membro Habilitado em Estimulação
Cardíaca Artificial pela SBCCV
- Serviço de Arritmias e
Marcapasso do HUOL/UFRN

TRC. Os pacientes tinham indicação
clássica para TRC em seguimento
de 2,4 anos com um endpoint primário de mortalidade por qualquer
causa ou evento de IC não fatal.
Os pacientes em CF I foram apenas
pacientes isquêmicos, representando em torno de 15% da amostragem
nos dois grupos. Pacientes em CF III
e IV foram 10% dos avaliados.

Neste artigo de revisão discutiremos alguns destes, esperando fornecer subsídios para a resposta aos
questionamentos acima citados.

Na análise de subgrupos o benefício da ressincronização cardíaca foi
mais evidente nos pacientes acima
de 65 anos, na CF II e naqueles com
complexos QRS acima de 150mseg.
Não houve diferença em relação à
etiologia da cardiopatia.

O MADIT-CRT trial(11) avaliou quase
2 mil pacientes com cardiopatia isquêmica e não isquêmica, em CF I
e II, para comparação entre Cardiodesfibrilador (CDI) e CDI associado a

A TRC não agregou benefícios em
relação à mortalidade total, com redução de parâmetros volumétricos
e melhora de Fração de Ejeção do
ventrículo esquerdo (FEVE).
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Como conclusões, os autores afirmam que a TRC combinada com
CDI diminui o risco de eventos cardíacos em pacientes relativamente
assintomáticos com baixa FEVE e
complexos QRS alargados.
O REVERSE trial(10) avaliou 610 pacientes em CF I e II, com complexos QRS maiores que 120ms e FEVE
<40%. Os mesmos foram randomizados para TRC com ou sem CDI
associado. A ressincronização cardíaca foi acionada (Grupo ON, 419
pacientes) ou não (Grupo OFF, 191
pacientes). O Seguimento foi de 12
meses e se avaliou como end point
primário a resposta clínica composta (melhora / não mudou / piora).
Em relação à população analisada,
houve predominância de pacientes
em CF II nos dois grupos (superior
a 80%). Da mesma forma, mais de
80% dos pacientes receberam o CDI
nos dois grupos. A proporção de pacientes isquêmicos foi balanceada
em relação aos não isquêmicos.
Neste estudo, os pacientes que
mais se beneficiaram da função
TRC ligada foram aqueles em CF II
e portadores de cardiopatia não isquêmica, com melhora de volume
VE (p<0,0001) e tempo até a primeira hospitalização (p=0,03).
Como conclusões, os autores afirmam que a TRC reduz risco de hospitalização por IC e melhora estrutura ventricular e função de VE em
pacientes de CF I e II.
Pontos a destacar neste estudo são
o seguimento relativamente curto e

12

o end point primário eminentemente clínico. Isto talvez explique a grande quantidade de publicações, com
análise de dados do estudo, principalmente em relação à evolução de
parâmetros estruturais quando a
TRC estava funcionante(15,16).
Vários estudos originados da população global e todos estes demonstraram importante melhora em parâmetros estruturais.
Avaliações a mais longo prazo dos
benefícios, com análise em 5 anos
de seguimento, também foram
publicadas(17,18) mostrando a manutenção dos benefícios verificados.
Análises de custo efetividade(19)
mostraram alguns pontos de interesse: a TRC associada ou não ao
CDI são opções altamente custo
efetivas, quando comparadas a CDI
e tratamento clínico otimizado; a
TRC associada ao CDI é custo efetiva quando comparada a TRC isolada; a estratégia de implante precoce (CF II) tem custos semelhantes
ao implante em CF mais avançadas.
Este último ponto merece reflexão
no sentido de que o implante mais
precoce da TRC ou a sua adição ao
CDI em CF II não aumenta os custos do tratamento, muito provavelmente pelos seus impactos de
melhora clínica e redução de custos
hospitalares.
Dois anos após a publicação dos
primeiros dados de REVERSE, foram disponibilizados os resultados
do RAFT trial(12), com maior número
de pacientes (1798) e seguimen-

to maior (40 meses). Este estudo
não avaliou pacientes em CF I, admitindo aqueles com complexos
QRS >120ms ou >200ms no caso
daqueles com ritmo de marcapasso prévio. Os pacientes foram randomizados para implante de CDI
ou CDI associados a TRC. O desfecho primário avaliado no estudo foi
mortalidade por qualquer causa ou
hospitalização por IC.
Diferente dos estudos anteriores citados, a proporção de pacientes isquêmicos foi maior nos dois grupos
(em torno de 65%). Apesar de não
englobar pacientes em CF I e de ter
os de CF III, os pacientes em CF II
foram a maioria (80%).
Na análise de subgrupos, os maiores benefícios foram verificados nos
pacientes em CF II, nos maiores de
65 anos, nos pacientes isquêmicos
e naqueles com QRS próprio maior
que 150mseg.
O estudo RAFT nos apresenta alguns dados interessantes. Houve
melhora em relação à mortalidade total com a adição da TRC. Ao
lado deste dado positivo a favor da
TRC, houve aumento no número de
eventos adversos relacionados diretamente ao procedimento, o que, a
princípio, não constitui em um impeditivo a TRC, visto a maior complexidade do procedimento com,
obviamente, maiores possibilidades
de complicação.
Os autores concluem que em pacientes em CF II e III, a adição da
TRC reduz taxas de morte e hospiwww.sobrac.org
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talização por IC. Porém, esta melhora é acompanhada de mais eventos
adversos. Pela grande proporção
de pacientes em classe funcional II,
consideramos válida a análise deste
estudo no tema proposto.
Outros estudos merecem menção,
como o CONTAK-CD(4), que também demonstrou benefícios da TRC
englobando pacientes em CF II. Na
seleção se incluíram, também, pacientes em CF III e IV.
O estudo MIRACLE ICD(5) foi mais
um com dados positivos a favor da
TRC. Este incluiu apenas pacientes
em CF II, com um número de pacientes avaliados menor do que os
citados anteriormente.
Revisões sistemáticas e meta-aná
lises a respeito do tema foram rea
lizadas e publicadas por concei
tuados grupos em variadas revistas
científicas.
Em 2011, duas das mais relevantes revisões foram publicadas no
Journal of Interventional Cardiac
Electrophysiology(20) e no Journal of
the American College of Cardiology
(JACC)(21).
A primeira conclui que entre pacientes com CF II, a TRC reduz mortalidade e o risco de eventos clínicos de IC. Induz o remodelamento
reverso e diminui a progressão dos
sintomas de IC. A revisão do JACC
nos diz que a TRC reduz mortalidade, hospitalização e melhora FEVE
na IC CF I/II. Embora haja redução
de hospitalização na CF I, neste
subgrupo deve se considerar o risco
benefício do procedimento.
Estas revisões se baseiam, principalmente, nestes estudos discutidos ao longo deste artigo.
O ponto interessante nesta última é
a ênfase dada à observância do risco
benefício da realização do procedimento, em relação à possibilidade
de maiores complicações inerentes
ao procedimento de cateterização
do seio coronário, ou método ouro
para o funcionamento da TRC.
A meta-análise mais recente foi
publicada em 2017(22), acrescentanJornal SOBRAC 45ª edição

do alguns artigos mais recentes,
porém, nenhum novo artigo com
o peso e o impacto dos que discutimos nesta publicação. Concluem
os autores que a TRC em pacientes
com IC CF I e II resultam em melhora da função cardíaca, diminuição
da progressão da IC e tendência de
redução de mortalidade em seguimentos de curto e longo prazos.
Como uma visão geral sobre o
tema, nos parece nítida a diferença
de evidências de benefícios da TRC
quando tratamos das duas CF em
questão.
Os dados existentes nos fazem considerar a TRC como opção válida
bem respaldada para os pacientes
em CF II. Por outro lado, não temos
nenhuma consistência em evidências de indicação rotineira nos pacientes em CF I.
A melhoria dos materiais relacionados à cateterização do seio coronário; a diminuição dos custos relacionados aos materiais envolvidos; a
difusão do método com melhores
resultados e diminuição de complicações em grupos com bom volume de procedimentos, nos levam a
considerar como factível a ampliação dos benefícios da TRC para os
pacientes em CF II.
Outro ponto a considerar é a subjetividade envolvida na classificação
funcional da NYHA. Se por um lado,
em um grupo de pacientes nos parece fácil a determinação da classe
funcional, a diferença entre classes
funcionais II e III pode ser difícil em
uma parcela dos pacientes.
Neste sentido, seria interessante
pensar em uma indicação baseada em estágios de IC, validada pelo
American College of Cardiology e
American Heart Association.
A classificação em estágios nos leva
a reflexões interessantes. É acrescentado o Estágio A, que são os
pacientes com alto risco do desenvolvimento de insuficiência cardíaca, mas sem doença estrutural do
coração.
Se nós pensamos em benefícios de
elevado impacto na melhoria de

sobrevida na população geral é, na
verdade, neste grupo que devemos
atuar. Melhoria de hábitos gerais e
tratamento clínico efetivo.
O estágio B corresponde a CF I da
NYHA. Já o estágio C engloba os pacientes sintomáticos das CF II e III,
correspondendo o estágio D a CF IV.
Os estágios de IC, além de nos chamarem atenção para o real problema, visto que a IC não é uma
doença, e sim a consequência de
doenças ou quadros cardiovasculares não adequadamente tratados,
também dimininui a subjetividade
da classificação funcional da NYHA.
A Ressincronização cardíaca é uma
área relativamente nova na estimulação cardíaca artificial e, como
tal, em constante evolução. A nossa visão sobre a TRC mudou nos
últimos anos. O método, cada vez
mais, se torna usual em serviços
especializados.
A melhora clínica nos respondedores, que são a grande maioria dos
pacientes, é rápida, o que gratifica
os profissionais envolvidos e nos
estimula a, cada vez mais, definir
o grupo ideal de pacientes para a
ressincronização. Dito isto, talvez
devamos indicar a TRC para pacientes em estágios C e D da IC. Pelos
dados expostos, este raciocínio nos
parece bem adequado.
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Podemos usar DOACs na
insuficiência renal crônica?

A doença renal crônica afeta de 8 a
16% dos adultos globalmente e está
relacionada a uma maior prevalência
de fibrilação atrial. Indivíduos com
Fibrilação Atrial, geralmente, têm
indicação de anticoagulação e o uso
dos novos anticoagulantes orais, nos
pacientes com doença renal crônica,
tem sido motivo de debates.
Os pacientes com doença renal crônica, geralmente, utilizavam antagonistas da vitamina K, como o varfarina. Nas últimas décadas, foram
desenvolvidos os chamados anti
coagulantes orais diretos (do inglês,
DOACS), que são os inibidores do
fator Xa (apixabana, rivaroxabana e
endoxabana), e, também, o inibidor
direto da trombina, dabigatrana. Por
ter sua excreção renal, a população
com doença renal crônica severa
ou terminal, com taxa de filtração
glomerular (TFG) menor que 30mL/
min, foi excluída dos principais ensaios clínicos randomizados sendo,
então, a maior parte dos dados sobre o uso nesta população provenientes de estudos observacionais.
Estes estudos observacionais forneceram resultados equivocados
acerca da eficácia e segurança dos
anticoagulantes orais nos pacientes
com doença renal, sendo que análises post-hoc vêm demonstrando
segurança no uso de DOACS em
pacientes com doença renal leve a
moderada mas, ainda, com poucos
dados em pacientes com função
renal severa e terminal. Uma meta-
análise publicada na revista Neurology em 2019, com o título “Oral
aticoagulation in patients with
chronic kidney disease: A systematic review and meta-analysis”,
busca responder questões importantes ao comparar o uso de antagonistas da vitamina K com o uso
de DOACS em pacientes com doença renal crônica.
No estudo foi feita uma revisão
sistemática, englobando conheJornal SOBRAC 45ª edição

cimentos sobre a eficácia e segurança dos anticoagulantes orais em
pacientes com doença renal crô
nica, com estudos publicados até
julho de 2018, sendo necessário
follow-up mínimo de 6 meses, pacientes maiores de 18 anos e com
TFG maior que 15ml/min. Foram
definidas as faixas de função renal
com base na classificação da National Kidney Foundation: doença
renal crônica (DRC) leve (TFG de 60
a 89mL/min), moderada (TFG de 30
a 59mL/min), severa (TFG de 15 a
29mL/min) e terminal (TFG menor
que 15mL/min). Os seguintes desfechos foram analisados: Acidente vascular encefálico isquêmico
(AVEi), hemorrágico (AVEh), AVEi e
AVEh combinados (AVEc); AVEi ou
embolia sistêmica, mortalidade e
eventos hemorrágicos maiores. Na
análise estatística foi considerado
um erro alfa de 0.05 e um intervalo
de confiança (IC) de 95% para o risco relativo (RR). Foram encontrados
4588 artigos, dos quais entraram na
análise 15 estudos sendo 5 análises
post hoc de ensaios clínicos randomizados (ECR) e 10 estudos observacionais, totalizando uma amostra
de 78.053 participantes.
O uso de varfarina, quando comparado a pacientes sem uso de
an
ticoagulante, mostrou redução
de risco de AVEi (10 estudos, com
RR=0,68; IC 95% 0,55-0,84; p<0,01).
Também mostrou redução significativa (p<0,01) de AVEi nos pacientes com DRC moderada (4 estudos,
RR=0,66; 95% CI 0,51-0,81) e severa (5
estudos, RR=0,55; CI 95% 0,37-0,81)
e não obtiveram dados suficientes
para observar associação na DRC
leve. Não foi encontrado aumento
significativo de risco de sangramento em AVEh (RR=1,9; IC 95%
0,55-6,62; p=0,31). Foi demonstrada
significativa redução de mortalidade por qualquer causa (7 estudos,
RR=0,70; IC 95% 0,62-0,68) e não foi

Luciano Giordani
Médico Residente de Cardiologia do
Hospital Moinhos de Vento –
Porto Alegre, RS

observada associação com sangramento maior, porém, foi documentada heterogeneidade substancial
entre os estudos neste quesito.
Os DOACS quando comparados
com varfarina demonstraram, signi
ficativamente, (p<0,01) menor risco
de AVEh em 7 estudos (RR=0,43; IC
95% 0,33-0,56), AVEc em 5 estudos
(RR=0,83, IC 95% 0,72-0,96) e AVEi
ou embolia sistêmica (12 estudos,
RR=0,73; IC 95% 0,62-0,85). Também apresentaram menor risco
de sangramento maior (11 estudos,
RR=0,77; IC 95% 0,6-0,90).
Uma análise adicional foi feita, comparando separadamente a varfarina
com os inibidores do fator Xa e a
dabigatrana. Nesta, os inibidores do
fator Xa, quando comparados com
varfarina, apresentaram significativa (p=0,01) redução do risco de AVEc
(6 estudos, RR=0,84; IC 95% 0,730,96), AVEh (4 estudos, RR=0,45; IC
95% 0,24-0,85), de mortalidade (3
estudos, RR=0,84; IC 95% 0,70-1,00,
p=0,05) e sangramento maior (7 estudos, RR=0,76; IC 95% IC 0,64-0,91;
p=0,002), mas não houve diferença
em AVEi e em sangramento maior
ou menor. Não houve associação
dos inibidores diretos da trombina (dabigatrana) com redução dos
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lidade nos pacientes com doença
renal crônica severa, não se observando diferença entre os demais
desfechos. Quando ajustado para
fatores confundidores, os DOACS
seguem significativamente associados a menos eventos de AVEh,
de AVEi ou embolia sistêmica e de
mortalidade, mas não apresentaram diferença significativa em relação a sangramento maior.

desfechos de mortalidade e de sangramentos maiores.
Sumarizando, quando comparados
com a varfarina, os DOACS apresentaram, significativamente, menor
risco de AVEh, de AVEi ou embolia
sistêmica, de mortalidade e sangramento maior nos pacientes com
doença renal crônica leve a moderada. Apresentaram, também, menor risco de AVEh e menor morta-

Como evidenciam os resultados
acima, os DOACS possuem um perfil de eficácia e segurança melhor
quando comparados a varfarina,
mesmo após ajuste por potenciais
fatores confundidores. Também
evidenciou que os inibidores do
fator Xa reduzem o risco de AVEc,
mortalidade e de sangramentos
maiores. O estudo traz importantes informações a respeito do uso
da anticoagulação oral e encoraja o
uso de DOACS também na população com doença renal crônica com

Sobrac
Por que se associar?

indicações para anticoagulação,
como na fibrilação atrial. Já se sabia
que a varfarina reduz risco de AVCi
e mortalidade em pacientes com
DRC que têm indicação de anticoa
gulação. A meta-análise traz novas
evidências de que os DOACS, em
comparação com a varfarina, apresentam um perfil de segurança melhor e com redução da mortalidade
(no caso dos inibidores do fator Xa).
O estudo conclui, então, que o uso
de DOACS, ao invés da varfarina,
deve ser considerado em pacientes
com doença renal crônica.
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Ablação com sucesso de
extrassístoles ventriculares

acessadas anterogradamente pela
veia interventricular anterior do coração
O caso

Mauricio Montemezzo
MD, MSc

Resumo
A ablação de extrassístole ventricular (EV) epicárdica é, usualmente, realizada através de punção subxifóide
ou acesso endocárdico retrógrado.
Reportamos o caso de um paciente
de 49 anos com 30% de densidade
de EV sintomáticas. O mapeamento
eletroanatômico en
docárdico mostrou-se falho em demonstrar EV de
idêntica morfologia, entretanto, o
mapeamento eletroanatômico realizado dentro do seio coronariano,
próximo da origem da veia interventricular anterior, demonstrou EV
com concordância de 12/12 derivações. Ablação por radiofrequência
com cateter irrigado, com potência
entre 11 e 31 Watts superior a 300 segundos, resultou em supressão momentânea das EV. Em seguimento
de 06 meses pós procedimento, o
paciente permaneceu assintomático. Este caso enfatiza o potencial uso
do seio coronário, como abordagem
menos invasiva para suprimir TV/EV
epicárdicas, quando outras estratégias falham.
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Reportamos o caso de um paciente de 49 anos apresentando episódios recorrentes de palpitação no
último ano. Apresenta como comorbidades: diabetes melito tipo 2,
dislipidemia, hipertensão e apneia
do sono, todas com controle adequado. Eletrocardiograma (ECG)
demonstra ritmo sinusal com múltiplas extrassístoles ventriculares
(EV), monomórficas com padrão
de bloqueio de ramo direito (BRD)
e eixo do QRS inferior, sugerindo
origem em ventrículo esquerdo (Figura 1). Ecocardiograma dentro da
normalidade. Holter de 48 horas
revelou EV isoladas, bigeminadas
e trigeminadas, com 30% de ESV.
Cineangiocoronariografia apresentou coronárias normais. Paciente
apresentava-se sintomático, apesar
de tentativas de tratamento com
Betabloqueador (BB), Bloqueador
de canal de cálcio (BCC) e Propafenona. Ele foi referenciado à clínica
de Eletrofisiologia da McGill University Health Centre (MUHC). Devido
a significância dos sintomas do paciente, ele foi submetido a estudo
eletrofisiológico invasivo (EEF) para
ablação das ESV.

Estudo eletrofisiológico
A abordagem retrógrada foi realizada utilizando-se um cateter de
ablação (Smarttouch 3.5mm, Biosense, Diamond Bar, CA) para mapeamento do ventrículo esquerdo.
Programação atrial, estimulação
ven
tricu
lar e infusão de isoproterenol foram consideradas para indução da EV, caso não houvesse
batimentos ectópicos basais para

identificar sítio de origem. Pouca relação foi encontrada entre a
morfologia estimulada no endocárdio do ventrículo esquerdo e a
EV clínica (Figura 2A/2B). O cateter
de ablação foi introduzido no Seio
Coronário e demonstrou ativação
precoce (-33ms) do QRS na região
distal da veia cardíaca maior (VCM)
(Figura 2C). Esta ativação encontrava-se próxima da origem da
veia interventricular anterior (VIA)
e com uma concordância de 97%
(Figura 3B) no ECG 12/12. A ablação
por radiofrequên
cia foi realizada
no local da ativação precoce, através da veia cardíaca maior, usando
um cateter irrigado com potência entre 10 e 30 Watts por tempo
aproximado de 300 segundos resultando na supressão da EV. Para
garantir que o sistema coronário
esquerdo permanecesse seguro,
durante a ablação, a angiografia
coronária recente foi integrada à
fluoroscopia em tempo real. Uma
margem segura do óstio coronariano foi mantida durante a ablação
por radiofrequência (Figura 3).

Discussão
A ablação de EV/TV idiopáticas originárias do epicárdio é um procedimento bastante complexo. Diferentes estratégias costumam ser
usadas com a abordagem subxifóide, sendo considerada padrão ouro
apesar de mais invasiva. Apesar de
a abordagem retrógrada através do
endocárdio ser essencial para localizar e realizar a ablação das EV/TV,
que se correlacionam com as morfologias das EV/TV clínicas, esta não
costuma apresentar sucesso nas
arritmias de origem epicárdica.
www.sobrac.org
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Figura 1. ECG de base demonstrando ritmo sinusal com múltiplas EV com padrão de BRD e eixo inferior.

A

B

C

Figura 2. A) Mapeamento retrógrado em abordagem a partir do VE com morfologias diferentes de EV. B) Mapeamento através
do Seio Coronário demonstrando etiologia idêntica das EV. C) Extrassístoles espontâneas pré-ablação.
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A

B

Figura 3. A) Fluoroscopia demonstra posição do cateter de mapeamento em região distal da VCM/VIA. B) Mapa de ativação e
ablação com sucesso do local. A ativação mais precoce foi localizada na origem da VCM/VIA.

Acesso anterógrado, desde o átrio
esquerdo através de punção transeptal, também é usado na ablação
de taquicardia de via de saída do
ventrículo esquerdo. Estima-se que
9-15% das EV/TV epicárdicas originam-se adjacentes anatomicamente ao seio coronário1,2. Ablação por
cateter, através das veias cardíacas,
surgem como uma alternativa eficaz para supressão dos focos quando a abordagem padrão não obtém
sucesso. Até onde conhecemos,
Stellbrink et al reportou o primeiro caso de ablação de TV pelo seio
coronário após falha do método endocárdico tradicional3. Sobre TV/EV
epicárdicas, Bogun et al reportou
ablação via seio coronário em 11 dos
33 pacientes com 90% de sucesso1.
Na sua última série de 27 pacientes,
utilizando o seio coronário, apresentou 74% de taxa de sucesso, sem
complicações imediatas ou tardias
reportadas4.
Similarmente, em uma série de 39
pacientes, obteve-se uma taxa de
70% de sucesso na ablação por radiofrequência2. A ablação por radiofrequência com cateter irrigado é a
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técnica padrão-ouro para ablação
de TV ou EV, sendo capaz de criar
lesões maiores e mais profundas
quando comparada com a técnica
de crioablação. Contudo, existem relatos de ablações inefetivas através
da veia cardíaca maior (VCM) devido
à grande impedância, que impossibilita a entrega de energia necessária para supressão da arritmia. A aplicação de maiores níveis de energia
pode ocasionar perfuração cardíaca
ou injúria das artérias coronarianas.
Crioablação pelas veias cardíacas
pode ser usada como uma técnica
alternativa, caso a ablação por radiofrequência se mostre falha na
supressão da arritmia5.

Conclusão
Nosso caso demonstra uma estratégia possível de ser aplicada aos casos
de extrassístoles ventriculares que
apresentam origem epicárdica frente às técnicas tradicionais utilizadas.
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Arritmias e prevenção de morte súbita
na doença de chagas

Extrassistolia ventricular é a arritmia mais comum na Cardiopatia
Chagásica Crônica (CCC) e não, necessariamente, requer tratamento
em pacientes com fração de ejeção
ventricular preservada. O tratamento não é rotineiramente necessário, também, em portadores de arritmia ventricular complexa e TVNS
assintomática quando a fração de
ejeção ventricular é preservada.
Em pacientes sintomáticos, beta-
bloqueadores são uma boa opção
de tratamento.
As recomendações para tratamento
de arritmia ventricular em portadores de função ventricular deprimida
ainda não são claras. Amio
darona,
droga de escolha nestes pacientes,
não é isenta de efeitos colaterais.
Apesar de não se ter, ainda, evidências da redução da mortalidade, a
Amiodarona é efetiva na redução
da densidade de arritmias nestes
casos.
Portadores de CCC apresentam
uma maior possibilidade de arritmias potencialmente fatais, como
taquicardia ventricular, fibrilação
ventricular e morte súbita de origem cardíaca, do que outras etiologias de cardiomiopatia.
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Os Cardioversores Desfibriladores
Implantáveis (CDI) são, até o mo
mento, comumente indicados co
mo prevenção secundária após
taquicardia ventricular documentada, fibrilação ventricular ou morte
súbita abortada. O grande benefício ocorre em pacientes com fração de ejeção ventricular esquerda
abaixo de 40%. Há consenso de que
pacientes com CCC, que foram recuperados de parada cardíaca e
que tenham síncope secundária a
taquicardia ventricular documentada ou que apresentem taquicardia
ventricular sustentada induzida no
estudo eletrofisiológico, devem recebem CDI, independente da fração de ejeção ventricular esquerda.
Amiodarona é, também, uma medicação importante no manejo
dos portadores de CDI, para evitar
terapias. Pacientes portadores de
CCC podem ter terapias frequentes decorrentes de tempestades
arrítmicas e a grande densidade de
terapias pode ser danosa, contribuir
para a mortalidade e aumentar a
disfunção ventricular. A combinação de Amiodarona e betabloqueadores, nestes casos, costuma ser
eficaz na redução do número de
terapias.

Claudia da Silva Fragata

Ablação da taquicardia ventricular,
principalmente após falha na terapêutica medicamentosa, é opção
para tratar portadores de CCC que
apresentam taquicardias ventriculares recorrentes. A taquicardia
ventricular nestes casos, geralmente, ocorre por mecanismo de reentrada e o objetivo da ablação é
identificar e interromper o circuito
através de ablação dos istmos. Criterioso e extenso mapeamento é
necessário, pois múltiplos circuitos
arritmogênicos geralmente estão
presentes. O foco mais comum de
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arritmias nestes indivíduos é a parede inferolateral basal do ventrículo
esquerdo. Entretanto, um terço dos
circuitos está localizado epicardicamente, requerendo mapeamento
epicárdico para uma ablação bemsucedida.
A ablação das taquicardias ventriculares está recomendada por consenso de especialistas em 4 situações para portadores de CCC:
1. Taquicardia ventricular monomórfica sustentada recorrente apesar
de tratamento medicamentoso,
quando medicações antiarrítmicas não são bem toleradas ou não
são desejadas;
2. Controle de taquicardia ventricular incessante ou tempestade
arrítmica que não é resultado de
causa reversível;

3. Taquicardia ventricular por reentrada ramo a ramo ou taquicardia
ventricular fascicular;
4. Taquicardia ventricular polimórfica sustentada ou fibrilação ventricular que é refratária à terapêutica antiarrítmica ou em que se
suspeita que se possa fazer ablação do gatilho da arritmia.
O estudo CHAGASICS (que avalia
Amiodarona versus CDI na prevenção primária de morte súbita na
CCC) está em andamento e se espera que ele auxilie na conduta em
relação à prevenção primária de
morte súbita nestes indivíduos.
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