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Carta do Presidente da SOBRAC

Guilherme Fenelon - Presidente da SOBRAC

Caros Colegas,
Estamos chegando ao final da nossa gestão. Foram dois 

anos de muito trabalho e dedicação, em que toda a diretoria 
e coordenadoria, a equipe de colaboradores, as secretárias, o 
conselho deliberativo, além de vários sócios, se empenharam 
para o cumprimento do nosso programa de metas. Registra-
mos também o importante apoio dos nossos patrocinadores. 
A todos, nosso reconhecimento e gratidão.

A prestação de contas detalha as realizações desta diretoria, 
porém gostaríamos de destacar algumas ações-chave, perti-
nentes ao nosso compromisso primeiro de tornar a SOBRAC 
ainda melhor, mais unida e democrática.

Dentro do nosso mote “Queremos ouvir vocês”, a comuni-
cação com os sócios foi intensamente estimulada, seja para o 
envio de críticas como de sugestões. O retorno foi o melhor 
possível, possibilitando, por exemplo, que a programação das 
duas edições do Congresso Brasileiro de Arritmias Cardía
cas fosse largamente baseada nas sugestões recebidas.

Procuramos nos manter em sintonia com a sociedade. Bus-
cando soluções para o evidente descontentamento da classe 
com os convênios médicos, ampliamos o fórum de defesa 
profissional do Congresso, publicamos recomendações para 
a cobrança de honorários de procedimentos eletrofisiológicos 
complexos e apoiamos enfaticamente o movimento coope-
ra  tivista. Obtivemos também parecer do CFM que ampara 
a obrigatoriedade da identificação do auditor do convênio 
quando contraindicar procedimentos médicos.

O quadro social da SOBRAC aumentou 30% nos últimos anos, 
contando atualmente com 966 sócios. Diante desse expressi-
vo crescimento, é imperativo assegurar que todos os sócios 
tenham voz e participação dentro da sociedade. Portanto, 
estabelecemos rodízio na coordenação das atividades científicas, 
assim como de palestrantes, e orientamos para que todos os 
eventos contassem com representação da maioria dos grupos. 
Baixamos também medidas visando a aumentar a participação 
dos profissionais aliados. Pensando no futuro da SOBRAC, que 
passa pela renovação de seus quadros, incentivamos a germi-
nação e capacitação de novas lideranças através da criação dos 
Simpósios de Arritmia e do Jovem Palestrante. 

A grande festa da democracia é a eleição. Evoluímos muito 
nesse sentido, com a mudança da forma de eleição da dire-
toria, agora realizada pelo voto direto e secreto pela internet, 
utilizando o sistema da SBC.

As atividades científicas foram marcantes. Tivemos excelentes 
congressos, o Programa de Educação Continuada (PrECon) 
manteve sua trajetória de sucesso, agora com o reforço dos 

Simpósios de Arritmia, que possibilitaram levar o PrECon aos 
mais longínquos recantos do país. Destacamos também o Curso 
de Reciclagem, maior a cada ano. Isso sem falar das diretrizes e 
livros publicados. Estreitamos a parceria com o DECA, através da 
realização de dois eventos conjuntos Precon/Prone e da coedi-
toria da Relampa, que está de cara nova, mais voltada ao clínico.

Especialmente relevante foi a projeção internacional obtida pela 
SOBRAC, que, pela primeira vez, teve simpósios conjuntos oficiais 
nos congressos da Heart Rhythm Society e da EHRA (Eu     ropean 
Heart Rhythm Association). Além disso, intensificamos o inter-
câmbio científico com sociedades internacionais, especialmente a 
EHRA, a Sociedade Portuguesa de Arritmias e a SOLAECE. 

A SOBRAC é uma entidade plural e dinâmica, abrigando 
todos os interessados em arritmias cardíacas, incluindo eletro -
fisiologistas, estimulistas, clínicos, cirurgiões e profissionais 
aliados. Indubitavelmente, nossa sociedade é extraordinária, 
com os atributos necessários para se consolidar como uma das 
maiores do mundo na especialidade.

Entretanto, a SOBRAC não pode se fechar em si mesma ou 
ficar restrita a círculos acadêmico-científicos. É preciso exercer 
sua responsabilidade social divulgando as arritmias cardíacas, seu 
tratamento e prevenção a todas as instâncias da saúde, públicas 
e privadas, e, sobretudo, à população leiga. Graças ao compe-
tente trabalho da assessoria de imprensa, a SOBRAC se tornou 
referência na mídia em seu segmento, com presença constante 
em veículos de grande audiência, tais como as TVs Globo, Globo 
News, Band, as rádios CBN, BandNews FM, o jornal O Estado 
de São Paulo, o portal UOL e as redes sociais, para citar alguns.

Essas ações de mídia amplificaram, sobremaneira, o alcance 
nacional das Campanhas Coração na Batida Certa e PulsAção, 
que atingiram milhares de pessoas Brasil afora. Além disso, a 
visibilidade alcançada pela SOBRAC elevou os acessos ao nos-
so portal eletrônico, que foi reformulado passando a oferecer 
novos serviços e ferramentas.

A SOBRAC está muito sólida do ponto de vista administrativo-
-financeiro. Diversificamos nossos patrocinadores e não temos 
dívidas. Além disso, contratamos Auditoria Externa Permanente 
com o objetivo de garantir ainda mais transparência e segurança 
na aplicação dos recursos da sociedade. Como última etapa 
do processo de estruturação da SOBRAC, profissionalizamos 
a organização das provas de habilitação em eletrofisiologia e 
proficiência em arritmia clínica.

Podemos afirmar com segurança que a SOBRAC está madura, 
serena e preparada para alçar voos cada vez mais altos. Tal grau 
de desenvolvimento é fruto do trabalho abnegado realizado por 
grandes colegas desde a criação do Grupo de Estudos em Arrit-
mias, em 1985. Participar dessa história é motivo de imenso orgulho 
e satisfação. Ademais, foi muito prazeroso e gratificante trabalhar e 
conviver com os meus companheiros de chapa e com o estafe da 
SOBRAC, pessoas altamente dedicadas, capazes e amigas. Muito 
obrigado a todos vocês pelo suporte ao longo dessa jornada!

Me despeço agradecendo profundamente a oportunidade 
e a honra de ter estado à frente da SOBRAC, e desejando ao 
meu sucessor, Dr. Adalberto Lorga Filho, uma gestão repleta de 
sucesso e realizações.

Forte abraço e Feliz Natal a todos!

Missão Cumprida! 
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Palavra do Presidente do Congresso

José Sobral Neto

Palavra do Presidente do 
XXVIII Congresso Brasileiro  
de Arritmias Cardíacas

Prezados colegas,

Estamos a menos de um mês do início do XXVIII Congresso Brasileiro de Arritmias.
A programação cientifica já está pronta e abrange temas atuais em todas as áreas da 

Arritmologia, da Eletrofisiologia e da Estimulação Cardíaca. Além disso, vamos contar 
com convidados nacionais e internacionais que vão abrilhantar o nosso Congresso e 
estimular discussões científicas produtivas.

A programação social também já está pronta: seremos brindados com um show de 
abertura com o grupo A4, representante do Clube do Choro de Brasília. Esta é uma 
das entidades de maior destaque do nosso país na divulgação e na perpetuação desse 
ritmo bem brasileiro, trazido pelos pioneiros para a capital da República, bem antes de 
sua inauguração. 

O Centro de Convenções Brasil XXI, moderno e de localização bastante central, com 
suas amplas instalações dotadas de recursos modernos e aconchegantes, certamente 
propiciará, durante o Congresso, um ambiente adequado para nossas discussões cien-
tíficas e, ao mesmo tempo, agradável para as informais conversas de corredor. 

E, por fim, está o cenário onde tudo isto ocorrerá: Brasília, cidade Patrimônio Cultural 
da Humanidade, centro político da nação, com seus palácios e monumentos modernistas, 
suas opções culturais, gastronômicas e de lazer de ponta, constitui o cenário perfeito 
para o Congresso.

Enfim, já está tudo preparado para que o sucesso do evento seja total, só está fal-
tando você!

Aguardamos você aqui, em Brasília, no dia 30 de novembro!
 Um agrade abraço.
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A Diretoria da SOBRAC, biênio 2010-2011, finaliza o segundo 
ano de suas atividades com sentimento de dever cumprido, 
diante das diversas ações executadas, muitas delas inovadoras, 
no âmbito administrativo, associativo, científico e da defesa 
profissional, cujos resultados são elencados a seguir.

Administrativo - Financeiro
• Renegociação de contratos de patrocínios e prestadores 

de serviço, além da conquista de novos patrocinadores, 
pos   sibilitando novos investimentos.

• Situação financeira sólida, com orçamento anual organiza-
do, detalhado e gestão profissional. Ausência de dívidas 
fiscais ou previdenciárias.

• Contratação de auditoria externa permanente, garantindo 
maior segurança e transparência na aplicação dos recursos 
da SOBRAC.

• Reforma da sede social.

Assessoria de Imprensa
• Contratação da Baruco Comunicação Estratégica, com o ob  -

jetivo de divulgar as ações da SOBRAC e de consolidá-la, 
junto à mídia, como sociedade referência em arritmias 
cardíacas. Esse propósito foi plenamente atingido, pois 
hoje nossa entidade é tema frequente, com matérias e 
entrevistas, em veículos importantes, como TV Globo, jornal 
Estadão, rádios Eldorado e CBN, grandes portais da internet 
e redes sociais.

Campanhas de Utilidade Pública
• Campanha PulsAção, parceria com a Biosense, que busca 

conscientizar a população sobre a fibrilação atrial. Reali-
zamos evento no vão livre do Masp, que teve grande re    -
percussão na mídia.

• Realizamos duas edições da Campanha Coração na Batida 
Certa, de prevenção às arritmias e morte súbita. Todos os 
sócios foram convidados a participar, agregando capilari-
dade nacional às ações, sempre alavancadas pela assessoria 
de imprensa.

• O evento da Campanha em São Paulo, no Parque Ibirapuera, 
teve grande repercussão, sendo noticiado inclusive no Jornal 
Nacional, da TV Globo.

• Desenvolvimento de vasto material audiovisual de divulga-
ção, com destaque para a produção do filme da campanha, 
protagonizado pelo renomado ator Juca de Oliveira, veicu-
lado em rede nacional pela Rede Globo.

• Com base na atuação da Sobrac, solicitamos ao Ministério 
da Justiça Certificado de Utilidade Pública Federal, cujo 
processo está em tramitação.

Guilherme Fenelon

Prestação de Contas
Diretoria Biênio 20102011

Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas
• Realização da 27ª edição do Congresso Brasileiro de Arritmias 

Cardíacas em Vitória, em 2010, considerado excelente do 
ponto de vista científico e social, com cerca de 1000 inscritos. 

• Próxima realização do XXVIII Congresso Brasileiro de Arrit-
mias Cardíacas, a ter lugar em Brasília, com expectativa de 
um evento grandioso, com recorde de inscrições.

• Programação científica largamente baseada em sugestões 
dos sócios.

• Criação do Jovem Palestrante, como forma de descobrir e 
preparar as novas gerações.

• Rodízio na coordenação das atividades científicas e dos 
palestrantes.

• Criação do espaço “Fale com a Diretoria”, no qual a diretoria 
da SOBRAC está pessoalmente à disposição para conversar 
com o associado.

Comunicação: Jornal da SOBRAC e Site da Internet
• Repaginação do nosso Jornal, com contínua trajetória de 

sucesso, em suas quatro edições anuais.
• Reformulação do site e disponibilização dos vídeos dos 

congressos de arritmia e do curso de reciclagem. Outras 
novidades: o cadastro dos centros brasileiros de ritmologia, 
a home page dos sócios, o sistema de pesquisas de opinião 
e a ouvidoria.

Defesa Profissional
• Reedição da recomendação para cobrança de Honorários 

Médicos em Eletrofisiologia, utilizando a Classificação Brasi-
leira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, com valores 
diferenciados para procedimentos de alta complexidade.

• Obtenção de parecer do CFM que ampara a obrigatorie-
dade da identificação do auditor do convênio, quando 
contraindicar procedimentos médicos.

• Início do processo na ANVISA, para solicitar normatização 
do reprocessamento de cateteres de eletrofisiologia, que 
atualmente é proibido no Brasil.

• Apoio ao movimento cooperativista como forma de obter 
honorários médicos dignos.

• Publicação de manifesto de repúdio à RESOLUÇÃO CFM N° 
1.956/10, que determina ser vedado ao médico escolher o 
modelo do dispositivo que irá implantar.

• Ampliação do fórum de defesa profissional no congresso 
de arritmias.

• Criação da Ouvidoria, através do site.
• Convênio firmado com escritório de advocacia para assis-

tência jurídica aos sócios, a preços diferenciados, sobre 
questões relativas à prática profissional.

SOBRAC em Foco
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Diretrizes
• Conclusão da diretriz para Direção Veicular em Portadores 

de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis e Arrit-
mias Cardíacas, em conjunto com o DECA e a ABRAMET. 
O documento está no prelo.

• Participação na Diretriz Latino-americana para Diagnóstico 
e Tratamento da Cardiopatia Chagásica, da SBC.

• Participação na Diretriz da SBC sobre Processos e Compe-
tências Para Formação em Cardiologia no Brasil.

• Em andamento, atualização da Diretriz de Dispositivos Car-
díacos Eletrônicos Implantáveis, em conjunto com o DECA.

• Em andamento, Diretriz de Antiagregantes Plaquetários e 
Anticoagulantes em Cardiologia, em conjunto com a SBC.

• Em andamento, Diretriz para a Criação de Centros Forma-
dores em Eletrofisiologia.

Educação Continuada
• Realização de duas edições do Mega Curso Intensivo de 

Reciclagem em Ritmologia, que a cada ano cresce, com 90 
inscritos e aulas disponibilizadas em vídeo no site.

• Realização de doze edições do PrECon, tradicional evento 
de educação continuada, sempre com elevada assistência, 
sendo dois em conjunto com o DECA.

• Criação dos Simpósios de Arritmia, com realização de nove 
eventos em todas as regiões do país, sendo dois durante 
o congresso da SBC, com grande sucesso. Essa iniciativa 
possibilita não apenas a capilarização das ações da SOBRAC, 
mas, sobretudo, a germinação e a capacitação de novas 
lideranças da ritmologia brasileira.

• Instituição de rodízio na coordenação dos eventos.

Eleição da Diretoria Via Internet
• Proposição de reforma do estatuto social, aprovada em 

assembléia realizada no Congresso da SBC de 2010, para 
modificação da eleição da diretoria, que passa a ser realiza-
da através do voto direto e secreto pela internet, utilizando 
o sistema eleitoral da SBC. A primeira eleição nesse formato 
ocorreu em maio de 2011.

Parceria com o DECA
• Realização de dois eventos conjuntos (PrECon/Prone) em 

Ribeirão Preto e em Juiz de Fora.
• Coeditoria da Relampa, na pessoa do Dr. Adalberto Lorga 

Filho.
• Organização de diretrizes conjuntas (Trânsito e de Dispo-

sitivos Implantáveis).
• Homenagem ao DECA pelos 25 anos de fundação.

Pesquisa e registros
• Conclusão da pesquisa sobre incidência de Morte Súbita 

na população nacional, com grande repercussão de seus 
resultados na mídia e publicação em revista de impacto.

• Chancela e apoio logístico ao Estudo Chagasics, de pre-
venção primária da morte súbita com CDI em pacientes 
chagásicos. 

• Em andamento, Registro Brasileiro de Ablação Epicárdica.

Profissionais Aliados 
• Conjunto de medidas para aumentar a participação dos 

Aliados na SOBRAC, com resultados expressivos.

• Reforma do estatuto para permitir a elegibilidade do Asso-
ciado Aliado para a Coordenadoria de Áreas Aliadas.

• Redução da anuidade e ampliação da programação de 
aliados no congresso de arritmias.

Provas de Habilitação em Eletrofisiologia e  
Proficiência em Arritmia Clínica
• Profissionalização da organização do concurso, através 

da contratação de empresa Officium, que é a mesma que 
organiza a prova da SBC.

Publicações
• Duas edições da série Clínicas Brasileiras de Arritmias 

Cardíacas, com a editora Atheneu: o volume 4, Terapia de 
Ressincronização Cardíaca, foi lançado no congresso de 
Vitória; o volume 5, Morte Súbita Cardíaca, será lançado 
no congresso de Brasília.

• Renovação da mesma série para edição de mais cinco 
volumes: Fibrilação Atrial; Síncope; Marca-passo e CDI na 
Prática Clínica; Arritmias na Criança; Arritmias na Doença 
de Chagas.

• Edição do capítulo de arritmias do Livro-Texto de Cardiologia 
da SBC.

Quadro social
• Aumento expressivo do número de sócios (+30%), perfa-

zendo um total de 966 sócios, com inadimplência muito 
baixa. 

Relações Internacionais
• Aumento significativo da participação da SOBRAC em 

eventos internacionais de peso, assim como o intercâmbio 
científico com instituições estrangeiras.

• Estabelecimento de parceria formal com a EHRA (European 
Heart Rhythm Association), com intercâmbio científico e 
envio de palestrantes ao nosso congresso (sem custo), além 
de vantagens para os brasileiros que se associam à EHRA.

• Realização dos Simpósios Conjuntos EHRA-SOBRAC nos 
congressos brasileiros de Vitória e Brasília e também no 
Europace, em junho de 2011, em Madri. Esses eventos de-
verão ser permanentes, garantindo visibilidade internacional 
à nossa sociedade.

• Realização do I Simpósio Heart Rhythm Society (HRS)-
SO    BRAC no congresso da Heart Rhythm Society em São 
Francisco, em maio de 2011, celebrando os 15 anos da 
ablação epicárdica.

• Participação intensa da SOBRAC no II Simpósio Latino-
-Americano de Fibrilação Atrial, organizado pela Solaece 
(Sociedad Latinoamericana de Estimulacion Cardiaca y 
Electrofisiologia). Realização também de simpósios con-
juntos com a Solaece nos congressos brasileiros de Vitória 
e Brasília. Participação no simpósio da Solaece, realizado 
durante o congresso Cardiorhythm, em Hong Kong.

• Estreitamento da parceria com a Sociedade Portuguesa de 
Arritmias, com participação nos já tradicionais simpósios 
luso-brasileiros realizados no Brasil e em Portugal.

• Participação significativa da SOBRAC na “Brazilian Corner” 
do simpósio internacional de Veneza, realizado em outubro 
deste ano.

• Parceria SOBRAC-McGill Fellowship Award, com bolsa de 
estudos para programa de treinamento de dois anos em 
eletrofisiologia e estimulação cardíaca artificial na McGill 
University, no Canadá.
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SOBRAC em Foco

Mensagem do Diretor Científico

Mensagem do Editor do Jornal

Adalberto Menezes  
Lorga Filho

Leandro Ioschpe Zimerman

Caros amigos, mais um ano está chegando 
ao fim e nosso Congresso Brasileiro de 
Arritmias Cardíacas vem encerrar, com 
chave de ouro, os eventos científicos da 
SOBRAC. Toda a grade científica do CBA 
2011 foi montada respeitando, na medida 
do possível, as sugestões enviadas por nossos 
sócios. Agradeço a todos que fizeram suas 
indicações e que, assim, estão colaborando 
ativamente com o sucesso desse evento. 
Também não posso deixar de agradecer o 
excelente trabalho desenvolvido pela comis-
são organizadora de Brasília e especialmente 
pelo Presidente do congresso, o colega José 

Sobral, que não poupou esforços para propiciar a todos um 
congresso à altura de nossa sociedade. Agradeço também a 
Rowan Eventos que, mais uma vez, utilizou seu potencial de 
trabalho e sua experiência, preocupando-se com os mínimos 
detalhes para o tranquilo andamento de mais esse evento. 
Aproveitem, pois esse congresso é seu também!

Em outubro, realizamos com extremo êxito o III Curso In  
tensivo de Reciclagem, em São Paulo, com a participação 
de mais de 90 inscritos. Agradeço a colaboração de todos 
os colegas que prepararam excelentes aulas e o trabalho 
de nossas secretárias, Tatiana e Juliana, que se empenharam 
exaustivamente na organização e na condução do evento. A 
experiência de 2010 de filmar e de disponibilizar as aulas no 

site foi positiva. Neste ano, melhorias foram instituídas e logo 
o curso estará disponível em nosso site. Informe-se em nossa 
secretaria para adquiri-lo!

A série Clínicas Brasileiras de Arritmias Cardíacas lança, 
nesse congresso, seu quinto e último volume, intitulado Morte 
súbita cardíaca, completando um trabalho que certamente 
contribui de forma relevante para o enriquecimento da litera-
tura médica nacional. Adquira seu exemplar em nosso estande 
durante o Congresso!

Agradeço a participação de todos que contribuíram com 
seus capítulos e informo que teremos mais trabalho pela frente. 
Devido ao sucesso dessa primeira série, a SOBRAC e a Atheneu 
já acordaram a realização da segunda série, com mais cinco 
volumes, abordando os seguintes temas: Fibrilação Atrial, Sín-
cope, Marca-passo e DCI na Prática Clínica, Arritmias na Criança 
e Arritmias na Doença de Chagas.

No mês que vem, a diretoria eleita assume suas funções. 
Estamos todos ansiosos para dar continuidade ao excelente 
trabalho que vem sendo realizado pelas diretorias antecessoras, 
colaborando para o crescimento constante de nossa sociedade. 
Convoco todos os sócios para participar ativamente de nosso 
mandato. Não hesitem em enviar suas sugestões e críticas! 
Continuaremos querendo ouvir vocês!

Um bom Congresso a todos, um Feliz Natal e um 2012 re  -
pleto de Paz e Saúde.

Um forte abraço.

Caros amigos
Este é o último Jornal do ano. E o último 

a ser feito na gestão desta Diretoria, coman  -
dada pelo Dr. Guilherme. Atualmente o Jornal, 
assim como o site, é a face mais ex    posta 
da sociedade, e onde se tenta mos    trar aos 
sócios e colegas cardiologistas os caminhos 
que estão sendo seguidos, junto com atua-
lizações científicas. Desde que precisei dar 
continuidade ao belo trabalho que o Dr. 
Ro   berto Sá estava fazendo, pude perceber 
quão complexa e difícil é a tarefa. Inovações 

foram feitas no formato, tentando deixá-lo visualmente mais 
limpo e agradável. Os assuntos científicos têm sido apresentados 
em formato mais curto e de forma mais prática. Tem-se dado 
destaque às publicações e participações de arritmologistas 
brasileiros feitas no contexto mundial, em Congressos Inter-
nacionais e em revistas de alto impacto. Colegas de outras 
sociedades e departamentos têm escrito para o nosso Jornal, a 
fim de reforçar o intercâmbio. E, acima de tudo, a participação 
dos nossos sócios tem sido fortemente estimulada, seguindo 
o mote da Diretoria: contamos com vocês. 

Nesse sentido, é sempre justo prestar o reconhecimento à 
atual Diretoria e a uma série de colegas que têm trabalhado 

ativamente para que seja mantida a regularidade e o padrão 
que o Jornal alcançou. Contar com a assídua colaboração de 
colegas como Eduardo Saad, Jacob Atié, Thiago Rodrigues, 
Mau    rício Pimentel, entre tantos outros, tornou a tarefa mais 
fácil. Contar com o apoio constante de uma Diretoria com 
pessoas como Guilherme Fenelon, Adalberto Lorga Filho, Luiz 
Magalhães, Marcio Figueiredo, somente para citar aqueles 
com quem mais troquei ideias, para dar andamento a este 
Jornal, dá a certeza de que a Sociedade está sendo condu-
zida de modo sério e competente. Muitos planos ficaram 
no papel, e vão ser sugestões para o futuro: histórias da 
sociedade contadas pelos próprios personagens ou maior 
interatividade com o site são algumas delas. Felizmente o 
futuro é promissor para o Jornal e para a sociedade. O editor 
a assumir, Dr. Ricardo Alkmim Teixeira, é certamente uma 
das pessoas mais ativas, competentes e amigáveis de nossa 
sociedade, e, com a colaboração de todos colegas e o apoio 
da Diretoria comandada pelo Dr. Adalberto Lorga Filho, fará 
um belíssimo trabalho. 

O meu comentário final é somente para reforçar o que está 
sendo dito e repetido há vários anos: a SOBRAC é de todos 
nós. Participe!

Muito obrigado por tudo.
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Marcio Jansen de  
Oliveira Figueiredo

Eduardo B. Saad

Mensagem do Coordenador  
de Relações Institucionais

Mensagem do Coordenador  
de Habilitação Profissional

A ritmologia brasileira continua a avançar na agenda de 
cooperação com sociedades internacionais. Durante os meses 
recentes, houve intensa comunicação com colegas da espe-
cialidade para aprimorar as relações, agora já mais maduras, 
embora ainda exista muito por fazer.

Um dado palpável que dá idéia de como essas relações 
podem ser frutíferas pode ser notado na organização do nosso 
Congresso de Arritmias. Muitos ex-presidentes e membros de 
comissões científicas devem recordar quão difícil era conse-
guir a presença de palestrantes internacionais. A proximidade 
com outras reuniões importantes no âmbito da ritmologia 
internacional, a distância para o deslocamento e os custos da 
viagem eram apenas alguns dos percalços que encontrávamos. 
Felizmente a situação mudou de maneira substancial a partir 
das relações com outras Sociedades, sobretudo a Sociedade 
Europeia (EHRA). A aproximação buscada pela Diretoria da SO-
BRAC, inicialmente com a diretoria encabeçada pelo Dr. Panos 
Vardas, foi continuada e aprimorada com o Dr. Ângelo Auricchio, 
que fez questão de participar do nosso Congresso. O Simpósio 
Conjunto, que, a julgar pela regularidade e pela reciprocidade, 
já pode ser chamado praticamente de tradicional, contará ainda 
com a participação do Dr. Lluis Mont, de Barcelona. Este parti-
cipará, ainda, de outras atividades científicas durante o evento, 
e seguramente nos presenteará com sua experiência, em várias 
áreas relacionadas com o estudo das arritmias.

E não é só isso. Um objetivo claro dos membros da Diretoria 
da EHRA é estreitar, ainda mais, o relacionamento, buscando 
inclusive a colaboração da indústria. Estão programados 
encontros com diretores das diferentes empresas que têm 

representação no nosso país, para 
que possamos estudar maneiras de 
aumentar o intercâmbio científico entre 
as nossas Sociedades. Esperamos que 
as reuniões tragam ex     celentes frutos, 
para o bem dos nossos sócios e de toda 
a coletividade.

Finalmente, esperamos que a cola-
boração seja uma via de mão dupla. 
E uma das questões que mais chama 
a atenção dos colegas europeus é a participação efetiva de 
membros da SOBRAC na EHRA. Além do direito de participar 
de eleições e de descontos em atividades científicas interna-
cionais, ser membro da EHRA abre possibilidade de cursos de 
aprimoramento, presenciais no exterior ou através da Internet, 
que permitem a atualização constante com o que há de mais 
novo no mundo. O custo da anuidade é baixo, e os benefícios, 
abundantes. 

Aproveite o clima do nosso Congresso para renovar a anui-
dade da EHRA. Não é membro? Procure conhecer as vantagens, 
e associe-se durante o congresso! É rápido, fácil, seguro, e será 
aberto um grande conjunto de opções que trarão vantagens 
para o médico, e melhor atenção para os pacientes.

Participe! O mundo está aí, batendo à nossa porta. É só es-
ticar a mão e se abrir para novas experiências e oportunidades. 
É a SOBRAC, com a Coordenadoria de Relações Institucionais 
alinhada com a Diretoria, trabalhando para a internacionalização 
da ritmologia nacional, a fim de trazer vantagens para todos!

Caros colegas,
Chegamos ao fim de um ano de muito trabalho e de mu-

danças na área da habilitação profissional. 
Neste ano, contratamos a Officium, empresa especializada 

na gerência de concursos, com larga experiência em diversas 
áreas, especialmente na cardiologia, para a administração 
das provas da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), 
entre outras.

Com isso, conseguimos profissionalizar todo o processo e 
torná-lo mais seguro, organizado, eficiente e independente. 
Essa mudança é fundamental para lidarmos com o crescimento 
esperado em nossa especialidade. É a SOBRAC preparando 
o futuro.

Tenho convicção de que o investimento 
da diretoria foi muito válido e espero que 
seja perceptível para os sócios e para os 
candidatos ao título de especialista. 

Aproveito a oportunidade para reiterar 
a necessidade da colaboração dos sócios 
na confecção de questões para a prova. É 
através desse esforço que conseguiremos 
manter o alto nível no processo de seleção 
, o que considero fundamental na valoriza-
ção do nosso título de especialista. Agradeço a todos que nos 
auxiliaram, durante o ano, e espero continuar contando com 
essa preciosa ajuda na próxima gestão.

Um abraço a todos.
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PrECon
A despeito da nova Diretoria da SOBRAC tomar posse em breve, a atual Diretoria tem se 

empenhado em projetos de educação continuada, que estão sendo postos em prática até 
o último dia de gestão. No final deste segundo semestre foram realizados os eventos do 
PrECon em Campinas e Porto Alegre. A partir de 2012, a coordenação do PrECon estará sob 
responsabilidade do colega Ricardo Kunyioshi, que certamente trará grande contribuição 
para esta sociedade. 

As ações da Campanha de Prevenção de Morte Súbita continuaram durante todo o ano, 
integradas aos eventos da SOBRAC, sendo que a data chave é 12 de novembro. Ocorrerão 
diversos eventos para divulgação da Campanha, com especial atenção para o evento de 
Porto Alegre, que coincide com o PrECon naquela cidade. Nesta oportunidade, o colega 
Leandro Zimerman coordena as atividades da Campanha de Prevenção de Morte Súbita 
em espaço aberto da cidade, quando serão divulgadas as atividades da SOBRAC, assim 
como as orientações para leigos. Estes eventos são de grande repercussão nas sociedades 
de cardiologia locais, correspondendo completamente às expectativas da SOBRAC. Tem 
havido adequada e maciça divulgação na mídia, o que certamente replica as mensagens 
da SOBRAC, com grande alcance para leigos e diversos segmentos dos serviços de geren-
ciamento médico público e privado.

Em outubro ocorreu em São Paulo o III Curso de Reciclagem em Ritmologia, compreen-
dendo as 3 grandes áreas: Arritmia Clínica, Eletrofisiologia e Estimulação Cardíaca, evento de 
grande alcance e importância, quando houve abrangente discussão dos temas apresentados.

Portanto, a SOBRAC continua sempre buscando aprimorar a qualidade na divulgação do 
conhecimento médico na área de arritmia. Aproveitem a programação científica bem ela-
borada do Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas, que acontece neste ano em Brasília.

Forte abraço.

Programa de educação continuada

Luiz Pereira de Magalhães

Curso de Reciclagem  SP PrECon  Campinas  SP
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Sessão Eletroclínica da 
SOBRAC  Caso 8

Thiago da Rocha Rodrigues

RElAtO DE CASO
M.D.A., 46 anos, masculino, previamente hígido e assinto-

mático, atleta, com exames clínicos, ECG e teste ergométrico 
normais, apresentou, dois meses antes, súbita perda de 
cons ciência, de pulso e de respiração (parada cardiorrespi-
ratória - PCR) enquanto se exercitava na esteira ergométrica. 
Felizmente, havia na academia um médico e um desfibrilador 
externo automático (DEA). As manobras de ressuscitação fo-
ram prontamente realizadas, e o DEA, após identificação do 
ritmo, liberou um choque de 200 joules. O paciente recobrou 
a consciência e a perdeu novamente 1 minuto e 23 segundos 
após. O DEA liberou outro choque e o paciente novamente se 
recuperou. Na sequência, foi internado e recuperou-se sem 
déficit neurológico. A anamnese revelou uma ingesta, antes 
do exercício, de um copo grande de café, outro de chocolate 
e uma lata de redbull. O ECG, cateterismo cardíaco, ecocar-
diograma, teste farmacológico para síndrome de Brugada e 
estudo eletrofisiológico foram normais. O Holter-24h mostrou 
extrassístoles ventriculares polimórficas isoladas, frequentes 
e com morfologias de BRD. A ressonância magnética (RNM) 
cardíaca, realizada doze dias após, e os registros do DEA estão 
ilustrados nas figuras 1, 2 e 3. O aparelho do DEA teve que 
ser enviado ao fabricante para obtenção dos registros, que 
só foram enviados dois meses após. O cardiodesfibrilador 
automático (CDI) foi implantado após o resultado da RNM 
e antes de obtidos os registros do DEA. O paciente foi em 
seguida liberado, com a prescrição de carvedilol e enalapril.

DISCUSSãO
De acordo com a figura 1, a RNM revela uma nítida lâmina 

de realce tardio do gadolínio (seta), representativa de fibrose 
na região anterosseptal do ventrículo esquerdo (VE). Havia 
ainda um leve edema de fibras cardíacas e discretíssimo au-
mento do VE, não revelado pelo ecocardiograma. Os demais 
achados do exame foram normais. A morfologia de BRD das 
extrassístoles ventriculares do holter revela que sua origem 
é o VE, condizente com a localização do substrato fibrótico 
evidenciado pela RNM. A figura 2 traz o primeiro registro do 
DEA, mostrando uma taquicardia regular de QRS largo, muito 
rápida e aparentemente sem uma linha de base discernível. A 
primeira impressão é de que se trata de um flutter ventricular. 

No entanto, pode-se notar que as 
duas setas voltadas para baixo da fi-
gura delimitam precisamente o início 
e o fim do QRS (largura 0,16 segs.), e 
a seta voltada para cima mostra uma 
inflexão aguda nítida do QRS, que 
marca um ciclo RR de 280 ms (FC = 
214 bpm). Essas características são 
mais compatíveis com o diagnóstico 
de uma taquicardia ventricular mo-
nomórfica sustentada. Após o choque, o paciente recupera um 
ritmo sinusal levemente bradicárdico, com uma extrassístole 
ventricular isolada e um distúrbio de condução intraventricular 
indeterminado, por se tratar de derivação das pás do DEA. 
O QRS agora tem duração de 0,12 segundos, e morfologia 
muito diferente do QRS da taquicardia, o que corrobora o 
diagnóstico de taquicardia ventricular. A figura 3 mostra o 
registro realizado 1min e 23s após, quando se constata um 
ritmo ventricular totalmente caótico, de baixa amplitude, 
com desvios súbitos e constantes dos vetores de ativação, e 
com complexos ventriculares totalmente discordantes e sem 
delimitação. Trata-se, pois, de uma fibrilação ventricular que 
foi prontamente revertida para ritmo sinusal, agora com QRS 
estreito e levemente taquicárdico. 

O caso remete a várias reflexões e constatações importantes. 
A primeira e mais óbvia é a importância do DEA em locais pú-
blicos de prática de exercícios. Esse aparelho, nas mãos de um 
médico, salvou a vida do paciente e evitou sequelas neurológi-
cas. A segunda reflexão é a necessidade de que tais aparelhos 
forneçam um registro gráfico imediato da arritmia detectada, o 
que não foi possível com o equipamento utilizado. Como todos 
os exames feitos antes da RNM foram completamente normais, 
suspeita-se da possibilidade de um choque inapropriado pelo 
DEA, assim como poderia acontecer com um CDI. Certamente a 
convicção do médico que o atendeu de que se tratava de uma 

Figura 1. RNM realizada 12 dias após a PCR. Figura 2. Traçado do primeiro episódio de PCR registrado pelo DEA.



Jornal SOBRAC | nº 23 | 2011| 14 |

PCR real ajudou a equipe a decidir pelo implante do CDI. No 
entanto, se a pessoa que utilizou o DEA fosse um leigo, haveria 
mais dificuldade. A terceira reflexão é quanto à importância, no 
caso, da RNM. Não fosse ela, o diagnóstico teria sido fibrilação 
ventricular idiopática, que já foi considerada como a causa de 
10% das mortes súbitas. A RMN revelou tratar-se de uma car-
diomiopatia não isquêmica fibrótica1. Certamente o resultado 
facilitou a indicação do CDI, uma vez que a equipe não dispunha 
dos registros do DEA e não era conveniente esperar dois meses 
para a tomada da decisão. 

Outra constatação relevante é a importância da fibrose na 
gênese das taquiarritmias ventriculares de pacientes com cardio-
patia estrutural, o que vem sendo motivo de intenso escrutínio 
nos últimos anos2. Uma especulação que também se pode 
realizar é quanto à possibilidade de que a ingestão de subs-
tâncias estimulantes (café, chocolate e redbull), mais o estresse 
psíquico recente que o paciente confidenciara, somados ao 
estresse físico do exercício, tenham sido o gatilho superimposto 
ao substrato fibrótico que levou ao quadro de PCR. Por fim, é 
desconcertante saber que mesmo uma avaliação cardiológica 
adequada, realizada dois meses antes da PCR, fora incapaz de 
detectar o risco de morte súbita nesse paciente.

Referências bibliográficas

1. Hookana E, Junttila MJ, Puurunen VP, TiKkanen JT, Kaikkonen KS, Kortelainen ML, Myerburg RJ, Huikuri HV. Causes of nonischemic sudden cardiac death in the current 
era. Heart Rhythm, 2011;8(10):1570-5. 

2. Stevenson WG. Ventricular scars and ventricular tachycardia. Transactions of the American Clinical and Climatological Association, 2009;120:403-411.

Figura 3. Traçado do segundo episódio de PCR  
registrado pelo DEA.

SOBRAC em Foco
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Evidências Científicas

Fibrilação Atrial e AAS: Benefícios sob Suspeita
Em recente estudo, publicado em ou  -

tu  bro de 2011 pela equipe do Dr. Jonas 
Bjer        ring Olesen1 (Copenhagen University 
Hospital Gentofte, Hellerup, Denmark), 
fica evidente a clara tendência em não usar 
mais aspirina nos pacientes com fibrilação 
atrial (FA) isolada. Parece não haver evidên-
cia de que o AAS seja seguro e eficaz na 
prevenção de acidentes vasculares encefá-
licos (AVE) nos portadores de FA.

Para o pesquisador dinamarquês, os 
resultados o novo estudo estavam ainhados 
com as últimas orientações das diretrizes da 
Sociedade Européia de Cardiologia (ESC), 
que foram atualizadas no ano passado. A 
diretriz posiciona-se contra o uso de aspirina para a prevenção 
do AVE em pacientes com FA2, após um estudo japonês que 
não mostrou nenhum benefício em pacientes de baixo risco3. 
Segundo a equipe dinamarquesa, “o estudo forneceu mais 
dados do mundo real como apoio a esta recomendação”.

A investigação é a maior coorte mundial já publicada, a res-
peito do uso de aspirina e anticoagulantes orais em pacientes 
com FA, e isso mostra claramente que o benefício clínico para a 
aspirina não é positivo em qualquer nível de risco de AVE. Para 
a equipe, a aspirina “não é segura nem eficaz”.

No estudo, os pesquisadores estimaram o risco de trom-
boembolismo e hemorragia em 146.000 pacientes, corre-
lacionando os dados do Registro Nacional Dinamarquês de 
pacientes4 (que documenta todas as internações de pacientes), 
o Registro Dinamarquês de Estatística Medicamentosa5 (que 
registra todas as prescrições individuais de medicamentos), e o 
Registro Nacional de Mortalidade6. 

Vale a pena lembrar que uma meta-análise de estudos 
randomizados de aspirina na FA sugeriu uma redução de 
19% no acidente vascular cerebral, com limites de confiança 
que cruzaram zero, e muitos dos estudos incluíram menos 
de 10% dos pacientes triados. O benefício positivo, sugerido 
nessa meta-análise, foi conduzido por apenas um estudo, o 
(SPAF-1). Desde então, cada vez mais dados sugerem que a 
aspirina pode não ser eficaz na prevenção do acidente vascular 
encefálico nessa situação e também não ser mais segura do que 
a warfarina. Apesar disso, nós, médicos, adotamos a aspirina.

Outro achado importante foi a warfarina estar associada a um 
benefício clínico comum em todos os pacientes com FA, exceto 
aqueles com risco mais baixo de AVE (CHA2DS2-VASC pontua-
ção de 0). Para os pesquisadores dinamarqueses, “é somente 
nesses pacientes de muito baixo risco que o risco de sangra-
mento da warfarina supera o benefício”.

Esses dados, conforme demonstrado, não se aplicam à 
nova geração de anticoagulantes orais, uma vez que só agora 

Dario de Moura e Eduardo B. Saad

estão chegando ao mercado e por 
isso não foram incluídos no estudo. “É 
possível que as novas drogas possam 
ser benéficas nos pacientes de menor 
risco, mas não temos dados sobre isso 
ainda. Tudo o que podemos dizer por 
agora é que a warfarina não é be-
néfica para este grupo, mas é efetiva 
para todos os outros pacientes com 
fibrilação atrial.”

Para a equipe, a pontuação do 
CHA2DS2-VASC é mais abrangente para 
fatores de risco de derrame que a pon-
tuação CHADS2

7, e as duas pontuações 
tendem a ser complementares. “Se a 

pontuação CHADS2 já é conhecida por ser 2, por exemplo, não 
há necessidade de uma pontuação CHA2DS2-VASC, porque já 
sabemos que há necessidade de o paciente estar em anticoa-
gulação (ACO). Mas, se a pontuação do CHADS2 é zero, os pa   -
cientes podem ainda ter algum fatores de risco de AVE5, então, a 
pontuação CHA2DS2-VASC deve ser usada. Um CHA2DS2-VASC de 
zero, sig   nifica de fato, um risco muito baixo de eventos trom-
boembólicos (cerca de 0,78 por 100 pessoas/ano).”

Outro dado digno de nota, no estudo dinamarquês, é o 
fato de o benefício clínico da warfarina ser maior nos pacientes 
com risco elevado de sangramento. O autor explicou que isso 
ocorreu porque esses pacientes em geral também têm maiores 
chances de derrame, e o benefício absoluto da warfarina na in-
cidência do AVE supera facilmente o risco de sangramento.”Estes 
são os pacientes que muitos médicos têm receio de dar a 
warfarina, e eles podem estar usando aspirina, mas estes são 
realmente os pacientes que necessitam de anticoagulação oral 
(ou um dos novos ACOs)”. Sendo assim, o AAS não é mais a 
resposta adequada para esses casos.

Com base no estudo, não se pode dizer que os portado-
res de FA devem parar de tomar AAS, porque muitos deles 
podem ter outras indicações de antiagregação plaquetária, 
como stents coronarianos, por exemplo. Mas para pacientes 
exclusivamente com fibrilação atrial, o ACO é melhor que a 
aspirina. E mesmo nos portadores de doença vascular estável, 
não há nenhuma exigência em adicionar a aspirina ao uso 
da warfarina.

Acrescente-se ainda que o estudo faz referência à pouca 
utilização dos ACOs para a prevenção de AVE na FA. Como nós, 
médicos, estamos ficando cada vez mais habilidosos no manejo 
da warfarina, e temos uma nova geração de anticoagulantes 
mais fácil de usar, devemos usar as evidências científicas com 
a certeza de que estamos oferecendo uma prevenção eficaz 
de eventos tromboembólicos para todos os pacientes com FA, 
tenha ele um ou mais fatores de risco de AVE.

Referências bibliográficas

1. Olesen JB, Lip GYH, Lindhardsen J, et al. Risks of thromboembolism and bleeding with thromboprophylaxis in patients with atrial fibrillation: A net clinical 
benefit analysis using a ‘real world’ nationwide cohort study. Thromb Haemost, 2011; 106: 739-749.

2. A.John Camm, et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation. European Heart Journal, (2010) 31, 2369-2429.
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Síncope e o Monitor Cardíaco Implantável no Brasil

Eduardo B. Saad e Dario de Moura

IntRODUçãO
Síncope é a perda da consciência e do 

tono postural de caráter súbito, transitó rio 
e com recuperação espontânea. Re           sultante 
de hipofluxo cerebral crítico e autolimita-
do, tem etiologia variável e ampla1,2. A 
etiologia cardíaca relaciona-se ao pior 
prognóstico, independente da idade, 
com mortalidade anual de 18 a 33%. A 
incidência de morte súbita também é 
maior nos cardiopatas, podendo atingir 
45% naqueles com insuficiência cardíaca 
de grau avançado1,2.

A síncope é responsável por cerca de 
6% das internações hospitalares, das quais 80% correspondem 
a indivíduos com mais de 65 anos de idade3,4. Estudos epide-
miológicos norte-americanos, realizados na década de 80, 
demonstraram que a incidência de síncope na população em 
geral é de 3 a 3,5%, com prevalência de 7/1000 em jovens e 
de 56/1000 em idosos4.

Os propósitos primários da avaliação do paciente com sínco-
pe são determinar se o paciente possui risco de morte e reduzir 
a morbidade, associada à perda da consciência.

O padrão ouro para o diagnóstico de uma causa arrítmica 
da síncope é a documentação do ritmo pelo eletrocardiogra-
ma (ECG) no momento dos sintomas. No entanto, é raro ter 
tal registro5.

Monitorização eletrocardiográfica não invasiva
O tipo e a duração da monitorização eletrocardiográfica 

am   bulatorial é ditada pela frequência dos sintomas. Na ausên-
cia de cardiopatia estrutural, a síncope de origem autonômica 
é mais frequente. O teste de inclinação tem índice de positivi-
dade variável de acordo com a idade e o protocolo utilizado. 
Protocolos passivos prolongados apresentam especificidade 
maior que 90% e positividade de aproximadamente 50%6,7. 
Em idosos com síncope inexplicada, há maior incidência de 
síncopes cardíacas.

O teste ergométrico pode induzir taquiarritmias de origem is-
quêmica ou catecolamina dependentes, e também bloqueios atrio-
ventriculares em casos de baixa reserva do sistema de condução. 

Um monitor tipo Holter 24h é apropriado para os episódios 
que ocorrem pelo menos diariamente. Porém, a curta duração 
da gravação limita o rendimento do método.

O monitor de eventos tipo Looper é ideal para os episódios 
que ocorrem pelo menos uma vez ao mês. Gravadores de eventos 
com memória circular permitem monitoramento por até trinta 
dias. À medida que o paciente apresenta o sintoma, ativa-se 
um botão, provocando o armazenamento do ECG (1-4 minutos 
antes da ativação, e 30 a 60 segundos após). A principal limitação 
do dispositivo é ainda o curto período de monitorização, já que 
muitos pacientes apresentam episódios espaçados8.

Monitorização eletrocardiográfica invasiva
Um recurso recente para investigação de síncope inexplicada 

é o monitor cardíaco implantável (MCI) de eventos com memó-
ria circular, especialmente para pacientes que não apresentam 
recorrências muito frequentes. Estudo recente demonstrou que 
58% dos pacientes apresentaram recorrência nos primeiros seis 
meses de monitorização e 68% em seguimento médio de dez 

meses, diminuindo significativamente o 
custo com a investigação e o tratamento 
da síncope inexplicada9.

A introdução da monitorização contínua 
com gravação que dispara tanto ao pres-
sionar o botão quanto au  to maticamen te, 
parece melhorar o rendimento diag    nóstico 
de monitores de eventos.

Esses gravadores, inseridos por via 
subcutânea, são capazes de gravar sinais 
bipolares de ECG por até trinta e seis 
meses. O paciente pode usar um ativador 
para gravar o ritmo no momento dos 
sin    tomas, mas o dispositivo também faz 

automaticamente registros de bradicardia e taquicardia, que 
podem ser transmitidos por telemetria (como nos marca-passos 
e desfibriladores). 

Em pacientes com síncope inexplicada, o uso de um gravador 
implantável por um ano rendeu informações de diagnóstico 
em mais de 90% do pacientes10. Essa abordagem é mais 
usada para identificar os mecanismos da síncope do que uma 
convencional, que usa Holter, monitores de eventos e estudos 
eletrofisiológicos. Os MCI’s apresentam, ainda, uma boa relação 
de custo-benefício11.

Escolhendo o local do implante
 Um local recomendado para o implante é entre o primeiro 

espaço intercostal e a quarta costela. Como alternativa, pode 
ser usada a zona abaixo de V3, entre a quarta e a quinta costela 
(figuras 1 e 2). Nesses locais, foi encontrada a melhor amplitude 
de detecção do sinal. A localização aproximada do melhor 
lugar de implante antes do procedimento é fundamental para 
o resultado final, pois é preciso ter em mente que o nível de 
ruído do local escolhido poderá variar devido ao movimento 
do músculo, e que a prótese, depois de implantada, deve pro-
porcionar conforto ao paciente.

técnica de implante
 Uma vez encontrado um local aceitável para o implante, a 

posição espacial do dispositivo é fundamental e deve seguir a 
orientação do fabricante. Colocar a prótese em posições não 

Figura 1. Raio-x de tórax em PA.
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recomendadas poderá resultar em um ECG totalmente fora do 
comum. Para minimizar esses riscos, recomenda-se interrogar 
a prótese ainda no invólucro estéril, diretamente sobre o local 
proposto, antes da degermação do tórax. 

A incisão para acesso à loja deve ser feita com aproxima-
damente 1,5-2,0 cm, em que o dispositivo ficará com a ponta 
não metálica logo abaixo da linha incisional e a logomarca do 
aparelho voltada para cima. Após o corte no plano desejado (o 
mais recomendável, por se tratar de uma prótese não definitiva, 
é uma loja entre a fascia muscular e o subcutâneo), realiza-se 
a divulsão com uma pinça cirúrgica de tamanho adequado, 
simulando uma tunelização. Acomoda-se o dispositivo na loja, 
deixando-o bem ajustado.

Antes do fechamento da bolsa, deve-se interrogar o dispositi-
vo para verificar se o local do implante escolhido está rendendo 
formas de onda adequadas para a detecção. Ondas R menores 
que 0,1 mV provavelmente apresentarão um aviso de “N/A” 
(not aceptable, não aceitável). Nesse momento, o médico deve 
considerar o reposicionamento da prótese. Aceitam-se valores 
entre 0,2 e 0,9 mV de ondas R.

A sutura então é realizada em três planos, e o curativo é feito.

Monitores cardíacos implantáveis no Brasil
No país, há duas empresas que fornecem MCIs: Medtronic 

(Reveal ® XT ) e St. Jude Medical (Confirm™). Na nossa prática, 
indicam-se esses dispositivos na avaliação de síncopes recor-
rentes inexplicadas, na investigação de palpitações recorrentes 
e no acompanhamento de pacientes submetidos à ablação 
por cateter de fibrilação atrial (para monitorização prolongada, 
ajudando na decisão da suspensão do anticoagulante, nos casos 
de maior risco tromboembólico).

Evidências a favor do uso dos monitores implantáveis
 Os MCI podem capturar informações diagnósticas valiosas 

durante episódios sincopais, permitindo diagnosticar as causas do 
evento. Dessa forma, informações mais precisas podem levar a 
melhores decisões terapêuticas.
• Um terço dos casos relatados são de síncope8,12, de etiologia 

desconhecida;
• EEF e monitoramento em subgrupos selecionados de pa-

cientes sugerem que até 45-80% das síncopes de origem 
desconhecida podem ser atribuídas a uma causa cardíaca12; 

• Síncope de origem cardíaca duplica o risco de todas as 
causas de mortalidade12 em pacientes e tem uma taxa de 
mortalidade em seis meses que excede 10%13;

• Um diagnóstico é possível em até 90% dos pacientes com 
síncope, usando um monitor implantável9

De acordo com a diretriz europeia de síncope 200914, existem 
algumas indicações de implante, como:

Classe 1, Nível de evidência B
• clínica ou ECG sugestivos de síncope arrítmica;
• avaliação precoce em síncope inexplicada recorrente, sem 

critério de alto risco e com boa probabilidade de recorrência;
• pacientes de alto risco, nos quais as tentativas de avaliação 

falharam em demonstrar a causa da síncope;
• MCIs deveriam ser considerados para avaliar bradicardia antes 

do implante do marca-passo definitivo por síncope vasovagal;
• correlação da síncope com alguma arritmia.

Conclusão
A estratégia baseada na aplicação precoce da monitorização 

cardíaca implantável, até a documentação da síncope, permite 
a implementação específica e eficaz de uma terapêutica segura 
para pacientes com síncope recorrentes.

Referências bibliográficas 

1. Kappor WN. Syncope and hypotension. In: Braunwald E, editor. Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. 5. ed. Philadelphia: W B Saunders Company, 
1997: 863-76.

2. Benditt DG. Pathophysiology and causes of syncope. In: Podrid PJ, Kowey PR, editores. Cardiac Arrhythmia: Mechanisms, Diagnosis, and Management. Baltimore: Wil-
liams & Wilkins, 1995: 1073-84.

3. Kapoor WN. Diagnostic evaluation of syncope. Am J Med, 1991; 90: 91-106.
4. Savage DD, Corwin L, Mcgee DL, et al. Epidemiologic features of isolated syncope: the Framingham Study. Stroke, 1985; 16: 626-9.
5. Joseph Rossano et al, Efficacy of implantable loop recorders in establishing symptom-rhythm correlation in young patients with syncope and palpitations, Pediatrics, 

2003;112:e228-e233 
6. Grubb BP. Neurocardiogenic Syncope. In: Syncope: Mechanisms and Management. Grubb BP, Olshansky B, editores. Armonk, NY: Futura Publishing Co, 1998: 73-106.
7. Lipsitz LA, , Marks ER, Koestner JS. Reduced susceptibility to syncope during postural tilt in old age: is beta-blockade protective? Arch Intern Med, 1989; 149: 2709-12.
8. Kapoor WN. Syncope. N Engl J Med, 2000; 343: 1856-61.
9. Krahn AD, Klein GJ, Yee R, et al. Use of an extended monitoring strategy in patients with problematic syncope. Circulation, 1999; 99: 406-10.
10. Kassar M, Krahn A, Klein G, Yee R, Skanes A. Optimal duration of monitoring in patients with unexplained syncope. Am J Cardiol, 2003;92:1231-3.
11. Krahn A, Klein G, Yee R, Hoch J, Skanes A. Cost implications of testing strategy in patients with syncope: randomized assessment of syncope trial. J Am Coll Cardiol, 

2003;42:495-501.
12. Soteriades ES, Evans JC, Larson MG et al. Incidence and prognosis of syncope. N Engl J Med, 2002; 347: 878-85.
13. Maisel WH and Stevenson WG. Syncope-getting to the heart of the matter. N Engl J Med, 2002;347:931-3.
14. Angel Moya et al. Guidelines for the diagnosis and management of syncope, European Heart Journal, 2009; 30:2631-71.

Figura 2. Raio-x de tórax em projeção lateral esquerda.
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RElAtO DE CASO
Trata-se de paciente masculino de 74 anos, portador de mio-

cardiopatia isquêmica dilatada com história de três epi   sódios de 
palpitações e mal-estar inespecífico. No úl    timo episódio, houve 
docu   mentação de taquicardia com FC de 210 bpm e QRS largo 
com morfologia de BRE, compatível com taquicardia ventricular 
(TV), que foi revertida com Amiodarona venosa. O seu ECG 
basal mostrava ritmo sinusal, FC de 94 bpm, BAV de 1º grau (PR: 
250ms) e bloqueio divisional posteroinferior do ramo esquerdo. 
O ecocardiograma bidimensional evidenciava fração de ejeção 
de VE (Teicholz) de 47%, acinesia das paredes lateral e anterior 
nas porções médio-apical. O cateterismo cardíaco revelava hi-
pocinesia de parede posterobasal e anteroapical, além de lesão 
de 50% ostial na artéria segunda diagonal.

O paciente foi submetido a estudo eletro-
fisiológico que evidenciou aumento do in-
tervalo HV (90ms) e indução de taquicardia 
ventricular com a mesma morfologia da TV 
clínica. A estimulação ventricular para rever-
são dessa taquicardia resultou em outra TV, 
porém com morfologia de BRD, em mesma 
frequência cardíaca. (Figura 1) Tais achados 
são sugestivos de TV por reentrada entre os 
ramos, o que foi ratificado com manobras 
eletrofisiológicas.

Foi, assim, realizada ablação do ramo direito 
do feixe de His, que é o tratamento curativo 
da TV ramo a ramo (indicação Clas    se I1), que 
resultou em BRD (Figura 2). Após a ablação, o 
protocolo de estimulação ventricular foi repe-
tido com até três extraestímulos em ponta e 
trato de saída do VD sem indução de arritmias, 
tra     duzindo-se no sucesso da ablação. Houve 
um aumento do intervalo HV após ablação 
para 104 ms, com indicação de implante de 
marca-passo definitivo DDDR, que foi realiza-
do sem intercorrências.

DISCUSSãO
A taquicardia ventricular monomórfica é 

uma das principais causas de morbidade e 

Deve ser Implantado CDI em Todos os  
Pacientes com Cardiopatia Isquêmica e  
Taquicardia Ventricular Sustentada?

Fernando Senn, Iara Atié e Jacob Atié

mortalidade na cardiopatia isquêmica, o que exige implante de 
desfibrilador cardíaco automático na maioria das vezes. É sabido 
que esses pacientes têm um substrato isquêmico-necrótico com 
zonas de condução lenta, facilitando a formação de reentradas 
no miocárdio, que levam à perpetuação de taquicardias ven-
triculares. Em alguns pacientes, além do substrato anatômico 
para TV, há fatores que predispõem o aparecimento de outros 
tipos de TVs. Um deles é o atraso na condução pelo sistema 
His-Purkinje, que pode produzir macro-reentradas através dos 
ramos esquerdo e direito, gerando TVs sustentadas, denomi-
nadas de taquicardias ventriculares por reentrada entre os 
ramos ou taquicardias ventriculares ramo a ramo (até 5% das 
TVs em pacientes isquêmicos2). A TV ramo a ramo geralmente 

Figura 1. (A) um estímulo (extraestímulo ou extrassístole) no VD despolariza re-
trogradamente os ramos, mas acha refratário o ramo direito, (B) este estímulo sobe 
pelo ramo esquerdo, chegando ao His e ativando anterogradamente os ventrículos 
desde o ramo direito, portanto com morfologia de BRE (ECG da esquerda), que 
fecha o circuito ao ativar o ramo esquerdo novamente em forma retrógrada. (C) o 
estímulo consegue subir pelo ramo direito, mas acha refratário o ramo esquerdo. 
(D) o circuito é completado, ativando o His e os ventrículos anterogradamente 
desde o ramo esquerdo, porém no sentido inverso do anterior e com morfologia 
de BRD. (ECG da direita).
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Figura 2. Derivação V1 do ECG, momento da ablação do ramo direito com aparecimento de BRD.
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não responde a tratamento farmacológico, tem alta recorrência 
e pode causar palpitações, síncope, morte súbita ou múltiplas 
terapias em pacientes portadores de desfibrilador cardíaco 
implantável. Como é uma arritmia curável pela ablação por 
cateter, deve-se afastar esse diagnóstico antes da indicação de 
desfibrilador cardíaco implantável.

Mesmo com baixa incidência na cardiopatia isquêmica, sempre 
se deve pensar na TV ramo a ramo, principalmente em pacientes 
com atraso na condução atrioventricular. O diagnóstico dessa ar-
ritmia e seu tratamento específico são importantes, pois modificam 
a conduta, como ocorreu no paciente relatado, que ficou curado 
da sua TV, sem a necessidade de implante de cardiodesfibrilador.
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O tabagismo é considerado pela Or    -
ganização Mundial de Saúde (OMS) a 
principal causa de morte evitável em 
todo o mundo. Estima-se que, no Brasil, 
12,9 a 25,2% da população acima de 
15 anos seja fumante, observando-se 
maior prevalência no sexo masculino. 
Já é do conhecimento de todos que o 
cigarro está relacionado com o desenvol-
vimento de várias doenças como câncer 
de pul   mão, hipertensão arterial sistêmi-
ca, doença pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC) e doença aterosclerótica. Novos 
estudos agora apontam a correlação do 
cigarro com outros males.

Chamberlain et al1 conduziram um estudo denominado ARIC 
(Atherosclerosis Risk in Communities), em que foi determinada 
a correlação entre tabagismo e incidência de Fibrilação Atrial 
(FA). O estudo envolveu 15.792 participantes (8710 mulheres), 
recrutados entre 1987 e 1989, com idades de 45 a 64 anos, em 
quatro comunidades norte-americanas e seguimento médio 
de 13,1 anos. 

A incidência cumulativa de FA foi de 5,7% nos não fumantes 
e de 9,8% nos fumantes ou ex-fumantes (figura 1). O risco de 
FA foi 1,32 vezes maior entre os ex-tabagistas e duas vezes 
maior entre os tabagistas atuais, quando comparados aos 
não fumantes. Divididos os tabagistas e ex-tabagistas em leves/
moderados (< 800 cigarros-ano) e pesados (>800 cigarros-ano), 
notou-se uma menor incidência de FA nos ex-tabagistas. A 
razão de chances nos leves/moderados foi de 1,16 (95% IC 
0,96-1,40) para os ex-tabagistas e de 1,85 (95% IC 1,49-1,30) 
para os tabagistas atuais. Já nos pesados, demonstrou-se um 
risco 89% maior nos ex-fumantes e 131% nos fumantes atuais, 
em relação aos que nunca fumaram.

Os mecanismos supostamente envolvidos no desenvolvi-
mento de FA pelo cigarro podem ser agudos ou crônicos, e 
são mediados principalmente pela nicotina, dada a associação 

O Tabagismo Pode Provocar FA?

Alessandro Amaral e Jefferson Jaber

a aumento da pressão arterial e frequên-
cia cardíaca (como consequência do au  -
mento dos níveis plasmáticos de cateco-
laminas), alterações no funcionamento 
dos canais iônicos dos miócitos atriais 
e desenvolvimento de fibrose atrial. 
O tabagismo também pode predispor 
a FA pelo desenvolvimento de outras 
doenças, tais como a DPOC.

O estudo possui algumas críticas, 
co    mo o fato de alguns casos de FA pa  -
roxística ou assintomáticas não serem 
detectados durante o seguimento2. 
Mesmo assim, em função do número 
de pessoas envolvidas e do tempo em 

que foram acompanhadas, seus dados tornam-se bastante 
relevantes e fornecem mais uma razão para que o abandono 
do tabagismo seja estimulado.
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Figura 1. incidência cumulativa de FA nos fumantes ou ex-
fumantes versus não fumantes.
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A morte súbita cardíaca ocorre, em sua gran-
de maioria, fora do ambiente hospitalar, o que 
aumenta o tempo de prestação de atendimento 
especializado. Isto diminui a sobrevida, já que a 
chance de reanimação com sucesso diminui em 
aproximadamente 10% a cada minuto que se leva 
para prestar atendimento. Estudos que avaliam 
taxas de sobrevida em programas de desfibrilação 
precoce em aviões e em cassinos mostram sucesso 
na faixa de 40 a 75%. O tempo de atendimento se 
traduz nas taxas de reanimação obtidas com su-
cesso em diferentes locais, e ressalta a importância 
do treinamento de reanimação e da desfibrilação 
precoce. Usualmente se trabalha com estatísticas 
norte-americanas de taxas de reanimação:

Local Tempo chamada-
choque (min)

Sobrevida 
(%)

Centro de Reabilitação Cardíaca 1-2 90

Comunidade modelo (Seattle) 7 3

Comunidade típica 9 5

Comunidade urbana (Nova York) 12 <2

Dados dos anos 90 de Maastrich, na Holanda, revelam que 
80% das paradas cardíacas ocorreram no domicílio, quando a 
reanimação foi tentada em 51% dos casos e o sucesso foi obtido 
em 6% delas. Mais recentemente, dados dinamarqueses mos-
tram que 68% das paradas cardíacas ocorreram no domicílio. 
E dados do SAMU francês revelam taxa de sobrevida na alta 
hospitalar de apenas 2,0%, com apenas 0,9% de casos com 
recuperação neurológica adequada.

Recente trabalho publicado nos Arquivos Brasileiros de 
Car   diologia aponta dados de grande centro urbano brasileiro 
e indica preditores de sobrevivência. Foram avaliados 593 

Atendimento da Parada Cardíaca em  
Ambiente Não Hospitalar por Atendimento  
Móvel de Urgência: Dados Brasileiros

Leandro Ioschpe 
Zimerman

atendimentos de parada cardíaca não traumática pelo SAMU 
(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), na cidade de 
Porto Alegre, RS, descrevendo-se abaixo os valores mais signi-
ficativos encontrados:
• a maior parte dos eventos ocorreu no domicílio (392), e a 

etiologia mais provável era a cardíaca (302);
• 77 pacientes receberam manobras de reanimação antes da 

chegada do atendimento;
• 260 tentativas de reanimação foram feitas pela equipe da 

SAMU e, desse grupo, 25% dos pacientes apresentavam 
ritmo inicial considerado chocável;

• sucesso inicial na reanimação: 20%;
• pacientes vivos em 30 dias: 6%;
• pacientes que receberam alta hospitalar: 3,9%;
• pacientes que receberam alta hospitalar neurologicamente 

bem: 2,3%;
• tempo médio do colapso ao início da reanimação: 16 mi-

nutos, e o maior responsável por esse colapso foi o tempo 
de deslocamento da ambulância, de 11 minutos.

Entre os fatores preditores de mortalidade em 30 dias, foram 
encontrados os seguintes como significativos:
• ritmo inicial chocável diminui a mortalidade (razão de 

chances de 0,28);
• parada cardíaca que aconteceu no domicílio aumenta a 

mortalidade (razão de chances de 3,0);
Em suma, esses dados permitem concluir que o atendimen-

to pré-hospitalar dos pacientes vítimas de parada cardíaca 
na comunidade, atendidos pelo SAMU de Porto Alegre, tem 
resultados limitados, porém equiparáveis a outros grandes 
centros urbanos. A monitoração desses resultados é passo 
inicial e fundamental para o aprimoramento de tal sistema de 
atendimento, a fim de que se possa reduzir, ao máximo, o tempo 
entre o evento e o atendimento.
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A união faz a força! Esta velha máxima foi cumprida à risca no dia 12 de Novembro de 2011, 
Dia Nacional de Prevenção de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. Em diversas cidades brasi-
leiras, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) se fez presente e representada 
por abnegados colegas cardiologistas e colaboradores para colocar em prática as ações da 
campanha Coração na Batida Certa.

A Campanha foi realizada em parques, shoppings centers, calçadões, universidades, academias 
de ginástica e outros locais públicos, com grande participação do público leigo que assistiu a 
palestras, vídeos educativos, demonstrações de manobras de ressuscitação cardiorrespiratória 
e instruções sobre o uso correto dos Desfibriladores Externos Automáticos (DEA).

Veja nas fotos algumas das atividades realizadas em mais de 40 cidades de todas as regiões 
do Brasil.

Hotsite da Campanha 
CORAÇÃO NA BATIDA CERTA:
http://www.arritmiasemortesubita.org.br 

Site SOBRAC: 
www.sobrac.org
Facebook: http://www.facebook.com/sobrac
Twitter: http://twitter.com/SOBRAC_org (@sobrac_org)

Informações para a Imprensa:
Baruco Comunicação Estratégica - Telefone: 11 3539-9901 e 9902 
Ricardo Berlitz: (11) 9645-2067 | berlitz@baruco.com.br
Aline Aprileo: (11) 6986-6278 | aline.aprileo@baruco.com.br

Juiz de Fora

Juiz de Fora

Aracaju Fortaleza

Campanha “Coração na Batida Certa”
é realizada em todo o País

12 de Novembro: 

Rio de Janeiro



São Paulo



Brasília

Porto Alegre

Belo Horizonte
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XXVIII Congresso Brasileiro  
de Arritmias Cardíacas



Coquetel de 
A Editora Atheneu e a 

SOBRAC tem o prazer 

de convidá-lo para o 

lançamento do livro

Morte Súbita Cardíaca 

Volume 5.



Coquetel de 
O coquetel de lançamento será 

realizado no Estande da SOBRAC 

  no dia 02/12/2011 (sexta-feira) 

       às 14h00.

Lançamento

Visite o estande da 
ATHENEU 
e conheça os demais 
volumes da Série, 
ou acesse no site: 

www.atheneu.com.br
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Monitoramento Contínuo e de Alta Fidelidade do Segmento ST
AnalyST Accel™                             Vide anúncio neste jornal para foto do produto 

O CDI AnalyST Accel da St. Jude Medical oferece ao médico o monitoramento 
contínuo e de alta fidelidade do segmento ST, facilitando a associação dos episó-
dios de taquicardia ventricular e outros eventos clínicos às alterações do segmento 
ST. Essa associação aprimora o diagnóstico e facilita as decisões dos médicos 
na hora de optar por um tratamento. O AnalyST Accel dispõe de confirmação total 
de captura, programação VIP™ estendida e alertas TA/FA, que proporcionam a 
confecção de uma, terapia adequada para cada paciente, mesmo que aconteçam 
mudanças nas suas necessidades. Estas características garantem a aplicação 
da melhor terapia no momento certo e proporcionam acompanhamento oportuno 
a longa distância para um tratamento mais seguro e eficiente.

Monitoramento do Segmento ST
O AnalyST Accel™ foi projetado para medir e detectar alterações progressivas de 
forma intracardíaca. Comprovado com mais de 100.000 eletrogramas resgatados¹, 
o dispositivo proporciona uma visão sem precedentes dos eventos clínicos com 
tendência de desvios do segmento ST, histogramas e relatórios de episódios de 
taquicardia ventricular para potencialmente vinculá-los às alterações do segmento.

A St. Jude Medical se dedica ao avanço da prática da medicina, dando 
ênfase à redução de riscos, sempre que possível, e contribuindo com 
resultados satisfatórios para todos os pacientes. É nossa missão 
desenvolver tecnologia médica e serviços que garantam o maior 
controle possível nas mãos daqueles que tratam pacientes cardíacos, 
neurológicos e com dores crônicas, mundialmente. A empresa tem 
cinco áreas principais de foco que incluem o gerenciamento do ritmo 
cardíaco, a fibrilação atrial, a cirurgia cardíaca, a cardiologia e a neu-
romodulação. Sediada em St. Paul, Minnesota, a St. Jude Medical 
emprega aproximadamente 16.000 pessoas mundialmente. Para mais 
informações, por favor, visite br.sjm.com.

1. Algoritmo do CDI AnalyST comprovado em testes  da Angel Medical 
Systems; dados em arquivo.

Qiona - Bomba de Irrigação para Ablação por Radiofrequência
Liberdade de Escolha
A Biotronik apresenta a sua bomba de irrigação para ablação por ra-
diofrequência (RF) Qiona®. 
A Qiona® possui a função de injetar solução salina em um cateter de abla-
ção por RF com irrigação aberta. Ela possui dois modos de operação, 
baixo fluxo e alto fluxo. Durante o mapeamento das arritmias, um baixo 
fluxo de soro fisiológico é injetado através do cateter irrigado para evitar 
a formação de trombos e o entupimento do lúmen do mesmo. Durante 
a aplicação da corrente de RF a Qiona® aumenta automaticamente ou 
manualmente o fluxo de irrigação através do cateter, resfriando a ponta 
do mesmo. Isto evita a formação de trombos e provoca uma lesão 
profunda no músculo cardíaco.

A bomba de irrigação Qiona® é a única que possui ativação automática 
com todos geradores de radiofrequência através do Auto Flow Sensor® 
que detecta a corrente de RF no cabo de conexão do cateter de ablação, 
independente da marca e modelo.
Compacta e Fácil de Usar
A bomba de irrigação Qiona® é compacta (dimensões de 225 mm x 
240 mm x 170 mm) e leve (5 kg). É de fácil utilização, necessita apenas 
de um só movimento para colocação do Equipo Qiona Tube® e possui 
ajuste intuitivo no controle dos parâmetros e tela de LCD. 
Segurança do Paciente Sem Preocupação
A bomba de irrigação Qiona® proporciona segurança ao paciente e 
tranquilidade ao médico devido as seguintes características:
• possui detector de bolhas com sensor de ultrassom
• registra o volume de soro fisiológico injetado no paciente. 
• indicador de alta pressão provocada por entupimento.

Para maiores informações acesse: 
www.biotronik.com.br
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