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Carta do Presidente
da SOBRAC
Guilherme Fenelon - Presidente da SOBRAC

Prezados colegas,

G

ostaria de compartilhar com vocês algumas das ações da diretoria nos primeiros meses da gestão 2010-2011.
Nesse período, temos nos esforçado bastante,
a fim de cumprir à risca nosso programa de
metas, trabalho esse muito facilitado por termos encontrado a Sobrac na mais perfeita ordem administrativa e fiscal, ou seja, pronta
para novas empreitadas.
A renegociação de diversos contratos de
patrocínio e de prestação de serviços, além
da agregação de novos parceiros, possibilitou à Sobrac investir em inovações, dentre as
quais destaco a contratação da assessoria de
imprensa Baruco Comunicação Estratégica.
Essa assessoria tem como objetivo divulgar
as ações da Sobrac e, junto à mídia, consolidar nossa Sociedade como referência em arritmias cardíacas. Apesar do pouco tempo de
trabalho, a Baruco já conseguiu matérias e
entrevistas em veículos importantes, como
as rádios Eldorado e CBN. A assessoria também terá participação fundamental na Campanha de Prevenção à Morte Súbita da Sobrac.
O site também está sendo reformulado
para que o conteúdo fique mais atraente para
o associado. O Congresso Brasileiro de Arritmias de 2009 já está disponível para acesso, e
a ideia é colocar à disposição cursos, aulas,
entrevistas, assim como informações úteis,
como tabelas de honorários, códigos de procedimento, CID, etc. A Ouvidoria, canal de
comunicação direta com a diretoria, em que
os sócios poderão relatar qualquer tipo de
problema relativo à sua prática profissional,
já está em pleno funcionamento. Confira.
Em relação à proibição do reuso dos cateteres de eletrofisiologia no Brasil, realizamos
diversas gestões junto à ANVISA, aos fabricantes e às empresas de reprocessamento,

buscando soluções para esse problema que pode causar
sérios impasses à assistência dos pacientes do SUS. Solicitamos à ANVISA revogação dessa proibição. O processo encontra-se em julgamento e deveremos receber
resposta em breve.
A organização do Congresso Brasileiro de Arritmias
de 2010, de 1 a 4 de dezembro, em Vitória, Espírito
Santo, está bastante adiantada. Teremos diversas novidades na programação, mas gostaria especialmente de
destacar a participação do associado na confecção da
grade científica. Solicitamos sugestões a todos os sócios, e a resposta foi a melhor possível. Dezenas de colegas enviaram excelentes sugestões que, em sua maioria, serão incorporadas. Estamos confiantes de que, juntos, faremos um congresso sob medida para todos nós.
Realizamos duas edições do PreCon, em Curitiba e
em Ribeirão Preto, ambas com grande sucesso de público e de crítica, o que seguramente se repetirá nas próximas edições de Brasília, São Paulo, Recife e Juiz de
Fora. Destaco que o Precon de Ribeirão Preto foi o primeiro em conjunto com o Prone, do DECA, simbolizando o processo em curso de ressincronização dos nossos departamentos.
A Sobrac também tem buscado projeção internacional. Participamos do já tradicional Simpósio Luso-Brasileiro em Lisboa, que também ocorrerá no nosso congresso em Vitória. Além disso, durante o Heart Rhythm
2010, em Denver, reunimo-nos com as diretorias da
EHRA (European Heart Rhythm Association) e da própria Heart Rhythm Society, objetivando aumentar o intercâmbio científico com essas importantes sociedades.
As reuniões foram muito produtivas e, em um futuro
próximo, deveremos ter novidades para anunciar.
Todos os membros da diretoria estão empenhados
em servir ao associado da Sobrac. É muito importante que vocês nos enviem críticas e sugestões por
e-mail, site ou telefone. Como já é praxe nesta diretoria:
Queremos ouvir vocês!
Forte abraço.

Jornal SOBRAC
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Palavra do Presidente do
Ricardo Ryoshim Kuniyoshi

XXVII Congresso Brasileiro
de Arritmias Cardíacas

Caros amigos,

Comissão Organizadora Local

E

ntre os dias 1 a 4 de dezembro de 2010, temos um
encontro marcado em Vitória-ES, onde será realizado
o XXVII Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas.
A capital capixaba, localizada em uma ilha e conhecida
como a Cidade Presépio e Ilha do Mel, aguarda a todos com
belas praias, hotéis de categoria internacional, gastronomia
única e intensa vida noturna.
A Comissão Organizadora Local, constituída pelos mais
renomados especialistas em arritmias cardíacas do estado, já
está trabalhando em sintonia com a diretoria da SOBRAC e a
Rowan Eventos, com o objetivo único de oferecer a vocês,
congressistas, o que o Espírito Santo tem de melhor!
A programação científica já está sendo finalizada e todos
os convidados estrangeiros já confirmaram presença. Neste
ano, por iniciativa do nosso presidente Dr. Guilherme
Fenelon e do diretor científico Dr. Adalberto Lorga Filho,
merece destaque a maciça participação do associado em resposta à solicitação, pela SOBRAC, de sugestões para temas a
serem incorporados na grade científica do nosso congresso.
Então, não se esqueça, no período de 1 a 4 de dezembro,
esperamos você. Marque já, na sua agenda, o nosso encontro!
Um grande abraço.

• Programação Social
Dr. Jorge Elias Neto (Coordenador)
Dr. Aloyr Gonçalves Simões Junior
Dra. Flavia Pezzin
Dr. Gil Gonçalves Azeredo
• Divulgação
Dr. Marcio Augusto Silva (Coordenador)
Dr. Alberto de Paula Nogueira
Dr. Erick Sessa Marçon
Dr. Fernando Luiz Schaffein C. Lima
Dr. Melchior Luiz Lima
• Segurança
Dr. Rogério Montenegro (Coordenador)
Dr. Fabrício Sarmento Vassalo
Dr. Hermes Carloni Araujo
Dr. José Silva Henrique
Dr. Orly de Oliveira Lacerda Junior
• Transporte
Dr. Eduardo Giestas Serpa (Coordenador)
Dr. Carlos Gustavo Camara Puppin
Dr. Moyses Pedro Amoury Nader

Convidados Internacionais
Dr. André D’Ávila - EUA
Dr. John Marcus Wharton - EUA
Dr. Pedro Adragão - Portugal
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Vice-Presidente
Educação Continuada - PrECon / PRONE - Ribeirão Preto 2010

Editor

Luiz Antonio Castilho Teno
Roberto Luiz Menssing da
Silva Sá
Prezados Colegas,
De imediato, gostaria de agradecer a todos que enviaram contribuições ao Jornal
da SOBRAC, tanto de textos científicos,
dando informações práticas e resumidas de
tópicos selecionados, como das inúmeras
sugestões para a elaboração da grade científica do Congresso Brasileiro de Arritmias
de 2010.
O nosso Jornal tem desempenhado seu
papel de fornecer uma ampla cobertura de
toda a programação científica nacional e
internacional de nossa especialidade. Esta
17ª edição está repleta de informações atualizadas que, tenho certeza, irão interessar
a todos. Chamamos a atenção para os espaços que a SOBRAC vem procurando desenvolver em termos dos intercâmbios com
sociedades internacionais, em especial a
Heart Rhythm Society e a European Heart
Rhythm Association.
Esperamos poder contar sempre com o
apoio valioso de vocês com sugestões.
Um grande abraço.

Foi realizado na cidade de Ribeirão Preto / SP, nos dias 09 e 10 de abril de
2010, o PrECon - Curso de Educação Continuada da SOBRAC, em parceria
com o PRONE do DECA, Departamento de Estimulação Artificial.
O evento teve a coordenação local do Dr. Luiz Antonio Castilho Teno e
contou com a expressiva presença de 184 participantes, entre médicos
cardiologistas da cidade e da região, residentes de cardiologia e palestrantes.
O curso começou, como de costume, na sexta-feira à noite. Após a abertura
solene, que contou com a presença do Presidente da SOBRAC, Dr. Guilherme Fenelon; do Presidente do DECA, Dr. Vicente Ávila Neto; do Coordenador nacional do PrECon, Dr. Luiz Pereira de Magalhães; do Diretor Científico do DECA, Dr. Antônio Vitor Moraes Júnior; e do coordenador do evento,
Dr. Luiz Antonio Castilho Teno, teve início a programação científica. A
primeira atividade foi a miniconferência Mecanismos de Morte Súbita na IC e, na
sequência, os módulos de atualização, com a discussão de casos clínicos pelos
debatedores, e a participação do plenário através de interatividade. O Módulo I
abordou os três grandes ensaios clínicos recentes sobre Insuficiência Cardíaca
e Morte Súbita, com uma análise crítica de suas conclusões. No sábado, o curso
continuou com outros três módulos que discutiram atualizações em FA, Síncope e condutas nos pacientes com arritmias ou portadores de dispositivos.
No encerramento, houve um almoço de confraternização entre os participantes, regado com a mais famosa bebida do Brasil, o Chopp do Pinguim, servido no seu local de origem, o restaurante do centro da cidade.
O curso atingiu o objetivo esperado, pelo altíssimo nível das discussões, pela
importante integração dos participantes, cumprindo dessa forma a missão da
SOBRAC e do DECA de levar à comunidade médica uma atualização nos
avanços científicos da área de arritmias cardíacas.

Relações Internacionais Ampliando Participações

Marcio Jansen de
Oliveira Figueiredo
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Sempre pensando em conseguir mais benefícios para
o associado, a Diretoria da SOBRAC alcançou um
avanço muito significativo durante o congresso da
Heart Rhythm Society (HRS), em Denver.
Todos os anos, dezenas de colegas fazem as malas para participar de congressos internacionais.
Essa prática nos aproxima dos maiores desenvolvimentos na área de eletrofisiologia, dispositivos
implantáveis e arritmia clínica. Visando aprimorar
essa situação, o Dr. Guilherme Fenelon me incumbiu de buscar uma aproximação com as diretorias
das sociedades internacionais: HRS e European

Heart Rhythm Associaton (EHRA). A
reunião em Denver seria uma excelente
oportunidade para esses encontros. Assim,
desde o início do ano, fomos trocando emails para preparar as reuniões.
Durante o Congresso, esse trabalho deu
excelentes frutos. A primeira reunião ocorreu com a EHRA, em que estavam presentes, além do presidente Dr. Panos Vardas,
da Grécia, membros da Diretoria, principalmente o Dr. Karl Kuck, responsável por
assuntos internacionais daquela Socieda-

Coordenador Nacional
PRECON / SOBRAC

Diretor Científico

Adalberto Lorga Filho

Luiz Pereira de Magalhães
Caros sócios,
A SOBRAC tem mantido o empenho em levar o conhecimento médico especializado para as diversas regiões do país.
Para tanto, foram programados eventos - PrECon - realizados em seis cidades do país, e as próximas são Brasília, São
Paulo, Recife e Juiz de Fora.
Devido ao sucesso do formato consagrado do PrECon, a
SOBRAC tem recebido diversas solicitações de colegas de
diferentes localidades para realizá-lo, porém há restrições de
orçamento que limitam o número de eventos para este ano.
Por esse motivo, a diretoria decidiu elaborar uma nova modalidade de programação, adaptada a cada realidade local,
procurando sempre ter como público alvo o cardiologista
clínico e médicos com interesse na área de arritmia. Assim,
serão realizados Simpósios da SOBRAC, em torno de um
tema central, com discussão de casos clínicos, a critério do
coordenador local, na sexta-feira à noite, com a presença de
um convidado de fora da cidade. A discussão científica estará baseada nas diretrizes da SOBRAC-SBC: Dispositivos
Implantáveis, Fibrilação Atrial, Arritmias em Crianças e
Orientações sobre Arritmia para a Medicina de Trânsito.
Serão realizados eventos em Passo Fundo (RS), Vitória da
Conquista (BA) e São Luís (MA).
Este novo formato de Simpósio da SOBRAC, dentro do
Programa de Educação Continuada, é uma conquista para
os sócios e, ao mesmo tempo, é um estímulo para que os
colegas se candidatem a sediar futuros eventos. A programação dos eventos de Educação Continuada para 2011 já
está sendo iniciada, sempre procurando a maior qualidade
na divulgação do conhecimento médico na área de arritmia.
Abraços.

Prezados Colegas,
Estamos aqui compartilhando as novidades e os projetos da
Coordenadoria Científica da SOBRAC. Antes de mais nada, agradecemos a importante participação dos associados no envio de sugestões para o nosso Congresso Brasileiro de Arritmias, que
ocorrerá de 1 a 4 dezembro de 2010, em Vitória, ES. A grade está
sendo montada e, certamente, contemplará a maioria das idéias e
das sugestões encaminhadas por vocês. As portas, os e-mails e os
telefones da SOBRAC estão sempre abertos para recebê-los!
No Congresso da Heart Rhythm Society, em maio de 2010, ficamos
muito entusiasmados com a significativa representatividade da
SOBRAC, tanto pelas brilhantes palestras, ministradas pelos colegas Maurício Scanavacca, André D’Ávila e Eduardo Sternick,
quanto pela maciça presença de nossos sócios no evento. A
SOBRAC vem mostrando, com orgulho, sua “cara” fora do Brasil! Parabéns a todos!
Como nos outros anos, dia 21, 22 e 23 de outubro de 2010, haverá
o Curso de Reciclagem, abordando temas de Arritmia Clínica,
Eletrofisiologia e Marcapasso. Neste ano, com o intuito de otimizar
o aproveitamento, tanto de eletrofisiologistas e estimulistas, como
de arritmologista clínico, serão abordados, no primeiro dia, os temas
de Arritmia Clínica. O objetivo é preparar os participantes para os
dois dias seguintes, quando a concentração maior serão, respectivamente, temas de eletrofisiologia e marcapasso. Graças à obtenção de
quotas extras de patrocínio, conseguidas pela SOBRAC, e melhorias
na estrutura da sala, para permitir a acomodação de um maior
número de participantes, conseguimos reduzir os valores das inscrições, tornando o evento mais acessível, sem comprometer a qualidade científica. Programem-se, pois as vagas são limitadas!
Esperamos encontrá-los em São Paulo, no Curso de Reciclagem,
e, certamente, em Vitória, no CBA 2010!
Um grande abraço a todos!

de. No encontro, o Dr. Guilherme e eu pudemos apresentar a SOBRAC e expor nosso interesse de uma aproximação maior
entre as Sociedades, com intercâmbio científico e possíveis benefícios para os sócios
brasileiros que buscam a ERHA para congressos e outras atividades científicas. O
resultado não podia ter sido melhor: os europeus mostraram-se muito receptivos às
nossas ideias, e propuseram uma agenda
com ações de curto e de longo prazo. O
propósito imediato será promover uma
maior participação nos congressos, com a
realização de atividades científicas, possivelmente simpósios conjuntos.

Em seguida, entramos em contato pessoal
com o Dr. Douglas Packer, que, durante o
Congresso, foi empossado Presidente da
HRS. Essa reunião contou com a presença
do Dr. Ângelo de Paola, Diretor Científico
da SBC, que tratou de acertar detalhes da
participação do Dr. Packer no Congresso
da nossa Sociedade-mãe. Nesse encontro,
foram traçadas, também, as linhas de ação
para a aproximação das nossas sociedades,
visando à colaboração científica e, novamente, à busca de atividades conjuntas recíprocas nos congressos da especialidade.
Em linhas gerais, temos certeza de que será
possível conseguir, além de simpósios duran-

te os congressos, o aprimoramento do conteúdo científico nas publicações nacionais, o
aumento da nossa participação nas internacionais (Heart Rhythm e Europace), e a
obtenção de benefícios para nossos sócios (inscrição nos congressos internacionais ou participação nas próprias sociedades). A reciprocidade poderá proporcionar um grande desenvolvimento das atividades científicas no país,
com benefício não só para o associado, como
também para o cuidado dos nossos pacientes.
As diretrizes estão lançadas, e a Diretoria,
apoiada pela Coordenadoria de Relações
Institucionais, terá todo o empenho necessário para tornar esse sonho uma realidade.

Jornal SOBRAC

9

SOBRAC em Foco

Ensaios Clínicos do
Congresso da Heart Rhythm Society
Marcio Jansen de Oliveira Figueiredo

A

informação que eu tinha antes de ir a Denver, no
estado do Colorado, EUA, era de que, naquela cidade, só há três dias de chuva no ano. Pois bem, no ano
de 2010, choveu na quarta, quinta e sexta, dias 12, 13 e 14
de maio, durante o Heart Rhythm 2010. Se chovia lá fora, o
que se podia fazer? Fiquei assistindo às aulas do Congresso,
e trago algumas novidades para comentar com os colegas.
Uma sessão sempre muito concorrida que ocorre nesses
congressos é a de Late-Breaking Clinical Trials. Neste ano
não foi diferente, e uma grande quantidade de colegas encheu a sala para ver o que havia de novo na área de arritmia
clínica, ablação e dispositivos implantáveis. Na quinta, dia
13, por exemplo, o Dr. Bruce Wilkoff apresentou o resultado de um trabalho observacional que ele e seus colegas desenvolveram, em que foram analisados os dados de 88.804
pacientes portadores de desfibriladores, com ou sem ressincronizador. O estudo avaliou estratégias de programação e
correlacionou-as com a ocorrência de descargas. Os autores
concluíram que a programação de um limiar de detecção de
taquicardia ou fibrilação ventricular, algoritmos de discriminação de taquicardias supraventriculares, o prolongamento do tempo de detecção e o uso de estimulação antitaquicardia reduziram as quantidades de descargas aplicadas aos
pacientes, com uma possível repercussão clínica favorável.
O Dr. William Abraham apresentou os resultados do
estudo FREEDOM, que avaliou possíveis benefícios do ajuste frequente dos intervalos AV e VV em portadores de ressincronizadores, com vistas a aprimorar a programação. Foram
avaliados 1647 pacientes, que foram divididos em um grupo
com programação convencional e outro com uma estratégia
de avaliação otimizada. No fim do estudo, que teve a duração
de doze meses, não foi possível detectar melhora na resposta ao tratamento com a estratégia de ajuste otimizado, embora os autores ressaltem que, para pacientes selecionados, esta
pode ser uma estratégia adequada.
Dados do estudo MADIT-CRT, publicado no ano passado no New England Journal of Medicine, foram analisados
pelo Dr. Jagmeet Singh e colegas, com vistas à importância na
posição do eletrodo ventricular. Os autores notaram que os
resultados da ressincronização foram semelhantes quando o
eletrodo ventricular foi posicionado nas regiões anterior, lateral ou posterior do ventrículo esquerdo. Na posição apical,
foi notado um resultado pior, sugerindo que a região talvez
não seja a melhor para esse tipo de implante.
10
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Foram apresentados, ainda, dados do estudo GreaterEarth, pelo Dr. Bernard Thibault. Nesse trabalho, o autor
e seus colegas avaliaram o resultado da terapia de ressincronização em pacientes com insuficiência cardíaca e que
tinham complexos QRS com duração superior a 120 ms.
No estudo, 121 pacientes com indicação de um desfibrilador
tiveram implantado um aparelho com capacidade de ressincronização. Foi feita, então, a comparação entre a estimulação do ventrículo esquerdo ou biventricular, com subsequente cruzamento para a outra modalidade de estimulação. Nesses pacientes, não foi observada superioridade
da estimulação do ventrículo esquerdo em relação à biventricular.
Finalmente o Dr. Thomas Deering apresentou os resultados do registro ACT, ou registro multicêntrico prospectivo
que avaliou a programação de desfibriladores, com ou sem
ressincronizador. Os dados de sobrevida em dois anos são os
maiores já apresentados, envolvendo 5.424 pacientes. Os autores verificaram que a mortalidade foi maior em pacientes
que receberam um aparelho como upgrade, assim como os
que receberam um ressincronizador tiveram menor
sobrevida, aparentemente por se tratar de pacientes mais idosos e com doença cardíaca mais avançada.
No dia seguinte, foram apresentados os resultados de
vários estudos que avaliaram tratamento para pacientes com
fibrilação atrial. O Dr. Jeremy Ruskin apresentou dados
do estudo STOP-AF, que examinou a crioablação versus
fármacos antiarrítmicos para o tratamento de 245 pacientes sintomáticos com fibrilação atrial paroxística sem resposta ao tratamento clínico. Após o seguimento de doze
meses, a crioablação comprovou melhorar os sintomas e a
qualidade de vida.
O Dr. John Camm apresentou os resultados de um estudo que utilizou o vernakalan, um novo fármaco antiarrítmico
que está sendo desenvolvido e que, em breve, poderá estar
disponível, para a reversão de episódios de fibrilação atrial
em comparação com a amiodarona. Foram avaliados 254
pacientes, e no estudo foi observado que, após 90 minutos, a
taxa de reversão com o vernakalan (53,4%) foi muito superior à da amiodarona (5,2%), e essa diferença foi estatisticamente significativa. Além de ter efeito rápido no alívio dos
sintomas, o uso do novo fármaco demonstrou ser seguro. É
possível que tenhamos à disposição, no futuro, esse novo
agente para nos ajudar na luta contra a fibrilação atrial.

O estudo FISH, apresentado pelo Dr. Chirag Sandesara,
procurou avaliar a utilidade do ômega 3 na prevenção da
fibrilação atrial no pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio. O estudo multicêntrico e controlado com placebo avaliou 260 pacientes, mas não foi capaz de
demonstrar redução da arritmia, embora houvesse dados que
indicavam possíveis efeitos benéficos do medicamento nessa situação.
Um estudo japonês (J-RHYTHM II) comparou o
candesartan, um bloqueador de receptores da angiotensina,
com o bloqueador dos canais de cálcio anlodipina em pacientes hipertensos com fibrilação atrial paroxística. Durante dois anos, foram incluídos 318 pacientes. Os autores
observaram que a ocorrência de fibrilação atrial caiu concomitantemente com a queda da pressão arterial, embora
sem diferenças entre os anti-hipertensivos utilizados para
esse fim.

O estudo RACE-II procurou avaliar se o controle rigoroso da frequência cardíaca em pacientes com fibrilação atrial
permanente é superior ao controle mais frouxo. O Dr. Hassek
Groenveld apresentou os dados obtidos por ele e seus colegas durante um seguimento médio de três anos em 437 pacientes. Os achados demonstraram que ambas as estratégias
conseguiram resultados semelhantes com relação à qualidade de vida.
Finalmente, o Dr. Daniel Melby apresentou resultados
do estudo SAAB, que avaliou aleatoriamente, de forma duplo-cega e controlada com placebo, a infusão de corticosteroides após a ablação com radiofrequência para o tratamento da fibrilação atrial. Os dados preliminares indicaram uma tendência de redução de arritmias significativas após
o procedimento com o uso do medicamento, indicando que é
necessário avaliar um número maior de pacientes para verificar se o resultado é realmente positivo.
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Sessão Clínica-Eletrocardiográfica
da SOBRAC - Caso 2
Thiago da Rocha Rodrigues

Caso clínico
Paciente E.A.P., 51 anos, masculino, hígido, previamente assintomático e sem antecedentes mórbidos. Em setembro de 2009, apresentou súbito mal-estar e tontura, com
rápida evolução para perda de consciência, respiração
agônica e cianose. Foi rapidamente levado ao serviço de urgência, e lá, segundo relato da esposa, foi submetido à massagem cardíaca externa e pronta desfibrilação com choque
no peito. Após breve período de estabilização clínica no
CTI e enfermaria, onde recebeu amiodarona, foi encaminhado para implante de cardiodesfibrilador implantável
(CDI), com diagnóstico de parada cardíaca causada por
fibrilação ventricular (FV). Os exames laboratoriais foram
normais, bem como as enzimas cardíacas. O exame clínico
mostrou marcas torácicas de queimaduras circulares de pás
de desfibrilação, PA 120 x 80 mmHg, ausculta cardíaca normal e exame neurológico sem alterações. A cineangiocoronariografia revelou coronárias normais. O ECG pré-desfibrilação e um ECG realizado em ocasião prévia, bem como
detalhes desses registros, são ilustrados nas figuras 1,2,3 e 4.
A observação desses dados permite-nos inúmeras análises
de ordem fisiopatogenética e eletrofisiológica, que definem
com precisão os mecanismos, a etiologia e o tratamento mais
apropriados para essa arritmia.

Discussão
O caso ilustra vários aspectos que podem confundir a
interpretação do cardiologista. O ECG da fig.1, por exem-

Figura 1 - ECG realizado no atendimento de emergência.
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plo, revela um ritmo caótico, irregular, com complexos QRS
de morfologias variáveis, extremamente rápido e com
frequência cardíaca variando de 187 a 350 bpm. Devido ao
quadro de total colapso hemodinâmico, o paciente foi prontamente desfibrilado e sua vida foi salva. Em vista da gravidade do caso e da aparência caótica do ritmo cardíaco, o
ECG foi interpretado como FV e o paciente foi encaminhado para implante de CDI. No entanto, pode-se observar que,
ao contrário da FV, os complexos QRS são amplos e têm
delimitação precisa. Apesar do polimorfismo dos diversos
complexos, eles têm sempre o mesmo vetor de ativação, o
que descarta a possibilidade de FV. Os ciclos RR têm ampla
variação e os complexos são largos, apresentando morfologia
que lembra o bloqueio de ramo direito, com ondas R amplas
e positivas em V1. Esses achados são característicos de uma
fibrilação atrial (FA) com pré-excitação, através de uma via
acessória (VA) lateral esquerda1. Como existe uma grande
variação na relação temporal entre as ativações ventriculares
produzidas pela condução dos impulsos pelo nó AV e pela
VA, o grau de pré-excitação varia continuamente, o que explica o polimorfismo dos complexos QRS. Esse ritmo é considerado como o responsável pela possibilidade de morte
súbita na síndrome de Wolff Parkinson White (WPW). Por
outro lado, o registro da figura 2 apresenta um PRi apenas
marginalmente reduzido (0.10 s.) e uma onda delta muito
discreta, que não foi percebida quando o ECG foi realizado.
A figura 3A, por sua vez, ilustra com detalhes a derivação
D1 do ECG anterior. Devido ao decremento na condução
AV, produzido por uma extrassístole atrial, a VA inicia a sua

Figura 2 - ECG antigo realizado em atendimento cardiológico prévio.

A

B
Figura 3 - Detalhes do ECG da figura 2, nas derivações D1 e V5.

Figura 4 - Detalhe do ECG da figura 1, na derivação V4.

ativação antes do nó AV e percebe-se, então, uma pré-excitação mais nítida, que torna mais fácil o diagnóstico de WPW.
As VA´s laterais esquerdas, por se localizarem distantes do
nó sinusal, são ativadas mais tardiamente em relação ao nó
AV. Se a ativação do nó AV inicia-se muito antes do que na
VA e/ou se a condução AV é muito rápida, a ativação ventricular ectópica produzida pela VA gera uma onda delta
muito discreta ou mesmo ausente. A figura 3B é um detalhe
da derivação V5, em que se pode constatar a presença de
uma discreta onda delta e a ausência da onda “q”, ocasionada pela perda da ativação inicial do septo interventricular.
Essa “pré-excitação mínima”, ao contrário do que usualmente se supõe, não significa que o paciente não apresenta
risco de morte súbita, do que, aliás, este caso é uma prova
cabal. O risco de morte súbita está relacionado com a grande capacidade de recuperação da excitabilidade pelas células das VA´s, o que é inversamente proporcional à duração
de seu período refratário efetivo anterógrado (PREA).
Quanto menor o PREA, maior será a capacidade de transmissão dos impulsos atriais ultrarrápidos da FA para os
ventrículos. O PREA pode ser estimado através da medida do
menor intervalo RR, durante a FA. Na figura 4, pode-se perceber que esse intervalo é muito curto, da ordem de 150 ms.

Sabe-se que o risco de morte súbita está relacionado a um
PREA < 250 ms.2
Outro aspecto intrigante do caso é que uma arritmia quase fatal foi o primeiro sintoma da doença e só ocorreu aos 51
anos de idade. O fato de que o paciente nunca tenha apresentado antes taquicardias atrioventriculares ortodrômicas sugere que a VA possa ter apenas condução anterógrada. A FA
pode ter ocorrido, então, por uma predisposição intrínseca
do paciente não relacionada à síndrome de WPW ou não
induzida por taquicardia ortodrômica. Isto nos deve fazer
refletir sobre a necessidade de estratificar o risco de todos os
pacientes portadores pré-excitação ventricular assintomática,
uma vez que o risco de FA dobra a cada década de vida3.

Conclusão
Trata-se, portanto, de um paciente com síndrome de
WPW, em que o primeiro sintoma foi uma FA pré-excitada
com resposta ventricular muito rápida e colapso hemodinâmico grave. O tratamento indicado foi a ablação da VA
lateral esquerda. O implante de CDI, nesse caso, é uma indicação classe III (consensualmente contraindicado) pelas diretrizes de implantes de dispositivos eletrônicos da SBC/
SOBRAC4.

Referências bibliográficas
1 Arruda MS, McClelland JH, Wang X, Beckman KJ, Widman LE, Gonzalez MD, Nakagawa H, Lazzara R, Jackman WM. Development and validation of
an ECG algorithm for identifying accessory pathway ablation site in Wolff Parkinson White syndrome. J Cardiovasc Electrophysiol, 1998; 9(1):2-12.
2 Leitch JW, Klein GJ, Yee R, Murdock C. Prognostic value of electrophysiology testing in asymptomatic patients with Wolff Parkinson White pattern.
Circulation, 1990; 82:1718-23.
3 Kannel WB, Abbot RD, Savage DD, McNamara PM. Epidemiologic features of chronic atrial fibrillation. The Framingham study. N Engl J Med, 1982;
306:1018-22.
4 Martinelli MF, Zimerman LI, Lorga AM, Vasconcelos JTM et al. Diretrizes brasileiras de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis. Arq Bras Cardiol,
2007; 89 (6): e210-e238.
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Informações sobre
o Cadastramento
dos Profissionais

Kátia Regina da Silva

César José Grupi

Aliados
Principais Resultados da Fase de
Cadastramento dos Profissionais Aliados

É

com imensa satisfação que, nesta oportunidade, apresentamos os resultados referentes ao Cadastramento dos Profissionais
Aliados junto à SOBRAC. Durante esse último
bimestre, recebemos o cadastro de 71 profissionais que têm atuado nos diferentes segmentos da área de Arritmias Cardíacas. Essa quantidade de respostas espontâneas mostrou que a
área tem despertado grande interesse em profissionais não médicos e, até mesmo, em médicos não ligados diretamente a essa especialidade, que também enviaram suas respostas.
A compilação dos resultados das fichas cadastrais mostrou o grande interesse desses profissionais na participação de eventos científicos
promovidos pela SOBRAC e, especialmente, no
Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas,
que será realizado no período de 1 a 4 de dezembro, em Vitória (ES). Nesse sentido, estamos unindo esforços para o planejamento de uma programação científica multiprofissional que contemple as necessidades e as diversidades do grupo de
profissionais aliados.
Além disso, estamos desenvolvendo um Programa de Treinamento e Capacitação para Profissionais Aliados, com especial ênfase em Estudos Eletrofisiológicos, Dispositivos Cardíacos Eletrônicos e Monitorização do Eletrocardiograma, a ser
ministrado no próximo semestre.
Para finalizar, reiteramos a importância do
cadastramento e da filiação dos profissionais aliados junto à SOBRAC. Certamente, essa ação fornecerá subsídios para o desenvolvimento de programas e de atividades que valorizarão nosso crescimento e aprimoramento profissional.
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Arritmias Ventriculares Complexas Comentário sobre Artigo
Ayrton Klier Perés

N

o artigo Complex Ventricular Arrythmias: a therapeutic
nigthmare1, publicado recentemente, Berruezo foi muito feliz na escolha do título (em português, Arritmias
ventriculares complexas: o pesadelo terapêutico), assim como também o foi em sua revisão do estado atual do tratamento da
arritmia ventricular complexa por cateter. Realmente, tanto
ao eletrofisiologista, que é chamado para apagar o incêndio,
como ao clínico, que se encontra em meio à fogueira, o artigo procura mostrar os avanços e as novas possibilidades de
tratamento dos casos difíceis, nos quais, até recentemente,
pouco se podia fazer.
O artigo descreve as novas tecnologias, que vieram adicionar maior grau de sucesso no tratamento dessas arritmias.
São citadas as técnicas que permitem a localização e a extensão das cicatrizes miocárdicas responsáveis pela formação
de circuitos elétricos de reentrada ventricular, como a ecocardiografia intracardíaca (ICE), a ressonância magnética
por contraste (ce-CMR), a tomografia computadorizada por
contraste (ce-MDCT) ou a tomografia por emissão de pósitron (PET-CT). Também é discutida a necessidade de lesões maiores e mais profundas no tecido miocárdico, para
eliminar certos circuitos de reentrada, como acontece frequentemente com os da taquicardia ventricular. Para isso,
ressalta o uso dos cateteres de radiofrequência de ponta
irrigada, que produz lesões mais amplas.
Apesar da existência dessas tecnologias, ainda é limitado
o sucesso, uma vez que algumas porções críticas do circuito
podem estar localizadas profundamente no miocárdio ou no
epicárdio, ficando inacessíveis aos cateteres, inclusive aos
irrigados.
O autor cita, então, a importância de haver serviços de
eletrofisiologia preparados para executar a técnica de ablação epicárdica, desenvolvida pelos brasileiros. Chama também a atenção para a origem frequente de circuitos epicárdicos nas taquicardias ventriculares (VTs), em pacientes com
doenças isquêmicas inferolaterais, Doença de Chagas,
cardiomiopatias dilatadas não isquêmicas, displasia arritmogênica do ventrículo direito, e nas TVs idiopáticas de via
de saída do ventrículo esquerdo.

Em publicação anterior, o autor analisou os resultados
que poderiam ser obtidos em um grupo de pacientes com TV
incessante, nos quais o tratamento medicamentoso e a ablação
endocárdica não tiveram sucesso. A ablação epicárdica efetivamente interrompeu a taquicardia em todos os casos, exceto
em um2. O estudo concluiu que procedimentos com mapeamento e ablação endocárdico/epicárdico sequencial ou
combinado aumenta o índice total de sucesso, tendo em vista
que a maior causa de falha da técnica de ablação endocárdica
deve-se à origem epicárdica dos circuitos das TVs.
Devido às peculiaridades e ao refinamento da técnica
epicárdica e aos seus riscos, o autor chama a atenção para a
importância da definição a priori da origem epicárdica da TV.
Inicialmente, descreve os critérios eletrocardiográficos de reconhecimento, ressaltando o alargamento da parte inicial do
QRS durante TVs com morfologia de bloqueio do ramo direito, semelhante a uma onda delta com valores iguais ou maiores
a 34 ms, deflecção intrinsecoide em V2 igual ou maior que 85 ms
e menor largura do RS igual ou maior que 121 ms. Pontua
também a importância dos instrumentos de diagnóstico por
imagem na maioria das TVs, que possuem mecanismos de reentrada miocárdica, tendo a ressonância magnética por contraste como a referência ouro, por possuir grande correlação
com os achados histopatológicos das cicatrizes e com os mapas
de voltagem dos equipamentos de mapeamento tridimensional.
Ao concluir, o autor resume os critérios evidenciados pelo
mapa de ativação durante as TVs, que podem sugerir a origem epicárdica do circuito de reentrada: (a) ausência de eletrogramas diastólicos endocárdicos ou presença de eletrogramas diastólicos far field de baixa voltagem; (b) ativação
endocárdica focal com início alargado do complexo ventricular; (c) ausência de precocidade do complexo ventricular
endocárdico mapeado com respeito ao início do QRS. Além
disso, pode-se suspeitar da origem epicárdica do foco de reentrada, quando a aplicação de energia durante a ablação
endocárdica interrompe a taquicardia, porém sendo novamente induzida. Por último, nas TVs de origem basal do VE,
o mapeamento do seio coronário e seus ramos durante TV
pode auxiliar na determinação da sua origem epicárdica.

Referências bibliográficas
1 Berruezo, A. Complex ventricular arrhythmias: a therapeutic nightmare. Heart, 2010; 96:723-728 doi:10.1136/hrt.2008.163337.
2 Berruezo, A. J Am Coll Cardiol, 2003; 41:2036-43.
3 Sosa, Scanavacca, D’Ávila et als. J Cardiovasc Electrophysiol, 1996; 7:531-536.
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Evolução nos Conceitos
Terapêuticos da Fibrilação Atrial
Dalmo Antonio Ribeiro Moreira

A

fibrilação atrial vem sendo alvo de grande interesse
nos últimos dez anos, porque, além de sua elevada
prevalência, é a única taquiarritmia supraventricular
ainda não definitivamente curada pela ablação com cateter.
Mas, independente dessa condição, os objetivos do tratamento dessa arritmia tão comum ainda não estão formalmente estabelecidos, devido, em parte, ao relativo insucesso
do próprio tratamento. Saber qual a melhor conduta a ser
tomada ainda parece uma incógnita. O conceito de sucesso
terapêutico em voga baseia-se no achado eletrocardiográfico
do ritmo sinusal ou em uma frequência cardíaca adequadamente controlada, não se valorizando a condição clínica do
paciente, a sintomatologia e sua qualidade de vida. Deve-se
destacar que nem sempre ritmo sinusal é sinônimo de sucesso terapêutico, pois os pacientes podem apresentar os efeitos colaterais causados pelo tratamento e não tolerá-los1.
Por outro lado, pacientes assintomáticos, e satisfeitos com o
tratamento realizado, podem estar em fibrilação atrial.
Com o aumento da longevidade da população, a tendência é aumentar a incidência da fibrilação atrial e, com
ela, também se observa um aumento gradual das taxas de
internação hospitalar, particularmente em pacientes de maior
risco2. Pacientes com fibrilação atrial têm qualidade de vida
pior do que aqueles saudáveis sem arritmia. Além disso,
sabe-se que pacientes com fibrilação atrial têm maior risco
de morrer do que aqueles de mesma idade sem fibrilação
atrial. Portanto, estratégias terapêuticas dirigidas especificamente a essas condições parecem superiores a quaisquer
outros objetivos, muito mais do que apenas se documentar a
onda P ou a frequência cardíaca de 80 batimentos a 110 por
minuto ao eletrocardiograma. Os estudos que compararam
formas de tratamento, baseadas em restabelecimento e manutenção do ritmo sinusal com apenas o controle da frequência, falharam em demonstrar qualquer benefício no que
diz respeito à redução das internações e óbitos. No estudo
AFFIRM, em qualquer uma das estratégias utilizadas, houve um aumento significativo das internações hospitalares3.
Tais aspectos podem indicar que estamos ainda sem um objetivo definido. Por essa razão, é hora de se repensar o tratamento da fibrilação atrial, pois a onda P ou a frequência
cardíaca controlada não são garantias de sucesso terapêutico.
Com esse pensamento, é de se conjecturar:...nem fibrilação
atrial nem ritmo sinusal, a condição clínica na qual se encontra o
paciente é o que mais importa.
Estudos recentes demonstram que o tratamento com novos fármacos, como a dronedarona, reduz a taxa de
internação hospitalar, a mortalidade cardíaca e súbita e melhora a qualidade de vida dos pacientes, independentemente
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se estão em ritmo sinusal ou não4. É possível que tal achado
também ocorra com outros fármacos, como a amiodarona,
tida como o mais potente antiarrítmico disponível na atualidade, mas nenhuma investigação até agora foi realizada com
aquele objetivo. Um estudo que avaliou os resultados da
ablação do circuito da fibrilação atrial mostrou que a qualidade de vida dos pacientes melhorou significativamente após
o procedimento, entretanto foi demonstrado que grande parte
deles estava evoluindo com fibrilação atrial assintomática5.
Em outras palavras, a qualidade de vida melhorou, mas a
arritmia continua presente. Há, portanto, resultados diversos cuja interpretação pode influenciar na maneira de tratar
essa população.
Provavelmente, a principal forma de tratamento da fibrilação atrial com resultados consistentes, inequívocos, e
que modifica a sua história natural, é a anticoagulação, a
ponto de se afirmar que, se houver uma única opção terapêutica para essa arritmia, o antiocoagulante seria a escolha mais
acertada. A eficácia terapêutica dessa classe de fármacos será
ainda maior com o advento de novos anticoagulantes, cuja
ação se baseia na inibição da trombina ou do fator XA, como
acontece com a dabigatrana e o rivaroxaban6. Esses fármacos
deverão proporcionar um tratamento tão eficaz quanto a
warfarina, só que, mais confortável, pois não serão necessárias determinações frequentes da taxa de anticoagulação avaliada pelo INR. O tratamento também será mais seguro, devido às menores taxas de hemorragia, o que permitirá que se
estenda a sua indicação para a população de maior risco,
representada pelos pacientes idosos.
Quando não se conseguem resultados satisfatórios com o
tratamento de uma certa condição clínica, a sua prevenção
deve ser estimulada. Estudos recentes demonstram que é
possível identificar pacientes de alto risco para fibrilação
atrial e, com isso, envidar esforços para sua prevenção. Como
já é conhecido, uma arritmia cardíaca origina-se pela
interação de três fatores: (a) presença de um substrato
arritmogênico; (b) presença de gatilhos; (c) interferência de
fatores moduladores (influências autonômicas, por exemplo). Na prática, talvez na grande maioria dos pacientes, o
circuito que gera e mantém a fibrilação atrial origina-se de
ectopias que favorecem o remodelamento atrial, formando
o substrato. Esse remodelamento e outros fatores de risco
são possíveis de serem identificados e tratados precocemente. Um estudo recente demonstrou que indivíduos com
ectopias atriais frequentes (densidade superior a 30 ectópicos
por hora) têm maior probabilidade de apresentarem fibrilação atrial em seis anos do que aqueles sem esses achados7.
Tal estudo demonstrou também maior incidência de com-

plicações, como acidente vascular cerebral e óbito, naqueles com maior taxa de ectopias, e possivelmente também
sujeitos a episódios de fibrilação atrial. Na nossa experiência, idosos com fibrilação atrial paroxística apresentam quantidade muito maior de ectopias atriais, isoladas e complexas
(pares e taquicardias atriais), em comparação com aqueles
sem fibrilação atrial (Moreira DAR, dados ainda não publicados). Assim se delineia uma condição clínica que pode ser
identificada, permitindo a prevenção primária da fibrilação
atrial ou, pelo menos, o retardamento do seu surgimento.
Não existe ainda, entretanto, nenhum estudo prospectivo
que possa comprovar essa afirmação. Um estudo com o racional semelhante ao CAST (idealizado para prevenção de
morte súbita em pacientes com arritmia ventricular complexa no período pós-infarto)8, aplicado agora para a fibrilação

atrial, seria válido. Ao contrário do CAST original no qual
o substrato arritmogênico seria gerado por uma doença cardíaca, o substrato arritmogênico que gera a fibrilação atrial,
criado por ectopias e taquiarritmias atriais, teria a sua formação prevenida pela abolição daquelas taquiarritmias com
fármacos potentes, incluindo-se aí a propafenona e o sotalol
eventualmete, os betabloqueadores, como o metoprolol, que
apresenta boa atividade eletrofisiológica sobre os átrios.
Até que se consigam fármacos eficazes, até que se entenda a fibrilação atrial em um contexto mais amplo, até que
fiquem claros os objetivos com a terapêutica atual, a prevenção deve ser sempre tentada. Quando a fibrilação atrial se
instala, a utilização de fármacos seguros seria indicada. A
condição clínica, incluindo o bem-estar do paciente, deve
nortear nossa ação, com ou sem fibrilação atrial.
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Ablação por Cateter de Fibrilação
Atrial em Uso de Anticoagulação Oral
e INR Terapêutico
Eduardo Benchimol Saad

A

ablação por cateter envolve manipulação e extensa
ablação na cavidade atrial esquerda (AE)1. Por essa
razão, é fundamental uma agressiva anticoagulação
durante o procedimento, geralmente realizada com heparina,
em doses adequadas para manter um tempo de coagulação
ativado (TCA) acima de 350 segs.
O manejo da anticoagulação no período anterior e após o
procedimento vem sendo mudado em vários serviços de grande volume. O protocolo até então mais utilizado, baseado na
suspensão do uso da warfarina aproximadamente três a cinco
dias antes da ablação, está sendo substituído pela administração de heparina de baixo peso molecular (HBPM) até a véspera do procedimento, reintroduzido no dia seguinte e mantido
até se atingir novamente INR terapêutico (entre 2.0 e 3.0)2,3.
Tal estratégia segue as orientações do atual consenso das sociedades americana e europeia (HRS/EHRA/ECAS)4.
Uma estratégia alternativa passou a ser utilizada recentemente. Nesta, realiza-se o procedimento com INR em
nível terapêutico (portanto sem suspensão da warfarina e
sem o uso da HBPM). Tal estratégia representa uma mudança de paradigma, já que se acredita, em geral, que procedimentos invasivos em pacientes anticoagulados com
cumarínicos apresentam risco elevado de complicações
hemorrágicas. Além disso, a estratégia envolve o mesmo
protocolo de heparinização durante o procedimento (TCA
acima de 350 segs), aumentando o receio pela associação
de drogas anticoagulantes.
Por outro lado, a descontinuação da warfarina pode elevar o risco de complicações tromboembólicas no pré e no
pós-procedimento, pelo fato de existir uma fração de tempo
entre a intervenção e o uso da HBPM, no qual o INR também não está em nível terapêutico adequado. Tal risco é
uma preocupação principalmente após a ablação, pois as
lesões no átrio esquerdo provocam danos endoteliais que
promovem ativação na cascata da coagulação e elevam o
risco de formação de trombos e subsequentes embolias2,3,4,5.
Também deve ser levado em consideração que o uso da
HBPM é inconveniente, possui custo elevado para os pacientes e, ainda, está associado à incidência elevada de complicações hemorrágicas, como hematomas nos sítios de punção. Por essa razão, o próprio consenso citado4 recomenda o
uso de metade da dose habitual da HBPM (ex. 0,5 mg/kg de
enoxiparina em duas tomadas diárias), o que deixa o paciente desprotegido temporariamente. Portanto, deve haver um
equilíbio entre a necessidade de anticoagulação e a adequada hemostasia no periprocedimento, o que é difícil de atingir com o uso de HBPM.
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Wasni e col5 realizaram um estudo cujo objetivo foi avaliar a segurança e a eficácia da estratégia de manutenção da
warfarina durante procedimento de isolamento das veias
pulmonares (INR terapêutico). Nesse estudo, 310 pacientes
portadores de FA persistente foram dividos em três grupos.
No grupo 1, a warfarina foi suspensa antes do procedimento
e administrada enoxaparina 1 mg/kg duas vezes ao dia após
a ablação (dose plena); o grupo 2 seguiu o mesmo protocolo,
porém recebeu dose reduzida da HBPM (0,5 mg/kg de
enoxaparina duas vezes ao dia). Já no grupo 3, a warfarina
foi mantida com INR entre 2.0 e 3.0, durante todo o período periprocedimento, sem uso de HBPM. Esse ensaio clínico demonstrou a segurança da continuação da warfarina, já
que não se observou maior risco de complicações maiores
(AVC isquêmico ou derrame pericárdico) no grupo 3. Também se observou taxa significativamente inferior de sangramentos menores (hematomas que não necessitam drenagem - 22% vs 19% vs 5%, respectivamente, p<0.001) e também maiores (hematoma que requer drenagem, sangramento
que requer tranfusão ou tamponamento pericárdico - 8,5%
vs 0% vs 0%, respectivamente, p<0.001). Além disso, os
resultados sugerem que essa estratégia pode conferir maior
proteção contra eventos tromboembólicos, especialmente
no período pós-ablação. Na presente série, observou-se ainda que a presença de contraste ecocardiográfico espontâneo,
um sabido precursor da formação de trombos6, ocorreu mais
frequentemente no grupo em que a warfarina foi interrompida (25% dos pacientes no grupo 1 e 26% no grupo 2),
enquanto no grupo em que houve manutenção da warfarina
ocorreu em apenas 2% dos pacientes.
Posteriormente, Hussein e cols7 publicaram um estudo com
um número significativo de pacientes com fibrilação atrial
paroxística e persistente, no qual também foi adotada a estratégia de manutenção da warfarina durante a ablação. Foram
incluídos 3052 pacientes encaminhados para ablação de FA
que apresentavam INR > 1,8 no dia da intervenção (INR
médio foi de 2,53 +/- 0,62). Observou-se uma baixa incidência de complicações hemorrágicas com essa estratégia (1,1%
- a maioria eventos de pouca significância clínica). Os resultados do trabalho também evidenciaram uma baixa incidência
de eventos neurológicos tromboembólicos e hemorrágicos,
os quais tiveram, respectivamente, uma taxa de 0,098% (AVC
isquêmico) e de 0,03% (AVC hemorrágico). Já a ocorrência
de derrame pericárdico foi de apenas 0,29%, a maior parte de
pequena monta, sem necessidade de drenagem.
Essa estratégia, além de protetora contra eventos
embólicos, também não apresentou maior incidência de

complicações hemorrágicas, corroborando os achados anteriores relatados por Wasni e col5.
Cappato e col8 publicaram uma série na qual 7.154 pacientes, de 181 centros, foram submetidos à intervenção no
átrio esquerdo. Nessa publicação, a warfarina foi interrompida antes do procedimento, e a anticoagulação foi realizada
com heparina endovenosa, subcutânea ou HBPM, após a
ablação. As principais complicações relatadas foram tamponamento cardíaco (1,22%), hemotórax (0,16%) e AVC
isquêmico (0,94%). Quando comparada a esses resultados,
a estratégia de continuação da warfarina é claramente associada a uma menor incidência de hemorragias graves e de
complicações tromboembólicas.
Em nosso serviço, essa estratégia já foi utilizada em mais
de 70 pacientes com formas persistente e permanente de FA
(que são os de maior risco de eventos tromboembólicos no
periprocedimento). O procedimento foi realizado com punções venosas em femoral direita (2x 8F), femoral esquerda
(11F) e jugular direita (8F), após o que era realizada heparinização plena (TCA 350-400s), antes do acesso ao AE.
A técnica utilizada foi isolamento do antro das veias pulmonares e da cava superior e modificação do substrato por lesões lineares e ablação de potenciais fracionados complexos, guiados por EIC. Ao fim, a heparinização era revertida
com protamina, os introdutores retirados e compressão realizada por 20 min. Curativos compressivos eram mantidos

por seis horas. O INR médio dosado no dia do procedimento foi de 2,43 +/- 0,3. Remora do fluxo no AE foi detectado
em todos os pacientes. Não houve nenhuma complicação
durante o procedimento ou no período de internação. Nenhum paciente necessitou de compressão vascular, por mais
que o tempo mínimo preestabelecido, ou de reversão da
anticoagulação. Não houve hematomas significativos relacionados ao acesso vascular em nenhum paciente. Um paciente apresentou pequeno sangramento pelo local de punção
24h após o procedimento, e foi resolvido por compressão
local. Não foram registrados eventos embólicos no acompanhamento dessa população.
Portanto, é aparente que a nova estratégia de realização
da ablação de FA com INR terapêutico em pacientes com
alto risco tromboembólico é segura e eficaz, permitindo a
realização de extensas lesões no AE e a reversão da arritmia,
sem a necessidade de período inicial desprotegido de anticoagulação.
É importante frisar que todos esses relatos de procedimentos em uso de cumarínico foram realizados em centros de
grande volume e experiência e utilizaram o ecocardiograma
intracardíaco (EIC) para a realização mais segura das punções transeptais e de toda a manipulação dos cateteres no átrio
esquerdo, com o paciente plenamente anticoagulado. Atualmente, é a estratégia realizada de rotina em todos os pacientes
submetidos à ablação de FA em centros de referência.
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Isolamento de Veia Pulmonar:
A Pedra Angular da
Ablação de Fibrilação Atrial
Luiz Eduardo Montenegro Camanho

A

fibrilação atrial (FA) representa a arritmia mais comum na prática clínica1. Devido à elevada prevalência
e à baixa eficácia das drogas antiarrítmicas, o tratamento percutâneo dessa arritmia vem-se desenvolvendo e
se afirmando como uma terapia altamente eficaz e segura.
Em 1998, Haissaguerre e col2 demonstraram o papel das
veias pulmonares na fisiopatologia da FA. Sabe-se, hoje em
dia, que, em aproximadamente 90% dos casos, os focos
deflagradores originam-se no interior das veias pulmonares3
e, portanto, o isolamento elétrico dessas estruturas impõe-se
como estratégia básica da abordagem intervencionista4.
O isolamento das veias pulmonares é um endpoint
eletrofisiológico, definido como ausência completa de condução entre o átrio esquerdo e a veia pulmonar (bloqueio de
entrada e de saída). O bloqueio de entrada é de fácil comprovação. No entanto, o bloqueio de saída é de mais difícil demonstração, uma vez que a estimulação do interior da veia
pulmonar pode produzir captura de miocárdio adjacente.
Em um estudo recente5, sua ocorrência foi de somente 58%
dos casos em que o bloqueio de entrada estava presente. Em
nossa experiência, o bloqueio de entrada apresenta forte
correlação com o bloqueio de saída.
Em algumas situações, a presença de eletrogramas não
relacionados à veia pulmonar pode dificultar a documentação do isolamento da mesma, como, por exemplo, o far-field
da auriculeta esquerda em relação à veia pulmonar superior
esquerda6. Diante disto, manobras de estimulação, a partir
do seio coronariano distal e do apêndice atrial esquerdo,
comumente esclarecem o diagnóstico.

O principal mecanismo de recidiva da fibrilação atrial é
indiscutivelmente a reconexão de veia pulmonar7. A obtenção de uma lesão transmural estável representa um dos fatores mais importantes para o isolamento persistente.
Durante a ablação, o tempo de observação do isolamento das veias pulmonares ainda permanece indefinido. Sauer
e col8 demonstraram que, após o isolamento com sucesso, a
reconexão aguda ocorreu em 50% dos pacientes, depois de
um período de observação de 20 minutos, sendo a veia pulmonar superior esquerda a responsável por 31% dos casos8.
Provavelmente, períodos de observação maiores e utilização de drogas específicas e provocativas possam melhorar a
comprovação do isolamento persistente.
A isoprenalina em dose elevada é utilizada como importante ferramenta na tentativa de identificar uma reconexão
precoce entre o átrio esquerdo e as veias pulmonares9, por
isso é aconselhável sua utilização em todos os casos, ao término do procedimento. Além disto, tem a capacidade de
identificar focos deflagradores extraveias pulmonares9.
A infusão de adenosina também pode ser utilizada com o
mesmo objetivo e resultou em melhoria dos resultados da
ablação em duas séries pequenas, com uma redução absoluta de recorrência de fibrilação atrial em torno de 10-20% 10.
Vale ressaltar que, apesar de ablações extensas no átrio
esquerdo serem cada vez mais realizadas, em especial nas
formas persistentes e permanentes11, o isolamento elétrico
das veias pulmonares permanece como objetivo primário
e inicial em qualquer procedimento ablativo de fibrilação
atrial 4.
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Testes Diagnósticos na
Avaliação de Síncope:

A

avaliação da causa de síncope consta inicialmente de uma boa anamnese e de exame
físico. No entanto, pela dificuldade frequente de se chegar ao diagnóstico, é usualmente necessário que se usem testes diagnósticos. Em 2009, a Sociedade Europeia de
Cardiologia lançou um documento com diretrizes para diagnóstico e manejo de pacientes com
síncope. A seguir, fazemos um resumo das recomendações para o uso de testes diagnósticos.

1

Airton Branchi

Uma causa frequente de síncope, principalmente em idosos, é a hipersensibilidade
do seio carotídeo, diagnosticada pela massagem ou compressão dos seios carotídeos (pausa maior que três segundos e/ou queda da
pressão arterial (PA) > 50 mmHg), que, quando associada à síncope, define a síndrome do
seio carotídeo. Essa manobra deve ser realizada em todos os indivíduos com mais de 40
anos e síncope inexplicada após a avaliação
inicial, devendo ser evitada se houver história de eventos isquêmicos cerebrais nos últimos três meses ou presença de sopros
carotídeos.

2
Alvaro Nicolao

Compressão ou massagem
do seio carotídeo

Desafio ortostático

A mudança do decúbito para a posição
ereta pode levar à diminuição do retorno venoso e do débito cardíaco, com consequente
queda da pressão arterial e síncope.

2.1 Active standing

Thais Branchi

Active standing deve ser realizado quando
há suspeita de hipotensão ortostática (HO).
Mede-se a PA em decúbito e na posição ereta a cada minuto, durante três minutos. O
teste é positivo para HO, se ocorrer queda
sintomática da PA sistólica > 20 mmHg ou
diastólica > 10 mmHg ou se a PA sistólica
for < que 90 mmHg.

2.2 Teste de inclinação
O teste de inclinação apresenta grande
importância na investigação da síncope, e é
o padrão-ouro para o diagnóstico da síncope reflexa. Está indicado em casos de síncopes recorrentes, na ausência de cardiopatia ou na presença desta, quando causas cardíacas foram excluídas. É útil no diagnósti24
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co diferencial de síncope reflexa com determinadas formas de HO, convulsão e pseudossíncope; e
para demonstrar a suscetibilidade do paciente à
síncope neuromediada, orientando a conduta. Deve ser realizado para afastar síncope em idosos
com quedas frequentes. Somente está indicado
nos pacientes com raros episódios sincopais, típicos de síncope reflexa, se associados a trauma,
ansiedade do paciente e familiares ou implicações ocupacionais.
Alguns estudos compararam a resposta do teste de inclinação com a síncope espontânea registrada pelo monitor de eventos implantável: a resposta cardioinibitória no teste de inclinação está
associada à alta probabilidade de assistolia em síncopes espontâneas; já respostas vasodepressoras,
mista ou negativa, não excluem a presença de
assistolia. A resposta negativa no teste de inclinação não exclui o diagnóstico de síncope reflexa.

3

Monitorização eletrocardiográfica

A monitorização eletrocardiográfica somente
é indicada quando há alta probabilidade pré-teste
de identificar arritmias associadas à síncope.

3.1 Monitorização intra-hospitalar
A monitorização intra-hospitalar, no leito ou
por telemetria, é indicada nos pacientes com alto
risco para arritmias potencialmente fatais. Pode
ser útil em pacientes com características clínicas
ou alterações eletrocardiográficas sugestivas de síncope de causa arrítmica.

3.2 Monitorização ambulatorial pelo
sistema Holter
Os gravadores de Holter realizam registros de
24-48 horas, porém existem aparelhos que podem
gravar por até sete dias. É indicado para pacientes
com sintomas muito frequentes. Em populações
não selecionadas, o valor diagnóstico do Holter na
síncope pode ser menor que 1- 2%.

Recomendações da
Sociedade Europeia de Cardiologia
3.3 Monitor de eventos externos prospectivo
São gravadores externos aplicados pelo paciente na vigência de sintomas. São úteis na investigação de sintomas como
palpitações, mas não possuem papel na avaliação da síncope.

3.4 Monitor de eventos externo (loop recorder)
Não apresentam utilidade na síncope com recorrência
infrequente. Podem ser considerados em pacientes cujo intervalo de sintomas é menor que quatro semanas, mas sua indicação ainda não é clara.

3.5 Monitor de eventos implantável
São aparelhos implantados via subcutânea, que possuem
baterias com duração de até 36 meses. São ativados por ocasião de síncope pelo próprio paciente, acompanhante ou
automaticamente na ocorrência de arritmias pré-definidas.
Suas vantagens incluem uma gravação contínua e de alta
fidelidade. Como desvantagens, está a necessidade de pequeno procedimento cirúrgico, dificuldade de diferenciação
entre arritmias supra e ventriculares, presença de under ou
oversensing, ocupando toda a memória e o alto custo. Atualmente estão indicados na avaliação (1) de pacientes com síncope recorrente de causa indeterminada, sem critérios de
alto risco e probabilidade de ocorrência dentro do período
de longevidade da bateria do monitor; e (2) de pacientes de
alto risco sem identificação da causa da síncope na investigação inicial. Estudos recentes preconizam o uso do monitor
de eventos implantável precocemente, quando há suspeita
de arritmia como causa da síncope.

3.6 Sistemas de telemetria cardíaca móvel
Sistemas com aparelhos externos ou implantáveis, capazes de realizar monitoramento eletrocardiográfico contínuo
ou de memória circular por 24 horas, com transmissão em
tempo real a uma central, estão sendo desenvolvidos. Dados iniciais mostraram o alto valor diagnóstico, quando comparados ao monitor de eventos externo.

4

Estudo eletrofisiológico

O rendimento diagnóstico do estudo eletrofisiológico
(EEF) depende da probabilidade pré-teste e do protocolo
utilizado. Seus resultados positivos ocorrem predominantemente em pacientes com doença cardíaca estrutural. O
EEF tem indicação em cardiopatas isquêmicos com suspeita de síncope arrítmica. Pode ser indicado em pacientes com:
- síncope e bloqueios de ramo intraventriculares;
- palpitações precedentes, sem diagnóstico através de métodos não invasivos;
- casos selecionados de síndrome de Brugada, displasia
arritmogênica do ventrículo direito, D. de Chagas e
miocardiopatia hipertrófica;
- ocupações de alto risco em que é aconselhável excluir a
etiologia cardíaca.

5

Ecocardiograma e outras técnicas de imagem

Ecocardiograma e outras técnicas de imagem são indicados quando há suspeita de doença cardíaca estrutural como
causa da síncope.

6

Teste ergométrico

O teste ergométrico é indicado em pacientes que apresentaram síncope durante ou logo após atividades físicas. A
síncope que ocorre durante o esforço é sugestiva de causa
cardíaca, enquanto aquela que ocorre depois é quase sempre
decorrente de mecanismos reflexos. Não há dados que suportem a indicação de teste ergométrico para a maioria dos
pacientes com síncope.

7

Cateterismo cardíaco com cinecoronariografia

O cateterismo cardíaco com cinecoronariografia deve ser
realizado quando há suspeita de isquemia miocárdica ou de
arritmias induzidas por isquemia.
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Ressuscitação
Cardiorrespiratória:
Aspectos Atuais
Cristiano de Oliveira Dietrich

A

Charles Dalegrave

parada cardiorrespiratória (PCR) é um momento crítico
para o paciente e o atendimento rápido e coordenado da
equipe socorrista, seja médico e/ou paramédico, e está
intimamente relacionada ao desfecho clínico ou à sobrevida após
a reanimação. Com o objetivo de padronizar o atendimento, a
American Heart Association (AHA) criou protocolos específicos de
ressuscitação cardiorrespiratória, já que se trata de uma situação
dinâmica, e o adequado reconhecimento de cada mudança no quadro do paciente é fundamental para a tomada de novas condutas.
O consenso mais recente de Suporte Avançado de Vida em
Cardiologia da AHA data de 2005. Neste, houve significativas
mudanças em relação ao publicado em 2000. As principais alterações no consenso de 2005 são: (1) ênfase na realização de
compressões torácicas efetivas, evitando, ao máximo, interrupções na massagem cardíaca; (2) mudança da relação compressões/ventilação para 30/2, ao invés de 15/2 com dois socorristas
ou 5/1 com um socorrista; (3) implementação do desfibrilador
externo automático em locais públicos, com probabilidade relativamente alta de ocorrência de PCR; (4) liberação de apenas
uma desfibrilação com energia máxima (200J para bifásico e
360J para monofásico), seguida por manobras de reanimação
por dois minutos. Anteriormente era preconizada a aplicação
de três desfibrilações consecutivas, o que não aumentava significativamente a interrupção da taquicardia e levava a importante aumento do tempo sem suporte circulatório, por meio das
compressões torácicas; (5) depois de detectada a ausência de
movimentos ventilatórios, início da ação do socorrista, com
duas ventilações, seguidas de compressões torácicas, sem a
necessidade de avaliar a presença de pulso. O objetivo dessa
alteração é porque a avaliação de pulso, nessa situação, pode ser
equivocada, e fazer com que pacientes em parada cardíaca não
recebam massagem, evoluindo com quadro desastroso, ao passo
que, se o paciente receber compressões torácicas desnecessariamente, não haverá repercussão no seu desfecho; (6) ênfase no

reconhecimento dos sintomas de síndrome coronariana aguda
para administração imediata de AAS, na dose de 160 a 300 mg.
Outra recomendação com evidências de benefício em pacientes recuperados de morte súbita, que permanecem inconscientes, é a hipotermia terapêutica por 12 a 24 horas. A aplicação de hipotermia leve de 32 a 34°C, no período pós-PCR, tem
demonstrado melhora na sobrevida e nos desfechos neurológicos em estudos bem delineados. Essa temperatura é a que
melhor representa o equilíbrio entre proteção neurológica, com
o mínimo de efeitos danosos para o organismo.
O uso de trombolítico durante a PCR também tem sido
foco de discussão. Os dados da literatura são controversos em
relação ao assunto. Enquanto alguns estudos demonstraram
benefício no uso de trombolítico na PCR, outros falharam em
demonstrar. Um estudo duplo-cego, randomizado e placebo
controlado, envolvendo 1050 pacientes, comparou o uso de
trombolítico (tenecteplase) na PCR, ocorrida fora do ambiente
hospitalar. O desfecho primário foi sobrevida em trinta dias e
internação hospitalar. Esse estudo foi interrompido precocemente, por não demonstrar diferença entre os dois grupos. Outro
estudo analisou o efeito da terapia trombolítica, durante a PCR,
por suspeita de infarto agudo do miocárdio. O estudo foi realizado em cinquenta pacientes, com demonstração de ótima taxa
de sobrevida e evolução neurológica. O estudo, no entanto, foi
retrospectivo e não controlado.
Em pacientes com PCR por tromboembolismo pulmonar maciço, diagnosticado ou suspeito, o uso de trombolítico
pode ser considerado por ter um potencial benefício. Após a
infusão do trombolítico, as manobras de ressuscitação devem
ser mantidas por, no mínimo, 60 a 90 minutos. Portanto, durante o atendimento a pacientes em PCR, o uso de fármacos
trombolíticos deve ser criterioso, e a droga recomendada é a
tenecteplase, por ser administrada em dose única rápida e ser a
mais estudada até o momento.
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Deve-se fazer
Ablação por Radiofrequência
em Pacientes com Síndrome
de Wolff-Parkinson-White?
Iara Atié

Washington Maciel

Jacob Atié

Experiência com 1695 Procedimentos

A

síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) é a apresentação mais frequente de pré-excitação ventricular. A
sua prevalência é de cerca de 0,1 a 3,1 por 1000 nascidos
vivos, mas pode estar subestimada, devido ao fato de as alterações eletrocardiográficas poderem se apresentar de forma intermitente em alguns casos. O padrão eletrocardiográfico da
síndrome de WPW traduz-se em intervalo PR curto e onda
delta no início do QRS.
A presença de arritmias em pacientes com síndrome de WPW
está diretamente ligada às propriedades eletrofisiológicas das
vias anômalas, em relação às propriedades do coração. Podem
ocorrer diferentes taquiarritmias, a saber, taquicardias reentrantes
atrioventriculares ortodrômica e antidrômica, fibrilação atrial e
fibrilação ventricular, ocasionando morte súbita1.
Cerca de 20 a 50% dos pacientes com padrão eletrocardiográfico de WPW referem sintomas na época do diagnóstico,
que podem ser, além de palpitação, síncope, tonteira, desconforto torácico, dispneia ou morte súbita.
A associação de fibrilação atrial com síndrome de WPW é
evidente, entretanto a explicação para esse fato não está inteiramente delineada. O átrio é estruturalmente normal e, com a
eliminação da via anômala, comumente o mesmo acontece com
essa arritmia. O padrão eletrocardiográfico de fibrilação atrial
com síndrome de WPW é muito característico e ostenta uma
taquicardia irregular, com complexos QRS que apresentam diversos graus de pré-excitação. A fibrilação atrial, acompanhando uma via anômala com baixo período refratário anterógrado,
pode degenerar para fibrilação ventricular (FV). A FV ocorre
em cerca de 1 a 2% dos pacientes sintomáticos, chegando a 11%
naqueles com múltiplas vias acessórias, e pode apresentar-se
como a primeira manifestação da doença2.
Os pacientes com padrão eletrocardiográfico de WPW devem ser estratificados para identificação de pacientes de alto
risco, que merecem o tratamento com ablação por radiofre-

quência, levando-se em consideração a presença de lesão cardíaca estrutural, de manifestações clínicas, taquicardia antidrômica,
múltiplas vias anômalas, fibrilação atrial e, sobretudo, morte
súbita abortada3. Não se pode ignorar a relevância social de
pacientes que, embora sem apresentarem alto risco, como nos
modelos supracitados, encontram-se em situações de risco pessoal ou coletivo, devido às suas profissões.
Na experiência do nosso serviço, de 1992 a 2009, foram realizados 1695 procedimentos de ablação em pacientes portadores de síndrome de WPW, com idade entre 3 e 89 anos, dos
quais 337 pacientes (20%) tinham idade menor ou igual a 18
anos no momento da ablação. Observamos que 71 pacientes
(4,2%) apresentavam múltiplas vias acessórias.
Analisando os nossos resultados, pode-se observar 90,3% de
sucesso (94% nas vias acessórias de localização lateral esquerda),
2,4% de recidivas e 0,89% de complicações, as quais foram tratadas e resultaram em epílogo não fatal. Vale ressaltar que o sucesso obtido foi resultante de um único procedimento. Destaca-se,
ainda, que esses resultados são oriundos de uma série histórica
(ao longo de 17 anos), desde o início da nossa experiência. Os
resultados atuais, com a utilização de cateteres e tecnologia extremamente modernos, são ainda melhores, e o índice de complicações é ínfimo.
Os resultados obtidos são análogos aos da literatura em
que se podem observar relatos de sucesso que variaram de 83 a
99%, recidiva em torno de 5% e complicações que variaram de
1,5 a 4,4%.
Atualmente, a ablação por radiofrequência é o tratamento de
escolha para pacientes com síndrome de WPW, devido ao alto
índice de cura e do pequeno número de complicações. As recomendações para o manejo dos pacientes com arritmias cardíacas
do ACC/AHA/ESC e da Sociedade Brasileira de Cardiologia
balizam e consideram a ablação por radiofrequência como classe
I para pacientes sintomáticos com síndrome de WPW4,5.
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DFT Manager
Gerenciamento do limiar de desfibrilação - Lumax 540

A St. Jude inova com um eletrodo Atrial
Eletrodo Atrial Optisense™ 1699TC
O eletrodo Optisense permite a redução de sinais ventriculares por campo
distante (far-field de onda R), para um menor risco de captação de sinais
indesejados (veja a figura abaixo).
O Optisense também permite a redução das mudanças de modo (mode switch)
inapropriadas, permitindo maior conforto ao paciente, melhor sincronismo AV,
maior estabilidade do ritmo e melhor especificidade dos diagnósticos de TA/FA.
Alguns outros benefícios do eletrodo Optisense são:
• Maior segurança na utilização dos algoritmos de discriminação nos CDIs.
• Facilidade de posicionamento em várias regiões do átrio, sem a preocupação
com a captação dos sinais de far-field ventriculares.
• Maior controle na programação da sensibilidade atrial na necessidade de
programação de valores mais baixos.
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
14.000 pessoas mundialmente. Para mais informações, por favor, visite:

www.sjm.com

DFT Manager
O limiar de desfibrilação (DFT) é a energia mínima necessária para
terminar uma fibrilação. Além disto, existem outros fatores envolvidos
no sucesso da desfibrilação como: vetor de choque, forma de onda e
polaridade. A fim de garantir o sucesso da terapia de desfibrilação, os
CDIs Lumax 540 da BIOTRONIK contam com um conjunto único de
funções para o gerenciamento do limiar de desfibrilação chamado de
DFT Manager.
Múltiplos choques de energia máxima
Os CDIs da família Lumax 540 dispõe de até 8 choques com energia
máxima de 40 J por cada zona de arritmia para reverter uma FV ou
uma TV.
Duas formas de onda de choque
O choque Bifásico 2, controlado por tensão e tempo, pode reduzir os
DFTs em pacientes classe funcional NYHA III e/ou utilizando drogas
antiarrítmicas.
Polaridade de choque alternante
Depois do primeiro choque máximo sem sucesso, automaticamente
a polaridade do choque se transforma é invertida e se alterna até que
o evento termine.
Múltiplos vetores de choque
É possível configurar no Lumax 540 o vetor de choque. Ou seja, existe
a opção de desligar a carcaça do CDI para casos em que ocorram
implantes ou trocas abdominais, bem como desligar a mola de choque
de via cava superior, a fim de testar um limiar de desfibrilação menor.

www.biotronik.com.br
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Conforme comunicamos recentemente, a SOBRAC contratou os serviços de uma Assessoria de Comunicação, com
a missão de difundir as atividades da Sociedade para públicos estratégicos, especialmente a imprensa.
O objetivo deste investimento é consolidar a imagem da SOBRAC em nível nacional como referência sobre os temas
ligados à arritmia cardíaca e a morte súbita, e facilitar os seus trabalhos para o desenvolvimento de programas de
educação continuada junto ao segmento profissional, assim como campanhas educativas com a população leiga.
A Assessoria de Comunicação já deu início a um intenso levantamento de dados sobre as atividades da SOBRAC para a
elaboração de um Plano Estratégico de Divulgação. Em paralelo, a agência começou a desenvolver ações para a ampliação da visibilidade e o estreitamento de relacionamento da Sociedade nos meios online, com ferramentas como o youtube
(http://www.youtube.com/user/Sobrac1) onde passa a ser postado todas as entrevistas de áudio e vídeo da SOBRAC,
e o Twitter (www.twitter.com/sobrac_org), alimentado com noticias das suas atividades e temas afins.
Aproveitando o material do levantamento sobre arritmias cardíacas reunido em outubro do ano passado, a Assessoria
realizou alguns contatos pontuais com a imprensa para sua divulgação, tendo conquistado espaço para a SOBRAC
em duas das mais importantes rádios jornalísticas do Estado de São Paulo (CBN e Eldorado), e cujos áudios você
pode conferir nos canais citados acima.
A Assessoria de Comunicação está à disposição dos associados que queiram divulgar seus trabalhos, somados aos
objetivos da SOBRAC.
Contatos:

BARUCO.comunicação estratégica
www.baruco.com.br | info@baruco.com.br | fone: 11 3539-9901 / 9902
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