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quote-left
M E N SAG E M
D O E D ITOR
Prezados associados,
Nesta edição do jornal da SOBRAC gostaria
de agradecer o crescente envio de artigos
pelos nossos associados médicos e profissionais aliados. Notamos que todos estão
confortáveis em utilizar esta publicação
como um canal de comunicação. Isto permite tanto a
divulgação dos respectivos serviços como a interação
entre os associados neste período de pandemia e comunicação predominantemente “on line”.
Um grande abraço e obrigado a todos,
José Mário Baggio Jr.

16. Exames provocativos de isquemia
miocárdica em pacientes com
dispositivos cardíacos
eletrônicosimplantáveis
23. Ponto de vista: as cinco “ondas
(malignas) da eletrocardiografia”
26. Nos marca-passos (MP)
atrioventriculares, a busca de condução
intrínseca deve ser sempre ativada?
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TECNOLOGIA AVANÇADA
PARA MAXIMIZAR A
RESPOSTA À TRC
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EFFECTIVCRT™ Diagnóstico:
n

Para uma boa resposta à TRC é necessário um percentual elevado de
estimulação ventricular [2,4];

n

Um elevado percentual de estimulação não implica, necessariamente,
em captura eficaz [5];

n

O EFFECTIVCRT™ Diagnóstico identifica o percentual de estimulação
ventricular efetiva;

n

Os valores de efetividade da estimulação são observados na tela do
Quick Look™ II.

BiV= BIVENTRICULAR | VE = VENTRICULO ESQUERDO
VD = VENTRICULO DIREITO | TRC = TERAPIA DE RESSINCRONIZAÇÃO CARDIACA

EFFECTIVCRT™ Durante FA:
n
n
n

1.
2.
3.

Até 40 % dos pacientes com IC e que recebem TRC apresentam
episódios de FA [3];
A presença de FA comumente impede a entrega ideal de TRC;
O EffectivCRT™ durante FA:
Promove ajustes automáticos na frequência de estimulação baseadas
nas capturas ventriculares efetivas;
Propicia uma captura eficaz máxima com um aumento mínimo da
frequência cardíaca sobre a frequência intrínseca;
Leva a 15% de incremento na TRC efetiva durante episódios de FA [2].

IC = INSUFICIÊNCIA CARDIACA; | TRC = TERAPIA DE RESSINCRONIZAÇÃO CARDÍACA;
FA = FIBRILAÇÃO ATRIAL

O PERCEPTA™ MRI (CRTP)
e o CLARIA™ MRI (CRTD)
incluem:

DTMA2Q1
CLARIA MRI™ QUAD CRT-D SURESCAN™ DF1
10339190657
DTMA2D1
CLARIA MRI™ CRT-D SURESCAN™ DF1
10339190657
DTMA2D4
Claria MRI™ CRT-D SureScan™ DF4DF1
10339190657
DTMA2QQ
Claria MRI™ Quad CRT-D SureScan™ DF4
10339190657

W4TR04
Percepta Bipolar Quad
10339190708
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Formato anatômico
PhysioCurve™;

Uma opção segura [11] para
pacientes com IC crônica e nãorespondedores à TRC;

n

Algoritmos de otimização TRC:
AdaptivCRT™, EffectivCRT™
Diagnóstico e EffectivCRT™
durante FA;

Administra 2 pulsos via dois
pólos distintos do eletrodo de
VE com amplitudes e intervalos
programáveis;

n

Captura uma área mais extensa
do ventrículo esquerdo;

n

Promove uma resposta
hemodinâmica aguda
semelhante ou superior à TRC
convencional [17];

n

Promove resultados superiores
na TRC de pacientes crônicos
[14].

Ressonância magnética 3T de
corpo inteiro;

n
n

n

Otimização CardioSync™;

n

Teste automático de VE
VectorExpress™ 2.0 com retardo
elétrico do VE;

n

Tecnologia SmartShock™*;

n

Função diagnóstica Cardiac
Compass™ com monitoramento
do acúmulo de fluidos OptiVol™
2.0;

n

Modo MVP™ com diagnóstico
mediante o Controle de captura
em todas as câmaras;

n

Estimulação multiponto;

RESSINCRONIZADORES CARDÍACOS - CRT-P
W1TR04
Percepta Bipolar IS1
10339190708

n

n

CARDIOVERSORES DESFIBRILADOR CRT-D

ESTIMULAÇÃO
MULTIPONTO (MPP):

TRC = Terapia de Ressincronização Cardiaca
FA = Fibrilação Atrial
*= Inclui apenas no CLARIA CRTD MRI™

IC = Insuficiência Cardiaca;
TRC = Terapia De Ressincronização Cardíaca;

[11] Gutleben KJ, et al. Multisite Left Ventricular Pacing is
Safe and Improves Cardiac Hemodynamic in Heart Failure
Patients—Results from a 1-monthFollow-up Study.
Cardiostim. 2012; Abstract PO2-41.
[14] Pappone C, Ćalović Ž, Vicedomini G, et al. Multipoint
left ventricular pacing improves acute hemodynamic
response assessed with pressure-volume loops in
cardiac resynchronization therapy patients. Heart
Rhythm. Março de 2014;11(3):394-401.
[17] Acute Hemodynamic Response to Regular
Biventricular Pacing and Multispot Left Ventricular
Pacing in Cardiac Resynchronization Therapy Patients.
Cornelussen R, Sokal A, Kowalski O, Sterlinski M, Van
Heuverswyn F, Rinaldi CA, Vanderheyden M, Khalameizer
V, Francis D, Maus B, Stegemann B. Medtronic iSpot Study.

quote-left
MENSAGEM
DO PRESIDENTE

SOBRAC

Prezados associados da SOBRAC,
Estamos chegando ao fim de 2020. Um ano difícil e com muitos desafios para a
SOBRAC.Certamente, a maior expectativa esteve relacionada ao nosso Congresso
Anual. Pela primeira vez virtual, chegou sobrecarregado de incertezas, embora o
planejamento tenha sido extremamente rigoroso e profissional. Um sucesso!
O Congresso SOBRAC 2020 está marcado em nossa história, para sempre. O alicerce deste sucesso
foi formado essencialmente pelos associados. Marcaram presença, alavancaram movimento,
participaram, debateram. Mais de 28 mil conexões em 4 dias, realizadas por mais de 1600 pessoas.
Orgulho enorme!
Além dos associados, todos que estiveram envolvidos na realização desta difícil missão devem
ser reconhecidos como fundamentais: parceiros patrocinadores, equipe técnica, administrativa e
logística, além das assessorias de comunicação e jurídica. A Diretoria do biênio 2020-2021, com o
apoio incondicional do Conselho Deliberativo, não poupou esforços para seguir firme no caminho
que apontava para o êxito.
Agora, com a sensação de termos cumprido este dever, olhamos para frente observando os
desafios que já encostam em nossos pés. Seguiremos comprometidos! Trabalhando para que a
presença da SOBRAC seja sempre forte, a competência científica seja sempre imprescindível e a
integração com especialistas e leigos seja sempre crescente.
Muito obrigado a todos! O agradecimento está na ordem do dia.
Ricardo Alkmim Teixeira
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CONGRESSO VIRTUAL DA SOBRAC ATRAIU
MAIS DE 1600 CONGRESSISTAS
Com um público de mais de 1600 congressistas, o congresso da SOBRAC 2020 aconteceu totalmente on-line entre os dias 05 e 08 de novembro e foi considerado um sucesso de audiência

Com mais de 28 mil acessos, foram realizadas 33 sessões científicas com a participação de convidados nacionais e internacionais.
“Foi um grande desafio realizar o nosso maior evento científico de forma virtual, mas os números e as
reações dos colegas falam por si só. Sentimento de dever cumprido e gratidão aos participantes”, fala
Ricardo Alkmim Teixeira, presidente da SOBRAC.
Os congressistas que quiserem rever algum conteúdo podem fazê-lo na plataforma do evento. As
aulas gravadas estão disponíveis no site: www.sobrac2020.com.br. A partir do loby principal, clique
em Salas e as aulas estarão separadas por dia de apresentação. Basta selecionar a data, tema e a
palestra desejada. “Vamos aproveitar o formato virtual para disponibilizar o conteúdo científico aos
nossos especialistas garantindo mais uma forma de educação continuada e valorização profissional”,
finaliza o presidente da SOBRAC.
6
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NÚMEROS DO
CONGRESSO

USER Inscritos:
1.660

MICROPHONE Convidados
Aliados: 5

DESKTOP Acessos:
28.006

MICROPHONE Convidados
Internacionais: 20

MICROPHONE Palestrantes
Nacionais: 97

FILE Trabalhos
Recebidos: 100
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PREMIAÇÕES DOS MELHORES TEMAS LIVRES 2020
MELHOR TEMA LIVRE - SESSÃO EDUARDO SOSA
1º LUGAR - CERTIFICADO DE MELHOR TEMA LIVRE 2020 + R$ 10.000,00 (Dez mil reais)
Patrocínio da SOBRAC
1375 - Ingestão de bebidas alcoólicas e risco de fibrilação atrial: análise de um limite
de consumo responsável em cardiopatas: Martino Martinelli Filho; Sergio Freitas Siqueira; Aline
Loriene Souza; Aline Nair Baggio Mota; Raphael Fraga Alvarenga; Silvana Nishioka; Anisio Alexandre
Pedrosa; Lucas Albuquerque Chinelatto; Caio Heiji Matoba; Roberto Costa - INCOR-HCFMUSP
2º LUGAR - CERTIFICADO DE SEGUNDO MELHOR TEMA LIVRE 2020 + R$ 7.000,00 (Sete mil reais)
Patrocínio da SOBRAC
1353 - Efetividade e segurança da remoção de cabos-eletrodos transvenosos de marca-passos
e desfibriladores implantáveis no cenário da prática clínica real: Roberto Costa; Katia Regina da
Silva; Elizabeth Sartori Crevelari; Wagner Nascimento; Tatiana Satie Kawauchi; Martino Martinelli Filho;
Fabio Biscegli Jatene; Thiago Gonçalves da Silveira - Instituto do Coração (INCOR) do HCFMUSP
3º LUGAR - CERTIFICADO DE TERCEIRO MELHOR TEMA LIVRE 2020 + R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)
Patrocínio da SOBRAC
1361 - Utilidade do Resync Escore para predição de resposta a terapia de ressincronização
cardíaca em insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida: Luiz Eduardo Montenegro
Camanho; Ricardo Mourillhe-Rocha; Lucas Carvalho Dias; Luiz Antonio Oliveira Inacio Junior;
Charles Slater; Gustavo Vignoli dos Santos; Eduardo Benchimol Saad - UERJ/ Hospital Pró-Cardíaco

MELHOR TEMA LIVRE PROFISSIONAIS ALIADOS
CERTIFICADO DE MELHOR TEMA LIVRE DE ALIADOS + INSCRIÇÃO CONGRESSO SOBRAC 2021
1354 - Quantidade de sintomas e qualidade de vida relacionada à saúde em pacientes com
fibrilação atrial: Priscila Moreno Sperling Cannavan¹; Fernando Piza de Souza Cannavan¹;
Henrique Ceretta Oliveira¹; Ulla Walfridsson²; Maria Helena Baena de Moraes Lopes¹
- 1.Universidade Estadual de Campinas – Brasil; 2.Linköping University – Suécia

PREMIAÇÃO MEGACURSO 2020
MELHOR CASO CLÍNICO - CERTIFICADO DE MELHOR CASO CLÍNICO APRESENTADO
NO CONGRESSO 2020 + APARELHO CARDIOLIGHT
Patrocínio: CARDIOS SISTEMAS
1432 - Sarcoidose cardíaca como fenocópia de cardiomiopatia arritmogênica de ventrículo direito:
Natália Quintella Sangiorgi Olivetti; Maira Rodrigues Oliveira Pimenta; Luciana Sacilotto; Denise Tessariol
Hachul; Gabrielle D’arezzo Pessente; Theo Granem; Jose Eduardo Krieger; Pedro Veronese; Sávia
Christina Pereira Bueno; Tan Chen Wu; Carina Hardy; Cristiano Faria Pisani; Alexandre da Costa Pereira;
Mauricio Ibrahim Scanavacca; Francisco Carlos da Costa Darrieux. - INCOR, SAO PAULO - SP - BRASIL.
MELHOR SCORE DA PLATEIA - CERTIFICADO DE MELHOR SCORE NA VOTAÇÃO INTERATIVA
DE CASOS CLÍNICOS + TABLET
Patrocínio da SOBRAC
Kárila Scarduelli Luciano
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quote-left
80 MIL PESSOAS FORAM IMPACTADAS PELA CAMPANHA
“CORAÇÃO NA BATIDA CERTA 2020”
Realizada totalmente on-line devido à pandemia, a tradicional campanha da SOBRAC
focou as suas ações nas redes sociais com a realização de lives, apoio de influenciadores,
posts específicos e vídeos explicativos

Durante o mês de novembro, a SOBRAC realizou a 14ª edição da Campanha “Coração na Batida Certa” com o objetivo de orientar e conscientizar a população sobre os principais sinais e sintomas de
uma arritmia cardíaca, doença que atinge milhares de pessoas em todo o mundo e é responsável
pela morte súbita de muitos brasileiros. “Algumas arritmias cardíacas podem acometer 1 em cada 4
pessoas ao longo da vida, podendo resultar em consequências graves, como insuficiência cardíaca
e derrame cerebral (AVC). Além disso, as arritmias são responsáveis pela morte súbita de cerca de
300 mil pessoas todos os anos no Brasil”, explica Ricardo Alkmim Teixeira, presidente da SOBRAC.
Desde 2007 o assunto é abordado pela instituição e, devido a sua importância, foi criado o Dia Nacional de Prevenção de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, comemorado anualmente em 12 de
novembro, data que já faz parte do calendário do Ministério da Saúde. “A missão é divulgar e alertar
a população leiga e profissional sobre os principais sinais e sintomas de uma arritmia cardíaca”,
explica Carlos Kalil, coordenador da campanha.
Neste ano, devido a pandemia, as redes sociais da SOBRAC foram os principais canais de comunicação
e distribuição de informações da campanha. “Como não tivemos a oportunidade de realizarmos as nossas ações presenciais devido a pandemia do coronavírus e para ampliar as mensagens da campanha,
estamos mobilizando toda a sociedade para, literalmente, vestir a camisa e aderir à campanha com orientações em mídias sociais e imprensa”, conta Carlos Kalil.
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ALCANCE DA
CAMPANHA CORAÇÃO
NA BATIDA CERTA 2020

video
Produção de 3 vídeos
educativos sobre as
arritmias cardíacas

instagram
Produção de 4 LIVES
que estão disponíveis
no Instagram
da SOBRAC
Wilson Simoninha
E foi exatamente o que aconteceu. A SOBRAC
distribuiu camisetas para associados e influenciadores que literalmente a vestiram e divulgaram a campanha em suas redes. Através dessa
participação, a mensagem da campanha chegou
a mais de 80 mil pessoas, teve mais de 230 comentários, 2.228 likes e 3.189 reações positivas.
As arritmias cardíacas são alterações elétricas que provocam modificações no ritmo das
batidas do coração. Elas podem se apresentar
na forma de batimentos irregulares, taquicardia (quando o coração bate rápido demais) e
bradicardia (quando as batidas são muito lentas). Quando não é tratada, a arritmia cardíaca pode resultar em morte súbita. “Por isso a
importância desta campanha no sentido de
orientar a população sobre como reconhecer
os sinais e sintomas e quais medidas preventivas podem ser tomadas para evitar o AVC e a
parada cardíaca, por exemplo”, finaliza Ricardo
Alkmim Teixeira, presidente da SOBRAC.

users
Mais de
80 mil pessoas
alcançadas

users
Participação
de influencers e times
de Futebol como
Corinthians e Grêmio

thumbs-up
2.228 likes
no Instagram

comments
230 comentários
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CONEXÃO SOBRAC: NOVO PROGRAMA DE PODCAST DA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARRITMIAS CARDÍACAS
A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) lançou o seu novo programa de
podcast, o “Conexão SOBRAC”

Criado no final de 2020, o novo programa tem o intuito de estruturar uma ferramenta de comunicação que chegasse de forma direta e objetiva aos arritmologistas brasileiros. “Neste ano tão
desafiador para todos nós, nos reinventamos para proporcionar todas as formas de atualização e
aproximação aos nossos associados”, acrescenta Ricardo Alkmim Teixeira, presidente da SOBRAC.
O primeiro episódio foi ao ar no dia 6 de novembro de 2020 com a participação de Ricardo Alkmim
Teixeira, Júlio César de Oliveira e Alexsandro Fagundes que debateram sobre os novos horizontes
na estimulação cardíaca implantável. Os episódios estão sendo disponibilizados quinzenalmente
nas diversas plataformas de áudio como: Spotify, Soundcloud, Itunes e Deezer.
Para o futuro, a SOBRAC tem a pretensão de continuar avançando, aperfeiçoando e inovando o
projeto. Afinal, o podcast é uma ferramenta com potencial ilimitado de crescimento e pode atingir
a todos os ouvintes de uma forma objetiva e direta.
Em breve todos os episódios também serão disponibilizados no site da SOBRAC. Acompanhe!

12
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quote-left
CERTIFICADOS DO
CONGRESSO VIRTUAL
SOBRAC 2020 JÁ
ESTÃO DISPONÍVEIS
Os certificados do XXXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE ARRITMIAS CARDÍACAS já estão
disponíveis para download e impressão.
Para acessar, clique no botão abaixo e insira
seu nome no sistema de certificados para
efetuar a impressão.
Se ocorrer qualquer problema basta entrar
em contato com a organização:
Envelope contato@rvassessoriaemeventos.com
Phone (41) 3524.0758
WHATSAPP (41) 9.99616816
Clique e acesse seu certificado

CONECTE-SE COM A SOBRAC
A SOBRAC está presente em diversos canais de comunicação
levando informações atualizadas e importantes para os seus
associados e à população geral. Para ficar sempre por dentro
das atividades da SOBRAC, siga-nos nos canais:
facebook facebook.com/sobrac

instagram instagram.com/sobrac

Twitter twitter.com/SobracO

Youtube� youtube.com/user/Sobrac1

linkedin linkedin.com/company/sociedade-brasileira-de-arritmias-cardiacas
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CONTRIBUA PARA A PRÓXIMA EDIÇÃO
DO JORNAL DA SOBRAC Nº 51
Sua contribuição para o Jornal da SOBRAC é muito importante! O jornal fica disponível
no site da SOBRAC, além de ser enviado por e-mail a todos os associados

O objetivo do nosso Jornal é consolidá-lo como importante instrumento de divulgação e comunicação entre os associados e entre os cardiologistas clínicos da SBC. Discussão de artigos
científicos, casos clínicos e temas relevantes na área de Arritmias Cardíacas seguem como temas importantes para o Jornal.
Além disto, queremos oportunizar espaço para outras matérias como: apresentação das diferentes
equipes/grupos e seus respectivos laboratórios, apresentação dos programas de Residência ou
Pós-Graduação, divulgação de teses/pesquisas em andamento, divulgação de histórias e vivências
médicas ou não médicas consideradas de interesse pelo associado. Para o sucesso do Jornal da
SOBRAC é fundamental contarmos com a participação efetiva dos associados.
Encaminhe as suas colaborações por meio do e-mail: secretaria@sobrac.org.
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EXAMES PROVOCATIVOS DE ISQUEMIA MIOCÁRDICA
EM PACIENTES COM DISPOSITIVOS CARDÍACOS
ELETRÔNICOS IMPLANTÁVEIS
Autores
Gustavo Chiari Cabral, Gabrielle Lima
Pinto, Andres Di Leoni Ferrari, Jessica
Caroline Feltrin Willes, Paulo Ricardo
Avancini Caramori.
Introdução
Cada vez mais presentes na nossa clínica diária,
os pacientes com dispositivos cardíacos eletrônicos implantados (DCEI), seja marcapasso definitivo (MPd), cardiodesfibrilador implantável (CDI)
ou dispositivo de terapia de ressincronização
cardíaca (TRC) podem apresentar sintomas
clínicos sugestivos de isquemia miocárdica. Os
tratamentos cada vez mais sofisticados, conjuntamente ao avanço dos tratamentos medicamentosos e à ação esses dispositivos em populações específicas, permitem maior sobrevida dos
pacientes e, portanto, aparição de afecções cardiacas concomitantes. Isto traz associada a necessidade cada vez mais crescente de avaliação
diagnóstica, e nos leva a buscar maneiras menos
agressivas e mais acuradas para realizá-los com
segurança e eficácia. O objetivo desse artigo é
revisar a literatura em busca de evidências que
nos permitam tentar padronizar os métodos de
avaliação de isquemia miocárdica na vigência
de operação destes DCEI durante a realização
da fase de estresse miocárdico, assim evitando o uso de medicações e como ferramenta de
substituição ao estresse físico pelo aumento artificial da frequência cardíaca (Fc) nos pacientes
com doença do nó sinusal e/ou atrioventricular.
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Fundamentação
Seguramente, a doença isquêmica encontra-se
entre os maiores temores e representa uma
enorme parcela dos atendimentos médicos nos
mais diversos centros. No entanto, a investigação
de isquemia nos pacientes portadores de DCEI
ainda é um campo que carece de observação
e estudos devido as alterações, principalmente
mecânicas e elétricas, geradas pelo seu modo de
funcionamento.
Dentre os métodos já consagrados de investigação das doenças isquêmicas agudas e/ou
crônicas, as indicações e resultados mantêm-se
irrefutáveis quando a análise anatômica com
angiografia coronária ou angiotomografia de
coronárias são os métodos empregados. Por
outro lado, a busca por isquemia utilizando-se de
métodos indiretos ainda gera muita discussão,
visto que a maioria deles se baseia em alterações
eletrocardiográficas e mecânicas do músculo
cardíaco, sendo essas as principais alterações
comumente encontradas nos pacientes portadores destes dispositivos.
Revisão
Teste Ergométrico
O teste ergométrico (TE) é útil em pacientes portadores de DCEI e deve ser realizado preferencialmente em ambiente hospitalar nestes casos.
Existem protocolos propostos preferencialmente
para pacientes com dispositivos, porém segundo as diretrizes voltadas para a realização do
exame, esses não são superiores aos protocolos
usados convencionalmente (1).
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Para a realização do exame com segurança, é
importante o conhecimento do sistema a ser
avaliado (com ou sem CDI associado), e a programação base: frequência cardíaca mínima e
máxima, se há algum tipo de sensor de resposta
de Fc programado (modo “R”). A realização do
TE neste contexto auxilia na avaliação de arritmias, eficácia do tratamento medicamentoso
e determinação da capacidade funcional dos
pacientes, assim como investiga eventuais disfunções dos dispositivos, programação dos biossensores à atividade física, permitindo a melhor
programação desses.
Os sensores ou biossensores correspondem a
uma ferramenta programável do dispositivo que
permite a regulação da Fc conforme os estímulos
externos ou até mesmo do próprio organismo,
através da percepção de movimentos verticais
e horizontais, vibrações e temperatura corpórea,
alterações de pH do sangue, variação do QT, da
ventilação-minuto e volume sanguíneo no ventrículo direito - com especificações variáveis de
acordo com cada fabricante.
Na presença de DCEI, o eletrocardiograma (ECG)
pode ou não evidenciar espículas, dependendo
da demanda de Fc do paciente naquele momento, e que se apresentam como artefatos elétricos
decorrentes do estímulo elétrico artificial pelo
dispositivo. Com a evolução tecnológica, essas
se tornaram cada vez mais sutis ou até mesmo
imperceptíveis ao ECG (estimulação bipolar).
Em particular nos MPd a deflagração pode estar
inibida pelo ritmo intrínseco do paciente naqueles se supera a Fc básica programada, ou esperada como constante nos pacientes dependentes
ou com dispositivo de TRC.
Exceto na vigência de estimulação atrial isolada
e condução intrínseca durante 100% do tempo
aos ventrículos permitindo a evidência de QRS
nativo (a presença de qualquer ativação artificial ventricular pode desencadear fenômeno
de memória elétrica alterando a repolarização

com inversão da onda T do ECG), é observado,
frequentemente, a presença de morfologia aberrante do QRS. Dependendo do tipo de dispositivo e local da implantação do eletrodo ventricular
e, ainda da programação, podem se apresentar
com padrão de bloqueio de ramo esquerdo ou
direito impossibilitando correta avaliação do segmento ST ao teste provocativo de isquemia Desta
forma, na presença de DCEI, a análise de isquemia torna-se prejudicada devido às alterações secundárias decorrentes dos padrões de QRS descritos, sendo considerada classe III para sua utilização
pela diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia
(2), com exceção de quando é associado a outros
métodos com avaliação de imagem concomitante
ou quando o objetivo do exame for avaliar capacidade funcional ou carga de arritmias.
Particularmente nos pacientes com CDI implantado, deve-se atentar para a possibilidade de
deflagração de terapias antiarrítmicas durante o
aumento da frequência cardíaca ao exame. É de
suma importância portanto, conhecer as faixas
de Fc e terapias programadas, com objetivo de
interromper o esforço 10 a 20 batimentos abaixo
dessas.
Ressonância Magnética
Estima-se que aproximadamente 70% dos pacientes portadores de DCEI terão algum exame
de ressonância magnética (RM) indicada em algum momento para avaliação de suas comorbidades. A RM cardíaca constitui uma alternativa na avaliação de isquemia miocárdica em
casos de janelas desfavoráveis no ecocardiograma e baixas resoluções na medicina nuclear,
embora a sua utilização para investigação de isquemia em pacientes portadores de DCEI, com
stress induzido pelo marcapasso, os dados são
escassos. Contudo, integra a avaliação da contratilidade global e segmentar, da função biventricular, da perfusão e viabilidade miocárdica,
da quantificação da área de infarto e não utiliza radiação ionizante ou contraste potencialmente nefrotóxico. O teste de estresse farma-
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cológico pode ser realizado com dobutamina
e agentes vasodilatadores (adenosina, dipiridamol e regadenoson).
Há menos de uma década que os MPd se tornaram compatíveis e seguros para a realização
de RM no Brasil, e menos tempo ainda para os
dispositivos de CDI e TRC.
Rodeados de especificações técnicas e de acompanhamento estritas, e desde que sigam as orientações recomendadas pelo fabricante. São classificados como condicionais e não condicionais
para RM. Os condicionais são aqueles nos quais
a exposição ao campo magnético não representa
riscos ao paciente, e desde que o sistema implantado de cabos e eletrodos sejam do mesmo fabricante. Os demais são os dispositivos não condicionais de RM.
Algumas medidas de segurança devem ser respeitadas na hora do exame em pacientes com
DCEI condicionais, como monitorização do
ritmo cardíaco e sinais vitais, presença equipe
qualificada e equipamentos para atendimento
imediato de intercorrências. Inicialmente, a segurança da realização de RM em pacientes com
DCEI se dava com zonas de exclusão, evitando tórax, região cervical e abdome superior, no
entanto, posteriormente foi autorizado para o
corpo inteiro com segurança. Alguns critérios de
exclusão devem ser respeitados, como presença
de cabos ou eletrodos abandonados, eletrodos
não condicionais ou epicárdicos, bem como
implantes há menos de 6 semanas, dispositivos
não torácicos e em crianças. Esses devem ser
manejados como dispositivos não condicionais.
Ainda, os pacientes com CDI devem ter asseguradas as terapias de antitaquicardia e recomenda-se, também, que a bateria esteja com carga
superior a 30%.
Desta forma, como estabelecido pelas Diretrizes
(4), o médico estimulista tem grande importância
na avaliação rotineira do paciente em relação ao
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exame neste cenário. Todos os dispositivos devem
ser avaliados antes e após a realização da RM para
corroborar a indicação em segurança, a liberação
para realização e o fornecimento de dados como:
se dispositivo é condicional, se ha à presença
da função auto detect (3,4) ou similar, se a programação será feita por membro de sua equipe
ou se é possível a realização do exame sem a necessidade de reprogramação, embora ressalta-se
que no momento atual da tecnologia disponível
no pais, a maioria necessita de reprogramação
para o modo assíncrono ou similar, tornando o
dispositivo indiferente ao campo magnético. Em
alguns casos de dispositivos mais modernos, estes se programam automaticamente em modo
de segurança ao detectar a presença de campo
magnético intenso, evitando choque inapropriado no caso do CDI, com retorno à programação
original logo após o exame, evitando assim o risco
de competição do modo assíncrono com o ritmo
intrinseco do paciente ou com potencial geração
de arritmias sintomáticas como a síndrome do
marcapasso.
Há registros de casos de realização de RM em
pacientes com dispositivos não condicionais
sem efeitos adversos, porém seu uso ainda não
está validado para o uso rotineiro. Se o exame
for essencial, alguns artigos sugerem que sejam realizados com reprogramação do dispositivo, presença do estimulista, com os devidos
parâmetros de segurança, com duração menor
que 40 minutos e campo menor ou igual a 1,5
T. É importante salientar que pode ocorrer disfunção do dispositivo e ser necessário estimulação cardíaca temporária.
Ecocardiografia
O ecocardiograma possibilita avaliação funcional global e segmentar do ventrículo esquerdo
em repouso ou associado ao estresse visando
a investigação de isquemia miocárdica. Para
pacientes com MPd, o diagnóstico não invasivo
de doença arterial coronariana é prejudicado
pelas alterações na análise eletrocardiográfica
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secundárias ao ritmo artificial proveniente do
ventrículo direito. O estresse na avaliação ecocardiográfica se torna uma opção eficaz nestes
pacientes, permitindo a análise do espessamento
sistólico da parede e do movimento da parede do
ventrículo esquerdo, o qual pode ser influenciado pela estimulação ventricular. As alterações no
miocárdio isquêmico se iniciam por heterogeneidade de perfusão, alterações metabólicas, seguidas por disfunção diastólica e disfunção miocárdica sistólica regional precedendo as alterações
isquêmicas no ECG e, eventualmente, a clínica de
angina. Tal fato mostra a importância diagnóstica
do exame ecocardiográfico, principalmente associado a carga de trabalho, que podem ser através
de exercício (preferível sempre que possível), medicamentosa e através de estimulação atrial ou
programação externa do DCEI.
Há relatos desde os anos 80 sobre a realização de
métodos de avaliação associados com estímulo
pelo MPd, seja ele definitivo ou apenas com intuito da realização do exame, porém sem protocolos uniformizados, ausência de grandes estudos
comparativos e algumas inconsistências entre os
dados da literatura. Foi realizado inicialmente por
implante transvenoso de marcapasso e estimulação atrial direita ou métodos de ecocardiografia
transtorácica ou transesofágica combinada com
estresse atrial transesofágico induzido por estimulação do átrio esquerdo através de um cateter para
estimulação cardíaca transesofágica por via nasal
ou oral. Existem variações de protocolos referidos
na literatura (5-12) que consiste em elevação da Fc
de estimulação em estágios de 1 a 3 minutos até
atingir a Fc submáxima e, se tolerado, a Fc máxima.
O estresse com estimulação atrial através do ecocardiograma transesofágico permite que a Fc aumente rapidamente buscando resposta isquêmica, com recuperação praticamente espontânea
após o cesse da estimulação artificial evitando
estado prolongado de isquemia. A arritmogenicidade atrial é um dos efeitos colaterais possíveis.
Devido a semi-invasividade deste método, sua
aplicabilidade prática é limitada, apesar de ser um

teste com boa acurácia para detecção de doença
arterial coronariana conforme alguns estudos.
Mais recentemente, a utilização de programação
externa de MPd já implantado, tem sido uma
possibilidade para realização do teste de estresse, realizado através do aumento controlado da
Fc de estimulação até atingir o objetivo desejado. Pode ser programado externamente em 100
a 110 impulsos por minuto, com aumentos de 10
impulsos/minuto a cada 2 a 3 minutos até que
seja alcançado 85% da Fc máxima prevista ou
objetivando 150 impulsos por minuto, até que
seja alcançada a Fc máxima programada para o
Mpd ou se desencadeiem sintomas limitantes.
Outro protocolo que também poderia ser usado
e com menor tempo de duração do exame, consiste na estimulação a 100 impulsos por minuto
por 3 minutos e 85% da Fc máxima prevista por
3 a 5 minutos. Pode ser realizada também associada a dobutamina. A atropina pode ser usada
em casos de BAV de segundo ou terceiro grau, em
dose máxima de 2mg, objetivando condução 1:1.
Para todos estes cenários, é necessário um programador externo e participação de um estimulista. Este método tem boa acurácia para identificação de doença arterial coronariana e de
eventos futuros, sendo comparável aos demais
métodos de ecocardiograma com estresse, segundo estudos anteriores (13). É seguro, não
invasivo, com boa tolerância e permite que a
Fc aumente rapidamente buscando resposta
isquêmica, com recuperação praticamente espontânea após o término da estimulação. Pode
ser uma alternativa nos pacientes com intolerância ao exercício, ao uso da dobutamina e naqueles com incompetência cronotrópica.
Picano et al. (7) em 2002, em um estudo multicêntrico com 46 pacientes, também com MPd
previamente implantados e com suspeita ou
conhecida doença coronariana, submeteram os
paciente à ecocardiografia com stress induzida
através do dispositivo. Independentemente do
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resultado, todos os pacientes foram posteriormente submetidos à investigação angiográfica.
Quinze pacientes foram submetidos a estimulação atrial e 31 à ventricular. Foram considerados
positivos para cardiopatia isquêmica 27 pacientes, demonstrando uma sensibilidade de 70%, especificidade de 90% e acurácia de 78%. Oito pacientes foram considerados falso negativos e dois
falso positivos. Como esperado, em paciente com
estimulação ventricular os defeitos de perfusão
geralmente ocorrem em parece inferior e apical,
refletindo a ativação mais precoce decorrente do
sítio de posicionamento do eletrodo.
Por fim, algumas destas estratégias apresentadas deve ser sempre considerada em pacientes
com MPd em investigação de isquemia miocárdica, tendo em vista sua aplicabilidade e segurança descritas anteriormente.
Cintilografia
A cintilografia miocárdica, menos descrita na
literatura no cenário da associação com os
DCEI, mostrou-se também eficaz. Apresentando as mesmas limitações da ecocardiografia,
visto que, apesar de não avaliar diretamente
a motilidade das paredes do miocárdio, as alteração mecânicas do estimulo artificial, causam
também alterações metabólicas decorrentes
da anormal ativação cardíaca, e determinam
defeitos de perfusão - principalmente em parede
inferior e apical - que são muitas vezes interpretados como alterações de perfusão associadas
a isquemia potencial. Outro dado importante a
se considerar nos pacientes em terapia crônica
pelo MPd é que a constante ativação miocárdica
artificial pelo dispositivo e toda a dessincronização consequente a esse funcionamento, podem levar a um quadro de disfunção ventricular e queda da fração de ejeção, aumentando a
morbimortalidade dos pacientes, mesmo sem
que exista correlação com a presença de doença
isquêmica.
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Os protocolos de estimulação mostraram-se
bastantes seguros. Em geral, estudos pequenos
já realizados, tendem a preferir o estímulo atrial
e a iniciar o exame com uma Fc de repouso em
60-70 batimentos por minutos, com progressão
da Fc a cada 1-3 minutos e incremento de 1020 batimentos por estágio, até alcançarem a Fc
submáxima, ou seja, 85% da calculada máxima do paciente (idade - 220bpm), até o limite
superior permitido pelo dispositivo ou até que
sejam referidos efeitos adversos como sinais
de disfunção ventricular, hipotensão ou hipertensão acentuada, arritmias ventriculares e/ou
por julgamento clínico. Em alguns casos onde
se evidenciou bloqueios atrioventriculares, a
administração de atropina foi preconizada com
o intuito de melhorar a condução do estimulo
AV. A análise segmentar durante a fase de stress
também não foi realizada de maneira uniforme
nos estudos, o que dificulta uma adequada correlação e análise entre os dados publicados.
Aparentemente, a estimulação pelo MPd sugere
uma boa correlação, confiabilidade e maior segurança em relação ao stress farmacológico pois
apresenta menor tempo de exame, mais fácil reversão ao estado basal do paciente, ausência de
efeitos residuais das medicações e menos cuidados e orientações prévios ao exame. Em contrapartida, existe a necessidade de equipe treinada
e/ou médico especialista em estimulação cardíaca à disposição para o auxilio do exame, o que
sabemos não ser uma realidade de muitos centros em nosso país.
Dois estudos realizaram cateterismo cardíaco
sistematicamente e compararam os resultados
encontrados. Em 2005, Tim J.F. ten Cate et al.
(11) submeteram 14 pacientes com angiocoronariografias normais à cintilografia miocárdica
com estresse por estimulação ventricular direita
em pacientes com MPd previamente implantados e com adenosina em baixas doses. Foram
avaliados 42 territórios coronarianos. Apenas
três pacientes apresentavam perfusão miocár-
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dica completamente normal ao repouso e 23 (54,8%) dos 42 territórios foram considerados anormais,
principalmente em regiões inferior, inferno septal e apical. Ao final do estudo, apenas 1 paciente manteve a perfusão coronariana normal. Em geral, as alterações encontradas ao repouso, como o esperado
decorrente da estimulação ventricular, foram em parede inferior e apical, principalmente próximas ao
sítio de implante do eletrodo ventricular. Conclui-se, portanto, que defeitos de perfusão próximos ao sítio
de implante do eletrodo ventricular devem ser avaliados com cuidado nesses pacientes, pois podem corresponder a falsos positivos na ausência de doença coronariana.
Conclusão
De acordo com a nossa revisão, a utilização dos DCEI no auxílio da estratificação de risco, associado
ou como substituto ao uso de medicação ou do stress físico, parece ser muito segura, eficaz e com alta
confiabilidade quando em comparação aos métodos já tradicionalmente estabelecidos. Alterações de
perfusão basais secundárias a estimulação devem ser previamente conhecidas, esperadas e interpretadas com muita atenção a fim de reduzir o número de falsos positivos. Outros pontos favoráveis ao
estimulo não farmacológico induzido pelo MPd são o menor tempo de exame, mais fácil retorno aos
parâmetros basais do paciente e a ausência de efeitos residuais das medicações, exceto a atropina que
por vezes pode ser necessária.
É esperado que no futuro, novos estudos com mais pacientes e com todos os diversos métodos sejam
realizados, facilitando assim, a uniformização de protocolos e melhor entendimento das respostas, trazendo cada dia mais essa prática para a realidade do cardiologista.
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quote-left
PONTO DE VISTA : AS CINCO “ONDAS
(MALIGNAS) DA ELETROCARDIOGRAFIA”
Autor: Mitermayer Reis Brito
As 5 ondas malignas da Eletrocardiografia são na sua maioria causadas por um substrato
genético não bem conhecido, que são definidas como um novo subgrupo de condições
cardíacas, classificadas como doenças arritmogênicas hereditárias
1. Todas estão inseridas no complexo QRS (na
porção inicial ou terminal do QRS) e somente
uma no intervalo QT.

6. Todas estão relacionadas á despolarização /
repolarização e uma somente á repolarização
ventricular.

2. Maioria não estão associadas a cardiopatias
estruturais, exceto uma.

7. Todas podem levar a morte súbita.

3. Todas tem caráter genético.
4. Maioria está relacionada a mutações genéticas
que modificam as ações dos canais iônicos.
5. Maioria deve-se a instabilidade elétrica
primária do coração.

8. Todas foram descritas no século XX.
9. Maioria ocorre em homens.
10. Na sua grande maioria o tratamento não
farmacológico é a melhor e mais segura opção
de tratamento (ablação por radiofrequência e
/ou desfibrilador cardíaco)

As Cinco
Ondas (Malignas)
da Eletrocardiografia:
1 – Onda Delta
2 – Onda Epsilon
3 – Onda ST/T
4 – Onda J
5 – Onda T
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As Cinco “Ondas (Malignas)
da Eletrocardiografia”
1. Onda Delta
Síndrome de “Wolff Parkinson White”
2 . Onda Epsilon
Cardiomiopatia (Displasia) Arritmogênica VD
3 . Onda ST/T
Síndrome de Brugada
4 . Onda J
Síndrome Repolarização Precoce
5. Onda T
Síndrome do Intervalo QT Longo e Curto
Como explicar as arritmias cardíacas na
maioria das arritmias primárias?
As taquicardias ventriculares polimórficas e fibrilação ventricular, mais comumente ocorrem
em pacientes com doenças cardíacas estruturais. No entanto, também podem ocorrer em
corações estruturalmente normais como resultado de mutações genéticas que modificam as
ações dos canais iônicos, gerando instabilidade
elétrica primária do coração. Assim, ocorre um
desequilíbrio no balanço de correntes no potencial de ação cardíaco.
Embora raras na prática clínica, estas doenças
são mais comuns que previamente imaginado
e representam um desafio para os arritmologistas em termos de diagnóstico e manuseio clínico. As mutações genéticas dos canais iônicos,
que ocorrem nas canalopatias (Sd. Brugada,
SQTL/Curto), alteram o fluxo iônico, na maioria
relacionada aos íons sódio e cálcio, modificando a despolarização e repolarização ventricular, manifestadas como alterações da inscrição
do complexo QRS, segmento ST e onda T. Estas
alterações podem levar a instabilidade elétrica
cardíaca e culminarem em taquicardias ventriculares polimórficas e fibrilação ventricular,
com manifestações clínicas como síncope ou
morte súbita.
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1. Onda Delta – Síndrome de “Wolff Parkinson White”
A pré-excitação ventricular e/ou Síndrome de
Wolff Parkinson White, tem como manifestação
eletrocardiográficas: 1. encurtamento do intervalo PR; 2. o empastamento na porção proximal do QRS e 3. A aberrancia do complexo QRS
e alterações secundárias do segmento ST/T.
2. Onda Epsilon – Cardiomiopatia (Displasia)
Arritmogênica VD
As ondas épsilon, na cardiomiopatia (Displasia)
arritmogênica de VD, são potenciais elétricos
pós-excitação ventricular de pequena amplitude que ocorrem no segmento ST depois do
final do QRS e são observados em 33 % dos
casos. A duração da ativação terminal é o mais
longo valor de V1-V3, do nadir da onda S ao final de todas as deflecções da despolarização,
portanto incluindo não somente a porção ascendente da onda S mas também os potenciais
fracionados tardios e a onda épsilon. Isto representa a ativação atrasada do ventrículo direito
devido às cicatrizes e substituição adiposa.
3. Onda ST/T - Síndrome de Brugada
A onda J é normalmente uma variante normal,
mas pode ser indicativo de uma anormalidade
nos canais iônicos e estar associada com maior
risco de taquiarritmias ventriculares graves.
Uma proeminente onda J seguida por uma elevação do segmento ST ≥ 2 mm e inversão da
onda T, na derivação V1, tem sido denominada
padrão de Brugada.
As alterações eletrocardiográficas que podem
estar associadas com a ocorrência de FV são:
surgimento recente ou sustentado das anormalidades ECG Brugada Tipo I, aumento da duração do QRS e intervalo Tpe (Intervalos entre o
pico e final da onda T).
4. Onda J – Síndrome Repolarização Precoce
A elevação do ponto J é geralmente definida como a elevação da junção do QRS-ST em
pelo menos 2 derivações de pelo menos 0,1mV.
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Historicamente, para diferenciar repolarização
precoce da Síndrome de Brugada, somente a
elevação do ponto J nas derivações inferiores
(DII, DIII, AVF) e antero lateral (DI, AVL, V4-6)
foram consideradas. Dados recentes sugerem
que esta distinção não é sempre reconhecida.
A morfologia da elevação do ponto J pode ser
um entalhe (deflecção distinta e positiva no final do QRS, às vezes considerada como onda
J), ou um empastamento (transição gradual do
QRS para o segmento ST)
A repolarização precoce significa um tipo de
fenótipo eletrocardiográfico, que subentende
a junção entre o complexo QRS e o segmento
ST na região ínfero lateral (Síndrome da onda J
infero lateral). Estudos experimentais mostram
uma dispersão transmural da repolarização.
Distintos substratos como a despolarização
tardia e a repolarização precoce anormal fundamentam a Síndrome da onda J ínfero lateral,
com importantes implicações clínicas.
5. Onda T – Síndrome do Intervalo QT Longo
(SQTL) e Curto
O diagnóstico da SQTL é baseado no ECG e
nas medidas do intervalo QT corrigido com a
frequência cardíaca (QTc). Os valores de corte
têm sido estabelecidos com o uso de Fórmula
de “Bazett”. Normalmente, o QTc não excede
> 440ms em homens e > 460ms nas mulheres
pós-puberal. Adicionalmente, pacientes afe-

tados pela SQTL congênita demonstram frequentes anormalidades na morfologia da onda
T, por exemplo, ondas T bifásicas, entalhes,
baixa amplitude, ou início da sua inscrição muito lento. Alternância das ondas T macroscópicas é raro, correlaciona-se com pior prognóstico.
A avaliação da duração do intervalo Qt (QTi)
durante o processo de diagnóstico requer “um
olho treinado” e disponibilidade de vários exemplos em diferentes frequências cardíacas.
Para evitar superestimar ou subestimar, é
sugerido medidas do QTi e escolha de traçados no qual o intervalo RR é constante por pelo
menos 10 a 20 segundos. Considerando as limitações da fórmula de Bazett, a qual não é linear a frequências cardíacas lentas ou rápidas,
é aconselhável excluir da avaliação traçados
com FC > 100 bpm ou < 50 bpm. O QTi corrigido é o mais importante indicador de risco. Pacientes que apresentam QTi corrigido > 500ms
repetitivamente são considerados de alto risco
para arritmias malignas e morte súbita.
O ponto de corte de limite para definição da
SQT curto tem sido considerado QTi corrigido
entre 340 a 360ms. A maioria dos pacientes
apresentam ondas T apiculadas e de maior
amplitude, além de ondas T de curta duração
e praticamente uma ausência do segmento ST,
com intervalo “Tpeak-Tend” (Intervalo entre o
pico e final da onda T) relativamente longo.

Referências:

1. HRS expert consensus statement on evaluation,risk stratification, and management ofarrhythmogenic
cardiomyopathy Heart Rhythm, Vol 16, No 11, November 2019;
2. High risk electrocardiographic markers in Brugada syndrome Int J Cardiol Heart Vasc. 2018 Mar; 18: 58–64;
3. Depolarization versus repolarization abnormality underlying inferolateral J-wave syndromes: Newconcepts
in sudden cardiac death with apparentlynormal hearts Heart Rhythm, Vol 16, No 5, May 2019;
4. Mechanisms and clinical management of inherited channelopathies: Long QT syndrome, Brugada
syndrome, catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia, and short QT syndrome Heart
Rhythm, Volume 6, ISSUE 8, SUPPLEMENT , S51-S55, August 01, 2009 Published:February 13, 2009;
5. The ECG Handbook of Contemporary Challenges – Cardiotext 2015;
6. HRS/EHRA/APHRS Expert Consensus Statement on the Diagnosis and Management of Patients with
Inherited Primary Arrhythmia Syndromes Heart Rhythm, Vol 10, No 12, December 2013;
7. A Clinical Approach to Inherited Arrhythmias Circ Cardiovasc Genet October 2012;
8. www.ritmocaremitermayer.com.br
25

JORNAL DA SOBRAC | EDICÃO 49 | NOV/DEZ 2020 | EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

quote-left
NOS MARCA-PASSOS (MP)ATRIOVENTRICULARES,
A BUSCA DE CONDUÇÃO INTRÍNSECA DEVE SER
SEMPRE ATIVADA?
Autor: Marcus Vinícius de Oliveira
Em pacientes submetidos a implante de MP, a escolha do modo de estimulação ideal é fundamental.
Modos de estimulação que priorizam o estímulo atrial e permitem a condução atrioventricular (AV)
e intraventricular espontâneas ocasionam menor incidência de fibrilação atrial e remodelamento
ventricular relacionado ao bloqueio de ramo esquerdo (BRE) induzido pelo estímulo do ventrículo
direito (3,4). Em pacientes com nó sinusal e conduções atrioventricular e intraventricular normais,
deve-se programar algoritmos para busca de condução intrínseca a fim de se evitar a dissincronia
induzida pelo marcapasso (4).
No entanto, os pacientes com doença do nó sinusal podem desenvolver bloqueios AVs de graus
variados. Neste contexto, algoritmos que permitem intervalos atrioventriculares muito longos (>
300ms) podem gerar sintomas pela dissincronia atrioventricular. Deste modo, não só o percentual
de estimulação ventricular deve ser checado pelo histograma do marca-passo, mas a condução
AV deve ser avaliada com auxílio de métodos gráficos como o Holter de 24h. No exemplo enviado
gentilmente pelo Dr. Marcus Vinicius de Oliveira para o nosso jornal, nota-se momentos em prolongamentos de intervalo AV de até 400ms, sem que haja condução intrínseca.

Este comportamento pode gerar sintomas semelhantes à síndrome do marca-passo, onde existem
sinais e sintomas secundários às consequências hemodinâmicas da dissincronia atrioventricular. Isto ficou bem demostrado na tese de doutorado do Dr. Andres Di Leoni Ferrari defendida em
18/05/2017 na USP-SP e publicada no Jornal SOBRAC 44a edição, onde concluiu-se que em pacientes com doença binodal, intervalos PR longos (>263ms) estão associados ao decréscimo do enchimento diastólico ventricular e consequente prejuízo eletromecânico cardíaco.
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