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Carta do Presidente

Palavra do Presidente
da SOBRAC

P

Prezados Colegas,

Quase seis meses se passaram desde que assumimos o
comando da nossa SOBRAC. Nesse período, tive a grata
satisfação de ver toda diretoria ativa e pronta a exercer suas
funções.
A fase de negociações e de renovação de contratos com
nossos parceiros de trabalho praticamente chegou ao final. A
Dra. Denise Tessariol Hachul foi impecável nas negociações,
não medindo esforços para que alcançássemos nossos objetivos
da melhor maneira possível. Toda a experiência e a dedicação
da Dra. Denise, por dois mandatos à frente da Diretoria
Financeira da SOBRAC, tem sido um diferencial importante
para o trabalho em equipe.
Os PrECons estão sendo organizados com extrema competência pelo Dr. Ricardo Ryoshim Kuniyoshi. O evento de
Ribeirão Preto contou com toda a experiência do colega e
organizador local Dr. Luiz Antônio Castilho Teno e, como de
costume, foi um grande sucesso. Em Maceió, sob o comando
do colega Dr. Edvaldo Ferreira Xavier Junior, tivemos uma
noite muito produtiva e com sala cheia. A cidade de Maceió
mostrou toda sua competência na realização de um evento de
qualidade inquestionável, com participação ampla de colegas
locais e também de outros, vindos de estados vizinhos. Neste
semestre, ainda teremos o PrECon de Goiânia, organizado
pelo colega Dr. Milton César Ferlin Moura, que certamente
alcançará os objetivos almejados.

Adalberto Menezes Lorga Filho

Em março, representamos a SOBRAC no EHRA Summit
2012, em Cannes, na França. A convite do presidente da EHRA
Dr. Ângelo Auricchio, eu e nosso ex-presidente, Dr. Guilherme
Fenelon, participamos do evento, ao lado de, aproximadamente, 100 representantes de países europeus. Foram dois dias de
produtiva discussão sobre estratégias e ações futuras para o
avanço consistente da ritmologia mundial. É a SOBRAC com
voz, ocupando seu espaço na eletrofisiologia internacional!
Ainda a respeito de nossas relações com outras sociedades
internacionais, destaco o excelente trabalho que tem sido
desempenhado pelo Coordenador de Relações Internacionais, Dr. Márcio Jansen de Oliveira Figueiredo. Estamos em
constante contato não só com a EHRA, mas também com a
HRS, na intenção de proporcionar um produtivo intercâmbio
científico para nossos associados.
A Coordenadoria de Defesa Profissional é outra em plena
atividade. Sob o comando do Dr. José Tarcísio Medeiros de
Vasconcelos, estamos preparando uma ampla ação de luta pela
melhoria de nossos honorários, não somente na área de eletrofisiologia, mas em toda a ritmologia clínica. Todos os sócios da
SOBRAC poderão participar das discussões e, como sempre,
suas opiniões, críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas.
Participe da SOBRAC! Com a colaboração de todos, certamente teremos uma sociedade que contemple os anseios de
seus associados.
Um forte abraço.
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Mensagem do
Coordenador de
Publicações

Prezados colegas,
Nesta segunda edição de 2012 do Jornal SOBRAC, recebemos textos bastante atuais e de grande interesse.
A discussão sobre restrição do acesso às terapias de alto
custo deve estar sempre em pauta, para que nossa sociedade
conscientize a população e as autoridades quanto aos benefícios
de sua aplicação.
Controvérsias envolvendo novos anticoagulantes orais e
assuntos debatidos no último congresso da Heart Rhythm Society, ocorrido em Boston (EUA), no mês de maio, também são
abordados. Quando indicar a ablação da fibrilação atrial e em
pacientes com pré-excitação ventricular assintomática? Conceitos
básicos quanto ao papel dos marca-passos unicamerais em pacientes com fibrilação atrial permanente também são discutidos.

Ricardo Alkmim Teixeira

A preocupação com a saúde ocupacional do arritmologista,
muitas vezes deixada em segundo plano, relacionada ao uso
de aventais de chumbo e exposição prolongada à radiação é
lembrada em um texto bastante educativo.
A pujança do trabalho feminino, presente em todas as frentes profissionais no Brasil e no mundo, é exaltada nesta edição
de nosso jornal, que busca identificar o “retrato da mulher
arritmologista brasileira”.
Por fim, mais um caso clínico interessantíssimo é apresentado, a fim de estimular debates relacionados às morbidades
cardíacas com impacto no sistema excitocondutor cardíaco,
diagnósticos, interpretação de traçados e condutas.
Boa leitura!
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Palavra da Presidente do Congresso

Palavra da Presidente do
XXIX Congresso Brasileiro
de Arritmias Cardíacas
Elenir Nadalin

P

Prezados colegas,

Faltando pouco mais de seis meses para XXIX Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas, a ser realizado em
Curitiba, estamos concentrando todos os esforços para
proporcionar a vocês uma reunião produtiva, do ponto de
vista científico, e agradável, na perspectiva da programação
social.
A comissão científica está trabalhando muito na construção
de um programa em que todos os aspectos clínicos e invasivos
das arritmias e estimulação cardíaca sejam abordados, da forma
mais ampla possível.
Já confirmamos nomes de convidados internacionais como
o Dr. André D’Ávila (Mount Sinai School of Medicine – USA)
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e Dr. Márcio Sturmer (Universidade de Montreal – Canadá),
além da realização de simpósios em conjunto com a EHRA
(Sociedade Européia de Arritmias) e da APAP (Sociedade
Portuguesa de Arritmias).
Convidamos e incentivamos os colegas cardiologistas clínicos a participar do evento, pois o tema arritmia tem hoje
interesse global, principalmente em tópicos como novos
avanços no tratamento da fibrilação atrial, prevenção de
morte súbita e ressincronização cardíaca para o tratamento
da insuficiência cardíaca.
Assim, esperamos todos vocês em novembro para, juntos,
aproveitarmos o congresso.
Até breve!

SOBRAC em Foco

Mensagens

Eduardo Benchimol Saad

Coordenador de
Habilitação Profissional

C

Caros colegas,

Estamos iniciando o processo de solicitação de
questões para a prova teórica de proficiência em
eletrofisiologia e arritmia clínica.
Gostaria de pedir a colaboração de todos, no
sentido de ajudar nossa sociedade a realizar uma
adequada seleção de candidatos ao título.
Neste ano, continuaremos a utilizar a Officium
como organizadora do processo, porém as questões
não mais serão enviadas a eles e, sim, diretamente
para a SOBRAC. Outra mudança é que não haverá
remuneração pela confecção das questões.
Portanto, é de fundamental importância a co
laboração dos sócios nessa tarefa, para que se
mantenha o processo seletivo com alto nível de
credibilidade.
Conto com todos.
Um forte abraço.

Envie sua sugestão
de questões para a prova:

secretaria@sobrac.org

Márcio Jansen de Oliveira Figueiredo

Coordenador de
Relações Institucionais

G

Grandes novidades!
A interação entre a SOBRAC e a Sociedade Europeia (EHRA) está
cada vez mais intensa! Durante os meses que antecederam o congresso
da Heart Rhythm Society (HRS) em Boston, ocorrido no mês de maio,
houve uma intensa troca de e-mails, buscando organizar uma agenda
positiva para os sócios. E que resultado!
Durante o evento, tivemos uma reunião com a diretoria da EHRA
e as grandes indústrias, parceiras constantes das sociedades da especialidade. Depois de negociações, nas quais pesou a opinião positiva
principalmente do Dr. Ângelo Auricchio, foi possível alinhavar uma
parceria que será de grande interesse para todos.
Fechamos a criação de uma bolsa de estudos para um programa de
Fellowship na Europa, para atender os nossos sócios, com base nas
regras estabelecidas para membros da EHRA. Será uma oportunidade
única de aprimoramento em grandes Centros de Eletrofisiologia europeus, que ficarão ao alcance de todos. Ainda serão finalizadas as regras
para a concessão da bolsa, mas já tivemos carta branca para a divulgação. Se você tem interesse, fique atento! Em breve, serão divulgados
os detalhes, mas, de antemão, vislumbramos grandes possibilidades de
crescimento científico e profissional.
Mas as boas novas não param por aí! Conseguimos concluir os
acertos para o Simpósio Conjunto SOBRAC/EHRA, dentro do nosso
Congresso em Curitiba. O Dr. Auricchio nos brindará novamente
com sua presença, e confirmamos a vinda de mais um colega daquela
Sociedade para participar da nossa reunião, que já está se tornando
tradicional. Temos certeza de que, mais uma vez, vai ser um evento de
grande relevância, e que todos poderão aproveitar as últimas novidades
para o melhor cuidado dos nossos pacientes.
Um importante pilar nessa colaboração entre a SOBRAC e a EHRA
é o aumento do número de brasileiros na sociedade europeia. Se você
ainda não é sócio, confira as vantagens! Há facilidades e descontos, incluindo acesso a cursos (presenciais ou não) organizados pela EHRA...
Você já é sócio? Aproveite! Não é? Entre em contato, e confira os
benefícios, assim como as maneiras de se associar!
Além disso, a SOBRAC está auxiliando o Hopital du Sacre-Coeur de
Montreal, da Universidade da mesma cidade, no processo de seleção
para fellows de eletrofisiologia, para início em 2013 ou 2014. Fique
atento para as novidades!
E as outras sociedades internacionais? De fato, a Diretoria esperava
realizar novamente o nosso Simpósio Conjunto com a HRS, o que não
se concretizou. Mas mantivemos os contatos, e foi feito um convite para
a realização de um simpósio conjunto com um representante daquela
sociedade. Manteremos o contato, e em breve esperamos poder divulgar
dados mais concretos.
É a SOBRAC, com a Coordenadoria de Relações Institucionais
alinhada com a Diretoria, trabalhando para a internacionalização da
ritmologia nacional!
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Ângelo de Paola é Eleito
Presidente da SBC 2014-2015

D

Desde 1984, quando foi criada, a SOBRAC passou por
diversas transformações e obteve diversas conquistas. Afiliada
à Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), a SOBRAC
tem como origem o antigo Departamento de Arritmias e
Eletrofisiologia Clínica (DAEC). Até aqui, todos os quadros
que compuseram o DAEC e, posteriormente, a SOBRAC,
representaram dedicação e empenho exemplares.

Além da sua inserção associativa na SOCESP (Sociedade
de Cardiologia de São Paulo) e na SBC, o Dr. Ângelo foi secretário, diretor científico e presidente do DAEC. Profissional
brilhante e reconhecido, De Paola também foi pioneiro nas
técnicas de ablação por radiofrequência no Brasil, incontestavelmente atualizado com os nossos maiores problemas na
área de saúde e cardiologia brasileiras.

Agora, com a eleição do colega Prof. Dr. Angelo A. V. de
Paola para presidente da SBC, na gestão de 2014-2015,marca
mais uma vez um significativo e importante capítulo para a
SOBRAC.

Atualmente, o Dr. Ângelo De Paola atua como Professor
Titular e Chefe da Disciplina de Cardiologia da Escola Paulista
de Medicina (Unifesp/EPM), onde coordena um programa de
treinamento e pós-graduação que já titulou dezenas de doutores e especialistas em eletrofisiologia no nosso país.
O binômio associativo e acadêmico, desejável na direção
de todas as sociedades científicas, foi completamente atingido
nessa eleição para a presidência da SBC no biênio 2014-2015.
De forma transparente, democrática e entusiasmada, a
SOBRAC manifestou durante todo o processo eleitoral apoio
ao mérito de um dos nossos mais importantes associados.
Mobilizou a maioria dos cardiologistas brasileiros para eleger
não apenas um membro associado da SOBRAC, mas um dos
mais compromissados cardiologistas do Brasil.
Parabenizamos o Dr. Ângelo De Paola e a Sociedade Bra
sileira de Cardiologia, desejando-lhes sucesso e nos colocamos à
disposição para colaborar com os avanços em prol da cardiologia.
Diretoria da SOBRAC

Informações à imprensa: Baruco Comunicação Estratégica
info@baruco.com.br/(11) 3539.9901 • Ricardo Berlitz – berlitz@baruco.com.br/(11) 9645-2067 • Bruna Carvalho – carvalho.bruna@baruco.com.br/(11)8749-6742

Programação 2º semestre
► Data: 31 de agosto de 2012

►Data: 26 e 27 de outubro de 2012

► Local: Presidente Prudente - SP

►Local: Rio de Janeiro - RJ

► Coordenador local: Antonio Claudio Bongiovani

►Coordenador local: Jacob Atié

► Tema: Jornada de Atualização em Arritmias Cardíacas – PrECon

►Tema: Jornada de Atualização em Arritmias Cardíacas – PrECon

►Data: 28 e 29 de setembro de 2012

►Data: 09 de novembro de 2012

►Local: Florianópolis - SC

Local: Belém - PA
Coordenador local: Wesley Duilio Severino de Melo
Tema: Jornada de Atualização em Arritmias Cardíacas – PrECon

► Coordenadores

locais: Andrei Lewandowski, Hélcio Garcia
Nascimento e Alexander R. Dal Forno
►Tema: Jornada de Atualização em Arritmias Cardíacas – PrECon
►Data: 18 a 20 de outubro de 2012
►Local: Hotel Quality Jardins - São Paulo - SP
►Coordenadores locais: Luiz Pereira de Magalhães e Ricardo Ryoshim
Kuniyoshi
►Tema: IV Curso Intensivo de Reciclagem em Arritmia Clínica,
Eletrofisiologia e Estimulação Cardíaca da SOBRAC
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12 de novembro de 2012
Campanha
“Coração na Batida Certa”

SOBRAC em Foco

Sessão Eletroclínica da
SOBRAC - Caso 10

P

Paciente NFF, 77 anos, masc., portador de hipertensão arterial, fibrilação atrial intermitente e palpitações esporádicas.
História familiar negativa para morte súbita. Ecocardiograma
(ECO) normal, em 2006, e com fração de ejeção de 67%. Vinha
em uso de varfarina e anti-hipertensivos, até que apresentou
palpitação, síncope e trauma craniano. No pronto-socorro
(PS), foi submetido à sutura de couro cabeludo e liberado. No
mesmo dia, apresentou nova palpitação e síncope, retornando
ao PS em estado de choque. Após o ECG da figura 1, ele foi
submetido à cardioversão elétrica e recuperou-se bem. No
CTI, o ECO revelou hipocinesia e aumento leve do ventrículo
direito (VD), e função sistólica do ventrículo esquerdo (VE)
normal. O cateterismo revelou obstrução de 70% no 1/3 médio
da coronária descendente anterior (DA). O ECG prévio, em
ritmo sinusal, está ilustrado na figura 2. A sorologia para T.
cruzi foi negativa. A ressonância magnética cardíaca (RNM)
revelou as imagens das figuras 3A-D. O paciente foi submetido
a implante de cardioversor-desfibrilador implantável (CDI) e,
posteriormente, foi implantado stent na DA. Foi liberado sem
antiarrítmicos, mas, após um mês, apresentou dois episódios
de pré-síncope que corresponderam à análise do CDI da figura
4. Desde então, iniciou o uso de amiodarona.

»» Discussão
O ECG da figura 1 mostra uma taquicardia de QRS largo
(0,18 s. em V6), ciclos RR regulares (290 ms) e frequência
cardíaca de 214 bpm. A morfologia é de BCRE, com desvio de

Thiago da Rocha Rodrigues
eixo para cima e esquerda (D2, D3 e aVF negativos). A ausência de complexos RS nas derivações precordiais e o padrão QS
de V1 a V5 definem o diagnóstico de taquicardia ventricular
(TV). Os vetores de ativação afastam-se do VD (BCRE e QS
nas precordiais direitas) e das regiões inferiores (QS em D2,
D3 e aVF e R puro positivo em aVR), sugerindo origem da
TV nas regiões inferiores do VD. O ECG da figura 2, em ritmo
sinusal, mostra inversão de T de V1 a V3. Os achados do ECG
e do ECO (aumento e hipocinesia do VD com VE normal)
são indícios do diagnóstico de uma patologia arritmogênica
do VD, que poderia ser uma cardiopatia chagásica ou uma
cardiomiopatia arritmogênica do VD (CARVD). Apesar da
obstrução coronariana observada no cateterismo, a coronariopatia raramente ocasiona TV com origem no VD. Obviamente, a sorologia negativa para T. cruzi afasta a cardiopatia
chagásica. Foi então realizada a RNM (figura 3) que revelou
aumento do VD e extensas áreas de dilatação, aneurismas e
fibrose nas regiões inferiores, apicais e infundibulares (via de
saída do VD), que compõem o chamado triângulo da displasia
arritmogênica do VD. As lâminas brancas e brilhantes que
se mostram nas regiões mesocárdicas (setas das figuras 3A
e 3B) representam o realce tardio do gadolínio e indicam a
substituição dos miócitos por fibrose. Essas imagens também
ilustram característica típica da CARVD, que é o acometimento preferencial das regiões epicárdicas e mesocárdicas das
paredes livres do VD, poupando-se as regiões endocárdicas,
o VE e o septo interventricular1. A análise do CDI, referente

Figura 1. ECG na admissão
do PS, com o paciente em
estado de choque.

Jornal Sobrac 11

SOBRAC em Foco

Figura 2. ECG prévio em ritmo sinusal

A

B

C

D

Figura 3. Imagens da ressonância magnética cardíaca.

Tabela 1. Critérios maiores e menores para o diagnóstico
da CARVD
Critérios maiores

Critérios menores

Grande dilatação do VD e
redução da FE VD

Leve dilatação e redução da FE
VD

Aneurismas do VD e grandes
dilatações segmentares do VD
com VE normal

Dilatação segmentar leve do VD
Hipocinesia regional leve do VD

Reposição fibroadiposa na
biópsia

Inversão T em V1 a V3, sem BRE

Ondas épsilon ou QRS
> 110 ms em V1-V2-V3

Potenciais tardios

História familiar confirmada por
biópsia

TV com morfologia de BRE
>1000 EV / 24 Horas, com BRE
História familiar de morte súbita
ou CARVD

Figura 4. Análise de CDI referente a episódio de pré-síncope.

ao episódio de pré-síncope, revela uma TV sendo revertida
a ritmo sinusal por mecanismo de sobre-estimulação (figura
4 – setas). Os critérios diagnósticos maiores e menores para a
CARVD estão na tabela 1. O diagnóstico é dado pela presença
de, pelo menos, 2 critérios maiores, ou 1 maior e 2 menores
ou 4 menores2. Os critérios apresentados pelo paciente estão
em destaque na tabela.

ritmo sinusal, foi essencial para a suspeita dessa patologia. O
ECG também foi importante para concluir que a etiologia da
TV era a CARVD e não a doença coronariana. A presença de
ECO e RNM, mostrando VE normal, bem como a persistência
das recorrências das TVs no seguimento de curto prazo, após a
angioplastia (figura 4), corroboram a origem ventricular direita
da arritmia apresentada.

»» Conclusão

»» Referências

A CARVD é uma desmossomopatia hereditária altamente
arritmogênica, com risco de morte súbita, cuja manifestação
arrítmica inicial pode ocorrer em pacientes idosos e sem história familiar prévia. A RNM foi o único exame capaz de definir
o diagnóstico e demonstrar a fibrose como substrato orgânico
da arritmia. A análise criteriosa do ECG, durante a TV e em

1.
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2.

Thiene G, Corrado D, Basso C. Arrhythmogenic right ventricular
cardiomyopathy/dysplasia: review. Orphanet Journal of Rare Diseases, 2007; 2:45.
Herren T, Gerber PA, Duru F. Arrhythmogenic right ventricular
cardiomyopathy / dysplasia: a not so rare “disease of the desmossome” with multiple clinical manifestations. Clin Res Cardiol,
2009;98:141-158.

Evidências Científicas

Dabigatran e Infarto Agudo
do Miocárdio

A

Alexsandro Alves Fagundes

A principal intervenção no tratamento da fibrilação atrial
é, sem dúvida, a prevenção de fenômenos tromboembólicos.
Essa é, conforme estudos randomizados demonstraram com
a warfarina, a única intervenção capaz de redução de mortalidade total. Infelizmente isto não é o suficente para assegurar
uma taxa de cobertura ampla aos pacientes com critérios de
risco para embolia sistêmica. A falta de conhecimento, o
medo de sangramento e a dificuldade de controle do RNI,
etapa necessária com o uso de anticoagulantes antagonistas
da vitamina K, parecem ser os responsáveis pelas baixas
taxas de prescrição e aderência inadequada, em cerca de
metade dos pacientes com perfil de risco compatível com
anticoagulação.

Os autores do Re-Ly, a pedido do FDA, revisaram o número
de eventos coronarianos e identificaram infartos silenciosos
que não haviam sido computados nos dois grupos. Foi feita
uma nova publicação no New England Journal of Medicine
com novos cálculos que não mostraram diferenças, concluindo
então que a droga não aumenta o número de IAM. Contudo,
em março deste ano, foi publicado nos Archives of Internal
Medicine uma metanálise independente, com 7 estudos controlados, envolvendo o dabigatran em diferentes cenários. Os
autores analisaram os melhores estudos disponíveis com randomização e registro do número de IAM ou SCA, comparando
dabigatran com warfarina ou clexane, tanto nos cenários de
FA como de TVP ou TEP.

Nesse sentido, os novos anticoagulantes (antagonistas
diretos da trombina ou do fator Xa) vêm contribuir de forma
decisiva na facilitação da prescrição da anticoagulação, porque
não necessitam de controle de RNI e são prescritos em dose
fixa, com início rápido de ação e perfil de segurança igual ou
melhor que a warfarina. O dabigatran, primeiro antagonista
direto da trombina aprovado para uso clínico, mostrou, em diversos cenários, ser igual ou superior à warfarina na prevenção
de AVC ou embolia sistêmica, recebendo aprovação do FDA e
de outras agências regulatórias no mundo, além da ANVISA.

O que ficou evidente, nessa metanálise, é que, mesmo incluindo os dados revisados do estudo Re-Ly, a associação de
dabigatran e IAM permanece siginificativa. No total, houve
um aumento relativo de 33% na chance de IAM ou SCA
com o dabigatran, independente da comparação. Os autores
alertam que isto não se refere necessariamente à causalidade,
mas essa relação deve ser lembrada, por exemplo, quando da
prescrição da droga em pacientes com alto risco de IAM ou
doença coronariana estabelecida. A associação de warfarina
com AAS pode ser dispensável em certas situações parecidas,
pois a warfarina confere proteção para eventos coronarianos
semelhante ao AAS. Isto já não se pode dizer, até o momento,
com o dabigatran.

Um fato tem chamado a atenção da comunidade científica:
o aumento do número absoluto de infarto agudo do miocárdio
(IAM) ou síndromes coronarianas agudas (SCA) no grupo
tratado com o dabigatran. Na publicação original do Re-LY,
estudo que demonstrou equivalência com a warfarina na prevenção de AVC ou embolia na dose de 110mg VO 2 x dia e
superioridade na dose de 150 mg 2 x dia, houve um aumento
de 0,2% no número absoluto de IAM notificados no grupo
dabigatran, com significância estatística na dose de 150mg. A
explicação para esse aumento, embora discreto, do número de
eventos, ainda permanece longe do estabelecimento de uma
relação causa-efeito. Como justificar que um medicamento
com efeito benéfico na redução da formação de trombos
sistêmicos possa aumentar o número de eventos por oclusão
coronariana? A princípio, é necessário lembrar que esse aumento é comparado à warfarina que, por sua vez, tem impacto
positivo na redução de eventos coronarianos, semelhante ao
do AAS. Portanto, para encontrar não inferioridade nesse
desfecho, a nova droga deve ter o mesmo perfil. Na ausência
desse efeito benéfico, ainda que não seja aterogênica, a nova
intervenção pode ser inferior àquela (warfarina) com proteção
bem estabelecida.

Os novos anticoagulantes são uma conquista definitiva no
arsenal terapêutico. O dabigatran tem papel positivo no tratamento de redução de AVC e embolia com segurança. O clínico
deve levar em consideração o risco coronariano, para que esse
desfecho seja também reduzido, possivelmente com a associação de antiagregantes plaquetários em pacientes de alto risco.
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Ablação por Cateter:
Primeira Linha no Tratamento
da Fibrilação Atrial?
Luiz Antônio Inácio Jr.

Atualmente, tem-se discutido a respeito da primeira opção
terapêutica na fibrilação atrial (FA) paroxística. Embora a
terapia com drogas antiarrítmicas (DAA) seja, nos dias de
hoje, considerada a primeira linha, dados recentes indicam que
cerca de 40% dos pacientes têm recorrência da FA, apesar da
terapêutica, e aproximadamente 30% dos pacientes descontinuam os medicamentos devido às reações adversas1. Ao longo
da última década, a ablação por radiofrequência consolidou-se
como uma opção terapêutica bem estabelecida para o controle
do ritmo, em pacientes portadores de FA refratários à terapia
medicamentosa2.

No que diz respeito à segurança, a ablação também mostrou
superioridade. Os pacientes submetidos ao isolamento de veias
pulmonares apresentaram incidência de eventos adversos de
7,7%, enquanto essa taxa foi de 19,7% no grupo clínico. Os
efeitos adversos do grupo de DAA incluíam torsades de pointes, bradicardia que exigia marca-passo, síncope, prolongamento do QRS de 50% do valor basal, flutter atrial, ou qualquer
outro evento significativo que levasse à suspensão da droga. No
grupo da ablação, incluiam estenose severa da veia pulmonar,
tromboembolismo, complicações vasculares, lesão do nervo
frênico, bloqueio atrioventricular ou tamponamento cardíaco.

As Diretrizes Brasileiras de Fibrilação Atrial3 e os Guidelines da American Heart Association/American Colllege of
Cardiology2, publicados respectivamente em 2009 e em 2006,
indicam o uso de DAA como tratamento de primeira linha.
Recentemente, porém, os Guidelines da European Society
of Cardiology4 (2010), da Canadian Cardiovascular Society5
(2011) e o Expert Consensus Statement on Catheter and
Surgical Ablation of Atrial Fibrilation6, da Heart Rhythm
Society (2012), reconhecem a possibilidade da utilização da
terapia ablativa como terapia inicial alternativa ao tratamento
farmacológico, para um grupo selecionado de pacientes (pts).

Embora preliminar, o estudo tem um impacto significativo
na tomada de decisão clínica. Há mais de uma década, a ablação de taquicardia paroxística supraventricular era oferecida
somente para os pacientes resistentes a drogas. Com o passar
do tempo, a ablação evoluiu suficientemente e estudos randomizados demonstraram claramente sua superioridade8. O
mesmo deve ocorrer com a FA. Com os resultados do RAAFT
2, essa abordagem tem sua primeira sustentação científica
consistente.

No mês de maio, o estudo RAAFT-27 foi apresentado no
congresso da Heart Rhythm Society, comparando a ablação
por radiofrequência e o tratamento medicamentoso com DAA,
como primeira linha para o tratamento da FA sintomática. O
Trial RAAFT-2 foi concebido após a resposta promissora do
estudo piloto RAAFT-11, o qual randomizou 70 pts com FA
sintomática (96% FA paroxística) para ablação ou DAA como
primeira terapia. Nesse estudo inicial com follow-up de 1 ano,
a ablação por cateter de FA mostrou uma taxa de recorrência
(episódio de FA sintomática) de 13%, comparada à de 63%
no grupo do tratamento clínico.
O estudo RAAFT-2 randomizou 127 pts portadores de
FA paroxística ou persistente sintomática, sem uso prévio
de qualquer DAA: 66 pts foram alocados para ablação por
cateter (isolamento das veias pulmonares) e 61 para uso de
DAA (na maioria Flecainida ou Propafenona). O trabalho foi
realizado em 16 diferentes centros de 5 países e 87,5% dos pts
possuíam história de fibrilação atrial paroxística e baixo risco
para acidente vascular cerebral. Os pts foram submetidos a um
rigoroso acompanhamento com monitorização transtelefônica,
com registros regulares a cada duas semanas, mesmo se assintomáticos, e com ECG sempre que apresentassem sintomas.
O desfecho primário desse trial avaliou a recorrência de FA,
definida como a ocorrência de FA, flutter atrial ou taquicardia
atrial com duração superior a 30 segundos (independente
de sintomas). A recorrência da FA ocorreu em 72,1% dos
pacientes no grupo das DAA, em comparação com 54,5% no
grupo ablação, com uma redução do risco relativo de 46%.
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Algumas considerações devem ser realizadas quanto à taxa
de sucesso da ablação, observadas no estudo. Dados anteriores
sugeriam índices de sucesso ao redor de 84% após três anos
de follow-up9, diferente do observado. Provavelmente a razão
consiste no acompanhamento mais rigoroso, através de monitorização transtelefônica e dos critérios rígidos de sucesso
utilizados (qualquer arritmia de 30 segundos de duração,
mesmo se assintomática, era contada como insucesso, mesmo
se clinicamente irrelevante). Outra consideração importante é
que estudos prévios avaliaram o resultado da ablação em
centros altamente experientes. A ablação por RF da FA requer longa curva de aprendizado. Dessa forma, ao optar pelo
procedimento ablativo, deve-se considerar a experiência do
operador. Parece prudente, portanto, que, neste momento,
considere-se realizar esse procedimento como primeira opção
terapêutica em centros de referência.
Na prática clínica, deve-se considerar a ablação como
primeira opção para uma população particularmente mais
jovem com “FA isolada”, para os quais o uso de anticoagulação
e DAA de longo prazo represente um significativo risco de
efeitos adversos e elevado custo.
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Henrique Horta Veloso

F

Conduta no Paciente Jovem
Assintomático com
Pré-Excitação Ventricular

(Padrão de Wolff-Parkinson-White)

Foi apresentado em maio, no congresso da Heart Rhythm
Society, em Boston, e será publicado em junho o primeiro
consenso no manejo de pacientes jovens assintomáticos (definidos como de 8 a 21 anos) com pré-excitacao ventricular
ao ECG (padrão de Wolff-Parkinson-White). O documento
foi realizado em parceria com a Pediatric and Congenital
Electrophysiology Society, e endoçado pelo American College
of Cardiology, American Heart Association, American Academy
of Pediatrics e Canadian Heart Rhythm Society.
O padrão de WPW incide em 0,1% a 0,3% da população e
cerca de 65% dos adolescentes com tal alteração são assintomáticos. Tais pacientes têm baixo risco de morte súbita, mas
isso não pode ser desprezado. A ablação por radiofrequência é
a melhor forma de tratamento, embora não seja necessária em
todos os casos. No consenso, os principais pontos estabelecidos
foram os seguintes:
• Um teste ergométrico deve ser realizado nos casos de
pré-excitação persistente, quando a criança tiver idade
suficiente para realizá-lo.
• Os pacientes com pré-excitação intermitente deverão ter
acompanhamento cardiológico, com esclarecimento sobre
os sintomas de alerta.

Abr/Jun

Jul/Out

No local

Sócio SOBRAC

Categoria

R$ 350,00

R$ 450,00

R$ 530,00

Sócio SOBRAC Aliado (não médico)

R$ 130,00

R$ 150,00

R$ 170,00

Sócio DECA

R$ 350,00

R$ 450,00

R$ 530,00

Estudante/Residente

R$ 200,00

R$ 250,00

R$ 360,00

Não Sócio

R$ 580,00

R$ 680,00

R$ 760,00

Não Sócio Aliado (não médico)

R$ 250,00

R$ 270,00

R$ 320,00
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• Nos pacientes em que os exames não-invasivos mostraram
pré-excitação persistente ou dúvida sobre a perda da pré-excitação, o estudo eletrofisiológico (intracardíaco ou
transesofágico) deve ser realizado. Com base no resultado
desse estudo, haverá recomendação da ablação ou acompanhamento para observação dos sintomas. O propósito do
teste invasivo é identificar o potencial subgrupo de pacientes
que pode estar sob risco de taquiarritmias letais e que a
relação risco/beneficio da ablação seja favorável.
• Pacientes com pré-excitação e cardiopatia estrutural estão
sob risco de taquiarritmias atriais e atrioventriculares e
devem realizar a ablação.
• Pacientes assintomáticos com padrão de WPW e disfunção
ventricular secundária à contração dissincrônica devem
fazer a ablação.
• Em pacientes assintomáticos com pré-excitação, a medicação para o tratamento de transtorno do déficit de atenção
deve ser prescrita com extremo cuidado.
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O

Eletrofisiologistas:
Hora de Pensar na
Própria Saúde

O grande desenvolvimento dos procedimentos de ablação
de fibrilação atrial e de taquicardia ventricular, bem como o
crescente número de implantes de CDI + ressincronizador,
tem levado os eletrofisiologistas a uma carga de trabalho no
laboratório cada vez maior. A necessidade de trabalhar em
pé e o uso de aventais para proteção radiológica impõem
uma sobrecarga física tanto para a coluna cervical como para
a coluna lombar.
Em publicação recente no Journal of Cardiovascular Electrophysiology, Birnie e colaboradores realizaram levantamento
através de questionário eletrônico, para avaliar a prevalência
de sintomas sugestivos de acometimento de coluna cervical
e lombar entre os eletrofisiologistas dos 12 laboratórios de
maior volume no Canadá. Os autores examinaram ainda os
fatores preditores para a ocorrência de sintomas e também a
presença ou não de planejamento e treinamento, com vistas
à melhor ergonomia no laboratório.

De um total de 70 eletrofisiologistas, 58 responderam ao
questionário (82,8%). Como grupo controle, foi enviado questionário a 46 cardiologistas não intervencionistas, dos quais 36
(78,3%) responderam. A prevalência de sintomas de coluna
cervical foi significativamente maior entre os eletrofisiologistas
(20,7% versus 5,5%, p=0,033). Em relação aos sintomas de
acometimento de coluna lombar, também houve uma tendên-

Maurício Pimentel

cia de maior prevalência entre os eletrofisiologistas, em relação
ao grupo controle (25,9% versus 16,7%, p=0,298).
Comparando eletrofisiologistas com e sem sintomas de
coluna cervical, aqueles com sintomas apresentavam um
maior tempo de trabalho na especialidade (19,6±10 versus
13,3±8,9 anos, p=0,039). Outras variáveis como idade, sexo,
altura, peso, índice de massa corporal, tipo de avental de
proteção radiológica, tempo semanal de uso de avental de
proteção radiológica e tempo de trabalho no laboratório não
apresentaram diferenças estatisticamente significativas. Dos
12 centros, apenas dois tinham especialista em ergonomia
envolvido na organização do laboratório, apenas um tinha
programa de ergonomia para os eletrofisiologistas, e nenhum
tinha programa de ergonomia para os residentes.
Para os eletrofisiologistas, cada vez mais envolvidos com
procedimentos longos e complexos, a mensagem é que, além
da preocupação com resultado do procedimento, segurança do
paciente e menor exposição à radiação, é necessário também
implementar medidas que reduzam o impacto do estresse físico
relacionado às suas atividades.
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Henrique César de
Almeida Maia

A

Denervação Simpática Renal por
Radiofrequência em Pacientes com
Hipertensão Arterial Sistêmica
Resistente ao Tratamento
Medicamentoso
Henrique César de Almeida Maia, Tamer Najar Seixas, Jairo Macedo da Rocha,
Carla Séptimio Margalho, Edna Maria Marques de Oliveira, Cristina Chaves dos Santos de Guerra,
Maria Barcelos, Ruiter Arantes, Camila Barcelos, Alinne Katienne Macambira,
Liélia da Cunha Araujo, José Sobral Neto, Ayrton Klier Péres

A hipertensão arterial sistêmica resistente é definida atualmente como aquela que se mantém elevada, apesar do uso de
três classes de anti-hipertensivos em doses otimizadas, sendo,
idealmente, uma delas um diurético, ou aquela controlada com
o uso de quatro ou mais drogas1.

A resistência ao tratamento anti-hipertensivo é uma condição heterogênea e inclui várias razões, entre elas hipertensão
arterial sistêmica reativa do avental branco, baixa aderência ao
tratamento medicamentoso, hipertensão arterial secundária a
outras doenças, combinações ou doses inadequadas de drogas
anti-hipertensivas1.
Apesar de desconhecida sua real prevalência, essa entidade
vem-se tornando cada vez mais comum na prática clínica diária,
e seu maior potencial de lesões de órgãos-alvo torna essencial o
diagnóstico etiológico preciso e o controle pressórico precoce,
bem como o desenvolvimento de novas opções terapêuticas.
No final da década de 1940, a simpatectomia cirúrgica do
plexo nervoso periaórtico por acesso subdiafragmática foi
usada para o tratamento da hipertensão sistêmica arterial4.
Esse procedimento demonstrou-se efetivo, embora estivesse
associado à hospitalização prolongada, hipotensão postural,
síncope, impotência e, até mesmo, dificuldade em andar.
Essa abordagem era justificável naquela época, tendo em
vista a falta de medicamentos anti-hipertensivos e a evolução
desfavorável da hipertensão arterial sistêmica maligna1. Como
muitas drogas anti-hipertensivas foram desenvolvidas nessas
últimas cinco décadas, fazer, hoje, uma abordagem dessa
natureza como terapêutica da hipertensão arterial sistêmica
é, no mínimo, pouco atraente.
O tratamento da hipertensão arterial sistêmica, no entanto,
continua a ser difícil, deixando muitos pacientes sem controle
clínico e em risco de desenvolver complicações por envolvimento de órgãos alvo, tais como insuficiência renal e acidente
vascular cerebral5,6. Assim, permanece a necessidade de novas
estratégias terapêuticas, medicamentosas ou não7.
Dentro das opções invasivas, recentemente foram descritos:
• dispositivo que ativa os barorreceptores carotídeos em
pacientes com hipertensão arterial8 resistente à medicação
anti-hipertensiva, atualmente em estudos de fase III;
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• denervação simpática renal, por aplicação de radiofrequência dentro da artéria renal, em população com as mesmas
características2-4, 9-15.
Esse segundo procedimento tem por base a mesma fisiologia
da simpatectomia cirúrgica do final da década de 404, porém
envolvendo apenas os componentes nervosos periarteriais da
artéria renal1-3, 9-15.

»» Denervação da artéria renal
Estudos animais já haviam proposto que a atividade simpática renal tem um papel na patogênese da hipertensão arterial sistêmica, enquanto a denervação renal reduz a pressão
arterial em modelos animais3, 16. Não obstante, tais estudos
propõem que a ação simpática renal pode ser importante
em alguns, mas não em todos os pacientes com hipertensão
arterial sistêmica17.
A publicação original na revista Lancet2, do grupo australiano, abre novos caminhos ao tratamento da hipertensão
arterial sistêmica resistente à terapêutica medicamentosa.
Seus dados indicam que a ablação da artéria renal, por induzir
denervação simpática, diminui a pressão arterial em pacientes
com hipertensão arterial sistêmica resistente ao tratamento
medicamentoso2.
Em seu trabalho original, Krum et all2 trataram 45 pacientes,
com hipertensão arterial sistêmica resistente ao uso de drogas
anti-hipertensivas, por ablação do nervo simpático renal. Eles
relataram uma redução sustentada da pressão arterial nos 12
meses de acompanhamento (sistólica: 20-25 mmHg; diastólica:
10-15 mmHg). Essa redução na pressão arterial é semelhante
ao uso de espironolactona7, em dose terapêutica plena, em
pacientes com hiperaldosteronismo primário, não responsivos
às drogas convencionais18.
No estudo apresentado, não houve complicações relacionadas à ablação da artéria renal, incluindo a função renal, que
se manteve inalterada em todos os pacientes2.
A denervação renal em si não parece levantar nenhum
efeito colateral, ou complicação importante em longo prazo,
visto que ela ocorre no transplante de rim e parece ser de im
portância menor 3, 16.
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Após a primeira publicação, uma força tarefa multicêntrica, envolvendo centros na Europa e Austrália, examinou um
grupo de 145 pacientes, em um estudo de prova de conceito,
e encontrou resultados semelhantes aos apresentados pelo
grupo australiano2.
Esses dois trabalhos forneceram evidências de que a denervação renal diminui a pressão sanguínea, decorrente da
redução da ação simpática eferente, pelo menos na população
estudada. Os resultados serviram de base para vários outros
trabalhos, que utilizaram variações da técnica original e das
características da população, obtendo dados semelhantes no
que se refere à diminuição dos níveis pressóricos3, 9-15, 19.
De modo geral, procedimentos invasivos, quando apresentam boa eficácia e índices de complicação baixos, são opções
melhores que o uso de medicação, pois têm a possibilidade de
evitar as complicações associadas ao uso crônico das drogas e
o de aderência ao tratamento.
Por se tratar de técnica inovadora, ainda existem várias questões que precisam ser respondidas, tais como: quais pacientes
se beneficiam com a técnica?; qual a segurança e efetividade
do procedimento?; qual o resultado em longo prazo?; quais
as limitações do procedimento?; entre outras10.
O procedimento de denervação simpática renal é minimamente invasivo e de curta duração14. Além disso, cardiologistas
intervencionistas rotineiramente acessam a artéria renal, e
eletrofisiologistas estão familiarizados com a ablação por
radiofrequência. Portanto, poderíamos assumir racionalmente
que a nova técnica pode ser utilizada de forma ampla, desde
que comprovada sua efetividade e segurança13.
As publicações de revisão dos artigos até agora apresentados
concordam que essa é uma abordagem promissora19, embora
não possa ser considerada como primeira opção no tratamento
da hipertensão arterial sistêmica, e seu uso, pelo menos no
momento, deve ser reservado para o tratamento de pacientes
com hipertensão arterial sistêmica efetivamente resistente,
quando a terapia medicamentosa falhou ou não é tolerada12.
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Ricardo Alkmim Teixeira

A

Papel do Marca-passo Unicameral
Ventricular em Pacientes com
Fibrilação Atrial Permanente

A indicação de marca-passo (MP) convencional unicameral
ventricular (modo VVIR) em pacientes com FA permanente geralmente está relacionada à presença de bradicardia sintomática
espontânea ou induzida por fármacos necessários e insubstituíveis
(FA de baixa resposta ventricular)1.
Geralmente, o chamado “MP para suporte terapêutico” é
indicado em pacientes com disfunção ventricular, em função
da necessidade do uso de medicamentos como β-bloqueadores,
digoxina e amiodarona, que possuem efeito cronotrópico e dromotrópico negativos.
Embora as indicações clássicas de MP ventriculares em pacientes com FA permanente estejam restritas à presença de bradicardia, outros benefícios podem ser alcançados com a estimulação
artificial. A regularização do ritmo cardíaco, por exemplo, pode
ser muito útil, uma vez que a irregularidade do ritmo per se tem
efeito notadamente deletério ao desempenho cardíaco. A constante
alternância de ciclos longos e ciclos curtos não permite a ocorrência
de débito cardíaco estável2.
Estratégias terapêuticas que buscam apenas “bloquear” a
resposta ventricular para controle da FC, em pacientes com FA
permanente, costumam ser bastante limitadas; além disso, estudos observacionais já demonstraram também que simplesmente
reduzir a variabilidade R-R pode ser pior, ao longo do tempo,
em pacientes com FA permanente, provavelmente em razão da
influência dessa estratégia sobre o balanço autonômico3. A estimulação cardíaca artificial unicameral ventricular (MP VVIR)
tanto pode corrigir a ocorrência de ciclos longos-curtos, quanto
prevenir a baixa variabilidade R-R.
Outro ponto de grande relevância está relacionado à função
cronotrópica. Os pacientes com FA permanente usualmente não
apresentam variação fisiológica da frequência cardíaca, frente às

demandas fisiológicas. A “perda” da resposta cronotrópica fisiológica pode resultar em sintomas de cansaço, tontura e dispneia,
comprometendo a qualidade de vida do paciente ou exacerbando
sintomas de insuficiência cardíaca. Neste sentido, os sensores de
variação de frequência (modo VVIR), disponíveis em todos os MP
unicamerais atuais, podem recuperar a resposta cronotrópica, com
perfil bastante semelhante à resposta fisiológica.
Não existem evidências de que os MP unicamerais sejam úteis
em pacientes com FA permanente sem bradicardia; contudo,
naqueles pacientes que são portadores de MP, sempre se deve
lembrar que os algoritmos eletrônicos presentes nos dispositivos
atuais, além de simplesmente prevenir sintomas associados à bradicardia, também podem promover regularização e estabilização
da frequência cardíaca, além de garantir adaptação cronotrópica
frente a diversos níveis de atividade física. A estimulação biventricular (ressincronização cardíaca) em pacientes com FA e
disfunção ventricular avançada tem sido motivo de alguns estudos
e, com isso, espera-se entender melhor o impacto dessa modalidade de terapia, tanto em pacientes com FA de baixa resposta
ventricular, quanto naqueles sem bradicardia.
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Ser sócio lhe permite:
Vínculo com a Sociedade e demais
especialistas na área de arritmias
cardíacas, incluindo arritmias clínicas,
métodos não invasivos, eletrofisiologia
invasiva, marcapassos e desfibriladores
implantáveis.
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Ter direito aos benefícios e promoções
concedidas aos sócios, pelo tempo de
sua vigência, tais como: descontos
ou gratuidades nas atividades
promovidas pela SOBRAC.

Desconto em Eventos da SOBRAC,
como Programas de Educação
Continuada e Congresso Brasileiro
de Arritmias Cardíacas.
Receber o Jornal da
SOBRAC, com notícias
sobre a Sociedade e
tópicos científicos.
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O Projeto Stimulier e o
Retrato da Mulher
Arritmologista Brasileira

N

Érika Olivier Vilela Bragança

“O século XIX ficou conhecido como o século europeu; o XX como o americano.
Agora, o século XXI será lembrado como o século das mulheres.

”

(Tsvi Bisk, Estrategista e Pesquisador Social, Center of Strategic Futurist Thinking, 2008)

Nas últimas décadas do século XX, presenciamos um dos
fatos mais marcantes na sociedade brasileira: a inserção, cada
vez mais crescente, da mulher no campo do trabalho, em decorrência de uma combinação de fatores econômicos, culturais
e sociais. Acredita-se que, neste século, o avanço feminino em
todos os setores vai acarretar grandes transformações políticas
e sociais. Uma constatação recorrente é a de que, independente
do gênero, a pessoa com maior nível de escolaridade tem mais
chances e oportunidades de inclusão no mercado de trabalho1, 2.

Paulo, a proporção de médicos é superior à de médicas: são
58,98% (62.681) contra 41,02% (43.597). Mas, tomando
por base a faixa etária mais jovem dos médicos paulistas,
a feminização da profissão já é uma tendência consistente.
Atualmente existem 8.414 (54,15%) de mulheres com idade
inferior a 29 anos, contra 7.124 (45,85%) de homens. Além
disso, há uma redução na diferença percentual do número de
mulheres, em comparação ao número de homens na última
década (Tabela 1) 4.

Um fato de extremo orgulho para o nosso país foi revelado
recentemente pela revista Forbes: a publicação da lista das 100
mulheres mais poderosas do mundo nas diferentes áreas. A
nossa Presidente Dilma Rousseff ocupa o terceiro lugar, ficando atrás somente de Hillary Clinton, secretária de estado dos
Estados Unidos da América (2º lugar) e de Angela Merckel,
primeira ministra alemã (1º lugar)3.

E nós, mulheres na área da arritmologia? Onde nos situamos nesse panorama atual de feminização da profissão?
Qual o nosso papel diante das sociedades médicas e diante
da sociedade civil, visto que a mulher desempenha múltiplas
funções, mesclando sua atuação no mercado de trabalho e
dentro de casa?

O levantamento do Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo (Cremesp), com base em seus registros
profissionais, revela que o perfil dos médicos paulistas passa
por mudanças importantes. Dois fenômenos estão em curso:
a feminização, com a entrada maciça de mulheres na profissão
médica, nos últimos anos; e a juvenização, com a diminuição progressiva da média de idade dos médicos ativos e do
aumento do contingente de indivíduos com idade inferior a
40 anos. No panorama atual da profissão no Estado de São

Nos dias de hoje, somos 646 membros com titulação de
especialista, habilitado ou clínico, no Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial (DECA), e 258 membros com
titulação em arritmia clínica ou eletrofisiologia na Sociedade
Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC), perfazendo
um total de 904 membros com titulação. Nós, mulheres, representamos 50 (7,7%) membros do DECA com titulação e
43 (16,7%) membros da SOBRAC com titulação, em um total
de 93 (10,3%) membros femininos com titulação no DECA
e na SOBRAC.

Tabela1.
Novos médicos no estado de
São Paulo.
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Afinal de contas, qual é o nosso papel? Para responder essas
questões e com base nos dados acima apresentados, surge o
Stimulier Council.
O Stimulier Council é um conselho que reúne todas as
mulhers atuantes nas áreas de estimulação cardíaca artificial,
eletrofisiologia e arritmia clínica, para propiciar um ambiente
de networking, desenvolvimento profissional, troca de expe
riências e para oferecer oportunidades a essas profissionais
nas suas respectivas áreas. É a primeira e única comunidade
das mulheres eletrofisiologistas que atuam no Brasil. Essa rede
nacional de médicas forma uma comunidade colaborativa,
proporcionando oportunidades para realização de projetos,
troca de experiências, discussões de interesse profissional do
grupo, além de mapear as expectativas e traçar um perfil dessas
profissionais. Atualmente, o Stimulier é composto por sua presidente, Dra. Érika Olivier Vilela Bragança (SP), e por cinco
conselheiras regionais: Dra. Lânia Fátima Romanzin Xavier
(PR) – região sul; Dra. Cecília Monteiro Boya Barcellos (SP)
– região sudeste; Dra. Edna Maria Marques Oliveira (DF) –
região centro-oeste; Dra. Kátia do Nascimento Couceiro (AM)
– região norte e Dra. Thaís Aguiar do Nascimento (BA) – região nordeste. O Stimulier também possui uma marca própria,
representada por um vestido cor de rosa, com quadriculados
brancos, que nos remete ao papel do eletrocardiograma e o
cinto do vestido é um batimento eletrocardiográfico do coração
representado pela onda P, complexo QRS e onda T (Figura 1).
A cor rosa foi propositalmente escolhida por refletir delicadeza, feminilidade e, segundo alguns estudos de cores, o rosa
representa o amor. A iniciativa conta com o apoio do DECA
e da SOBRAC e tem o patrocínio da BIOTRONIK.
O lançamento oficial do Stimulier Council foi realizado
no XXVIII Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas, em
Brasília, no dia 02 de dezembro de 2011. Em um agradável
almoço, com uma agenda bastante interessante, reunimos
mulheres na área de estimulação cardíaca artificial, eletrofisio-

Figura 1. Marca Stimulier Council.
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logia e arritmia clínica. Na ocasião, falando pessoalmente com
nossas colegas, apresentamos o projeto Stimulier e o resultado
inicial da pesquisa realizada online para determinar o perfil
da mulher eletrofisiologista brasileira. Tivemos a honra de
receber uma palestrante internacional, a Sra. Pamela Hyman
(Diretora Sênior de Produtos, Marketing e Educação da linha
de Gerenciamento do Ritmo Cardíaco da BIOTRONIK, Berlim), que, junto com a Srta. Andréia Pereira (Coordenadora
de Marketing da BIOTRONIK), trouxeram-nos informações
acerca das novas tecnologias nas áreas de estimulação cardíaca
e eletrofisiologia. Também pudemos ampliar nossos conhecimentos sobre as diferenças comportamentais entre homens e
mulheres, tema abordado pela famosa neurocientista Suzana
Herculano-Houzel (fotos).
Os projetos futuros do Stimulier visam à realização de
encontros regionais, com o apoio das conselheiras locais,
para disseminar temas da Eletrofisiologia Intervencionista e
Arritmologia entre as médicas cardiologistas de cada região.
Em 05 de junho de 2012, estaremos reunidas no nosso primeiro
encontro regional, a ser realizado em Brasília, contando com
o apoio da nossa conselheira, Dra. Edna Maria Marques Oliveira, além da minha presença, como presidente, e das outras
quatro conselheiras regionais. Na agenda, falaremos do “jeito
feminino” de atendimento ao paciente com arritmias; discutiremos dois casos clínicos, um na área de estimulação cardíaca
artificial e outro na área de eletrofisiologia intervencionista; e
assistiremos a uma apresentação de ioga com alguns exercícios
interativos de relaxamento. Além de agradáveis encontros
regionais, visamos ampliar a participação das mulheres em
estudos clínicos e manter uma rede de comunicação científica para troca de experiências e novidades na área. Temos
atualmente um website www.stimulier.com.br em que se
encontra disponível um cadastro para preenchimento, uma
pesquisa sobre o perfil da mulher eletrofisiologista brasileira
e um email para contato stimulier@biotronik.com.br. Anual

Fotos lançamento do Stimulier –
XXVIII Congresso Barsileiro de Arritmias Cardíacas –
02 de dezembro de 2011
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mente, realizaremos encontros no Congresso de Arritmias
Cardíacas, visando ao fortalecimento desse novo grupo que
se forma. Adicionalmente, no Cardiostim - 18º Congresso
Mundial de Eletrofisiologia Cardíaca e Técnicas Cardíacas
- que se realizará em Nice/França, de 13 a 16 de junho de
2012, haverá uma apresentação do projeto Stimulier, para
mostrar o perfil da mulher eletrofisiologista brasileira,
durante um jantar da EPIC Alliance. Os resultados dessa
pesquisa estão sendo preparados e serão apresentados para
publicação internacional.
Acreditamos que essa iniciativa venha a fortalecer cada
uma de nós, individualmente e em grupo, para que possamos
contribuir cada vez mais com as nossas sociedades médicas e

cíveis. Temos muito a contribuir no universo do nosso trabalho,
trazendo para os nossos maiores interessados, os pacientes,
mais qualidade no atendimento, maior resolutibilidade e tudo
isso com um toque muito feminino.
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A Importância das Inovações Tecnológicas
e o Restrito Acesso dos Pacientes
a seus Benefícios

Diretoria e Assessoria de Comunicação da SOBRAC
Há três anos, um levantamento inédito, encomendado pela SOBRAC e pelo DECA, revelou que cerca de 21 mil pessoas eram acometidas de morte súbita por ano, somente na cidade de São Paulo, e, dessas, 90% estavam relacionadas
à arritmia cardíaca. O estudo, divulgado em outubro de 2009, com a coordenação do então presidente da SOBRAC,
o cardiologista Martino Martinelli Filho, teve como base dados oficiais do Ministério da Saúde, referentes a 2007, e
entrevistas a médicos de nível primário e secundário do SUS.
Certamente, naquele ano, como agora, os números apresentados, com base em São Paulo, servem de parâmetro para
todo o Brasil. Na pesquisa, um dos dados que mais chamou atenção estava relacionado ao implante de cardioversores
desfibriladores implantáveis (CDI). Apesar do potencial risco da população para a morte súbita de origem cardíaca, não
existiam filas de espera no sistema público de saúde para implante CDI– tratamento preferencial para cerca de 50%
dos casos de arritmias fatais. E o mais grave foi a constatação de que o número de implantes de CDI deveria aumentar
em 6435%, conforme projeção da época para os padrões internacionais.
Esses dados alertam para a deficiência nacional, tanto no diagnóstico das arritmias malignas, quanto no conhecimento das indicações para o implante de CDI. Algumas iniciativas foram tomadas pela SOBRAC para expansão e
aprimoramento dos projetos de educação continuada, com os PrECons e PrECaps, os Cursos de Reciclagem, além dos
próprios Congressos Brasileiros de Arritmias Cardíacas, que contribuem de forma positiva para disseminar o conhecimento e para aumentar a capacidade de diagnóstico dos serviços médicos, ampliando a indicação de CDI no Brasil.
Os efeitos dessas ações modificaram a realidade atual, onde, em centros de atendimento cardiológico terciário, as filas
e as dificuldades de conseguir o implante de um CDI tornaram-se um problema corriqueiro.
Concomitante às deficiências e limitações observadas, a evolução tecnológica dos aparelhos é crescente, oferecendo o que há de mais moderno à população. Hoje, já dispomos de tecnologias que permitem assistência remota ao
paciente com CDI e marca-passos, possibilitando seu acompanhamento, através de aplicativos para computadores,
tablets e celulares.
Ainda recentemente, durante o último congresso da HRS (Heart Rhythm Society) em Boston, foram mostrados
os resultados do primeiro CDI que permite a seus usuários a realização de exames de ressonância magnética, o que
representa o início de uma nova era no desenvolvimento desses aparelhos.
Há mais de 50 anos, foi realizado o primeiro implante de um marca-passo no mundo. A evolução está aí! A SOBRAC
fez e vem fazendo sua parte, divulgando o conhecimento e possibilitando que mais pacientes sejam identificados e
se beneficiem dos avanços tecnológicos. O que precisamos agora é concentrar nossos esforços, junto aos órgãos de
saúde pública e aos planos de saúde para que todos tenham acesso às novas tecnologias e seus benefícios. Esta é mais
uma ação que nos preocuparemos em disseminar, através de nossos eventos e da imprensa nacional.

Informações à imprensa
Baruco Comunicação Estratégica
info@baruco.com.br / (11) 3539.9901
Ricardo Berlitz – berlitz@baruco.com.br / (11) 9645-2067
Bruna Carvalho – carvalho.bruna@baruco.com.br / (11) 8749-6742

Revalidação do Título de Especialista
em Cardiologia e Certificado de
Atuação em Eletrofisiologia
Prezados Colegas,
Após dúvidas e dificuldades na interpretação das regras referentes à obrigatoriedade de
renovação dos títulos de especialistas solicitamos ao nosso departamento jurídico um parecer
técnico sobre o assunto.
Segue abaixo o referido documento para ciência de todos.A SOBRAC coloca-se à disposição
para ajudá-los no que for possível.
Atenciosamente,

Adalberto Lorga Filho
Presidente da SOBRAC

Eduardo Benchimol Saad
Coordenador de Habilitação Profissional

José Tarcísio Medeiros de Vasconcelos
Coordenador de Defesa Profissional

“Prezados Associados,
Na condição de assessores jurídicos da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas – SOBRAC, vimos pela presente
informar que, depois de examinarmos detidamente os textos da Resolução CFM nº 1.772/05 e Resolução CFM nº
1.984/12, ambas a cuidar do procedimento de revalidação dos títulos de especialista, chegamos às seguintes conclusões:
(a) a partir da publicação da Resolução CFM nº 1.984/12, os títulos de especialista não mais têm prazo de validade,
sendo o panorama jurídico atual semelhante ao que existia antes da Resolução CFM nº 1.772/05, que instituíra o
procedimento de revalidação;
(b) isso significa que, atualmente, se a Associação Médica Brasileira – AMB pretender manter um procedimento de
revalidação dos títulos de especialista, a participação dos médicos não poderá ser obrigatória, razão pela qual aqueles
que não desejaram se submeter a tais procedimentos não poderão ser penalizados de nenhuma maneira, tampouco
poderão ter a validade de seus títulos contestada;
(c) a única exceção ao entendimento antes referido parece-nos ser a relativa aos profissionais que possuam títulos de
especialista expedidos entre 1º de janeiro de 2006 e 31 de dezembro de 2006, eis que profissionais nessas condições
teriam de ter se submetido ao procedimento de revalidação no máximo até o dia 31 de dezembro de 2011, data em
que ainda se encontrava plenamente vigente a Resolução CFM nº 1.772/05;
(d) os profissionais referidos no item “c” acima que não se submeteram ao procedimento de revalidação poderão ter
o registro de seus títulos declarado insubsistente;
(e) os profissionais referidos no item “c” acima que se submeteram tempestivamente ao procedimento de revalidação
deverão ter seus certificados de atualização profissional regularmente expedidos pelos órgãos competentes, nos termos
das regras previstas na Resolução CFM nº 1.772/05, mesmo que essa expedição se dê após a revogação da Resolução
CFM nº 1.772/05.
Tranchesi Ortiz, Andrade e Zamariola Advocacia”
Cordialmente,

Ricardo Zamariola
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Monitoramento Preciso da Congestão Pulmonar
para um Diagnóstico e Intervenção Precoces
Unify™ CRT-D

Ressonância Magnética em Portadores de DCEIs BIOTRONIK ProMRI®
O dilema
A realização de exames de imagens por ressonância magnética (RM) é uma
contraindicação absoluta para pacientes portadores de marcapassos. Embora a
RM esteja se tornando a ferramenta diagnóstica de escolha para muitos casos, um
número crescente de pacientes com marcapassos não tem acesso a ela.
De 50 a 75% dos pacientes com marcapassos cardíacos vão receber uma indicação
para um exame de Ressonância Magnética no decorrer da vida útil de seus
dispositivos e 17 % dos pacientes portadores de marcapassos precisam de uma RM
dentro de 12 meses após o implante.
Os riscos
Os potentes campos magnéticos utilizados durante um exame de RM estão
associados a diversos riscos para pacientes com um sistema de estimulação
implantado:
 Forças mecânicas de vibração e torque
 Aquecimento da ponta do eletrodo
 Comportamento pro-arrítmico devido a oversensing e undersensing
 Reset eletrônico do implante
A solução
Desde 2004, a BIOTRONIK vem trabalhando na tecnologia ProMRI® e os pacientes
agora tem acesso seguro a procedimentos de RM sob condições específicas. A série
de marcapassos Evia ProMRI® e os eletrodos Safio S foram testados e aprovados
como condicionais para RM.
Ainda este ano a BIOTRONIK irá lançar uma marcapasso ressincronizador (Evia
HF-T ProMRI) e uma família de CDIs (Lumax 740 ProMRI) condicionais para
ressonância magnética.

Vide anúncio neste jornal para foto do produto

CRT-D Unify™ fornece uma avançada detecção de congestão pulmonar.
O Monitoramento de Congestão CorVue™ oferece previamente um ótimo
status do edema pulmonar monitorizando diariamente a impedância
transtorácica com múltiplos vetores. As ferramentas para monitorização da
congestão pulmonar junto com a mais alta energia entregue do mercado, 7cc
redução de volume comparando com a nossa ultima geração de dispositivo,
longevidade estendida e uma confirmação total da captura, simplificando o
gerenciamento das doenças e melhora as avaliações e o implante.
Unify CRT-D Vantagens
Mais Forte

40 J energia entregue para garantir o sucesso da desfibrilação

Mais
Inteligente

Monitoramento de Congestão CorVue™ usa múltiplos vetores para
monitorar o edema pulmonar baseado na duração do acumulo de fluido

Menor

Novo e pequeno tamanho permite uma incisão e loja menores

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 neuromodulação. Sediada em St. Paul, Minnesota, a St.
Jude Medical emprega aproximadamente 16.000 pessoas mundialmente.
Para mais informações, por favor, visite br.sjm.com.

SureScan™
Um marco importante dos sistemas de estimulação cardíaca.
Seus pacientes portadores de Marcapassos podem submeter-se a uma Ressonância Magnética (RM)?
RM e Marcapassos - Ambos fornecem resultados excepcionais para os pacientes, mas não juntos, até surgirem os sistemas de estimulação SureScan®.
SureScan® Projetado especificamente para segurança durante exames de RM.
A Medtronic passou 12 anos conduzindo pesquisas extensivas e rigorosos testes para projetar um revolucionário sistema de estimulação - ao
mesmo tempo um marcapasso e um eletrodo que, quando utilizados em conjunto, permitem que os pacientes portadores dos sistemas SureScan
possam ter acesso a exames de RM seguramente sob condições especificas.
Seguro devido ao Projeto (Safe by Design®), Não por Acaso!
O sistema de estimulação Advisa MRI SureSan™ foi projetado para fornecer acesso seguro a imagens diagnósticas da RM, com o compromisso do
tratamento de estimulação cardíaca de excelência para os seus pacientes. O nosso mais avançado sistema de estimulação Advisa MRI SureScan™
fornece capacidades insuperáveis aos seus pacientes com inovadoras funcionalidades como MVP®, OptiVol®, diagnóstico digital, e uma completa
sequência de terapias atriais.

Inovação. Sofisticação. Simplicidade.

