Jornal SOBRAC
I nformativo

Ano 2011 | nº 21 | Abr./Mai./Jun.

da

S ociedade B rasileira

de

A rritmias C ardíacas

www.sobrac.org

|2|

Jornal SOBRAC | nº 21 | 2011

Expediente
Diretoria

Presidente
Guilherme Fenelon
Vice-Presidente
Luis Antonio Castilho Teno
Diretora Financeira
Denise Tessariol Hachul
Diretor Científico
Adalberto Lorga Filho
Diretor Administrativo
Washington Andrade Maciel

Sumário

Coordenadores
Eletrofisiologia Clínica
José Carlos Moura Jorge
Arritmia Clínica
Tiago da Rocha Rodrigues
Métodos Não Invasivos
Enrique Indalécio Pachón Mateo
Estimulação Cardíaca Artificial
Silvana Angelina D’Orio Nishioka
Profissionais Aliados
César José Grupi
Informática
Henrique César de Almeida Maia
Habilitação Profissional
Eduardo Benchimol Saad
Eletrofisiologia Experimental
Luiz Roberto Leite da Silva
PreCon
Luiz Pereira de Magalhães
Defesa Profissional
Eduardo Back Sternick
Relações Institucionais
Marcio Jansen de Oliveira Figueiredo
Cirurgia
Fernando Antonio Lucchese
Jornal SOBRAC
Leandro Ioschpe Zimerman
Administrador
Marco Antonio Ferreira dos Santos
Gerente Administrativo
Tatiana Nunes de Oliveira
Conselho Deliberativo
Maurício Scanavacca
Sérgio Gabriel Rassi
Ayrton Klier Péres
Jacob Atié
Martino Martinelli Filho
Leandro Ioschpe Zimerman
Adalberto Menezes Lorga
Dario Celestino Sobral Filho
Reynaldo de Castro Miranda
Conselho Fiscal
Alvaro Valentim Lima Sarabanda
José Marcos Moreira
Luiz Eduardo Montenegro Camanho
Jornal SOBRAC
é o boletim informativo da Sociedade Brasileira de
Arritmias Cardíacas, uma publicação trimestral com
tiragem de 13.000 exemplares, distribuído gratuitamente
aos sócios da SOBRAC e SBC

5

Carta do Presidente da SOBRAC

7

Palavra do Presidente do
XXVIII Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas

8

SOBRAC em Foco

16

Terapia de Ressincronização Cardíaca: Evidência
em Pacientes Minimamente Sintomáticos

17

Sessão Clínico Eletrocardiográfica: Pré-excitação
Ventricular como Causa Reversível de
Disfunção Ventricular?

19

Oclusão Percutânea da Auriculeta Esquerda
em Pacientes com Fibrilação Atrial:
Uma Alternativa à Terapia Anticoagulante

22

Teste de Limiar de Desfibrilação:
Devemos Sempre Realizar?

Editor do Jornal SOBRAC
Roberto Luiz Menssing da Silva Sá (in memorian)
Editor Associado
Leandro Ioschpe Zimerman
Redação
SOBRAC Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas.
R. Estevão Baião, 750 • Campo Belo
São Paulo • Cep 04624-002
Tel.: (11) 5543.0059 • 5543.1824 - Fax.: (11) 5531.6058
Site: www.sobrac.org • E-mail da secretaria: secretaria@sobrac.org
Revisão de português
Maria Lília Dias de Castro
Editoração e impressão
Ipsis Gráfica e Editora S.A. Rua Dr. Lício de Miranda, 451
CEP 04225-030 • São Paulo • SP
Tel.: (11) 2172.0511 • Fax: (11) 2273.1557

Jornal SOBRAC | nº 21 | 2011

|3|

|4|

Jornal SOBRAC | nº 21 | 2011

Carta do Presidente da SOBRAC

Palavra do Presidente da SOBRAC
“Tenho convicção que a SOBRAC estará
em ótimas mãos nos próximos anos...”

Guilherme Fenelon - Presidente da SOBRAC

Caros colegas,
Chegamos ao final do primeiro semestre em altitude de
cruzeiro, trabalhando com entusiasmo para atender aos associados e cumprir à risca os objetivos da gestão. Nesta edição,
elencaremos algumas das ações da diretoria, assim como outros
fatos relevantes para a nossa sociedade.
Digno de nota, o processo eleitoral para a diretoria da
SOBRAC no biênio 2012-2013 foi concluído, sendo eleita a
chapa composta pelos Drs. Adalberto Lorga Filho, Presidente;
Paulo Medeiros, Vice-Presidente; Enrique Pachón, Diretor Administrativo; Denise Hachul, Diretora Financeira; e Luiz Maga
lhães, Diretor Científico. O pleito, realizado em abril do presente,
pela primeira vez, através do voto direto e secreto pela internet
via sistema eleitoral da SBC, transcorreu com grande lisura e
sem maiores sobressaltos. Destacamos também a expressiva
participação dos sócios na eleição, conferindo à chapa eleita
uma das maiores votações dentre os diversos departamentos
da SBC. Acreditamos que o novo sistema eleitoral fortalece so
bremaneira a nossa democracia, pois possibilita ao associado
expressar livremente sua vontade de qualquer ponto do planeta,
bastando apenas ter acesso à internet.
Parabenizo a todos os membros da futura diretoria pela
significativa votação recebida e desejo-lhes muito sucesso
em seus mandatos. Tenho convicção que a SOBRAC estará
em ótimas mãos nos próximos anos, vez que os eleitos são
colegas competentes, representativos, respeitados por seus
pares e claramente comprometidos com a vida associativa.
Faço menção especial ao futuro presidente, Dr. Adalberto Lorga
Filho, amigo fraterno e companheiro de primeira hora, que
chega com todos os méritos à presidência após longos anos de
serviço à nossa sociedade. Estou seguro que o Dr. Lorga Filho
possui a experiência e os atributos necessários para conduzir a
SOBRAC com competência, retidão, independência e espírito
democrático. Betinho, boa sorte nessa empreitada!
Visando se aproximar cada vez mais do associado, a SOBRAC
desenvolveu um sistema eletrônico de pesquisas de opinião,
cuja primeira enquete versa justamente sobre a recém concluída eleição para a diretoria. O objetivo da pesquisa é saber
como o eleitor avalia o novo sistema eleitoral. O resultado

será encaminhado à SBC para aprimoramento do processo
de votação. É muito importante que todos participem dessas
pesquisas de opinião para que tenhamos retorno acerca das
iniciativas da diretoria, bem como orientar o delineamento
de novas ações. Entretanto, as novidades ligadas ao site não
param por aí. Os vídeos do último Congresso Brasileiro de
Arritmias, realizado em Vitória, e os do Curso de Reciclagem
em Ritmologia de 2010 já estão disponíveis para acesso. Agra
decemos ao Dr. César Grupi, à Tatiana Nunes e à Eyenet pela
dedicação no aprimoramento do nosso site. Não deixem de
visitar nossa página http://www.sobrac.org/
Como informamos na última edição deste Jornal, a SOBRAC
contratou empresa de auditoria externa independente, que
auxiliará o conselho fiscal na vistoria das contas da sociedade.
Os trabalhos de auditoria já estão em curso e tem sido muito
úteis para aprimorar os controles e processos internos de
gestão, tornando nossa administração ainda mais eficiente e
transparente.
O PrECon (Programa de Educação Continuada), coordenado
com competência pelo Dr. Luiz Magalhães, continua firme e
forte. Neste semestre foram realizados eventos em Belo Horizonte, Aracaju e João Pessoa, todos coroados de êxito. Regis
tramos nossos sinceros agradecimentos aos coordenadores
dessas atividades, respectivamente, Drs. Eduardo Sternick e
Thiago Rodrigues; Carlos Cleber Menezes e Antonio Bahia, pelo
excelente trabalho. A agenda do segundo semestre é bastante
intensa, contemplando mais 6 eventos: Cascavel, Rio de Janeiro,
Manaus, Salvador, Campinas e Porto Alegre. Enfim, é a SOBRAC
cumprindo sua missão estatutária de levar educação médica de
qualidade a todas as regiões do país.
Outro fato muito marcante foi o simpósio conjunto SOBRAC
- Heart Rhythm Society (HRS) no congresso da HRS em São
Francisco, em maio último, que celebrou os 15 anos da abla
ção epicárdica. Esse importante evento é relatado em outras
matérias desta edição. No esteio desse aniversário, a SOBRAC
está realizando o Registro Brasileiro de Ablação Epicárdica,
coordenado pelos Drs. José Carlos Moura Jorge e Luiz Maga
lhães, cujos resultados deverão ser apresentados no Congresso
Brasileiro de Arritmias, em Brasília. Os formulários para participação no registro já foram enviados aos sócios da SOBRAC.
A colaboração de todos é fundamental para o sucesso dessa
iniciativa. Participem!
Por derradeiro, gostaríamos de cumprimentar nossos colegas
do DECA, que este ano comemora 25 anos de fundação. Esse
departamento, coirmão da SOBRAC, merece toda a nossa ho
menagem pelos relevantes serviços prestados à estimulação
cardíaca artificial brasileira. Parabéns e que continuemos estrei
tando cada vez mais nossa parceria.
Cordialmente,
Guilherme Fenelon
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SOBRAC em Foco

Palavra do Presidente do

XXVIII Congresso Brasileiro de
Arritmias Cardíacas
Caros colegas,
Como é do conhecimento de todos, de 30/11 a 03/12, Brasília sediará
o XXVIII Congresso Brasileiro de Arritmias. A Comissão Organizadora
local já está trabalhando para a finalização da programação científica
e social, conjuntamente com a diretoria da SOBRAC e com a Rowan
Eventos. Em breve, serão divulgados os nomes dos convidados internacionais que enriquecerão nosso evento.
Estamos, igualmente, mantendo contato estreito com o Governo do
Distrito Federal em busca de apoio logístico, para que possamos utilizar,
da melhor forma possível, toda a infraestrutura que a cidade possui.
Assim, a excelência da programação científica do XXVIII Congresso
Brasileiro de Arritmias estará em sintonia com a diversidade de atrações
de Brasília: os monumentos arquitetônicos, o parque hoteleiro, a gastronomia e a hospitalidade do povo candango. Tudo isto para tornar
sua presença em Brasília a mais prazerosa possível.

José Sobral Neto

Sabemos que Brasília está preparada para acolher grandes eventos e
o Centro de Convenções Brasil XXI, escolhido para a realização do XXVIII
Congresso Brasileiro de Arritmias, é uma prova disto: em um complexo
que reúne lazer, segurança e conforto, tem uma localização central,
próxima à Esplanada dos Ministérios, à Praça dos Três Poderes, à Torre
de TV, ao Parque da Cidade, aos setores hoteleiros e aos grandes centros
comerciais da capital federal. Tudo isto a quinze minutos do aeroporto.
Estamos seguros de que sua participação no XXVIII Congresso Brasileiro
de Arritmias será muito agradável e proveitosa.
Por isto, queremos relembrar: agende-se! Você tem um compromisso
em Brasília neste fim de ano.
Um grande abraço.
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SOBRAC em Foco

Mensagem do Diretor Científico
e Presidente Futuro da SOBRAC
(2012-2013)

Adalberto Menezes Lorga Filho

Prezados Colegas,
Hoje escrevo este texto com uma responsabili
dade ainda maior perante nossa sociedade e seus
associados. Em abril de 2011, tivemos nosso primeiro
processo eleitoral via internet, no qual tive a honra de
ser eleito Presidente Futuro da SOBRAC. Utilizando o
site, o processo eleitoral transcorreu na maior lisura,
além de valer-se da experiência de nossa sociedade
mãe, a SBC.
Na condição de Presidente Futuro da SOBRAC,
gostaria, primeiramente, de agradecer ao grande
apoio recebido pelos grupos de ritmologia de todo
Brasil, os quais uniram forças em torno de nossa
candidatura, permitindo que compuséssemos uma
diretoria com ampla representatividade. Certamente,
a SOBRAC só ganha com isso!
Participamos de um processo eleitoral tranquilo
e de altíssimo nível que reflete os trabalhos da
atual diretoria, muito bem conduzidos pelo nosso
Presidente e grande amigo, Guilherme Fenelon. A
ele e a todos os colegas da atual diretoria sou

extremamente grato pela confiança, apoio e dedicação. Pretendemos continuar atuando na mesma
linha, escutando anseios e críticas de cada sócio
e compartilhando responsabilidades e sucessos
alcançados pela SOBRAC.
Aproveito o ensejo para corroborar que aqueles
temas importantes, atualmente em debate, como,
entre outros, defesa profissional, relacionamento
com entidades nacionais e internacionais, profissionalização cada vez maior de nossa sociedade,
continuarão com atenção especial em nossa gestão.
Finalizando, agradeço cada membro de nossa
Diretoria Futura, pela confiança e disposição em
ceder parte de seus preciosos minutos, muitas vezes
de descanso e lazer, para se dedicar de coração à
SOBRAC. Tenho plena convicção de que formamos
uma equipe em que o único interesse é o sucesso
de nossa sociedade. Trabalharemos juntos pelos
objetivos da SOBRAC.
Um forte abraço a todos!
Conto com a colaboração de vocês!

Futura Diretoria da SOBRAC - Biênio 2012-2013
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Mensagem do Coordenador
de Relações Institucionais

Todos os anos, o congresso da Heart Rhythm
Society atrai milhares de participantes de todo o
mundo. No maior Congresso internacional da es
pecialidade, colegas dos quatro cantos do mundo
atualizam-se nos cursos, simpósios, e travam contato
com o que há de mais moderno em tecnologia, tanto
na área de estimulação cardíaca como em métodos
não invasivos, ciência básica, eletrofisiologia, com
a participação, também, dos profissionais aliados.
A comunidade brasileira presente nesse evento
costuma ser expressiva. Os colegas deste lado do
Equador procuram atualização, novidades e ideias
para novos projetos e novas realizações, buscando,
sobretudo, melhorar o cuidado com os seus pacientes.
E, neste ano, a participação brasileira foi diferente:
foi ativa. A SOBRAC, que há meses vem estreitando
a colaboração com a sociedade norte-americana,
organizou um simpósio conjunto, dentro da grade
científica do evento. Mais do que uma realização da
nossa Sociedade, com trabalho intenso de toda a
Diretoria, foi uma homenagem, aliás muito merecida,
a uma contribuição nacional para a especialidade
reconhecida mundialmente. O Simpósio teve como
tema os quinze anos da técnica de ablação epicár
dica, desenvolvida e propagada pelos colegas do
Incor de São Paulo, e que contou com a presença do
Dr. Eduardo Sosa (este, homenageado na ocasião),

além do Dr. Maurício Scanavacca, e do Dr. André
D´Ávila, autores do trabalho original.
E que sucesso! Além da participação de colegas
de renome, com atuação em várias regiões do Brasil
e dos Estados Unidos, observamos a presença de
vários colegas na plateia, conforme as fotos que
ilustram o acontecimento, interessados em aprender
mais detalhes da técnica. Muitos brasileiros, mas
também especialistas de outras nacionalidades, esti
veram presentes e puderam aproveitar ao máximo,
com participação interativa, estimulada pela mesa.
A data do evento, no finalzinho do Congresso, dificultou a presença de outros colegas, que tiveram de
retornar antes ao país. Mesmo assim, esse espaço da
grade científica, já utilizado por outras Sociedades
da especialidade de outras regiões, atingiu os objetivos propostos de colocar a SOBRAC no âmbito da
eletrofisiologia mundial.
Esse é apenas o começo. Uma ideia amadurecida,
e desenvolvida com carinho, deu seus frutos. Muitos
outros virão: estamos nos preparando para o Simpósio
que ocorrerá durante o EuroPace, em Madri. Lá estaremos na construção das bases para a cooperação
internacional, buscando trazer mais conhecimento e
proporcionar mais oportunidades para o associado,
com vistas ao bem dos nossos pacientes. Participe! É
a nossa SOBRAC trabalhando para você!

Marcio Jansen de Oliveira Figueiredo

Mensagem do

Coordenador de Habilitação Profissional
Melhorias na Prova de Habilitação
Prezados colegas,
Houve significativo aumento na procura pela nossa especialidade nos últimos anos. Nossa sociedade
tem que estar preparada para essa demanda. Com
tal cenário, o processo de certificação de candidatos
às areas de arritmia clínica e eletrofisiologia torna-se
fundamental para a adequada seleção e valorização
do título de especialista.
Por isso, a diretoria aprovou uma importante
mudança no processo, já a partir deste ano, com
a contratação da empresa Officium. Baseada em
Porto Alegre, essa empresa tem tradição na área
de concursos públicos, com mais de vinte anos de
experiência. É responsável pela organização dos
processos seletivos de sociedades e instituições
importantes como a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), Sociedade Brasileira de Hemodinâmica
e Cardiologia Intervencionista (SBHCI), Hospital de
Clínicas de Porto Alegre e Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, entre outras.

A partir de agora, a Officium garante a profissio
nalização necessária para a adequada organização
em todas as etapas do processo, desde formação
do edital e solicitação de questões aos sócios (agora
remunerada) até confecção, impressão, transporte,
administração e correção das provas teóricas, anual
mente realizadas no nosso congresso. Junto com
a comissão de prova, a parceria proporciona não
apenas lisura e organização, como também assegura
a continuação do processo seletivo, independente
da dedicação individual e da adequação à crescente
demanda esperada nos próximos anos.
Esperamos contar com a ajuda de todos, principalmente na confecção das questões solicitadas, nossa
maior dificuldade nos últimos anos. Acima de tudo, a
prova é da responsabilidade de todos os sócios. Cabe
a nós valorizar nosso título e zelar pela condizente seleção dos futuros especialistas. Agradeço em especial
à diretoria da SOBRAC por mais essa medida visando
à melhoria da nossa sociedade.
Um forte abraço,

Eduardo Benchimol Saad

Jornal SOBRAC | nº 21 | 2011
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PrECon Belo Horizonte - MG

Programa de Educação
Continuada - PRECON
Luiz Pereira de Magalhães

Simpósio de João Pessoa - PB
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A Diretoria tem encampado diversos novos projetos dentro
da educação continuada e da pesquisa. Neste primeiro semestre
de 2011, já foram realizados os eventos do PrECon, em Belo
Horizonte, e os Simpósios de Arritmia, em Aracaju e em João
Pessoa. Foram eventos de grande repercussão nas sociedades
de cardiologia locais, correspondendo completamente às
expectativas da SOBRAC, tanto do ponto de vista científico,
como de organização. Um dos principais aspectos dos eventos
é a interatividade com a plateia de cardiologistas clínicos, no
momento maior de discussão de casos clínicos, quando se cria
a oportunidade de aprofundar o conhecimento baseado na
experiência dos especialistas presentes. Além disto, os coordenadores locais têm a oportunidade de maior contato com o
modelo de organização dos eventos da SOBRAC.
Durante o Simpósio de Arritmia da SOBRAC, em João Pessoa, houve a realização concomitante de diversas ações para
a Campanha Nacional de Prevenção de Morte Súbita. Foi
realizado evento em shopping center de grande circulação da
capital paraibana, com treinamento da equipe de socorro do
estabelecimento, orientação e exame clínico dos clientes que

PrECap de João Pessoa - PB

PrECap de João Pessoa - PB

PrECap de João Pessoa - PB

PrECap de João Pessoa - PB

compareceram à praça principal. Houve maciça divulgação na
mídia, o que certamente replica as mensagens da SOBRAC,
com grande alcance para leigos e diversos segmentos dos
serviços de gerenciamento médico público e privado. Ainda
temos outros eventos no próximo semestre, e o projeto da
SOBRAC é levar, para cada um deles, toda a estrutura física e
logística para desenvolver as ações da Campanha de Prevenção
de Morte Súbita.
Em outubro, também haverá, em São Paulo, o já tradicional
Curso de Reciclagem em Ritmologia, compreendendo as três
grandes áreas: Arritmia Clínica, Eletrofisiologia e Estimulação
Cardíaca. É um evento de grande alcance e importância, com
abrangente discussão dos temas apresentados.
A SOBRAC ainda realizará, neste ano, o Registro Brasileiro
de Ablação Epicárdica. A Ablação Epicárdica com técnica
percutânea foi desenvolvida no Brasil em 1996, pelo Serviço
de Arritmia do Instituto do Coração, sob coordenação do
Dr. Eduardo Sosa, e hoje é amplamente utilizada em todo
o mundo. Entretanto, ainda não dispomos de informações
a respeito da utilização dessa técnica de alta complexidade

em nosso país. Será de grande importância sabermos onde
é realizada, e os resultados obtidos em nosso meio. Além do
cunho científico, essas informações poderão ajudar a SOBRAC
a delinear políticas de defesa profissional junto aos principais
órgãos pagadores públicos (SUS) e privados (seguradoras de
saúde). Para tanto, foi enviado a todos os sócios um formulário para obtenção das informações pertinentes à técnica
da ablação epicárdica realizada pelos diferentes serviços de
eletrofisiologia no Brasil. O prazo estipulado para a devolução
dos formulários preenchidos é agosto de 2011. Esses dados
serão analisados e, certamente, apresentados no próximo
Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas, assim como pu
blicados em revista científica.
Assim, a SOBRAC continua buscando o aumento da qualidade na divulgação do conhecimento médico e, ao mesmo
tempo, incentivando a pesquisa e a análise do panorama da
atuação médica especializada na área de Arritmia no país. Acessem o site da SOBRAC, participem, opinem e enviem sugestões
para que continuemos aprimorando a nossa sociedade.
Forte abraço.

Jornal SOBRAC | nº 21 | 2011
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SOBRAC em Foco

Curso de Atualização
na

Europa

Marcio Jansen de Oliveira Figueiredo

A aproximação da SOBRAC com as sociedades internacionais da especialidade tem rendido frutos. O simpósio
conjunto com a Sociedade Europeia (EHRA), durante
o Congresso de Vitória, foi um sucesso. Uma aventura
ainda mais ousada, coroada de êxito, foi o Simpósio conjunto com a Sociedade Norte-Americana (HRS) durante
o congresso em São Francisco, em maio. Nas reuniões
que a Diretoria tem feito com essas Sociedades, temos
conseguido estabelecer bases sólidas de cooperação, e
a proximidade tende a aumentar.
Mas, e para o sócio? Alguma vantagem especial? Bem,
dei uma dica na edição passada do Jornal. A EHRA tem
interesse que os sócios da SOBRAC se associem, e, de fato,
muitos colegas já decidiram se juntar a ela, com muitos
atrativos. Um dos mais interessantes, já falado, é que a
EHRA oferece, para os sócios, vantagens na realização de
um curso de atualização ao ano: inscrição, hospedagem,
transporte terrestre e alimentação. Vou repetir: um curso
na Europa, por ano, com inscrição, hotel, alimentação e
transporte terrestre. Parece bom demais? Pois é, mas é
verdade. Não acredita? Bem, fomos checar.
Em fevereiro, fomos (eu, o Dr. Antônio Carlos “Caio”
Assumpção, de Araras, São Paulo, e o meu colega de
Unicamp, Fernando Piza) para Nice, a fim de realizar um
curso de Eletrofisiologia. Oferecido anualmente, o curso
serve como preparação para a prova europeia da especialidade. Afora a passagem aérea, que consegui com
milhagens, não paguei mais nada. Chegamos a Nice, e
fomos transportados para o hotel (em táxi contratado pela
EHRA, incluído no “pacote”), de uma rede internacional.
Boa acomodação, sem luxo, mas de qualidade. Afinal,

| 12 |
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não íamos ficar no hotel para turismo, não é? O jantar
do primeiro dia foi por nossa conta. Brindamos com
champagne, naturalmente nacional, já que não estávamos
para extravagâncias...
Seguiram-se dois dias de aulas. Café no hotel (incluído),
trajeto de ônibus para a Heart House (sede da Sociedade
Europeia de Cardiologia, que fica nas proximidades), aula
pela manhã, almoço lá mesmo (comida francesa, precisa
comentar?), tarde com aulas e, depois, volta para o hotel. À noite, fomos levados de ônibus para restaurantes
próximos, com jantar incluído, regado a vinho nacional,
que faz bem ao coração, segundo dizem.
No último dia de curso, repetimos a rotina até o almoço.
À tarde, alugamos um carro para passear, já que a viagem
de volta era só no dia seguinte... E como ninguém é de
ferro, passeamos, compramos lembranças e voltamos.
Com gastos mínimos, e um excelente curso de Eletrofisiologia, ainda tivemos uma oportunidade única de passear,
dessa vez na Provence. Nas próximas, pode ser Áustria,
Portugal... Todo ano tem, pelo menos, um curso desses
esperando pelos sócios da EHRA!
Não perca tempo! Associe-se! É difícil? Não! E o custo
anual da associação são inacreditáveis 50 euros por ano
(para a categoria simples, com todos os direitos, mas sem
receber a revista Europace). Estamos tentando montar
um stand, novamente, durante o nosso Congresso em
Brasília. Tenho certeza de que os sócios irão benefi
ciar-se grandemente dessas vantagens. E, da minha
parte, continuarei meu esforço, experimentando essas e
outras novidades, para trazer informações em primeira
mão para todos!

Espaço do

Leitor

Prezado editor
Gostaria de parabenizar o Dr. Thiago da Rocha Rodrigues de Belo Horizonte - MG pela brilhante des
crição e discussão dos casos de fibrilação atrial apresentados na Sessão Cínico-Eletrocardiografica da
SOBRAC - Caso 5 do Jornal da SOBRAC 2011, n 20.p13-14. Entretanto, acredito ter havido um erro de
grafia relacionada ao termo empregado referente às alterações da repolarização ventricular. A diferença
da duração da repolarização determinada pelo intervalo entre o ápice e o fim da onda T avaliada a partir
dos diversos segmentos do músculo cardíaco, seja epicárdico, endocárdico ou mesocárdico, denominase dispersão da repolarização ventricular e não exatamente dispersão da refratariedade, haja vista que
estes termos representam eventos elétricos diferentes durante o ciclo completo do potencial de ação1.

Referência

Ronaldo Peixoto de Mello

1 - Blužaitė I, Braždžionytė J, Žaliūnas R et al. QT dispersion and heart rate variability in sudden death risk
stratification in patients with ischemic heart disease. Medicina (Kaunas) 2006; 42(6).

Nota do Leitor
3 - O termo em inglês Dyssynchrony tem sido traduzido
para as duas formas: dessincronismo (Silva Carlos Eduardo
Suaide, Barretto Antonio Carlos Pereira. Avaliação ecocardiográfica da terapia de ressincronização cardíaca. Arq.
Bras. Cardiol. 2005;84(6): 503-507) ou dissincronismo. O
termo pode ser pesquisado em: http://www.priberam.pt/.
Nos dicionários Silveira Bueno e Houaiss não existe
o termo dissincronismo, somente dessincronismo. O
sufixo “dis” em medicina está associado a dificuldade,
desconforto: disfagia, dispepsia, disartria. O sufixo “des”
está associado a oposição: preparado - despreparado,
organizado- desorganizado. Assim, sugiro a Sobrac que
evite o termo “dissincronismo” nos artigos, pois o mesmo
não existe. O correto é usar assincronia ou dessincronia.
Dr. Luiz Antonio Batista de Sá - GO

Cuiabá - MT

Resposta ao Leitor
Caro Luiz Antonio,
Primeiramente agradecemos sua atenção e colaboração. Quanto à sua
colocação, informamos que nas situações em que há mais de uma forma
consagrada pelo uso em nosso meio, temos respeitado o modo como
os autores têm escrito. Como a terminologia médica muitas vezes cria
neologismos que serão aceitos ou incorporados nas regras em um segundo
momento, temos tomado este tipo de liberdade, mesmo concordando com
o comentário do ponto de vista de correção ortográfica. Esta conduta tem
sido adotada em outras situações, como , por exemplo, ao se aceitarem
termos como “marcapasso bicameral”, quando certamente o correto seria
“marcapasso bicamaral”, e “looper”, que é um termo que inexiste até mesmo
na literatura internacional. E pode ter certeza de que vamos tomar o cuidado
de se usar o termo correto nas manifestações oficiais da Sociedade.
Mais uma vez agradecemos sua colocação e vamos sugerir que seu
comentário seja divulgado em nosso jornal.
Atenciosamente;
Adalberto Lorga Filho / Leandro Zimerman
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SOBRAC em Foco

Sessão Eletroclínica da

SOBRAC - Caso 6

Caso clínico - H.F.S., masculino, 39
anos, assintomático e sem uso de qualquer
medicação. O ECG da figura 1 e o teste ergométrico da figura 3 foram realizados em
avaliação de rotina, após o que o paciente
foi encaminhado para nossa avaliação.
Thiago da Rocha Rodrigues
Discussão do ECG - A figura 1 mostra
um ECG cujas derivações uni e bipolares
dos membros e as unipolares V4 a V6 são normais. Apenas as
derivações V1, V2 e V3, voltadas para o epicárdio das regiões
anterior e via de saída do ventrículo direito (VD), estão alteradas.
Portanto, o ECG sugere uma patologia que afeta preferencialmente essas regiões do VD. Nota-se a presença do ponto J
supradesnivelado 3 mm em V1 e 5 mm em V2. O segmento
ST encontra-se maximamente supradesnivelado no seu início.
À medida que o ST se distancia do ponto J, o supradesnível
reduz gradualmente até encontrar a linha de base 2 mm (80
ms) adiante, apresentando uma morfologia convexa para cima.
Ao tocar a linha de base, o segmento ST dá início a uma onda T
negativa em V1 e V2. Em V1, nota-se uma inscrição lenta da onda
P (0.12 segs.) e um PRi de 0,20 segs., compatíveis com um leve
distúrbio de condução intra-atrial e BAV de Io grau. O QRS está
alargado e com duração de 0.12 segs. apenas em V1 e V2, como
evidência de um leve distúrbio de condução no VD (figura 2).
Nas demais derivações, a duração do QRS é normal (0,08 segs.),
o que corrobora a natureza regional da expressão fenotípica da
doença. A morfologia de V1-2 lembra um bloqueio de ramo
direito (BRD). No entanto, a derivação D1 não apresenta o “S”
terminal alargado, típico do BRD. O que ocorre é uma elevação
do ponto J com aspecto de um R´ que simula o BRD. Em V3, o
segmento ST está supradesnivelado 2 mm e com concavidade
voltada para cima (morfologia em sela de cavalo). Percebe-se
ainda uma disparidade entre o QT em V1 e V2 (0.40 segs.) e as
demais derivações (0.34 segs). Há, portanto, dispersão espacial
tanto da despolarização quanto da repolarização ventricular.
Na figura 3, observamos a redução do supradesnível do ponto J e segmento ST no pico do esforço no teste ergométrico. Para
entendermos a gênese desses achados, devemos compreender
os mecanismos iônicos do potencial de ação monofásico (PAM)
do coração e suas heterogeneidades. Devemos lembrar que o
PAM representa as alterações de voltagem no interior da célula
produzidas pela movimentação dos íons através da membrana
celular. Por outro lado, o ECG é um galvanômetro que enxerga
as diferenças de potenciais que ocorrem não na face interna das
células, como no caso do PAM, mas na sua superfície externa.
Portanto, os fenômenos elétricos do ECG representam a imagem
em espelho da soma vetorial dos PAM das células (figura 4).
Esse ECG mostra alterações típicas da Síndrome de Brugada
(SBr) tipo 1 ( ver tabela). O defeito genético da SBr (mutação
no canal SCN5A na maioria dos casos) causa perda de função
dos canais de Na+ e/ou aumento da corrente transitória de
saída de K+ (Ito) mais pronunciada no epicárdio do VD. Isto leva
à perda da cúpula do PAM e ao aumento do entalhe da fase
1 das células epicárdicas do VD. Como as células endocárdicas
não são afetadas, cria-se um gradiente elétrico no interior das
células com positividade intracelular voltada para as regiões
endocárdicas e distantes da via de saída de VD.
| 14 |
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A figura 4 ilustra o PAM das células epi e endocárdicas da
via de saída do VD. Como o ECG registra os eventos no meio
extracelular (imagem em espelho do PAM), este mesmo gradiente elétrico cria uma corrente transmural positiva voltada
para as regiões acometidas pelo defeito genético, ou seja, o
epicárdio da via de saída e regiões anteriores do VD. Assim o
ECG apresentará supradesnível nas precordiais direitas. Como
o gradiente elétrico é mais pronunciado na fase 1, devido ao
aumento da Ito epicárdica, a elevação máxima de ST se dará
no seu início, ou seja, no ponto J. À medida que a fase 2 se
desenvolve, o gradiente elétrico entre o epi e endocárdio diminui
gradualmente, o que se expressa no ECG com a redução gradual
do supradesnível de ST (supradescendente em contraposição
ao supra-ascendente de atletas vagotônicos) e com o aspecto
convexo para cima. É esse gradiente elétrico na fase 2 do PAM
que eventualmente re-excita o epicárdio do VD, provocando
reentrada de fase 2 e taquiarritmias ventriculares polimórficas.
A lentificação dos canais de Na+ e o aumento da depressão da
fase 1 pelo aumento da Ito no epicárdio do VD causa aumento
localizado do QRS e do QT nas precordiais direitas, bem como

Figura 1 - ECG de 12 derivações realizado em exame de rotina.

P = 0.12 segs. - PR = 0.20 segs. - QRS = 0.12 segs. - QT = 0.40 segs. Supradesnível do ponto J = 3 mm

Figura 2 - Detalhe da derivação V1 da figura 1.

a elevação do ponto J responsável pelo aspecto semelhante
ao do BRD (figuras 2 e 4). Essas mesmas alterações também
se expressam em menor grau no miocárdio atrial (distúrbio de
condução intra-atrial) e no sistema de his-Purkinje (aumento
do PRi). No tipo 1, o aumento do entalhe da fase 1 aumenta
o tempo de repolarização do epicárdio e causa um gradiente
elétrico no final da repolarização, explicando a inversão da
onda T (figuras 1 e 4).
Na figura 3, observamos que o supradesnível do ponto J
e segmento ST são mais discretos e com morfologia tipo sela
de cavalo, característicos do tipo 3 da Sbr, o que demonstra a
natureza dinâmica da manifestação fenotípica. Esse dinamismo
resulta em outros padrões eletrocardiográficos que caracterizam
os tipos 2 e 3 da SBr (tabela). Durante o exercício, há aumento da
corrente de entrada de Ca++, o que restaura a cúpula da fase 2
do PAM das células epicárdicas e explica a redução do supra de
ST no teste ergométrico (figura 3). Durante o sono e situações
de vagotonia, o inverso ocorre, pois o vago, através da acetilcolina, suprime a corrente de Ca++ e aumenta a ação de correntes
repolarizadoras de K+ que aceleram a repolarização epicárdica,
acentuando o gradiente elétrico com o endocárdio. Isto explica
a maior frequência de eventos arrítmicos noturnos na SBr.
Os padrões eletrocardiográficos dos tipos 2 e 3 não são
diagnósticos da SBr, porém levantam a suspeita. Alguns artifícios
podem ser utilizados quando o tipo 1 não é espontaneamente
manifesto: utilização de derivações precordiais 1 ou 2 espaços
intercostais acima (maior sensibilidade para eventos elétricos
que ocorrem na via de saída de VD), realização do ECG em
situações de vagotonia (após refeições pesadas, durante o sono)
e após a administração de antiarrítmicos classe IA e IC. A SBr
é definitivamente diagnosticada quando o paciente apresenta
os critérios do tipo 1 em pelo menos 2 derivações de V1 a
V3 associada a uma ou mais das seguintes condições: morte
súbita famíliar (< 45 anos), fibrilação ou taquicardia ventricular
polimórfica documentadas, síncope, respiração agônica noturna,
outros membros da família com o padrão tipo 1 e inducibilidade
de taquicardia ventricular no estudo eletrofisiológico (EEF). Pacientes com ECGs tipo 2 ou 3 que se transformam em tipo 1 com
antiarrítmicos classe IA ou IC e que apresentam as condições
acima também têm o diagnóstico de SBr.

Figura 3 - Derivações V1, V2 e V3 no pico do esforço no teste ergométrico.

Figura 4 - O ECG como imagem em espelho do PAM. Modificado
de Referência 4.

Tabela 1. Tipos eletrocardiográficos da síndrome de Brugada
ECG

Tipo I

Tipo II

Tipo III

Ponto J

> 2 mm

≥ 2 mm

≥ 2 mm

Onda T

Negativa

Positiva ou bifásica

Positiva

Configuração de ST-T

Convexidade para cima

Sela de cavalo

Sela de cavalo

Porção terminal ST

Gradualmente descendente

≥ 1 mm

< 1 mm

Referências
1.
2.
3.
4.

Fowler SJ, Priori SG.Clinical spectrum of patients with a Brugada ECG. Curr Opin Cardiol, 2008;24:74-81.
Napolitano C, Priori SG. Brugada syndrome: review. Orphanet Journal of Rare Disease, 2006;1:35
Antzelevitch C, Brugada P, Brugada J, Brugada R. Brugada Syndrome: From cell to bedside. Curr Probl Cardiol, 2005;30(1):9-54.
Benito B, Brugada J, Brugada R, Brugada P. Brugada Syndrome: review article. Esp Cardiol, 2009;62(11):1297-315.

Jornal SOBRAC | nº 21 | 2011

| 15 |

Evidências Científicas

Terapia de Ressincronização Cardíaca:
Evidência em Pacientes

Minimamente Sintomáticos
O manejo da insuficiência cardíaca (IC)
de morte por qualquer causa ou eventos cardioapresenta um impacto significativo nos custos
vasculares não fatais (o que ocorresse primeiro), o
com internação hospitalar por causas cardioreferido estudo demonstrou 25,3% de eventos em
vasculares, a despeito do uso de tratamento
pacientes no grupo com cardiodesfibrilador (CDI)
farmacológico otimizado, incluindo betabloisolado, em comparação a 17,2% no grupo com
queadores e inibidores da enzima conversora
CRT-D (razão de risco no grupo CRT-D de 0,66; IC
de angiotensina. Nesses pacientes, o advento
95% de 0,52-0,84; P=0,001). O desfecho primordial
da terapia de ressincronização cardíaca por
foi atingido basicamente por redução de 41% nos
intermédio de marca-passo biventricular aseventos relacionados à insuficiência cardíaca, sem
sociado a desfibrilador implantável (CRT-D)
redução isolada de mortalidade. Análises posterio
associou-se à redução dos índices de hospires do MADIT-CRT demonstraram que o benefício
talização por IC, além de demonstrar impacto
da ressincronização ocorreu nos subgrupos de
sobre mortalidade em grupo de pacientes de
pacientes que apresentavam bloqueio de ramo
alto risco.
esquerdo (nos quais inclusive houve redução de
Diego Chemello
arritmias ventriculares) e em pacientes do sexo
A combinação de diversos ensaios clínicos
feminino. Outro achado de extrema importância
estabeleceu a indicação de classe I / nível de
para o eletrofisiologista foi a pior evolução clínica
evidência A para implante de CRT-D, em panaqueles pacientes com eletrodo de seio coronário implantado
cientes com disfunção sistólica grave (FE < 35%); bloqueio de
próximo da região apical do ventrículo esquerdo (VE), comramo esquerdo (BRE), com QRS > 150ms ou QRS entre 120-150
parativamente às regiões basais, e o benefício foi similar para
na vigência de dessincronia por método de imagem; classe
eletrodos implantados nas regiões anterior, lateral ou posterior.
funcional III ou IV da classificação de Nova Iorque (NYHA); e que
Isto sugere que a região apical deve ser evitada quando do
estejam com tratamento clínico adequado1. No entanto, desde a
implante de CRT-D3-5.
publicação desses estudos, o uso de CRT-D na população de pacientes com disfunção sistólica grave, BRE e mínimos sintomas,
Mais recentemente, foi publicado o estudo RAFT, que ranvem sendo motivo de discussão na comunidade cardiológica.
domizou 1798 pacientes com classe funcional II e III da NYHA,
FE < 30%, duração do QRS >120 ms (intrínseca) ou > 200 ms
Um dos primeiros trabalhos a comprovar os benefícios dessa
(ritmo de marca-passo) para implante de CDI ou CRT-D. O desterapia em pacientes com BRE (QRS > 120 ms), IC (FE < 40%),
fecho primordial foi morte por qualquer causa ou hospitalização
diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo > 55 mm e classe
por IC. Após seguimento de 40 meses, 33,2% dos pacientes
funcional I e II da NYHA foi o estudo REVERSE. Com seguimento
no grupo CRT-D apresentaram eventos, em comparação a
de 12 meses e total de 610 pacientes, o estudo não apresentou
40,3% no grupo CDI (razão de risco de 0,75 para CRT-D; IC
poder suficiente para avaliação de desfechos clínicos. Mesmo
95% 0,62-0,91; P=0,003). Nesse estudo, também foi observada
assim, nos pacientes que utilizaram a ressincronização, houve
uma redução de 25% na mortalidade com uso de CRT-D, o
redução dos índices volumétricos do VE e aumento da fração
que demonstra o benefício da terapia de ressincronização em
de ejeção do VE, principalmente naqueles com IC de etiologia
pacientes com menos sintomas6.
não isquêmica. Tais achados confirmam os efeitos da ressincronização cardíaca no remodelamento reverso do miocárdio2.
Os estudos citados motivaram a Sociedade Europeia de
Cardiologia (ESC) a publicar uma atualização das diretrizes
O ensaio clínico MADIT-CRT foi o primeiro estudo a mostrar
vigentes, de modo a alertar cardiologistas sobre a importância
desfechos clínicos significativos em uma população de 1820 pado uso de CRT-D em determinados pacientes com disfunção
cientes com disfunção sistólica grave (FE < 30%), QRS > 130 ms
ventricular sistólica e poucos sintomas7.
e em classe funcional I e II da NYHA. Com desfecho primordial

Referências
1. Martinelli Filho M, Zimerman L, Lorga A e cols. Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI). Arq Bras Cardiol, 2007; 89 (6): e210-e237.
2. St. John Sutton M, Ghio S, Plappert T et al. Cardiac Resynchronization Induces Major Structural and Functional Reverse Remodeling in Patients With New York Heart
Association Class I/II Heart Failure. Circulation, 2009; 210: 1858-1865.
3. Moss AJ, Hall JW, Cannom DS et al. Cardiac-Resynchronization Therapy for the Prevention of Heart-Failure Events. New Engl J Med, 2009; 361 (14): 1329-1338.
4. Zareba W, Klein H, Cygankiewicz I, et al. Effectiveness of Cardiac Resynchronization Therapy by QRS Morphology in the Multicenter Automatic Defibrillator Implantation
Trial-Cardiac Resynchronization Therapy (MADIT-CRT). Circulation, 2011; 123: 1061-1072.
5. Singh JP, Klein H, Huang DT et al. Left Ventricular Lead Position and Clinical Outcome in the Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial-Cardiac Resynchronization Therapy (MADIT-CRT) Trial. Circulation, 2011; 123: 1159-1166.
6. Tang A, Wells G, Talajic M et al. Cardiac-Resynchronization Therapy for Mild-to-Moderate Heart Failure. New Engl J Med, 2010; 363: 2385-2395.
7. Dickstein K, Vardas PE, Auricchio A, et al. 2010 Focused Update of ESC Guidelines on device therapy in heart failure: an update of the 2008 ESC Guidelines
for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure and the 2007 ESC Guidelines for cardiac and resynchronization therapy. Developed
with the special contribution of the Heart Failure Association and the European Heart Rhythm Association. European Heart Journal, (2010) 31, 2677-2687.
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Sessão Clínico Eletrocardiográfica: Pré-excitação
Ventricular como Causa Reversível de

Disfunção Ventricular?
Relato do caso
Paciente do sexo masculino, 60 anos, admitido no Serviço
de Emergência de outro hospital, após síncope precedida por
palpitações taquicárdicas. No momento da admissão, encontrava-se hemodinamicamente estável e seu eletrocardiograma
(ECG) mostrava uma taquicardia irregular, de QRS alargado,
sugestiva de fibrilação atrial (FA) pré-excitada, com frequência
cardíaca (FC) de 240 bpm (Figura 1). Foi realizada uma infusão
de amiodarona endovenosa (300 mg), e o paciente foi transferido para o nosso hospital. O paciente relatava ser portador de
hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus não insulinodependente. Negava sintomas cardiovasculares como dispneia,
dor torácica, palpitações ou síncope, antes da internação atual.
Após reversão da arritmia, o ECG demonstrava ritmo sinusal,
intervalo PR curto (80 ms), QRS com duração de 160 ms e com
onda delta sugestiva de pré-excitação posterosseptal (Figura 2).
Durante a internação hospitalar, evidenciou-se dilatação do
ventrículo esquerdo (VE) (diâmetro diastólico final [DDf ] =
67 mm; diâmetro sistólico final [DSf ] = 55 mm), com disfunção
sistólica acentuada do VE (fração de ejeção [FE] = 36%) ao
ecocardiograma transtorácico. Adicionalmente, realizou-se ressonância magnética cardiovascular de estresse com dipiridamol
e com técnica de realce tardio, que não evidenciaram alterações
sugestivas de isquemia miocárdica, descartando também
miocardite e outras cardiomiopatias. Por fim, o paciente foi
submetido ao estudo eletrofisiológico invasivo, com a ablação
de via acessória de condução anterógrada exclusiva na região
posterosseptal direita (Figura 2). No seguimento clínico de qua-

Luís Gustavo Gomes Ferreira,
Álvaro Valentim Lima Sarabanda

tro meses, evidenciou-se ausência de pré-excitação ventricular,
e o ecocardiograma demonstrava normalização do diâmetro do
VE (DDf = 50 mm; DSf = 30 mm) e da sua função (FEVE 62%),
permanecendo o paciente em uso das mesmas medicações
anti-hipertensivas que utilizava previamente.

Discussão
Neste relato, descrevemos um paciente portador de pré-excitação ventricular e disfunção sistólica acentuada do VE, o qual
não havia manifestado sintomas cardiovasculares até a ocor-

Figura 1 - (A) ECG de taquicardia irregular, de QRS alargado, sugestiva de
fibrilação atrial pré-excitada (vide derivação V6), FC de 240 bpm. (B) ECG de
fibrilação atrial pré-excitada, FC de 157 bpm, após infusão endovenosa de
amiodarona. (C) Radiografia de tórax demonstrando congestão pulmonar,
após infusão endovenosa de propafenona.

Figura 2 - (A) ECG com pré-excitação ventricular
posterosseptal. (B) Ablação de via acessória em
região posterosseptal direita. RF: aplicação de radio
frequência. (C) ECG após ablação de via acessória.
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rência do primeiro episódio de arritmia supraventricular, e que
apresentou normalização da função ventricular após a ablação
da via acessória posterosseptal direita. Relatos recentes têm
chamado a atenção para a ocorrência de disfunção ventricular
em pacientes com pré-excitação ventricular, como decorrência
da dissincronia mecânica devido à propagação excêntrica do
estímulo elétrico ao ventrículo pela via acessória1-4. Essa anormalidade, já reportada em lactentes, crianças e em adultos, tem
sido especialmente aparente em portadores de pré-excitação
ventricular na região septal direita ou posterosseptal1-4, a qual
provoca uma ativação elétrica precoce do septo interventricular,
induzindo uma dissincronia mecânica do VE3. Nesses pacientes,
após a eliminação da via acessória, via de regra ocorre a reversão
da disfunção ventricular1-4.
No presente relato de caso, diversos mecanismos etiopatogênicos foram cogitados para explicar a disfunção ventricular
apresentada pelo paciente. Apesar de o paciente ser portador

de hipertensão arterial sistêmica e de diabetes mellitus, a pre
sença de doença arterial coronariana crítica foi descartada pela
ressonância magnética cardiovascular com estresse farmaco
lógico, bem como miocardite e outras cardiomiopatias foram
afastadas pela ressonância cardiovascular com a técnica de
realce tardio. O fato de que diversos mecanismos tenham sido
investigados para explicar a disfunção ventricular apresentada
pelo paciente, sem que se tenha determinado a sua causa, em
adição à melhora acentuada da função ventricular, com normalização precoce da FEVE após a eliminação da via acessória,
sugere que a disfunção ventricular no presente paciente possa
ter sido causada pela dissincronia mecânica decorrente da
ativação ventricular mediada pela via acessória.
Nesse contexto, o presente relato serve como um alerta
para a importância de se incluir a pré-excitação ventricular, em
especial a localizada na região septal, no diagnóstico diferencial
das causas reversíveis de disfunção do VE.
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Oclusão Percutânea da Auriculeta Esquerda
em Pacientes com Fibrilação Atrial:
Uma Alternativa à Terapia Anticoagulante
A Fibrilação Atrial (FA) é a arritmia cardíaca
e do fator Xa (Rivaroxaban22 e Apixaban23). Elas
de maior frequência na população geral 1,2,
apresentam vantagens significativas sobre os
comumente presente em pacientes portadores
cumarínicos, por não necessitarem de monide cardiopatias estruturais. As estatísticas comtorização do efeito (dose dependente) e menor
provam sua importância, uma vez que pode
interação com alimentos e outros medicamentos.
estar presente em até 1% da população em
Estudos randomizados demonstram evidências
geral, chegando a 10% na população acima
de não inferioridade e redução de eventos emdos 80 anos3.
bólicos em relação à warfarina; além disso, menor
incidência de hemorragias graves foi também
A simples presença de FA, como fator indedocumentada24.
pendente, aumenta a mortalidade em até duas
vezes4. Além disso, o risco de fenômenos tromA experiência com esses novos fármacos,
boembólicos é um dos fatores mais importantes,
porém, é ainda limitada, e seus custos são muito
quando se considera o tratamento dessa arritmia.
superiores aos da warfarina. Por isso, essa droga
Eduardo Benchimol Saad
Um em cada seis AVCs ocorre em pacientes com
continua representando o padrão ouro para
FA, gerando um risco anual em torno de 7% por
utilização na prática clínica.
ano, o que representa um aumento de até sete vezes em relação
ao risco da população em geral4-6. Em pacientes com doença
Importância da auriculeta esquerda na
valvar reumática, o risco aumenta em até dezessete vezes.
fisiopatologia do tromboembolismo
O tratamento da FA tem fundamentalmente dois objetivos: o
alívio dos sintomas e a prevenção de complicações embólicas.
Os fenômenos tromboembólicos em pt com FA ocorrem
Já está bem comprovado na literatura que o uso de anticoagudevido à formação de trombo no átrio esquerdo (AE). A
lantes orais (ACO) para manter um INR entre 2-3 reduz em mais
auriculeta é a fonte de origem de trombos em até 91% dos
de 60% o risco de complicações embólicas7-9, o que, portanto,
casos1,4,25,26, em função do baixo fluxo de esvaziamento causado
justifica seu uso em larga escala. Esse tratamento é recomenpela ausência de contração durante a FA. Por isso, é esperado
dado a pacientes com risco moderado a grave, traduzido por
que estratégias que têm como alvo a auriculeta esquerda reduum escore de CHADS2 > 210, devido, indefinidamente, ao alto
zam significativamente os acidentes embólicos, embora existam
risco de recorrência11-15. Essa recomendação vem também da
outras possíveis causas como aterosclerose do arco aórtico e
observação de que o risco é semelhante em pacientes com
das carótidas27,28, presentes especialmente em pt com fatores
paroxismos de FA, quando comparados àqueles que persisde risco como hipertensão e diabetes. A ACO também não tem
tem com a arritmia11,12. Ou seja, muitos pacientes com AVE
efeito significativo sobre o risco de aterotrombose29,30. Por isso,
são admitidos em ritmo sinusal16, provavelmente por já terem
apesar de qualquer terapia direcionada à auriculeta esquerda
apresentado reversão espontânea.
não ser capaz de prevenir todas as formas de embolias em pt
com FA, é esperado que também reduzam as embolias para
Há significativas limitações relativas ao uso de ACO, incluindo
as quais a warfarina também é eficaz.
o risco de hemorragias cerebrais, níveis subterapêuticos de
anticoagulação, janela terapêutica pequena, necessidade de
monitorização periódica e diversas interações com outros fárEvidências de benefícios na redução de
macos e alimentos. Hylek et al17 reportaram uma taxa de eventos
fenômenos embólicos
hemorrágicos excessivamente alta em pacientes acima de 80
anos e naqueles com maior risco CHADS2, por serem os que
Embora de anatomia variável, a auriculeta esquerda é uma
mais se beneficiam da terapia para prevenção de fenômenos
estrutura cardíaca distinta, tornando viável sua exclusão da
embólicos. Nessa série, 26% dos pacientes interromperam o
circulação. Na última década, diversos modos foram utilizados
uso da warfarina no primeiro ano de uso.
para esse fim.
A percepção de risco reflete-se na subutilização da ACO na
Dispositivos para oclusão percutânea foram também deprática clínica, sobretudo em pacientes idosos, e quando uma
senvolvidos, representando a estratégia menos invasiva para
DAA é também empregada17-19. Perto de 53% dos pacientes
exclusão da auriculeta. Esta é uma área em evolução, e a
considerados “candidatos ideais” não recebem a warfarina20.
literatura ainda é pobre em trabalhos controlados e com pequeEstima-se que, na comunidade, o INR médio esteja na faixa
nas séries, reportando acompanhamento em curto prazo. O
terapêutica aproximada de 50% do tempo20; no restante, 35%
PLATOO, primeiro a ser utilizado, foi implantado com sucesso
está abaixo da faixa (logo, com risco embólico) e 15% acima
em 97% dos pt. Na população estudada (111 pt com ao menos
da faixa (logo, com risco hemorrágico aumentado). Em nosso
1 fator de risco), a incidência de acidente embólico cerebral
meio, é possível que índices ainda piores ocorram devido à
(AVE) foi de 2,2%, quando a esperada seria de 6,3% (65% de
dificuldade da realização de exames frequentes e dos baixos
redução relativa)31. Os mesmos resultados foram apresentados
níveis de adesão ao tratamento.
em recente publicação que avaliou os desfechos cinco anos
após o implante, com uma incidência de eventos embólicos
Recentemente, novas drogas anticoagulantes têm sido estudadas, como os inibidores diretos da trombina (Dabigatran21)
de 3,8%/ano32.
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O WATCHMAN foi o segundo dispositivo adotado, em um
estudo de 75 pt com CHADS2 médio de 1,8. Após seguimento
de dois anos, nenhum AVE foi registrado, quando o esperado
seria uma incidência de 1,9%/ano33. O primeiro estudo controlado com esse dispositivo (PROTECT-AF) envolveu 707 pt
com FA não valvar e sem contraindicações para emprego de
ACO randomizados, para utilização do dispositivo (e suspensão
da ACO) ou para uso crônico da ACO com INR alvo entre 2-3.
No estudo, demonstrou-se a não inferioridade da intervenção
percutânea, com redução de risco relativo de 38%, sugerindo
que o tratamento pode ser uma alternativa à anticoagulação
crônica34. O risco de hemorragias foi significativamente menor
no grupo que recebeu o dispositivo: com esse dispositivo,
86% dos pt interromperam o ACO com 45 dias e 93% estava
sem ACO aos 12 meses. Houve, porém, significativa incidência
(12%) de efeitos adversos (derrame pericárdico, migração do
dispositivo, AVE e sepsis), devido principalmente a compli-

cações peroperatórias. Cabe ressaltar que recentemente os
investigadores reportaram grande redução nas complicações
relacionadas ao implante com uma maior experiência dos
operadores (curva de aprendizado)35.
Neste ano, foi demonstrada uma nova possibilidade de
enlace da auriculeta através da combinação de acesso endocárdico (via transeptal) e epicárdico (punção subxifóide),
utilizando um dispositivo magnético - LARIAT. Em 9 pt, obtevese sucesso na oclusão; em uma reavaliação sessenta dias após
o implante, 4/6 pt ainda mantinham a auriculeta ocluída36.
Por último, foi reportada a experiência em 137 pt com um
dispositivo de nitinol disponível somente na Europa (AMPLATZER CARDIAC PLUG). Nesse experimento inicial, foi possível
ocluir a auriculeta em 96% dos pt37. Houve, porém, uma alta
incidência (7%) de complicações graves (derrame pericárdico,
AVE isquêmico e embolização do dispositivo). Atualmente, este
é o único dispositivo disponível no Brasil com registro da Anvisa.
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Teste de Limiar de Desfibrilação:
Devemos Sempre Realizar?

O implante de cardioversor-desfiprimária de MSC, receberam terapia
brilador (CDI) é uma opção terapêudurante dois a quatro anos de se
tica já consagrada para prevenção
guimento9. Nos pacientes que de
de morte súbita cardíaca (MSC) em
senvolveram arritmias, a taquicarpacientes de risco. Mesmo assim, a
dia ventricular (TV) foi consideravel
experiência de longo prazo com o
mente mais frequente que a FV. Con
uso de CDI revelou casos de morte
clui-se, dessa maneira, que a maiosúbita secundários à desfibrilação
ria dos CDIs implantados nunca irá
ineficaz1,2. Dessa forma, a indução
tratar uma FV espontânea.
de fibrilação ventricular, durante o
Birnie e col10 publicaram uma séimplante do dispositivo para deterrie
de 19.067 pacientes submetidos
minação do limiar de desfibrilação
a
implante
de CDI, revelando que,
(DFT), é uma conduta usualmente
Luiz Eduardo Montenegro Camanho,
desse
total,
35 sofreram parada car
realizada. O DFT é definido como
Luiz Antonio Oliveira Inacio Junior
díaca prolongada ou acidente vascular
a menor quantidade de energia
cerebral, dos quais 9 foram a óbito ou
necessária para reverter com êxito
apresentaram sequelas neurológicas, representando uma taxa
dois episódios de fibrilação ventricular (FV) induzidos, em que
de complicação de 0,18%. Tais dados levantam o questionao ideal é uma margem de segurança de 10J3. A avaliação do
mento sobre a necessidade rotineira de testes de desfibrilação. A
DFT, no entanto, foi desenvolvida em um período no qual os
discussão centraliza-se em pacientes submetidos a implante de
dispositivos eram implantados por toracotomia e, invariavelCDI para a prevenção primária de morte súbita (indicação classe
mente, apresentavam-se elevados
I - NE A, segundo a Diretriz Brasileira de Dispositivo Cardíacos
O avanço tecnológico, alcançado nos últimos anos, disponiEletrônicos Implantáveis¹¹), relacionada à disfunção ventricular
bilizou alguns recursos que melhoraram significativamente
esquerda9-12. Nesse contexto, é particularmente difícil aceitar
4
a eficácia da desfibrilação , tais como onda de desfibrilação
complicações potencialmente letais, apesar de raras.
bifásica, presença do gerador como caixa ativa, energia de
Especial atenção deve ser dada à população com história
saída mais elevada, polaridade programável e menor tempo
de fibrilação atrial (FA). No estudo citado10, ocorreram eventos
de carga5.
embólicos cerebrais em cinco pacientes com histórico de FA,
Por diversos fatores, ainda são escassos os dados disponíveis
apesar da administração de heparina venosa. Dessa forma,
na literatura que sustentem a real necessidade de obter-se
deve-se considerar a realização do teste de DFT após três seum adequado limiar de desfibrilação, apesar de ser desejável
manas de anticoagulação pós-operatória. Alternativamente, se
alcançar uma margem satisfatória de segurança.
o teste de DFT for imprescindível no momento do implante, e
O valor prognóstico dos testes de desfibrilação é limitado
este reverta a FA, uma opção razoável, proposta pelos autores,
não apenas por considerações estatísticas, mas, também, por
é a realização de uma estimulação atrial rápida para reiniciar a
condições fisiológicas. O acionamento do CDI, em circunstânFA, logo após a desfibrilação10.
cias clínicas habituais, difere significativamente das condições
Dados recentes indicam que 6% até 16% dos pacientes
presentes durante o implante do dispositivo. Geralmente, a
têm elevados DFT durante o implante, exigindo estratégias
FV ocorre em um contexto de isquemia miocárdica, descomalternativas13. Vários fatores associam-se a um DFT elevado,
pensação de insuficiência cardíaca, distúrbio hidroeletrolítico
incluindo grande superfície corporal, cardiopatia dilatada não
e ativação simpática, condições geralmente ausentes durante
isquêmica, classe funcional III/ IV (NYHA), fração de ejeção reo procedimento. Outra questão a ser considerada é a diferen
duzida, terapêutica prévia com amiodarona, implante do lado
ça existente entre a FV induzida e a FV espontânea. Um
direito, isquemia e hipóxia14,15. Vale ressaltar que não existe um
estudo comparando episódios de FV espontânea e induzida,
preditor isolado fidedigno de DFT elevado.
nos mesmos pacientes, sugere que a FV espontânea é mais
Diante dessa situação, as opções disponíveis são o rerápida e possui menor grau de regularidade que a FV indu
posicionamento do eletrodo do ventrículo direito, mudança
zida6, e essa regularidade da FV correlaciona-se com uma
do vetor do choque ou o implante de eletrodo adicional de
maior probabilidade de sucesso na desfibrilação7. De for
desfibrilação16,17.
ma similar, modelos animais mostraram que a FV de etiologia isquêmica possui maior limiar de desfibrilação, quando
A questão central desta discussão é se devemos testar o DFT
comparada à FV induzida8.
em todos os pacientes ou não. Com base nos dados da litera-

Uma subanálise do estudo MADIT-II mostrou que ape
nas 30% dos pacientes portadores de disfunção ventricular
esquerda, submetidos a implante de CDI para profilaxia
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tura, acreditamos que essa conduta deve ser individualizada,
levando em conta condições clínicas do paciente, indicação do
implante e real custo-benefício da sua realização.
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A SOBRAC no I Simpósio da
Heart Rhythm Society

No início do mês de maio, a SOBRAC participou da 32ª Sessão Científica da Sociedade Americana de Arritmias Cardíacas (Heart Rhythm Society - HRS), realizada de 4 a 7 de maio, na cidade de San Francisco (Califórnia/EUA). Foi uma das mais
importantes representações da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas no contexto internacional, tanto por reunir os principais
profissionais da ritmologia mundial, como pela nossa ação no evento.
No I Simpósio Heart Rhythm Society (HRS), a SOBRAC teve a oportunidade de celebrar os 15 anos da ablação epicárdica.
Com um bom público, e plateia de 80% de estrangeiros, podemos verificar o grande interesse dos profissionais que acompanharam
as discussões de casos sobre ablação epicárdica. A técnica, como muitos sabem, foi desenvolvida no Brasil, há 15 anos, pelo Dr.
Eduardo Sosa, do Incor / São Paulo, e, depois, incorporada mundialmente. Na ocasião, por sinal, o Dr. Sosa foi homenageado
pela sua grande contribuição à ritmologia brasileira e mundial ao longo dos últimos 30 anos. Sem dúvida, foi o momento mais
tocante do evento.
O I Simpósio HRS-SOBRAC foi coordenado pelos Drs. Guilherme Fenelon e Eduardo Sosa, e teve como apresentadores de
caso os Drs. Maurício Scanavacca, Ângelo de Paola e André D’Ávila. O Simpósio contou ainda com a presença dos debatedores
Leandro Zimerman, Marcio Figueiredo, Jacob Atie, Eduardo Sternick, Eduardo Saad e Maurício Arruda. É importante salientar
que o modelo adotado no Simpósio - discussão interativa de casos - foi desenvolvido e aperfeiçoado no PrECon (Programa de
Educação Continuada) da SOBRAC.
Os comentários elogiosos a respeito da nossa exposição já nos deixariam contentes. Mas fomos além e, inegavelmente, a ritmologia brasileira pôde mostrar ao mundo sua capacidade, contribuindo cada vez mais para a inserção internacional da SOBRAC.
Nos últimos anos, a SOBRAC tem-se destacado cada vez mais no cenário mundial da ritmologia, participando oficialmente dos
principais fóruns da especialidade. Em 2010, tivemos o Simpósio conjunto com a Sociedade Europeia de Arritmias (EHRA),
durante o congresso de Vitória, cuja recíproca acontecerá no Congresso da EHRA em Madri, no próximo mês de junho. A SOBRAC
está em entendimentos com a EHRA para que esses simpósios tornem-se permanentes. Nossa sociedade tem mantido contatos
também com a HRS, visando estreitar relações, e o evento de San Francisco foi o
primeiro resultado dessa colaboração.
A realização desse simpósio é motivo de grande orgulho institucional, haja vista
que o congresso da HRS é o mais importante da especialidade em nível mundial.
Isto atesta a maturidade e a credibilidade atingidas por nossa sociedade, junto à
comunidade científica internacional. A SOBRAC acredita que a maior presença em
congressos internacionais tem o potencial de gerar mais investimentos estrangeiros
no Brasil, especialmente em pesquisa, o que, em última análise, se refletiria em
mais recursos para a saúde nacional.
Vale ressaltar ainda que a presença e a participação da SOBRAC na 32ª Sessão
Científica da Sociedade Americana de Arritmias Cardíacas teve boa repercussão na
imprensa. A Sociedade convidou a jornalista Karina Toledo, do jornal O Estado
de São Paulo, para acompanhar todo o Congresso da Heart Rhythm Society.
Entre os aspectos captados no evento, a jornalista relatou a interessante pesquisa
sobre Risco de AVC aumenta com lúpus e artrite. Além da expressiva matéria
no Estadão, a notícia teve ainda excelente repercussão em outros veículos de
comunicação do Brasil, que também reproduziram o texto. Ao mesmo tempo, a
SOBRAC pôde contribuir com entrevistas para a Rádio CBN/SP, o que deixou, mais
uma vez, a Sociedade e a ritmologia brasileira em evidência.
Esperamos que todos possam acompanhar os demais congressos, seminários e
simpósios internacionais junto com a SOBRAC. E, claro, sem deixar de mencionar os
importantes eventos nacionais que a Sociedade organiza ao longo do ano, como
o PrECon, o Precap e seu Congresso Nacional, que acontecerá em novembro, na
cidade de Brasília.
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Agenda

Eventos 2011
PreCon 2011
Local

Salvador

Data

02 e 03/09

Rio de Janeiro

Campinas
Porto Alegre

09 e 10/09

Simpósio 2011
Local

Data

Cascavel

12/08

Manaus

26/08

07 e 08/10

São Paulo*

11 e 12/11

*III Curso Intensivo de Ritmologia da SOBRAC

• XXVIII Congresso Brasileiro
de Arritmias Cardíacas
30/11 a 03/12/2011 - Brasília | DF |

27 a 29/10

• Simpósio de Arritmia da SOBRAC

no 66º Congresso Brasileiro de Cardiologia

Local: Auditório 13 - 3º andar
Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul - CIERGS
18/09/2011 | domingo | 12h40 às 14h40 - Porto Alegre | RS |
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Informe

Publicitário
Monitoramento Contínuo e de
Alta Fidelidade do Segmento ST

AnalyST Accel™

Vide anúncio neste jornal para foto do produto

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

Monitoramento do Segmento ST
O AnalyST Accel™ foi projetado para medir e detectar alterações progressivas de forma intracardíaca. Comprovado com mais de 100.000
eletrogramas resgatados¹, o dispositivo proporciona uma visão sem
precedentes dos eventos clínicos com tendência de desvios do segmento ST, histogramas e relatórios de episódios de taquicardia ventricular para potencialmente vinculá-los às alterações do segmento.
Um programa educacional pioneiro e de excelente qualidade foi realizado em
São Paulo: o Intercâmbio Brasil-Alemanha de Ritmologia, realizado de 24 a 27
de março de 2011 no Hotel Golden Tulip Paulista.
Este programa foi idealizado e concebido pelo Dr. Ernst G. Vester (chefe do
departamento de Cardiologia Evangelisches Krankenhaus Hospital, Dusseldorf,
Alemanha) e pelo Dr. Silas dos Santos Galvão Filho (chefe do serviço de Ritmologia e Holter do Hospital Beneficência Portuguesa, São Paulo), visando oferecer
aos atuais residentes em Estimulação Cardíaca Artificial e/ou Eletrofisiologia das
escolas da cidade de São Paulo, um programa de palestras com enfoque em
temas proferidos didaticamente por um corpo docente de alto-nível científico,
composto pelos palestrantes nacionais e internacionais a seguir:
Prof. Dr. Thorsten Lewalter (chefe do departamento de medicina cardíaca,
vascular e arritmias Center of Rheinland- Bonn St. Marienhospital Bonn); Prof.
Dr. Johannes Brachmann (chefe do departamento de cardiologia Klinikum Coburg), Coburg; Prof. Dr. Ângelo de Paola (chefe do Serviço de Eletrofisiologia
do Hospital São Paulo da UNIFESP), Dr. Bruno Valdigem (Eletrofisiologista
clínico e invasivo do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia), Prof. Dr. Eduar
do A. Sosa (chefe do serviço de eletrofisiologia do Instituto do Coração do
Hospital das Clínicas da FMUSP), Dr. Eduardo R. B. Costa (chefe do serviço de
eletrofisiologia e estimulação cardíaca artificial do Hospital Pio XII), Dra. Sissy
Lara de Melo (médica do serviço de eletrofisiologia do Instituto do Coração do
Hospital das Clínicas da FMUSP), Prof. Dr. Guilherme Fenelon (presidente da
SOBRAC e professor afiliado da disciplina de cardiologia da UNIFESP), Prof.
Dr. José C. Pachón Mateos (chefe do serviço de marcapasso do Instituto Dante
Pazzanese de Cardiologia), Prof. Dr. José Tarcísio Medeiros (chefe do serviço
de eletrofisiologia do Hospital Beneficência Portuguesa), Dr. Paulo Medeiros
(chefe da seção médica de diagnóstico computadorizado do serviço médico
de estimulação cardíaca artificial do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia)
e Prof. Dr. Roberto Costa (chefe do serviço de Cirurgia Cardíaca do Hospital
das Clínicas da FMUSP).
Os residentes que participaram do programa e realizaram a avaliação final concorreram a um intercâmbio de 3 semanas na Alemanha, para visitar 3 diferentes
centros de eletrofisiologia. Todos participantes obtiveram excelentes resultados.
No entanto o Dr. Carlos Eduardo Duarte (residente do Hospital Beneficência
Portuguesa) destacou-se no resultado final e foi premiado com a oportunidade
de vivência internacional.
Este curso proporcionou aos participantes a ampliação do conhecimento
científico e a integração com outros profissionais da mesma área de atuação.

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