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Caros Colegas,

Mais um ano se passou após o início da pandemia e as atividades científicas presenciais começam
a retornar gradativamente, ainda em formato híbrido. Da mesma forma, a produção científica
apresentou uma retomada, sendo observado nesse ano um aumento de quase 50% nos temas
livres e casos clínicos submetidos para avaliação.
No ano de 2021 foram submetidos 144 trabalhos, sendo 74 temas livres das áreas médicas de
arritmia Clínica e Métodos Não-Invasivos, Eletrofisiologia, Experimental e Estimulação Cardíaca.
Também foram submetidos 67 casos clínicos e três trabalhos dos profissionais aliados.
Os trabalhos foram selecionados através de 1000 notas emitidas por 57 avaliadores sócios da
SOBRAC e de reconhecida expertise. Ao final da seleção foram definidos os cinco melhores
temas livre que concorrerão ao Prêmio Eduardo Sosa Melhor Tema Livre 2021 e quatro casos
clínicos que serão apresentados no Megacurso - Curso Interativo de Arritmias para o Clínico.
Essas sessões ainda serão apresentadas no formato online com a participação de renomados
debatedores, tanto na discussão dos casos clínicos quanto na seleção do melhor Tema Livre.
Adicionalmente, outros 64 temas livres serão apresentados no formato E-Pôster na plataforma
do congresso. Além disso, todos os 74 temas livres aprovados serão publicados em suplemento
especial dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia.
A comissão científica do SOBRAC2021 espera que a produção científica nas áreas das arritmias
cardíacas aumente cada vez mais, tanto em quantidade e principalmente em qualidade, sendo
o Congresso SOBRAC uma maneira extremamente importante para que os pesquisadores
compartilhem e discutam os seus dados. Esperamos que, em breve, essas discussões sejam
retomadas por completo em atividades presenciais.

Ricardo Alkmim Teixeira

Alexsandro Alves Fagundes

Presidente da Sobrac

Diretor Científico

Cristiano Faria Pisani
Coordenador de Informática e Site
Presidente da Comissão de Seleção
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MYH7 P.GLU903GLN É UMA VARIANTE PATOGÊNICA ASSOCIADA À
CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA

TUSO DO SOFTWARE REDCAP EM UM REGISTRO MULTICÊNTRICO
E PROSPECTIVO DE DISPOSITIVOS CARDÍACOS ELETRÔNICOS
IMPLANTÁVEIS

STEPHANIE JULIANNE VANHEUSDEN CRUZ1; GLAUBER MONTEIRO DIAS2; ARSONVAL
LAMOUNIER JR3; FERNANDO EUGENIO DOS SANTOS CRUZ FILHO2; EDUARDO BACK
STERNICK4; MAILA SEIFERT MACEDO SILVA2; HECTOR BARAJAS MARTINEZ5; DANIEL
A BARR6; ENRIQUE MEDINA ACOSTA7; ANTÔNIO CARLOS CAMPOS DE CARVALHO8.
1. UERJ- HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL;
2. INC- INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 3.
HEALTH IN CODE SL, A CORUÑA, SPAIN./ UNIVERSIDADE DA CORUÑA, A CORUÑA,
SPAIN., CORUÑA - ESPANHA; 4. INSTITUTO BIOCOR, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL;
5. LANKENAU INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH, PHILADELPHIA - ESTADOS UNIDOS
DA AMERICA; 6. DEPARTMENT OF CHEMISTRY, UNIVERSITY OF MARY, ST. MARY’S CITY ESTADOS UNIDOS DA AMERICA; 7. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO, MACAÉ - RJ - BRASIL; 8. INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA EM MEDICINA REGENERATIVA/ UFRJ/INC, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL.

Introdução: Variantes do gene MYH7 codificando a cadeia pesada da proteína β-miosina estão
entre as mais frequentemente associados à cardiomiopatia hipertrófica (CMH). O fenótipo depende
do tipo de mutação e sua localização na proteína. Esse trabalho buscou determinar o efeito clínico
da variante MYH7p.Glu903Gln. Métodos: Identificamos pelo sequenciamento de última geração 6
probandos com a variante missense NM_000257.4(MYH7):c.2707G&gt;C(p.Glu903Gln). Rastreamos os
familiares e os portadores (genótipo+) foram avaliados clinicamente em centros quaternários. A partir dos
dados obtidos, inclusive com analise de prontuários, foram construídos os heredogramas. Foi realizado
modelamento 3D da variante.

Resultados: A variante MYH7p.GLu903Gln foi demonstrada como responsável por alterar o campo
eletrostático negativo do domínio S2 da miosina, prejudicando interações com a região da cabeça dessa
proteína no estado de repouso. A variante do alelo descrita atingiu os critérios PS4, PP1_Strong, PM1,
PM2, e PP3 do colégio americano de genética médica e genômica e da Associação de Patologia Molecular
para patogenicidade. O fenótipo predominante foi a hipertrofia septal assimétrica, detectada e expressa
mais precocemente no sexo masculino (16±11.9 vs 41±13.2 anos em mulheres, p&lt;0.001). Indivíduos com
genótipo+ apresentaram baixo risco de morte súbita (MSC) pelo escore de ESC-SCD, porém, observamos
uma elevada incidência de eventos fatais nas famílias (12/44), incluindo 13,6% de MSC. Eventos fatais
relacionados à morte súbita, insuficiência cardíaca e de origem cardiovascular não especificada, foram
observados na maioria das famílias durante o período de 6.5±9.1 anos de acompanhamento, com
mortalidade de 30% vs 10% aos 40 anos em homens e mulheres respectivamente (p=0.05). Conclusões:
O estudo permitiu a reclassificação de patogenicidade da variante MYH7p.Glu903Gln de CMH,
atualmente considerada benigna, para provavelmente patogênica, permitindo sua inclusão no rol
de genes utilizados para o rastreamento em probandos e em cascata de seus familiares. Estudos
posteriores serão necessários para avaliar a discrepância observada entre a estimativa pelo
escore de risco e incidência de morte súbita inesperada.
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CAROTÍDEO

SARAH CAROLINE MARTINS SAUCEDO; KÁTIA REGINA DA SILVA; LAISA DE
ARRUDA SILVA; VANIA NASCIMENTO; MARCIA MITIE NAGUMO; JESSICA
MORETO CRIVELARI; ROBERTO COSTA.
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: As vantagens dos estudos prospectivos multicêntricos são indiscutíveis.
Para garantir que a condução desses estudos seja bem-sucedida, é necessário
superar alguns desafios tecnológicos e logísticos, especialmente, em relação à
infraestrutura para coleta e gerenciamento de dados.
Objetivos: Descrever as etapas utilizadas para implementar um estudo prospectivo
e multicêntrico de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis de indicadores de
qualidade assistencial e desfechos reportados por pacientes.
Métodos: Estudo prospectivo realizado em seis hospitais de São Paulo, com coleta
de dados em três momentos (hospitalização cirúrgica, 30 e 180 dias após a alta). A
infraestrutura do estudo envolveu as etapas: (1) Desenvolvimento do banco de dados
no REDCap; (2) Parametrização de funcionalidades específicas; (3) Configuração
dos acessos ao banco para cada centro coparticipante; (4) Definição dos níveis
hierárquicos dos usuários; (5) Definição de regras de governança, segurança e
proteção dos dados; (6) Treinamento dos centros coparticipantes; (7) Desenvolvimento
de relatórios de dados; (8) Monitoramento da qualidade dos dados; (8) Construção de
queries para correção de problemas de consistência dos dados; (10) Construção de
dashboards para monitorar os indicadores do estudo.
Resultados: A infraestrutura do banco de dados contempla 12 formulários eletrônicos
perfazendo um total de 412 variáveis. Mais de 30 usuários simultâneos acessam o
banco de acordo com seus privilégios pré-especificados. A coleta de dados tem sido
realizada pelos métodos on-line e off-line (REDCap Mobile App). Foram criados 91
relatórios automatizados e 20 regras de qualidade para permitir o monitoramento de
dados em tempo real. De jan/2020 a ago/2021 foram incluídos 2.193 pacientes, sendo
56,3% submetidos a implante inicial, em sua maioria, de marca-passo atrioventricular
(63,5%). Dentre os participantes, 65% já cumpriram todas as etapas do estudo, que
tem previsão de conclusão em fevereiro de 2022.
Conclusão: Este estudo demonstra como soluções padronizadas podem ser aplicadas
na implementação de bancos de dados prospectivos e multicêntricos, permitindo a
criação de uma estrutura reutilizável, com baixo custo e eficiência.
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IVABRADINA COMO TRATAMENTO DE TAQUICARDIA JUNCIONAL ECTÓPICA
CONGÊNITA DE DIFÍCIL CONTROLE EM PACIENTE DE 3 MESES DE VIDA

JOSE MIGUEL CAYO MONTES; JOSÉ CARLOS PACHÓN-MATEOS; JUAN
CARLOS ZERPA ACOSTA.

NATÁLIA MIATELO GIMENEZ FERREIRA; MÁRCIO JANSEN DE OLIVEIRA
FIGUEIREDO; FERNANDO PIZA DE SOUZA CANNAVAN; ANA PAULA
DAMIANO; MARIANA ABREU DE ANDRADE; GIULIA CARDOSO MASOTTI.

HOSPITAL DO CORAÇÃO, SAO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A síndrome do seio carotídeo (SSC) aumenta a morbidade e mortalidade. Relatamos
o caso de uma paciente de 66 anos com episódios de pré sincope e síncope precedidos de
náuseas, tontura e escurecimento visual, relacionado com mudanças na posição da cabeça,
exame físico normal, eletrocardiograma e holter de 24 horas sem alterações, ecocardiograma
normal, Tilt teste mostra assistolia >3 segundos e síncope após realizar massagem do seio
carotídeo, a ultrassonografia de carótidas identificou pequenas áreas de ateromatose calcificada
em bulbos carotídeos, realizado estudo eletrofisiológico (EEF) sem achados anormais, foi
realizado estudo cardioneurofuncional onde se observou acentuada resposta cardioinibitoria
à estimulação vagal extracardíaca (EVEC), se reproduziu assistolia de 5,8 segundos durante
massagem do seio carotídeo (MSC) direito, essas respostas foram revertidas após infusão de
atropina. Baseado nesses achados optou-se por realizar a cardioneuroablacão (CNA) como
alternativa ao implante de marcapasso, obtendo-se excelente resultado imediato. Métodos:
Modular a resposta cardioinibitoria, desencadeada pela estimulação do seio carotídeo.
Mapeamento das regiões de gânglios parassimpáticos cardíacos (ninhos de FA) com
o sistema eletroanatômico identificando potenciais fracionados. Posteriormente essas
áreas são tratadas com ablação por radiofrequência (RF), reduzindo-se desta forma a
influência vagal sobre o nó sinusal e nó AV, suprimindo a resposta vagal cardioinibitoria.
A EVEC é utilizada durante o procedimento para avaliar passo a passo a resposta à CNA
e ao final do procedimento confirma a denervação vagal. Resultados: Foi observado
um aumento da frequência cardíaca 60→79bpm, aumento do ponto Wenckebach
130→167bpm. Tilt teste realizado após 12 meses de evolução, incluindo-se MSC, não
mostrou assistolia nem síncope, no acompanhamento a longo prazo a paciente esta
assintomática. Conclusões: A SSC com reposta cardioinibitoria pode ser tratada por
CNA, sem implante de marcapasso. A estimulação vagal extracardíaca é fundamental
para avaliar a denervação vagal passo a passo. O teste de atropina é importante na
seleção do paciente e para antecipar o resultado.

UNICAMP, CAMPINAS - SP - BRASIL.
A taquicardia juncional ectópica (JET) é uma arritmia desencadeada por foco de
automaticidade anormal na região da junção atrioventricular. Rara, é mais comum
na infância e é caracterizada por frequências cardíacas persistentemente altas,
podendo ocasionar taquicardiomiopatia. Pode ocorrer em pacientes com coração
estruturalmente normal (JET crônica idiopática) ou relacionada à cardiopatia
congênita. Embora existam vários antiarrítmicos disponíveis para controle desta
doença, sendo os principais Amiodarona e Propafenona, seu manejo é difícil, sendo,
também, pouco responsiva à cardioversão. Relatamos o caso de uma criança do
sexo feminino com diagnóstico de cardiopatia estrutural intraútero (ultrassonografia
morfológica), evoluindo com nascimento pré termo (33 semanas), com diagnóstico
de JET, tratada com Amiodarona e Propranolol desde o nascimento. O primeiro
ecocardiograma evidenciou disfunção biventricular com fração de ejeção de ventrículo
esquerdo (FEVE) de 44% (Simpson), persistência de canal arterial e forâmen oval
pérvio. Após múltiplas procuras ao pronto atendimento e internações subsequentes
por quadro de descompensação clínica, além de desenvolvimento de hipotireoidismo
secundário ao uso de Amiodarona, optou-se por introdução de Ivabradina na dose de
0,25mg/Kg/dia. Apresentou melhora clínica, com reversão para ritmo sinusal e melhora
considerável de FEVE (para 55% cerca de 2 meses após introdução de Ivabradina,
e 68% atualmente). A Ivabradina é um antiarrítmico de nova geração que atua como
inibidor das células de marcapasso cardíaco, sendo utilizada para tratamento de
controle de frequência em pacientes com ritmo sinusal. Recentemente, há relatos na
literatura de bom controle de JET com o uso desse fármaco em dose de 0,1-0,2mg/
Kg/dia, com reversão para ritmo sinusal e posterior melhora de FEVE, como ocorreu
no caso descrito, sugerindo que este possa ser um tratamento inicial para controle
desta arritmia.
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PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ARTIFICIAL
EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SÃO PAULO

CARDIONEUROABLAÇÃO CONTROLADA POR ESTIMULAÇÃO VAGAL
EXTRA CARDÍACA PARA TRATAMENTO DE BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR
FUNCIONAL

ROBERTO COSTA1; SARAH CAROLINE MARTINS SAUCEDO1; LAISA DE ARRUDA
SILVA1; ALFREDO INACIO FIORELLI1; ANTÔNIO VITOR MORAES JÚNIOR2; LUIZ
FERNANDO FAGUNDES GOUVEA FILHO3; RUBENS TOFANO DE BARROS4; JEFFERSON
DOS SANTOS5; ANDRE MESSIAS GUIMARAES2; CASSIO DA SILVA BALBINO2; LUCIANA
MENDONÇA NASCIMENTO3; JOÃO PEDRO DE SIMONE MELO DE TOLEDO UNGARO3;
MARTINO MARTINELLI FILHO1; KÁTIA REGINA DA SILVA1.

JUAN CARLOS ZERPA ACOSTA; JOSÉ CARLOS PACHÓN-MATEOS; ENRIQUE
INDALÉCIO PACHÓN MATEO; CARLOS THIENE CUNHA PACHÓN; JUAN
CARLOS PACHÓN MATEOS; TASSO JÚLIO LOBO; TOMAS GUILLERMO MARTIN
SANTILLANA PENA; FELIPE AUGUSTO ORTENCIO; RICARDO CARNEIRO
AMARANTE; MARIA ZELIA CUNHA PACHON.

1. INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2.
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO, RIBEIRÃO
PRETO - SP - BRASIL; 3. HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - BRASIL; 4. IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE MARÍLIA, MARÍLIA - SP - BRASIL; 5. IRMANDADE DA SANTA CASA
DA MISERICÓRDIA DE SANTOS, SANTOS - SP - BRASIL.
Introdução: Complicações pós-operatórias impactam negativamente na evolução dos pacientes
podendo causar aumento do tempo de permanência, reoperações, readmissões precoces ou a
morte do paciente. Objetivos: Avaliar a incidência de complicações e mortalidade pós-operatórias
e identificar fatores relacionados à sua ocorrência em pacientes submetidos a implantes iniciais ou
reoperações em Estimulação Cardíaca Artificial (ECA) Permanente. Métodos: Trata-se de uma coorte
prospectiva e multicêntrica constituída por todos os pacientes que foram submetidos a procedimentos
cirúrgicos de ECA em seis hospitais do Estado de São Paulo no período de janeiro/20 a agosto/21.
Os desfechos pesquisados incluíram: complicações e mortalidade hospitalar e nos primeiros 30 dias
após a alta. As complicações foram agrupadas em maiores e menores, segundo critérios de gravidade
e necessidade de intervenção. Após a alta hospitalar, os pacientes foram acompanhados de maneira
remota ou presencial. Empregou-se a análise de regressão logística multivariada para a pesquisa de
fatores de risco. Resultados: Foram incluídos 2.089 pacientes, submetidos a implante inicial (54,9%),
troca de gerador de pulsos (31,3%) ou reoperações em cabos-eletrodos (13,9%). A taxa dos desfechos
estudados e os preditores independentes para sua ocorrência constam da Tabela.

HOSPITAL DO CORAÇÃO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A Cardioinibição parassimpática é uma causa de bloqueio atrioventricular
(BAV) sintomático com sintomas severos que podem ser tratados com implante
de marca passo. Entretanto, em 2005 foi publicado o primeiro trabalho de
Cardioneuroablação (CNA) com o objetivo de atingir denervação vagal através de
ablação por radiofrequência endocárdica removendo a cardioinibição através da
ablação. Objetivo: Estudar o resultado da CNA controlada por estimulação vagal
extra cardíaca (EVEC) em BAV funcional sintomático. Métodos: Estudo prospectivo
e controlado, incluindo 14 pacientes com BAV funcional sintomático e resposta normal
ao teste com Atropina. Submetidos a ablação por radiofrequência Bi atrial da interface
neuro endo miocárdica com cateter irrigado Abbott FlexAbility (30W/42°C/30s), guiada
por eletrogramas endocárdicos filtrados, e mapa eletro anatômico 3D e mapa de
fraccionamento, identificando os Ninhos de fibrilação atrial (NFA) relacionados aos 4
plexos ganglionares (PG) principais. Foi realizada EVEC (5s) ao nível do forame jugular
esquerdo antes, durante e no final do procedimento de ablação, analisando as pausas
induzidas e BAV. O desfecho principal foi atingir completa eliminação das pausas e
BAV induzidos por EVEC. Resultados: A resposta da EVEC Pré-CNA era assistolia
e BAV transitório em todos os pacientes. Pós CNA a resposta a EVEC e atropina foi
completamente eliminada em 12 pacientes. Em 2, persistia uma resposta atenuada
com indução de bradicardia leve e BAV de 1° grau transitório. Foi observado aumento
imediato e sustentado da FC(57.6±11/81,7±12bpm) e do ponto de Wenckebach
(96.7±27/148,5/24ppm), p<0,01. Em seguimento 19,3±11 meses, houve bradicardia
sintomática em 1 paciente e 1 indicação de implante de marca passo. Conclusão: A
denervação vagal da CNA baseada em mapeamento de NFA/PG e ablação bi atrial
guiada por eliminação do efeito vagal induzido por EVEC foi efetiva para eliminar BAV
funcional vagal sintomático. MP foi evitado em 93% dos casos.

Conclusões: Complicações pós-operatórias, relacionadas ao procedimento ou ao perfil clínico dos
pacientes, ocorreram em 5,3% dos casos. O número de comorbidades, a presença de cardiopatia
estrutural e o tipo de procedimento cirúrgico foram identificados como preditores independentes de
complicações pós-operatórias. Em comparação com os casos em que apenas a troca do gerador de
pulsos foi realizada, os implantes iniciais aumentaram a chance de complicações pós-operatórias em
7,6 vezes e as reoperações envolvendo cabos-eletrodos em 6 vezes. A ocorrência de complicação
maior foi um preditor independente de morte hospitalar e nos primeiros 30 dias.
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RECALL CLASSE I DE ATTESTA DR: AVALIAÇÃO PROTOCOLAR DE 315
CASOS COM DOCUMENTAÇÃO DA DISFUNÇÃO

O FENÓTIPO EVOLUTIVO DA CARDIOMIOPATIA ARRITMOGÊNICA DO
VENTRÍCULO DIREITO E O PAPEL DAS NOVAS TÉCNICAS DE MAPEAMENTO
E ABLAÇÃO. RELATO DE CASO

CINTHYA IBRAHIM GUIRAO1; SILVANA ANGELINA D’ORIO NISHIOKA2;
SERGIO FREITAS DE SIQUEIRA2; ANÍSIO ALEXANDRE ANDRADE PEDROSA2;
CAIO VITALE SPAGGIARI2; MARCOS GUILHERME MARTINELLI SACCAB2;
THIAGO OVANESSIAN HUEB2; RAPHAEL DOS SANTOS COUTINHO E SILVA2;
ROBERTO COSTA2; MARTINO MARTINELLI FILHO2.
1. INCOR- HCFMUSP, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2. INCOR- HCFMUSP, NÃO
INFORMADO - SP - BRASIL.
Introdução: Recall de marcapasso (MP) por envolvimento de software são menos
frequentes e desconhecidos. Em 01/2019, a Medtronic anunciou um recall classe I
para alguns modelos de MP. Trata-se de defeito de algoritmo, que pode se manifestar
por falha de estimulação ventricular, cuja taxa de ocorrência é 0,02%. No InCorHCFMUSP foram envolvidos 315 casos. Este estudo se propõe avaliar a dimensão das
complicações desse recall de grande magnitude no InCor, definindo a taxa de ocorrência
da disfunção anunciada e o impacto clínico decorrente de sua presença e das medidas
de segurança sugeridas pelo fabricante. Métodos: Foram recrutados portadores MP
ATTESTA DR anunciados pelo fabricante (grupo recall-GR) e portadores MP ADVISA
DR (grupo controle-GC). Protocolo do estudo: avaliações clínicas e eletrônicas do MP
e Holter 24h em pacientes dependentes de MP no GR, que foram reprogramados para
modo seguro até atualização do software (12/2019). Para o GC, foram considerados
dados clínicos e avaliações MP, extraídos do banco de dados Redcap (fluxograma). Os
desfechos do estudo foram piora clinica e funcional, ocorrência de fibrilação atrial (FA),
óbitos e necessidade de troca de gerador (TG). Os achados foram submetidos à análise
estatística comparativa. Resultados: Foram incluídos 480 pacientes: 315 GR (08/201801/2019) e 165 GC (03/2017-01/2019). Sexo masculino 54% GR e 45% GC; idade média
69±12a GR e 73±11a GC; 79% GR e 70% GC com FEVE preservada. Dos 153 Holter
24h, em 1 paciente (0,65%) documentou-se a disfunção do algoritmo. Em modo seguro
ocorreu aparecimento ou piora de sintomas de IC e aumento da taxa de FA. Ocorreram
32 óbitos no GR e 22 no GC. Em 9 pacientes do GR foi indicada TG e em nenhum do
GC (Tabela). Conclusões: A avaliação protocolar de amostra institucional de grande
magnitude, referente a recall classe I, MP Attesta DR, demonstrou: 1-taxa de ocorrência
de disfunção de algoritmo 30x superior à anunciada pelo fabricante; 2-aumento da taxa de
IC e FA e ocorrência de 9 TG após a reprogramação sugerida pelo fabricante. Os achados
desse estudo revelam a importância de avaliação clínica institucional, independente das
informações do fabricante, porque permite a análise suplementar de riscos e custos.
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BRUNO MOREIRA DOS SANTOS; LAIS DE OLIVEIRA TOLEDO; AFONSO DALMAZIO
SOUZA MARIO; BRUNA GONÇALVES GUSTINELLI; ANDRE LUIZ KUMMER HORA
NASCIMENTO; GUSTAVO FITAS MANAIA; MATHEUS REBELO ABATE; EDUARDO
PELEGRINETI TARGUETA; LEONARDO GONÇALVES MARQUES TAGLIARI;
NATÁLIA QUINTELLA SANGIORGI OLIVETTI; SÁVIA CHRISTINA PEREIRA
BUENO; LUCIANA SACILOTTO; TAN CHEN WU; ESTEBAN WISNIVESKY ROCCA
RIVAROLA; CRISTIANO FARIA PISANI; CARINA HARDY; DENISE TESSARIOL
HACHUL; FRANCISCO DARRIEUX; MAURICIO SCANAVACCA.
INSTITUTO DO CORAÇÃO - HCFMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: O diagnóstico da cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito
(CAVD) em fases iniciais é desafiador e a avaliação evolutiva é fundamental. As
arritmias ventriculares podem necessitar de medicação, implante de CDI e ablação
por cateter. A técnica de mapeamento de ativação tardia isocronal (ILAM) permite
a avaliação funcional da cicatriz por meio de zonas de desaceleração da condução
durante ritmo sinusal. O objetivo deste trabalho é relatar o caso de uma paciente com
síncope arritmogênica, no qual a presença de extensa cicatriz epicárdica no ventrículo
direito (VD) contribuiu para o diagnóstico evolutivo de CAVD e o mapeamento por
ILAM permitiu a ablação bem sucedida. Relato de Caso: Paciente do sexo feminino,
39 anos, apresentou síncope desliga-liga precedida por palpitações. A avaliação
cardiológica inicial foi normal, exceto por estudo eletrofisiológico (EEF) com taquicardia
ventricular sustentada (TVS) polimórfica após isoproterenol, levando ao implante de
CDI. Após 6 anos, apresentou terapias apropriadas por TVS monomórfica. ECG em
ritmo sinusal com inversão de onda T de V1 a V4 e TVS, com padrão de BRE de eixo
ora superior, ora inferior (Fig 1). Pela refratariedade à medicação, reencaminhada ao
EEF e ablação por cateter com mapeamento por sistema CARTOV6. O mapeamento
eletroanatômico de voltagem evidenciou cicatriz extensa no epicárdio do VD, a qual
foi ablacionada, porém com recorrência precoce da TVS. Novo EEF guiado por
potenciais tardios e mapa funcional da cicatriz epicárdica por ILAM evidenciou zonas
de desaceleração sub-tricúspidea e de via de saída do VD, submetidas à ablação, com
sucesso nos últimos 2 anos de seguimento (Fig 2). Apenas com 16 anos de evolução,
o ecocardiograma caracterizou a acinesia focal e o aneurisma de VD. O teste genético
mostrou uma variante de significado incerto em DSG2. A ressonância cardíaca não
pode ser realizada por CDI incompatível. Conclusão: O caso apresentado ilustrou
a importância da realização de exames seriados na suspeita de CAVD. Ademais, a
estratégia de mapeamento por ILAM em ritmo sinusal pode ser complementar e efetiva
na ablação epicárdica para a modificação de substrato em cicatrizes extensas.
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ANÁLISE CLÍNICA DE UMA COORTE DE PACIENTES COM FENÓTIPO
DE FORMA PREDOMINANTE ESQUERDA DE CARDIOMIOPATIA E COM
VARIANTE PATOGÊNICA EM DESMOPLAQUINA.

CONTRIBUIÇÃO DOS MÉTODOS AVANÇADOS DE IMAGEM EM PACIENTE
PORTADOR DE SARCOIDOSE CARDÍACA

NATÁLIA QUINTELLA SANGIORGI OLIVETTI; AMANDA BERGAMO MAZETTO;
LUCIANA SACILOTTO; GABRIELLE D AREZZO PESSENTE; GUILHERME
DAGOSTIN DE CARVALHO; DENISE TESSARIOL HACHUL; CRISTIANO
FARIA PISANI; TAN CHEN WU; ESTEBAN WISNIVESKY ROCCA RIVAROLA;
SÁVIA CHRISTINA PEREIRA BUENO; PEDRO VERONESE; JOSÉ EDUARDO
KRIEGER; ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA; MARIANA LOMBARDI PERES
DE CARVALHO; MAURICIO SCANAVACCA; FRANCISCO DARRIEUX.
UNIDADE DE ARRITMIAS CARDÍACAS - INCOR HCFMUSP, SÃO PAULO - SP
- BRASIL.
Introdução: O avanço dos testes genéticos na prática clínica aumentou a precisão
diagnóstica de cardiomiopatias antes classificadas apenas como não isquêmicas ou
idiopáticas. O fenótipo predominante em pacientes com variantes desmossomais é a
cardiomiopatia arritmogênica de ventrículo direito (CAVD), sendo raro o acometimento
predominante de ventrículo esquerdo (VE). Objetivo: Relatar a nossa experiência a partir
de uma série de casos de pacientes (pcts) com acometimento ventricular predominante
à esquerda (CAVE) em uma coorte de pcts com Cardiomiopatia Arritmogênica (CA) e
comprovação genotípica (Genbra Study) DSP patogênica. Resultados: De 110 pcts
do registro de CA foram selecionados 8 pcts com forma predominante esquerda e
confirmação por genotipagem. A idade média foi de 31 anos na apresentação clinica
inicial, sendo 6 probandos, 5 do sexo masculino. Os pcts apresentaram variantes
patogênicas no gene da desmoplaquina (stop codon) em DSP. Todos os probandos (6/6;
100%) apresentaram dilatação e/ou disfunção de VE. A maioria dos pcts (6/8; 75%) teve
taquicardia ventricular (TV) sustentada na apresentação clínica inicial, sendo que em 2
pcts (2/8; 25%) houve rápida evolução para insuficiência cardíaca grave (IC) e apenas
1 (1/8, 12,5%) paciente teve parada cardiorrespiratória recuperada. No seguimento
médio de 8,7 anos (1 - 20 anos), 6 pcts estão em acompanhamento e 1 teve perda de
seguimento. Em relação ao tratamento farmacológico, 5 (5/8; 62,5%) pcts fizeram uso
de betabloqueador e 4 (4/8; 50%) de antiarrítmicos. A maioria (5/8; 62,5%) necessitou
de ablação de TV, 6 (6/8; 75%) realizaram implante de CDI e 2 (2/8; 25%) apresentaram
choque apropriado. Os pacientes com IC realizaram transplante cardíaco, sendo que
1 foi a óbito por complicações pós-operatórias e 1 segue em seguimento. Apenas 1
paciente de rastreamento familiar segue assintomático. Conclusão: Os pacientes com
CAVE dessa coorte, com variantes genotípicas em DSP (stop codon), de modo previsível,
apresentaram um fenótipo grave, incluindo arritmias ventriculares ameaçadoras à vida e
insuficiência cardíaca progressiva. Estas observações de correlação genótipo-fenótipo
têm se tornado a base para definição diagnóstica, prognóstica e terapêutica.

ITALO BRUNO DOS SANTOS SOUSA; VICTOR HUGO DOS SANTOS SOUSA;
FABIO AUGUSTO DE LUCA; EDINALDO JORGE PIEDADE MALHEIROS; OTÁVIO
AUGUSTO OLIVEIRA DE CARVALHO; VIVIAN DE BIASE; ZAINE OLIVEIRA CALIL;
CINTIA DONÁ BUSATO; HINDALIS BALLESTEROS EPIFANIO; SISSY LARA DE
MELO; ANÍSIO ALEXANDRE ANDRADE PEDROSA; MAURICIO SCANAVACCA.
HOSPITAL SÃO LUIZ - MORUMBI, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Paciente de sexo masculino, 39 anos, procura o pronto-socorro com história de
palpitações de longa data associadas à lipotimia, com eletrocardiograma admissional
em ritmo sinusal com bloqueio atrioventricular de 1º grau, bloqueio de ramo direito e
divisional anterossuperior esquerdo (BRD + BDASE). Epidemiologia e sorologia negativa
para doença de chagas. Ecocardiograma transtorácico mostra fração de ejeção de 45%
e Holter de 24 horas identifica EEVV polimórficas de alta densidade. Em virtude destes
achados, optado em investigação de doença estrutural com ressonância magnética
cardíaca que evidencia: FEVE 41%, aumento de espessura, acinesia e extenso realce
tardio transmural no segmento anterosseptal e inferosseptal basais (IMAGEM 1); foco de
realce tardio subepicárdico inferolateral e anterolateral basais; massa de fibrose estimada
em 21 gramas (18% da massa de ventrículo esquerdo). Com suspeita clínica de doença
cardíaca infiltrativa, paciente segue em investigação de acometimento extracardíaco
com tomografia de tórax que mostra linfonodomegalia mediastinal maior em cadeira
paratraqueal direita alta. Biopsia por mediastinoscopia com anatomopatológico revelou
linfadenite granulomatosa com fibrose não caseosa. Conforme consenso da “Heart
Rhythm Society” publicado em 2014, paciente apresenta diagnóstico clínico de sarcoidose
cardíaca devido provável acometimento cardíaco, sendo iniciado corticoideterapia com
dose de 1 mg/kg/dia em associação à IECA e betabloqueador. Indicado ainda implante de
cardiodesfibrilador implantável atrioventricular com estimulação hissiana por apresentar
bloqueio atrioventricular total durante internação hospitalar, complicação esta associada
com formas mais graves da doença e com maior risco de morte súbita. Prosseguiu no
seguimento ambulatorial com redução de densidade de EEVV e normalização de função
ventricular global após tratamento medicamentoso. Indicado PET/CT após desmame de
prednisona para 0,5mg/kg/dia que mostrou hipermetabolismo glicolítico agora restrito
aos linfonodos mediastinais e hilares pulmonares, que corrobora fortemente diagnóstico
de sarcoidse, mas sem captação ativa em miocárdio, permitindo desmame seguro de
corticoide para 10mg/dia (IMAGEM 2).
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IMPACTO DO USO DE ALTA POTÊNCIA E CURTA DURAÇÃO NA INCIDÊNCIA DE
LESÕES ESOFÁGICAS NA ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA DE FIBRILAÇÃO
ATRIAL

O EFEITO DE ISOLAMENTO DE PRIMEIRA PASSAGEM COM TÉCNICA
DE “HIGH POWER SHORT DURATION”: UM PREDITOR DE SUCESSO NA
ABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL.

GUILHERME GAESKI PASSUELLO; JOSÉ TARCÍSIO MEDEIROS DE
VASCONCELOS; SILAS DOS SANTOS GALVÃO FILHO; CARLOS EDUARDO
DUARTE; JOAO DURVAL RAMALHO TRIGUEIRO MENDES JUNIOR; LUCIENE
DIAS DE JESUS.

FABRÍCIO SARMENTO VASSALLO1; LUCAS LUIS MEIGRE2; EDUARDO
GIESTAS SERPA1; EDEVALDO DA SILVA3; CHRISTIANO LEMOS DA CUNHA1;
DALTON HESPANHOL AMARAL1; FLAVIA PEZZIN1; KARLA LOUREIRO MEIRA1.

C.A.R.E. - CENTRO AVANÇADO DE RITMOLOGIA E ELETROFISIOLOGIA, SÃO
PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A ocorrência de lesões térmicas esofágicas na ablação de fibrilação atrial
é um problema ainda não resolvido. O emprego de ablação por radiofrequência com
alta potência e curta duração surgiu como uma alternativa que potencialmente poderia
reduzir sua ocorrência. O objetivo foi avaliar a incidência de lesões térmicas esofágicas
pelo emprego de ablação por alta potência e curta duração em comparação com a
técnica convencional com baixa potência e longa duração, assim como identificar
potenciais fatores de risco. Método: Foram avaliados retrospectivamente 40 pacientes
(grupo 1) submetidos consecutivamente e previamente a ablação por radiofrequência
com técnica de baixa potência e longa duração (30 W/dragging), no sentido de
identificar lesão térmica esofágica com emprego de endoscopia digestiva alta
realizada nas primeiras 24 h após o procedimento. Os dados foram comparados a uma
amostra de 60 pacientes (grupo 2) submetidos também consecutivamente a ablação
por radiofrequência com emprego de alta potência e curta duração (50 W/5 s), também
submetidos a endoscopia digestiva alta nas primeiras 24 h após o procedimento.
As lesões foram classificadas em duas categorias de acordo com sua gravidade
(categoria 1: eritema/erosão e categoria 2: úlcera). Os dados clínicos, estruturais e
operatórios dos dois grupos foram comparados a fim de identificar potenciais fatores
de risco de lesão. Resultados: No grupo 1, oito pacientes (20%) apresentaram lesão
térmica esofágica, comparado com 15 pacientes (25%) no grupo 2 (p = 0,633). Lesões
de categoria 2 foram observadas em um paciente do grupo 1 e três paciente do grupo
2. Não foram identificados fatores de risco relacionados à ocorrência do desfecho.
Conclusão: O emprego de alta potência e curta duração na ablação de fibrilação atrial
não teve impacto na redução na incidência de lesões térmicas esofágicas quando
comparada à ablação por técnica tradicional.

1. INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, VITORIA - ES - BRASIL; 2.
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA - ES - BRASIL; 3.
ABBOTT DO BRASIL, VITÓRIA - ES - BRASIL.
Introdução: Diferentes resultados são descritos após a ablação da fibrilação atrial e
múltiplos preditores de recorrência estão bem estabelecidos.
Objetivo: avaliar e analisar se o efeito de isolamento de primeira passagem (FPI)
durante a primeira ablação de fibrilação atrial (FA) com alta potência de curta duração
(HPSD) em comparação com baixa potência de longa duração (LPLD) pode impactar
no resultado tardio.
Métodos: estudo observacional retrospectivo, 144 pacientes submetidos à ablação
de HPSD e LPLD. HPSD: 71 pacientes, 50 (70,42%) do sexo masculino, idade média
de 59,73 anos, 52 (73,24%) hipertensão, 44 (61,97%) apneia obstrutiva, 23 (32,39%)
doença arterial, 20 (28,17%) diabetes e 10 (14,08%) acidente vascular cerebral.
CHADS2VASC2 2,57. CT: 73 pacientes, 50 (68,49%) do sexo masculino, idade média
60,7 anos, 53 (72,60%) hipertensão, 41 (56,16%) apneia obstrutiva, 28 (38,36%)
arterial doença, 14 (19,17%) diabetes e 8 (10,96%) acidente vascular cerebral.
CHAD2SVASC2 2.22.
Resultados: A recorrência ocorreu em 33 pacientes (22,92%) aos 12 seguimento de
meses, HPSD com 9 pacientes e LPLD com 24 pacientes. Maior taxa de FPI bilateral
foi observada em pacientes com HPSD com 62 de 71 pacientes em comparação com
17 de 73 pacientes em LPLD (P <0,00001). No final do estudo 62 (87,32%) de 71
pacientes com HPSD estavam em ritmo sinusal em comparação com 49 (67,12%) de
73 pacientes em LPLD (P 0,0039).
Conclusão: a ablação com HPSD produziu taxas mais altas de FPI em comparação
com LPLD. HPSD em comparação com LPLD mostrou uma superioridade na
manutenção do ritmo sinusal em 12 meses. Em pacientes submetidos para a ablação
do protocolo HPSD, o FPI poderia predizer maior taxa de ritmo sinusal em 12 meses
de acompanhamento.
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AQUECIMENTO ESOFÁGICO REDUZIDO NA ABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO
ATRIAL NA ERA DOS CATETERES COM FORÇA DE CONTATO COM TÉCNICA
DE “HIGH POWER SHORT DURATION”.

PREVALÊNCIA E RESOLUÇÃO DE TROMBOS EM APÊNDICE ATRIAL
ESQUERDO RESISTENTE EM PACIENTES COM FIBRILAÇÃO ATRIAL
SUBMETIDOS A INTERVENÇÕES PERCUTÂNEAS.

FABRÍCIO SARMENTO VASSALLO1; LUCAS LUIS MEIGRE1; EDUARDO
GIESTAS SERPA1; CHRISTIANO LEMOS DA CUNHA1; EDEVALDO DA SILVA2;
DALTON HESPANHOL AMARAL1; DALBIAN SIMÕES GASPARINI3; FLAVIA
PEZZIN1; KARLA LOUREIRO MEIRA1.

FABRÍCIO SARMENTO VASSALLO1; LUCAS LUIS MEIGRE1; EDUARDO
GIESTAS SERPA1; CHRISTIANO LEMOS DA CUNHA1; BETINA DUTRA
RESECK WALKER2; ARIANE BINOTI3; DALTON HESPANHOL AMARAL1;
FLAVIA PEZZIN1; KARLA LOUREIRO MEIRA1; DALBIAN SIMÕES GASPARINI4.

1. INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, VITORIA - ES - BRASIL; 2.
ABBOTT DO BRASILB, VITÓRIA - ES - BRASIL; 3. INSTITUTO DO CORACÃO
DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA - ES - BRASIL.

1. INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA - ES - BRASIL;
2. INSTITUTO DO CORACÃO DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA - ES - BRASIL; 3.
MULTISCAN MEDICINA DIAGNÓSTICA, VITÓRIA - ES - BRASIL; 4. INSTITUTO
DO CORACÃO DO ESPÍRITO SANTOT, VITÓRIA - ES - BRASIL.

Introdução: A ablação com fibrilação atrial (FA) é um tratamento alternativo à terapia
médica. A complicação mais temida é a fístula átrioesofágica. Métodos: Análise
observacional retrospectiva de 355 pacientes consecutivos submetidos a primeira
ablação de FA. O grupo de longa duração e baixa potência (LPLD) continha 158
pacientes, com 121 (76,58%) tendo FA paroxística que foi submetido a ablação com
potência de 20 / 30W (parede atrial esquerda anterior e posterior), fluxo de 17mL /
min e uma força de contato de 10-30 g por 30 s. O grupo de alta potência de curta
duração (HPSD) continha 197 pacientes, com 113 (57,36%) com FA paroxística
que foi submetido a ablação a 45 / 50W de potência com um força de contato de
8–15 g / 10–20 ge uma taxa de fluxo de 35 mL / min por 6–8 s na parte anterior
e a parede posterior do átrio esquerdo, respectivamente. Ambos os grupos tiveram
as veias pulmonares isoladas e o flutter atrial foi ablacionado quando necessário.
Para pacientes que não estão em ritmo sinusal, cardioversão foi realizada antes da
ablação. Resultados: Não houve complicações. Grupo LPLD: tempo atrial esquerdo
118,74 min, total 145,32 min, tempo de radiofrequência 4317,99 s, raio-X 13,42 min e
elevação do temperatura luminal esofágica (TLE) em 132 (84,53%) pacientes. Grupo
HPSD: átrio esquerdo tempo 72,16 min, total 93,76 min, tempo de radiofrequência
1511,29s, raio-X 7,6 min e LET elevação em apenas 75 (38,07%) pacientes. Uma taxa
significativamente maior de isolamento de primeira passagem foi observada em HPSD
em comparação com LPLD, 77,16% versus 13,29%, respectivamente. Recorrência
ocorreu em 64 (40,50%) e 32 (16,24%) em 28,45 e 22,35 meses na DMLP e pacientes
com HPSD, respectivamente. No LPLD, 10 pacientes foram submetidos à endoscopia,
e um (10%) apresentava eritema leve e inHPSD, 13 realizaram a endoscopia, sendo
dois (15,38%) pacientes apresentando eritema leve. Conclusão: a técnica HPSD em
comparação com a técnica LPLD mostrou-se significativa tempos de radiofrequência
e fluoroscopia reduzidos, maior taxa de isolamento de primeira passagem, menor taxa
de recorrência e elevação da temperatura esofágica e também pode ter uma proteção
efeito evitando lesão esofágica incidental devido a esses achados.
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ABLAÇÃO POR CATETER DE EXTRASSÍSTOLES VENTRICULARES
EXCLUSIVAMENTE POR TÉCNICA DE SCOREMAP: REGISTRO DE ESTUDO.

MELHORES RESULTADOS EM HPSD EM COMPARAÇÃO COM LPLD NA
ABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO: RESULTADOS DE 12 MESES.
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EDEVALDO DA SILVA2; ANDERSON BARCELOS3.

FABRÍCIO SARMENTO VASSALLO1; LUCAS LUIS MEIGRE1; EDUARDO
GIESTAS SERPA1; CHRISTIANO LEMOS DA CUNHA1; EDEVALDO DA SILVA2;
DALTON HESPANHOL AMARAL1; DALBIAN SIMÕES GASPARINI1; CARLOS A.
VOLPONI LOVATTO1.
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1. INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA - ES - BRASIL; 2.
ABBOTT DO BRASIL, VITÓRIA - ES - BRASIL.

Introdução / Objetivo: A ablação de complexos ventriculares prematuros (EVs) é um
desafio na rotina da eletrofisiologia, pois os resultados dependem de fatores como
localização, ferramentas e tecnologias utilizadas. O objetivo do estudo foi analisar o
uso exclusivo da técnica de “pace-mapping” com módulo do Score MapTM, Software
do Ensite Velocity / Precision, e comparar com o sucesso do procedimento, 7 e 30
dias pós-ablação.
Métodos / Resultados: Foram analisados retrospectivamente 50 procedimentos
em 47 pacientes sintomáticos entre janeiro de 2018 e fevereiro de 2020. Ablação
com cateter de ponta irrigada sem sensor de força de contato, potência 40 Watts,
fluxo da bomba 30ml / min. Mapeamento com Duodecapolar em 40 (80%) e cateter
HDGrid em 10 (20%). O sexo feminino tinha 25 anos (53,19%), idade média de
53,5 anos (19-78), hipertensão 27 (57,45%), 7 (14,91%) doença coronariana, 4
(8,51%) miocardite, 2 (4,26%) diabetes e 2 (4,26%) %) pacientes com desfibrilador
implantado. Fração de ejeção média 63,17%. O tempo médio de radiofrequência foi
de 580,58 segundos e o tempo médio de raios-X de 7,74 minutos. A SM mediana foi
de 93,92% e apenas 8 (16%) ablações foram consideradas malsucedidas devido à
manutenção de extrassístoles ou não apresentam redução acentuada do PVC ao final
do procedimento. No acompanhamento de 7 e 30 dias, 9 (18%) e 7 (14%) pacientes
tiveram ablação malsucedida. Todos os pacientes tiveram um escore <95%, foram
submetidos à ablação com sedação consciente, a maioria do sexo feminino, a maioria
das PVCs localizadas no ventrículo esquerdo e tiveram ablação mais extensa.
Conclusão: Score Map é útil como técnica exclusiva para ablação de complexos
ventriculares prematuros com muito bom sucesso agudo e baixas complicações.
Score Map mais de 95% tiveram sucesso elevado. A falha está relacionada à
sedação consciente, sexo feminino, ablação do ventrículo esquerdo e maior tempo
de radiofrequência.
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Introdução: Trombo de apêndice atrial esquerdo (AAE) nas taquiarritmias atriais é
uma das principais causas de acidente vascular cerebral. Estratégias para resolução
do trombo foram recentemente descritas na era dos anticoagulantes orais diretos
(DOAC). Objetivo: determinar a prevalência e as estratégias para resoluçãp de trombos
em AAE durante a terapia antitrombótica oral regular em preparação para realizar a
ablação da fibrilação atrial (FA) e / ou fechamento do AAE. Métodos: Janeiro de 2011 a
dezembro de 2020, acompanhamos prospectivamente 23 pacientes que apresentaram
trombo em AAE. FA persistente em 13 (56,52%), idade mediana de 72,3 anos, 15
(65,22%) mulheres, CHA2DS2VASC 4,13, HASBLED 2,28, 17 (73,91%) hipertensos,
(52,17%) coronariopatas, 9 (39,13 %) eventos tromboembólicos anteriores, 7 (30,43%)
com insuficiência cardíaca e diabetes. Diagnóstico por ecocardiograma transesofágico
(ETE) em 20 (86,96%) e demais por angiotomografia. Rivaroxaban foi utilizado em 11
(47,83%), Dabigatran em 6 (26,09%), 5 (21,74%) com variação terapêutica Varfarina e
1 (4,34%) com Apixaban. A principal estratégia de tratamento foi alterar o mecanismo
de ação da medicação antitrombótica associada a um antiplaquetário, Clopidogrel
75mg ao dia, e realizar ETE 90 dias após. Resultados: A resolução completa do
trombo AAE foi alcançada em 18 (78,26%) pacientes na primeira mudança terapêutica
médica. Do restante, uma segunda abordagem com ajuste de terapia medicamentosa
com prescrição de dose off-label associada ao Clopidogrel apresentou resolução
completa em 3 (13,04%), totalizando uma taxa de sucesso de 91,30% para todos
os pacientes (valor p de 0,001 para sucesso do tratamento). A falha da terapia
antitrombótica mais antiplaquetária ocorreu em 2 (8,7%) pacientes, sendo um com
lodo de AAE e outro com grande trombo em todo AAE e parte do átrio esquerdo.
Conclusão: A modificação do mecanismo de ação dos anticoagulantes orais diretos
em associação ao Clopidogrel demonstra ser bem-sucedida em grande número de
pacientes com trombo atrial esquerdo resistente prévio com e seguro devido às baixas
taxas de eventos adversos.
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Introdução: Diferentes resultados são descritos após a ablação da fibrilação atrial e
múltiplos preditores de recorrência estão bem estabelecidos.
Objetivo: Avaliar e analisar se os pacientes submetidos à ablação pela primeira vez
com fibrilação atrial (FA) com alta potência de curta duração (HPSD) apresentam
melhores resultados em comparação com baixa potência de longa duração (LPLD).
Métodos: Estudo observacional, retrospectivo, 144 pacientes submetidos à ablação
de HPSD e LPLD. HPSD: 71 pacientes, 50 (70,42%) homens, idade média 59,73 anos,
52 (73,24%) hipertensão, 44 (61,97%) apneia obstrutiva, 23 (32,39%) doença arterial,
20 (28,17%) diabetes e 10 ( 14,08%) acidentes vasculares cerebrais. CHADS2VASC2
2,57. TC: 73 pacientes, 50 (68,49%) do sexo masculino, média de idade 60,7 anos,
53 (72,60%) hipertensão, 41 (56,16%) apneia obstrutiva, 28 (38,36%) doença arterial,
14 (19,17%) diabetes e 8 (10,96%) %) traços. CHAD2SVASC2 2.22. Resultados: A
recorrência ocorreu em 33 pacientes (22,92%) no seguimento de 12 meses, destes,
HPSD com 9 pacientes e LPLD com 24 pacientes. No final do estudo 62 (87,32%) de
71 pacientes com HPSD estavam em ritmo sinusal em comparação com 49 (67,12%)
de 73 pacientes com LPLD (P de 0,0039).
Conclusão: HPSD em comparação com LPLD mostrou uma superioridade na
manutenção do ritmo sinusal em 12 meses e uma taxa de recorrência significativamente
menor. Além disso, o menor tempo de procedimento, aquecimento esofágico e tempo
de radiofrequência foram significativamente menores na técnica de HPSD.
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RESULTADOS INICIAIS DO USO ROTINEIRO DE ABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO
ATRIAL COM TÉCNICA DE ALTA POTÊNCIA DE CURTA DURAÇÃO.

SUPERRESPOSTA PRECOCE. RESSINCRONIZAÇÃO COM ESTIMULAÇÃO
DIRETA DE RAMO ESQUERDO E CORREÇÃO DO ATRASO DE
DESPOLARIZAÇÃO DO RAMO DIREITO: RELATO DE CASO

FABRÍCIO SARMENTO VASSALLO1; LUCAS LUIS MEIGRE1; EDUARDO
GIESTAS SERPA1; CHRISTIANO LEMOS DA CUNHA1; EDEVALDO DA SILVA2;
DALTON HESPANHOL AMARAL1; CARLOS A. VOLPONI LOVATTO1; FLAVIA
PEZZIN3; KARLA LOUREIRO MEIRA1; DALBIAN SIMÕES GASPARINI1.
1. INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA - ES - BRASIL; 2.
ABBOTT DO BRASIL, VITÓRIA - ES - BRASIL; 3. INSTITUTO DO CORAÇÃO DO
ESPIRITO SANTO, VITÓRIA - ES - BRASIL.
Introdução: Diferentes resultados são descritos após a ablação da fibrilação atrial
(FA) e múltiplos preditores de recorrência estão bem estabelecidos.
Objetivo: Avaliar e analisar os benefícios da primeira ablação com fibrilação atrial (FA)
com alta potência de curta duração (HPSD).
Métodos: Estudo observacional, retrospectivo, com 212 pacientes submetidos
à ablação de FA de curta duração de alta potência (HPSD). A ablação na parede
posterior do átrio esquerdo foi realizada com 45W com força de contato de 3 a 10
gramas durante 4 a 6 segundos, na parede anterior utilizamos 50W com força de
contato de 5 a 20 gramas durante 4 a 6 segundos e bomba de fluxo de 35ml / min. Os
homens eram 155 (73,11%), idade média 61,73 anos, FA paroxística em 132 (62,26%),
126 (59,43%) hipertensão, 96 (45,28%) apneia obstrutiva, 65 (30,66%) doença arterial,
41 (19,34%) Diabetes e 16 (7,55%) derrames. O tempo médio desde o diagnóstico de
FA até a ablação foi de 20,43 meses CHADS2VASC2 2,51.
Resultados: O tempo médio do átrio esquerdo foi de 72,83 minutos, tempo médio
total do procedimento 94,79 minutos, tempo médio de radiofrequência de 1.723,8
segundos, 76 (35,85%) de elevação da temperatura esofágica, tempo médio de raio X
de 7,58 minutos, efeito de isolamento de primeira passagem bilateral em 168 ( 79,25%)
pacientes e o seguimento médio foi de 22,12 (4 a 36) meses e a taxa de recorrência
após o período de supressão ocorreu em 33 (15,57%) pacientes. As complicações
foram hematomas locais em 62 (29,25%) pacientes, 2 (0,94%) pseudoaneurisma de
artéria femoral, 2 (0,94%) derrames pericárdicos e 1 (0,47%) tamponamento cardíaco
ocorreu após punção transeptal.

RAONI DE CASTRO GALVÃO1; JOAO PAULO VELASCO PUCCI2; OFIR GOMES
VIEIRA2; CARLOS EDUARDO DUARTE3; SILAS DOS SANTOS GALVÃO
FILHO3; JOSÉ TARCÍSIO MEDEIROS DE VASCONCELOS3.
1. CENTRO DE RITMOLOGIA DE BRASÍLIA, BRASILIA - DF - BRASIL; 2. CENTRO
DE RITMOLOGIA DE BRASÍLIA, BRASÍLIA - DF - BRASIL; 3. CARE - CENTRO
AVANÇADO DE RITMOLOGIA E ELETROFISIOLOGIA, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A ressincronização cardíaca já é consagrada há mais de 20 anos para
tratamento de pacientes com insuficiencia cardiaca com fração de ejeção reduzida e QRS
alargado. Mais recentemente, a estimulação direta do feixe de HIS e a estimulação do
ramo esquerdo através da inserção do eletrodo ventricular no septo muscular profundo
vem ganhando força. Relatamos um caso de uma paciente submetida a ressincronização
cardíaca com estimulação direta do ramo esquerdo e correção do bloqeuio de ramo
direito gerado após posicionamento de eletrodo em parede livre do ventriculo direito.
Relato de Caso: Paciente 77a, com miocardiopata dilatada idiopática, FEVE 23%,
dimensões aumentadas de VE, hipocinesia difusa e ausencia de fibrose ou realce tardio
nas paredes do VE a RM. ECG com BRE e QRS 170ms. Internações recorrentes por IC
descompensada. Implantado um Ressincronizador com um eletrodo em região profunda
de septo IV, confirmando a posição com infusão de contraste iodado. Ao eletrograma local
observado potencial de ramo esquerdo. Estimulação unipolar apresentava morfologia
de BRD e eixo QRS preservado e duração 130ms. Pela estimulação seletiva de ramo
esquerdo, optamos por corrigir o atraso de ativação do VD gerada implantando o outro
eletrodo em parede infero-lateral (local de maior atraso de ativação - 95ms). A estimulação
conjunta dos dois eletrodos resultou em QRS final de 108ms e eixo QRS -15°. Em
avaliação no 2° mês de PO, pacte estava em CFI, e ecoTT com incremento de FEVE
para 48% e redução de diâmetros de cavidade de VE. Discussão: A estimulação de
HIS e de ramo esquerdo por inserção de eletrodo em septo profundo é uma alterativa a
ressincronização tradicional por via seio coronário, preservando a estimulação fisiológica
ventricular pelo sistema HIs-Purkinje. A correção completa do BRE original da pcte nos
encorajou a implantar o segundo eletrodo em parede lateral de VD como forma a corrigir
o BRD gerado, permitindo um QRS mais estreito, resultando em resposta clínica mais
importante e num remodelamento ventricular mais precoce.

Conclusão: HPSD apresentou alta taxa de ritmo sinusal durante o seguimento. Além
disso, demonstramos uma baixa taxa de aquecimento esofágico, uma alta taxa de
efeito de isolamento de primeira passagem e curtos tempos de átrio esquerdo, ablação
total e radiofrequência com a técnica HPSD.
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ALTERAÇÕES ELETROCARDIOGRÁFICAS E AUTONÔMICAS EM CRIANÇAS
E ADOLESCENTES COM DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE.

RELAÇÃO ENTRE O ESCORE CHA2DS2-VASC, ÍNDICES DE ONDA P E
PARÂMETROS ECOCARDIOGRÁFICOS EM PACIENTES SEM FIBRILAÇÃO
ATRIAL E SEM DOENÇA VALVAR

ROSE MARY FERREIRA LISBOA DA SILVA; NATHÁLIA MUSSI MONTEZE;
JULIANA GURGEL GIANNETTI; FÁTIMA DERLENE DA ROCHA ARAÚJO; ZILDA
MARIA ALVES MEIRA.
FACULDADE DE MEDICINA DA UFMG, BELO HORI\OBTE - MG - BRASIL.
A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença neuromuscular degenerativa
rara, ligada ao cromossomo X, com acometimento esquelético e cardíaco. Dada a
paucidade sobre o tema, há relevância de estudos acerca do mesmo.
Objetivos: avaliar o perfil clínico, as alterações eletrocardiográficas (ECG) e
autonômicas de crianças e adolescentes com DMD e comparar as últimas com as
de grupo saudável pareado por idade. Métodos: estudo observacional, prospectivo
com 27 pacientes (pts) com DMD (média de idade de 11,9 anos), os quais foram
submetidos à avaliação clínica e laboratorial. O ECG (aumento de 200%) foi avaliado
por 2 observadores independentes. A variabilidade da frequência cardíaca (FC) foi feita
no domínio do tempo (24 h) e da frequência (10 min na posição supina e sentada). O
grupo saudável foi composto de 9 (sexo masculino), com média de idade de 11 anos.
Resultados: a média do diagnóstico foi de 5,6 anos, 12 pts necessitavam de cadeira
de rodas há 4,5 anos e 8 de suporte ventilatório. As médias das variáveis foram de
99,3 bpm; 102/69 mmHg; 0,60 para fração de ejeção (0,34 a 0,71). Estavam em uso de
IECA 18 pts, carvedilol 11, corticoide 22, espironolactona 4. O coeficiente de Pearson
para medidas do ECG foi 0,70-0,97. A relação R/S V1 foi de 1,4 mm; dispersão do
intervalo QT de 35,6 ms e o QT corrigido (Bazett) de 483 ms. QRS fragmentado
nas regiões inferior e lateral alta foi observado em 6 pts, Q patológica nas mesmas
regiões em 8 e distúrbio de condução do ramo direito em 4. Na mudança de posição,
houve aumento da FC (p=0,004), sem alteração da análise espectral da FC (unidades
normalizadas e ms2). Não houve influência do tratamento na variabilidade da FC
em ambos os domínios. Comparando pts com DMD com os saudáveis, as médias
foram de 877,2 e 1826 ms2, respectivamente, para o componente de baixa frequência
(p=0,03); 488,6 e 2188,5 para o de alta frequência (p<0,0001) e de 2,7 e 0,7 para
relação entre os componentes (p=0,002)

AMANDA VANESSA DEMARCHI; LUCIANA VIDAL ARMAGANIJAN; DALMO
ANTONIO RIBEIRO MOREIRA; MARIANE HIGA SHINZATO; KELVIN HENRIQUE
VILALVA; PABLO SANTOS GRAFFITTI; RODRIGO AUGUSTO DE MIRANDA
BERTIN; MURILO AMATO DAVID; MATHIAS ANTONIO HARUNO DE VILHENA;
GUILHERME DAGOSTIN DE CARVALHO.
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: O escore CHA2DS2-VASc é utilizado como preditor de desfecho
cardiovascular mesmo na ausência de fibrilação atrial (FA). Diversos índices de onda
P e parâmetros ecocardiográficos associam-se a maior risco de desenvolvimento
de FA e tromboembolismo, entretanto, há poucos estudos em pacientes sem FA.
Objetivos: Primário - avaliar a associação entre os índices de onda P (duração média
da onda P, desvio padrão, variabilidade, P máxima, P mínima, dispersão de onda P,
voltagem de onda P em DI, índice de Morris, intervalo PR, relação P/PRi e tempo de
ativação da onda P) e escore CHA2DS2-VASc em pacientes sem fibrilação atrial e sem
doença valvar. Secundário: avaliar a associação entre parâmetros ecocardiográficos
[tamanho de átrio esquerdo (AE) e ventrículo esquerdo (VE), fração de ejeção do VE
(FEVE), massa do VE e massa indexada do VE] e escore CHA2DS2-VASc na mesma
população. Métodos: Estudo transversal, descritivo e analítico no qual dados clínicos,
eletrocardiográficos e ecocardiográficos de 132 pacientes sem FA e sem doença valvar
foram coletados e analisados. Os eletrocardiogramas foram digitalizados e as medidas
foram realizadas com o programa CardioCalipers®. Para análise estatística, foram
utilizados os testes do Qui-quadrado, “t” de Student, U de Mann-Whitney e Coeficiente
de Spearman e o nível de significância de 5% foi adotado para todos os testes.
Resultados: O intervalo PR associou-se positivamente com escore CHA2DS2-VASc.
Diâmetro de AE, massa do VE e massa indexada do VE apresentaram associação
positiva com escore CHA2DS2-VASc, enquanto que FEVE apresentou associação
negativa com o mesmo escore (gráfico e tabela). Conclusões: O estudo da associação
entre índices de onda P, parâmetros ecocardiográficos e escore CHA2DS2-VASc
pode ser útil na prática clínica para avaliar pacientes que tendem a ter maior risco
cardiovascular utilizando-se parâmetros clínicos e métodos não invasivos. Este trabalho
traz resultados sobre esta relação que carece de informações em pacientes sem FA.

Conclusões: pts com DMD apresentaram onda R proeminente em V1 e alterações na
região inferolateral alta em 30% dos casos. Houve disfunção autonômica com menor
tônus vagal sem influência do tratamento. Apesar do aumento da FC, não houve
resposta adequada com a mudança de posição.
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BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR TRANSITÓRIO RELACIONADO À LESÃO
TÉRMICA DE ARTÉRIA CORONÁRIA DIREITA DURANTE ABLAÇÃO DO
ISTMO CAVOTRICUSPÍDEO

AMPLITUDE DAS ONDAS F COMO PREDITOR DE TROMBOEMBOLISMO
E DE SUCESSO DA CARDIOVERSÃO ELÉTRICA EM PACIENTES COM
FIBRILAÇÃO ATRIAL PERSISTENTE

LUCIANA VIDAL ARMAGANIJAN; CRISTIANO DE OLIVEIRA DIETRICH;
GUILHERME DAGOSTIN DE CARVALHO; ANDRÉ SOARES MARIA; CAROLINA
ISABEL SILVA LEMES; MARCEL PEREIRA MOUSSA; OLIVIA SHELLARD
JUNQUEIRA FRANCO; RODRIGO CALIGARIS CAGI.

RENAN TEIXEIRA CAMPELO; LUCIANA VIDAL ARMAGANIJAN; DALMO
ANTONIO RIBEIRO MOREIRA; MATHEUS KISZKA SCHEFFER; GUILHERME
DAGOSTIN DE CARVALHO.

REDE D’OR SÃO LUIZ, SÃO PAULO - SP - BRASIL.

INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA, SÃO PAULO - SP - BRASIL.

Descrição do caso: Paciente feminina, 70 anos, foi encaminhada para ablação eletiva de
flutter atrial paroxístico. Estimulação em porções septal e lateral do AD confirmou a condução
bidirecional através do ICT. Aplicações foram realizadas no ICT médio (6h na projeção
OAE) durante a estimulação do seio coronário proximal (potência 70W e temperatura alvo
60°C). Aos 18 segundos de aplicação, houve aumento súbito do intervalo PR seguido
por BAV de segundo grau tipo I, o que motivou a interrupção da aplicação com retomada
imediata da condução AV (Figura 1). ECG registrado logo após o término da aplicação
mostrou alterações discretas de ST nas derivações inferiores com resolução completa após
segundos. Angiografia coronária mostrou proximidade da artéria coronária direita (ACD)
com o cateter de ablação (3,7mm). O cateter foi então posicionado na porção septal do
ICT (5h em OAE) e novas aplicações foram realizadas (Figura 2). Bloqueio bidirecional foi
obtido e não houve alterações na condução AV ou anormalidades ST-T durante a ablação
nesta posição. Discussão: Os mecanismos de BAV durante a ablação do ICT incluem
lesão direta do NAV ou seus ramos, oclusão da ACD, aumento da atividade vagal e trauma
mecânico direto. No presente caso, a proximidade com a ACD sugere que dano térmico
transitório à ACD e seus ramos seja o mecanismo mais provável. Alterações discretas de
ST foram observadas nas derivações inferiores logo após o término da RF, seguido por
resolução completa em segundos. A aplicação continuada nesta região poderia ter resultado
em BAV avançado e alterações eletrocardiográficas isquêmicas mais significativas.
Especulamos que a lesão térmica pela radiofrequência próxima à ACD reduziu o fluxo
sanguíneo nos ramos distais, causando isquemia miocárdica transitória principalmente no
território do NAV. Conclusões: Este caso ilustra a importância do monitoramento contínuo
da condução AV durante a ablação do ICT. Prolongamento do PR pode ser um sinal precoce
de envolvimento de ACD antes de alterações significativas de ST-T. Isso é particularmente
importante considerando que as alterações isquêmicas do ECG podem ser obscuras
durante a estimulação do seio coronário em pacientes em ritmo sinusal.

Introdução: A fibrilação atrial (FA) é classificada em dois tipos de acordo com a
amplitude das ondas fibrilatórias (f) em: FA de ondas finas (FAf) e FA de ondas grossas
(FAg). Objetivos: Correlacionar a amplitude das ondas f com variáveis clínicas,
laboratoriais, eletrocardiográficas e ecocardiográficas que indicam alto risco de
tromboembolismo e avaliar o seu impacto no sucesso da cardioversão elétrica (CVE).
Métodos: Estudo retrospectivo, observacional, no qual 57 pacientes com FA não
valvar persistente submetidos a CVE foram avaliados. Aferiu-se a amplitude máxima
das ondas f na derivação V1, promovendo classificação em FAg quando f ≥ 1,0 mm e
FAf para f ˂ 1,0 mm. Os achados foram correlacionados com as variáveis indicadas.
Resultados: FAg (n = 35) associou-se a maior sucesso na CVE (94,3% vs 72,7%, p
= 0,045; sensibilidade 71,4% e especificidade 62,5%, AUC = 0,74, p = 0,03) mesmo
após ajuste para variáveis como idade e IMC (p = 0,026, Exp(B) = 11,8). Pacientes
com FAf (n = 22) necessitaram mais choques e maior energia para reversão ao ritmo
sinusal (2,6±1,1 vs 1,87±0,9, p = 0,019; 178±55,2 vs 140±40,2J, p = 0,027). Não
houve associação significativa entre a amplitude das ondas f e parâmetros clínicos,
ecocardiográficos e laboratoriais. Conclusões: A amplitude de f não se associa
a parâmetros ecocardiográficos, clínicos e laboratoriais que indicam alto risco de
tromboembolismo. FAg associa-se a maior chance de sucesso na reversão ao ritmo
sinusal de por meio da CVE. Maior número de choques e energia são necessários para
reversão ao ritmo sinusal em pacientes com FAf.
Gráfico 1 - Curva ROC da máxima amplitude de f em V1 como preditora de sucesso
da CVE. Gráfico 2 – Número máximo de choques aplicados em cada grupo e energia
cumulativa necessária para reversão ao ritmo sinusal.
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PREDITORES DE ARRITMIA VENTRICULAR MALIGNA EM PACIENTES
COM MIOCARDIOPATIA HIPERTRÓFICA E CARDIODESFIBRILADOR
IMPLANTÁVEL

TAQUICARDIA VENTRICULAR POLIMÓRFICA DESENCADEADA POR
EXTRASSÍSTOLE VENTRICULAR DE ACOPLAMENTO CURTO ASSOCIADA
A PROLAPSO DE VALVA MITRAL
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INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A morte súbita cardíaca é uma das complicações mais temidas em portadores
de Miocardiopatia Hipertrófica (MCH) e geralmente decorre de eventos arrítmicos
ventriculares. Acomete principalmente jovens e atletas e pode ser a primeira manifestação
clínica da doença, justificando a importância da avaliação dos fatores de risco que possam
estratificar e identificar os pacientes que mais se beneficiam do Cardiodesfibrilador
Implantável (CDI). Objetivos: Avaliar em uma amostra de pacientes em centro terciário
de referência cardiológica os fatores clínicos ou de exames complementares associados à
ocorrência de evento arrítmico grave em pacientes portadores de CHM e CDI. Métodos:
Trata-se de uma coorte retrospectiva cuja amostra foi dividida em dois grupos: Grupo I Pacientes que receberam choque apropriado ou Terapia Antitaquicardia (ATP) pelo CDI +
pacientes cuja indicação do CDI se deu por prevenção secundária e Grupo II – Pacientes
que não apresentaram terapia pelo CDI. Além de variáveis clínicas e ecocardiográficas,
foi também calculado o HCM-Risk-SCD (escore de risco proposto pela diretriz europeia).
Resultados: 180 pacientes (idade 51,3±12,9 anos, N=55 no grupo I e N=125 no grupo II)
foram avaliados. Diferença estatisticamente significativa foi observada entre os grupos em
relação aos seguintes fatores de risco: espessura do septo (p < 0,001), HCM_Risk_SCD
(p < 0,001) e DDFVE (p = 0,008) – tabela 1 e figura 1. Na analise univariada, PCR prévia
(p < 0,001), sincope (p = 0,001), história familiar de MS < 40 anos (p = 0,005), TVNS (p =
0,001) e prevenção secundaria (p < 0,001) associaram-se a maior ocorrência de eventos
arrítmicos (p = 0,019). Na análise multivariada, sincope, história familiar de MS < 40 anos
e TVNS constituíram fatores preditores independentes de eventos arrítmicos – tabela 2.
Conclusões: Sincope, história familiar de morte súbita em idade precoce e TVNS foram
preditores independentes de eventos arritmicos ventriculares na população estudada.
Maiores estudos são necessários para confirmar os resultados.
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Descrição do caso: Paciente feminina, 29 anos, foi admitida por perda transitória da
consciência em decúbito dorsal, sem pródromos e com recuperação espontânea após 5
minutos. Negava dor torácica, dispneia e palpitações. Não foram relatadas comorbidades ou
história familiar de morte súbita cardíaca (MSC). O exame físico revelou clique mesossistólico
seguido por sopro sistólico mais audível em ápice, com aumento com manobra de handgrip
e elevação de membros inferiores e redução com manobra de Valsalva; ECG mostrou ritmo
sinusal e ectopias ventriculares (EV) frequentes com morfologia de BRD; Holter de 24h
demonstrou 11.331 EV monomórficas e 79 episódios de TVNS polimórfica rápida. Todos
os episódios TVNS foram desencadeados por EV com a mesma morfologia com intervalo
de acoplamento curto (260ms) (Figura 1); ecocardiograma mostrou FEVE preservada sem
alterações da contratilidade miocárdica segmentar, valva mitral espessada com prolapso
de ambas as cúspides, disjunção do anel mitral (14mm) e regurgitação mitral leve (Figura
2). Ablação por cateter foi indicada. O mapeamento do ventrículo esquerdo foi realizado
com cateter de ponta irrigada, com auxílio de ecocardiograma intracardíaco e sistema
eletroanatômico tridimensional, via acesso retroaórtico. A ativação mais precoce foi registrada
no músculo papilar posteromedial com potenciais bipolares no cateter de ablação precedendo
a EV em 40ms. RF foi aplicada nesta posição com término imediato das arritmias (Figura
3). Holter 24h realizado após 6 meses não mostrou recorrência das arritmias. Discussão:
O risco estimado de MSC em pacientes com PVM é de 0,2%-0,4%/ano, principalmente
associado à presença de arritmias ventriculares. Fatores de risco incluem sexo feminino,
comprometimento de ambos os folhetos e disjunção do anel mitral. A ablação por cateter é
indicada nos casos em que os gatilhos de TV ou FV podem ser mapeados e identificados ou
para TV por reentrada relacionada à fibrose. Conclusão: Descrevemos um caso de TVNS
polimórfica desencadeada por EV com intervalo de acoplamento curto em paciente com
PVM. Este caso ilustra a ocorrência de arritmias ventriculares malignas nessa população.
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DIFERENÇAS CLÍNICAS, DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, DO TESTE DE
INCLINAÇÃO E DAS RECORRÊNCIAS EM PACIENTES COM SÍNCOPE
REFLEXA: INFLUÊNCIA DO SEXO.

AVALIAÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS EM PACIENTES COM APNEIA DO
SONO APÓS O USO DO CPAP.

ROSE MARY FERREIRA LISBOA DA SILVA1; ANA BEATRIZ MACIEL VIEIRA1;
CAROLINA DINIZ ALVARENGA2; NAYARA JASSANAN RESENDE DOS SANTOS1;
LAILLA MARILIA SANTOS MESQUITA1.

MILENA MARTINS MARTINI; CRISTINA NADJA MUNIZ LIMA DE FALCO.
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MOGI GUAÇU - SP - BRASIL.

Síncope reflexa constitui o tipo mais comum e inclui a vasovagal e a hipotensão
postural, segundo as orientações práticas das diretrizes europeias de 2018. As
diferenças entre os sexos em pacientes (pts) com síncope reflexa não foram assaz
investigadas, constituindo o objetivo deste estudo. Métodos: estudo retrospectivo
de 352 pts com história clínica de síncope reflexa, encaminhados para o teste de
inclinação (TI), após avaliação laboratorial por seus médicos assistentes. Foram
submetidos à avaliação clínica e ao TI, o qual foi feito a 70 graus sob monitoramento
digital para análise espectral da frequência cardíaca (FC). Resultados: a média da
idade foi de 48,7 anos; 211 mulheres; 142 com trauma físico; escore de Calgary de -0,9;
último episódio de síncope há 37,5 dias. Comparando os sexos feminino e masculino,
a idade foi de 46,7 e 51,8 anos (p=0,02), respectivamente; a FC basal foi de 70,1
versus 64,8 bpm (p<0,0001), pródromos em 70% dos pts (65,4% mulheres, p=0,002),
com diferença quanto a náuseas/vômitos, mais frequente em mulheres (p=0,03).
Não houve diferença quanto ao número de episódios, trauma e proporção de outros
exames complementares. A frequência de resposta positiva ao TI foi semelhante entre
os sexos, sem diferença quanto aos padrões de resposta vasovagal, contudo com
hipotensão postural em 26,5% das mulheres e 37,4% dos homens (p=0,005). Houve
diminuição da ação vagal e aumento da relação dos componentes baixa frequência/
alta frequência (p<0,0001) com o TI em toda casuística, sem diferença entre os
sexos. Durante a mediana de seguimento de 12 meses (intervalo interquartil 4-36),
semelhante entre os sexos, a recorrência de episódios superior a 3 foi de 62,5% nas
mulheres e 56% nos homens, com valor-p de 0,98 (Log-rank, curva de Kaplan-Meier).
Conclusões: as mulheres foram mais jovens, apresentaram mais pródromos, com
predomínio de náuseas/vômitos. A proporção de resposta positiva ao TI foi semelhante
entre os sexos, com maior frequência de hipotensão postural nos homens. Apesar da
FC mais elevada nas mulheres, não houve diferença na análise espectral da FC. A taxa
de recorrência foi semelhante entre os sexos.

Introdução: Introdução: A apneia obstrutiva do sono (AOS) é uma síndrome que
resulta da obstrução das vias aéreas superiores durante o período de sono, levando
à hipoxemia. As palpitações noturnas associadas ao ronco são queixas frequentes
nos pacientes com AOS, levando à fragmentação do sono. Existem diversos estudos
que correlacionam AOS com eventos cardiovasculares, principalmente arritmias,
inclusive Fibrilação Atrial. A hipoxemia noturna também está relacionada ao aumento
do tônus vagal, diminuição da frequência cardíaca e distúrbios de condução, além de
risco aumentado de morte súbita. Objetivo: Avaliar as arritmias durante os períodos
de apneia e a resposta após o uso otimizado do aparelho para pressão positiva nas
vias aéreas superiores (CPAP). Métodos: Os pacientes com suspeita clínica para
AOS foram prospectivamente selecionados para fazer exames de Polissonografia
e Holter de 24 horas simultaneamente, para diagnóstico de AOS, sendo repetidos
ambos os exames após o uso otimizado do CPAP. Resultados: 15 pacientes com AOS
diagnosticada fizeram uso otimizado do CPAP; um deles desistiu do tratamento, não
completando a avaliação. Dos 14 pacientes avaliados, constatou-se o declínio no
índice de apneia-hipopneia (determinada pela somatória das apneias e hipopneias
por hora de sono) em 12 pacientes (de grau acentuado para leve ou moderado), além
da diminuição do número de dessaturações em 69%.  As arritmias mais comuns no
primeiro exame de Holter foram: extrassístoles (ES) ventriculares e supraventriculares
-100%, taquicardia sinusal (TS) -78,5%, taquicardia atrial (TA) não sustentada -14,2%,
taquicardia ventricular (TV) não sustentada com 05 batimentos em um único paciente.
As pausas &gt; 2,5 segundos em 04 pacientes. As ES ventriculares com bigeminismo
eram 18%. Nos 12 pacientes que apresentaram redução no índice de apneia, houve
diminuição concomitante na densidade de arritmias: de ectopias (ES) em média 65%
(períodos de bigeminismo foi reduzido em 95%), TS em 90%, TA em 75% e a TV e
pausas em 100%, após o uso do CPAP (p&lt;0,05). Dois pacientes não apresentaram
diminuição significativa no índice de apneia e na densidade de arritmias. Conclusão:
O uso otimizado do equipamento CPAP resultou na diminuição do índice apneia/
hipopneia e das arritmias em 85,7% dos pacientes avaliados. Esses dados confirmam
a associação da AOS com arritmias e a necessidade de intervenção para redução
desses eventos.
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Fundamento: O estudo eletrofisiológico pode auxiliar no diagnóstico da síncope arrítmica. O
prognóstico dos pacientes com síncope de acordo com o achado no estudo eletrofisiológico
ainda é questão de estudo. Objetivo: Avaliar a sobrevida dos pacientes com síncope
inexplicada submetidos a estudo eletrofisiológico de acordo com seus achados e identificar
preditores clínicos e eletrofisiológicos de morte por todas as causas. Métodos: Estudo
de coorte retrospectivo, que incluiu pacientes com síncope de provável causa arrítmica,
submetidos a estudo eletrofisiológico de 2009 a 2018. Uma análise de regressão logística
de Cox foi realizada para identificar fatores prognósticos independentes de mortalidade
por todas as causas. Resultados: Incluímos 383 pacientes em nosso estudo. Durante
um seguimento médio de 59 meses, 84 (21,9%) pacientes morreram. O grupo com
pior sobrevida foi o grupo com Split His, seguido do grupo com taquicardia ventricular
sustentada e intervalo HV ≥ 70ms, respectivamente (P= 0.001; P= <0.001; P= 0.03). O
grupo com taquicardia supraventricular não mostrou diferencias quando comparado com o
grupo controle (P= 0.87). Na análise multivariável, preditores de mortalidade por todas as
causas foram Idade (OR 1.06; 1.033-1.078; P= <0.001); Insuficiência cardíaca congestiva
(OR 1.82; 1.05-3.153; P= 0.033); Split His (OR 3.7; 1.27-10.80; P= 0.016); e Taquicardia
ventricular sustentada (OR 1.84; 1.021-3.325; P= 0.04). Conclusões: Pacientes com Split
His tiveram a pior sobrevida, seguidos de aqueles com taquicardia ventricular sustentada, e
do grupo com intervalo HV ≥ 70ms, quando comparados com o grupo controle. Fatores de
risco independentes para mortalidade total foram idade, insuficiência cardíaca congestiva,
Split His e indução de taquicardia ventricular sustentada. Figura: Comparação das curvas
de sobrevida livre de morte por todas as causas entre os quatro grupos estudados e o grupo
de controle. SVT: supraventricular tachycardia; VT: ventricular tachycardia. Tabela: Análise
multivariada de preditores independentes de morte por todas as causas. CHF: congestive
heart failure. VT: ventricular tachycardia.
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RENAN TEIXEIRA CAMPELO; DALMO ANTONIO RIBEIRO MOREIRA.
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Introdução: A ocorrência de síncope é relacionada a mortalidade em portadores de
bloqueio de ramo esquerdo (BRE), mas estes representam um grupo heterogêneo de
indivíduos. Dentre os escores de risco para síncope, é consenso que as anormalidades
eletrocardiográficas e a presença de cardiopatia subjacente são fatores proeminentes.
Porém, não existe aprofundamento direcionado a essa população e pouco há que se
agregue ao julgamento clínico nesses casos, até que o estudo eletrofisiológico (EEF)
seja feito. Objetivos e métodos: Este foi um estudo transversal que incluiu pacientes
com síncope e BRE submetidos a EEF em um hospital terciário especializado
em Cardiologia, com o objetivo de avaliar a associação entre os parâmetros de
eletrocardiograma (ECG) ao prolongamento do intervalo HV no EEF. Resultados:
94 pacientes consecutivos foram elegíveis para a análise final. A idade média foi de
63,1 ± 11,9 anos, com predomínio do gênero masculino (68,1%). Quanto as principais
comorbidades, a prevalência de tabagismo foi de 39,3%, hipertensão 84%, diabetes
mellitus (DM) 29,7%, doença arterial coronária (DAC) 28,7% e fração de ejeção do
ventrículo esquerdo (FEVE) reduzida (≤ 40%) 48,9%. Na análise univariada, FEVE
≤ 40% aparentou importância que não foi confirmada após regressão logística. Os
valores de QRS médio ≥ 165 milissegundos (ms) (odds ratio [OR] 7,7 – valor de
p [p] < 0,001) e de intervalo PR ≥ 220 ms (OR 7,10 – p < 0,005) foram preditores
independentes para intervalo HV ≥ 70 ms. No subgrupo de pacientes com este
desfecho, o QRS médio foi de 170,88 ± 26,81 ms, significativamente maior do que
no grupo controle. Outros dados analisados não foram sistematicamente associados
ao desfecho. Conclusão: Em pacientes com síncope e BRE, a duração do QRS e a
do intervalo PR foram preditores independentes de intervalo HV aumentado no EEF.
Pesquisas em maior escala são necessárias para confirmação subsequente.
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Introdução: Bloqueios atrioventriculares (BAV) por hipertonia vagal são frequentes e
podem necessitar tratamento. Ablação de plexos ganglionares cardíacos através da
cardioneuroablação (CNA) é alternativa eficaz. Objetivo: Analisar os resultados da
CNA em pacientes sintomáticos com bradicardias e BAV funcionais. MATERIAL: De
05/18 de 08/21 realizamos CNA em 18 pacientes de 23 a 59 anos (média 40,22 anos),
11 do sexo masculino, sem história de doenças cardiovasculares significativas. Três
pacientes tiveram apneia obstrutiva do sono leve a moderada com uso de CPAP. Antes
da CNA realizados Holter de 24 horas, ecocardiografia e teste ergométrico em todos
pacientes documentando causas funcionais e reversíveis. Seguimento médio foi de
17,22 (1-40) meses. Bloqueios AV foi a indicação em 10 (55,55%) e bradicardia e pausas
sinusais em 8 (44,45%) pacientes. A CNA foi baseada em uma abordagem anatômica
usando o sistema de registro (sistema de gravação EP Tracer - CARDIOTEK, Holanda)
e apoiado pelo sistema de mapeamento anatômico 3D Ensite Velocity 5.0 (St Jude
Medical / Abbott - EUA) para direcionar e ablacionar o plexo ganglionar ( GP) localizado
nos átrios direito e esquerdo. Em todos pacientes, um estudo eletrofisiológico (EEF)
inicial foi realizado antes da ablação, juntamente com estimulação de alta frequência
nas veias jugulares internas direita e esquerda, ao nível do seio carotídeo, para
demonstrar uma resposta vagal antes e após o CNA. Resultados: Pacientes
monitorados aos 7 e 30 dias com eletrocardiograma de repouso em ambas as datas
e com Holter de 24 horas no seguimento de 30, 180 e a cada 360 dias. Um paciente
submeteu-se a um 2° procedimento 7 meses após por síncopes por pausas sinusais de
até 6,4s com recorrência de pausas após com até 5 segundos (indicado marca-passo)
e frequência cardíaca média no Holter de 7 dias de 90bpm. O primeiro paciente da
casuística em Holter de 36 meses de controle apresentou BAV Mobitz I durante o sono
e duas paciente apresentaram um evento cada de pré-síncope de formas isoladas.
Neste seguimento a CNA mostrou-se segura, eficaz com resultados reprodutíveis para
controle de sintomas associados as bradiarritmias funcionais.

INSTITUTO DANTE PAZZANESE, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A investigação de síncope envolve a realização do estudo eletrofisiológico (EEF),
particularmente nos casos de distúrbio de condução cardíaca. O valor de tal ferramenta
diagnóstica, entretanto, apresenta dados conflitantes na literatura, particularmente na
população com cardiomiopatia chagasica crônica (CCC). Métodos: Estudo retrospectivo e
descritivo que incluiu pacientes consecutivos, portadores de CCC e distúrbio de condução
cardíaca, submetidos ao EEF para investigação de síncope em hospital terciário. Foram
avaliados intervalo HV e indução de arritmias ventriculares malignas (AVM) no EEF.
Resultados: 45 pacientes (média de idade 60,2±11,29 anos, 57,8% homens) foram
incluídos na análise. A média do intervalo HV foi de 58,37±10,68ms; intervalo HV≥70ms
foi encontrado em 22,2% da amostra. Em 57,8% dos indivíduos, houve indução de AVM.
Uso de betabloqueador e amiodarona (p=0,002 e 0,036, respectivamente), classe funcional
NYHA≥II (p=0,013), duração do QRS aumentada (p=0,047), intervalo HV prolongado
(p=0,02), Escore de Rassi elevado (p=0,003) e FEVE reduzida (p=0,031) associaram-se à
indução de AVM. Para cada incremento de 10ms na duração do QRS, observou-se aumento
em 29% no risco de indução de AVM (p = 0,19). O valor de 127ms apresentou sensibilidade
de 80,8% e especificidade de 36,8% para indução de AVM (AUC 0,67, p=0,04) (figura 1).
Para cada redução de 10 unidades na FEVE, observou-se aumento em 75% no risco de
AVM (p=0,19). O valor de 48% apresentou sensibilidade de 73,1% e especificidade de
68,4% para indução de AVM (AUC 0,72, p=0,01) (figura 2). Escore de Rassi de 6,5 associouse a sensibilidade de 75,9% e especificidade de 75% para indução de AVM (AUC 0,77,
p=0,003) (figura 3). Conclusões: Mais de metade dos pacientes chagásicos com distúrbio
de condução cardíaca e síncope apresentou indução de AVM. Em apenas um quinto da
população estudada, observou-se intervalo HV prolongado. Durações aumentadas dos
intervalos QRS e HV, escore de Rassi elevado e FEVE reduzida associaram-se à maior
indução de AVM no EEF. Estudos maiores e prospectivos, envolvendo maior número de
pacientes, são necessários para confirmar os achados.
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Introdução: Nos últimos anos, o uso do termo de consentimento eletrônico tem
ganhado destaque devido às suas vantagens em relação ao documento convencional
em papel. A sua aplicação, no entanto, pode ser desafiadora para a equipe de
pesquisa e participantes.

Introdução: O espectro fenotípico da Síndrome de Brugada (SBr) é amplamente
variável. A dispersão transmural da repolarização ventricular [T pico-fim (T p-f) e
sua dispersão (T p-f D)] associou-se a eventos arrítmicos maiores nos portadores
da síndrome. Entretanto, pouco se sabe a respeito da influência das variações do
tônus autonômico sobre esses parâmetros e a relação prognóstica dessas alterações.
Objetivos: Avaliar a dispersão transmural da repolarização ventricular nas diferentes
fases do teste ergométrico (TE) de pacientes com SBr e a associação entre essas
medidas e os principais fatores de risco conhecidos da doença. Métodos: Portadores
de SBr submetidos ao TE e ao estudo eletrofisiológico foram selecionados. O exercício
foi realizado com protocolo específico (derivações superiores), e o T p-f e sua
dispersão foram medidos com o sistema CardioCalipers© nas fases de repouso, pico
do esforço e recuperação. Resultados: 28 pacientes (idade 46,9±13,8 anos, 82,1%
homens) foram analisados. Houve variação significativa da medida do T p-f no plano
horizontal, bem como da dispersão, nas diferentes fases do TE, com valores mínimos
durante o pico do esforço e mais elevados nas fases de repouso e recuperação (T p-f
– 91,4 x 65 x 87,4ms, p<0,05; T p-f D – 30,5 x 20,7 x 28,6ms, p<0,05). O incremento na
duração do T p-f relacionou-se com o padrão eletrocardiográfico do tipo 1 e presença
de sinal de D1 em repouso, bem como a potenciais tardios ao ECG de alta resolução
na fase de recuperação. A T p-f D aferida no 4º minuto da recuperação, por sua vez,
também apresentou interação com o achado de padrão tipo 1 espontâneo. Não houve
associação entre as medidas de dispersão transmural da repolarização e história de
eventos arrítmicos. Conclusões: A dispersão transmural da repolarização ventricular
variou significativamente nas diferentes fases do teste ergométrico em pacientes com
SBr, sendo menor no pico do esforço. Apesar de promissoras como marcadores de
risco, essas medidas não se associaram a eventos arrítmicos maiores. Mais estudos
são necessários para avaliar a utilidade prognóstica da dispersão transmural da
repolarização ventricular e sua variação durante esforço físico nessa população.

Objetivos: Descrever o uso do termo de consentimento eletrônico em um estudo
de desfechos reportados por pacientes com dispositivos cardíacos eletrônicos
implantáveis.
Métodos: Estudo prospectivo que inclui a avaliação de desfechos reportados pelos
pacientes (qualidade de vida, adaptação ao dispositivo, satisfação com o atendimento
hospitalar e ansiedade), por meio de questionários padronizados aplicados 30 e 180 dias
após a alta. O termo de consentimento foi aplicado de maneira presencial (durante a
internação) com o uso de um tablet conectado à uma rede de Wifi, ou remotamente (após
a alta hospitalar), pelo envio de um link por e-mail, SMS ou WhatsApp ao participante.
Todos os dados foram coletados e gerenciados no software REDCap, que apresenta
uma funcionalidade específica (e-consent framework) para a obtenção do consentimento
eletrônico em concordância com normas internacionais.
Resultados: De Jan/2020 a Ago/2021 foram incluídos 957 pacientes; destes, 866
consentiram eletronicamente. Houve equilíbrio entre os sexos, a idade média foi de 64 ±
15,5 anos, com predomínio da raça branca (85,3%) e 51,5% tinham cursado apenas até o
ensino fundamental. A maioria dos participantes foi submetida a implante inicial (54,3%),
sendo o marca-passo atrioventricular o principal dispositivo (57,5%). A forma mais
utilizada para envio do termo de consentimento foi o WhatsApp (45,9%). Dificuldades
com o sistema online e registro de assinaturas ocorreram em 71 (8,2%) casos.
Conclusão: Esse estudo mostra a viabilidade do uso do consentimento eletrônico
para uma amostra constituída, em sua maioria, por pacientes idosos e de baixa
escolaridade, atendidos em um hospital público. Em virtude da pandemia da
COVID-19, a obtenção do consentimento remoto foi crucial para o presente estudo.
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RITMO IDIOVENTRICULAR ACELERADO POR AUTOMATISMO ANORMAL EM
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Introdução: As taquicardias ventriculares idiopáticas podem ter origem nos ventrículos
esquerdo (VE) ou direito (VD). No VE, usualmente envolvem os fascículos esquerdos
do sistema His-Purkinje ou a via de saída. No VD, por sua vez, a maior parte dessas
arritmias se origina na via de saída. Já o ritmo idioventricular acelerado (RIVA) com
origem no VD usualmente envolve as fibras de Mahaim sendo o automatismo seu
principal mecanismo. Descrevemos um caso raro de RIVA originada no ramo direito.
Descrição do caso: Paciente de 15 anos, masculino, em seguimento clínico
ambulatorial por ectopias ventriculares, foi admitido na unidade de emergência com
queixas de dor torácica, palpitações e pré-síncope, a despeito do uso regular de
propranolol 200mg/dia. Eletrocardiograma mostrava ritmo idioventricular acelerado
com bloqueio de saída 3:2 e morfologia de bloqueio de ramo esquerdo (figura 1A).
Ecocardiograma não evidenciou alterações estruturais. Realizado teste ergométrico
que demonstrou ectopias ventriculares isoladas e pareadas, além de 2 episódios de
RIVA, com redução da densidade das arritmias no pico do esforço. Holter de 24h mostrou
12% de ectopias ventriculares e 976 episódios de RIVA (com frequências variando
de 63 a 97bpm) com duração de até 9 batimentos. Realizado estudo eletrofisiológico
(figura 1B) e mapeamento de ativação da arritmia por técnica convencional com
demonstração de precocidade do eletrograma ventricular em relação à ectopia de até
20ms em ramo direito (1C) onde aplicou-se radiofrequência (50W, 60ºC – figura 2A)
com término imediato da arritmia. ECG pós ablação sem bloqueio de ramo direito
(figura 2B). Holter repetido após 2 meses não demonstrou recorrência das arritmias.
Conclusão: A ocorrência de arritmias ventriculares originadas no ramo direito é rara.
Descrevemos um caso de RIVA por mecanismo automático com origem no ramo direito
tratada com sucesso por meio da ablação por cateter.
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Introdução: Readmissões hospitalares causam impacto negativo na saúde dos pacientes
e reduzem a capacidade operacional dos serviços de saúde. Objetivos: Identificar fatores
preditores de readmissão hospitalar precoce em pacientes submetidos a implantes iniciais
ou reoperações em Estimulação Cardíaca Artificial (ECA) Permanente. Métodos: Tratase de uma coorte prospectiva e multicêntrica constituída por todos os pacientes que
foram submetidos a procedimentos cirúrgicos de ECA em seis hospitais do Estado de
São Paulo no período de janeiro/20 a agosto/21. Após a alta hospitalar, os pacientes
foram acompanhados de maneira remota ou presencial. Foram considerados apenas os
episódios de readmissões ocorridos no mesmo serviço da realização do procedimento
cirúrgico. Empregou-se a análise de regressão logística multivariada para a pesquisa de
fatores de risco para readmissões em até 30 dias. Resultados: Foram incluídos 1.862
pacientes, sendo 1.006 (54,0%) implantes iniciais, 591 (31,7%) trocas de gerador de pulsos
e 265 (14,2%) procedimentos em cabos-eletrodos. Trinta (1,6%) pacientes apresentaram
óbito antes da alta hospitalar, sendo excluídos da análise das readmissões. A taxa global
de readmissões foi de 6,0%. Os motivos mais frequentes foram: condições clínicas não
cardíacas (34,8%), causas cardiovasculares (25,9%) e complicações cirúrgicas (19,6%).
A presença de múltiplas comorbidades (P=0,014), complicações cirúrgicas maiores
(P=0,012), tempo de permanência hospitalar prolongado (P<0,001), necessidade de
diárias em UTI (P=0,003) estiveram associados com a maior ocorrência de readmissão.
Preditores de readmissão incluíram a ocorrência de complicações maiores (OR=2,7;
P=0,045), procedimentos em cabos-eletrodos (OR=2,1; P=0,002), tempo de permanência
hospitalar prolongado (OR= 1,1; P= 0,042). Conclusões: Readmissão hospitalar ocorreu
em 6% dos pacientes operados. Complicações cirúrgicas, cardiovasculares ou não, foram
a causa da readmissão em 80% dos casos. Pacientes submetidos a reoperação em caboeletrodo, que apresentam complicação operatória grave ou que permanecem internado
por tempo prolongado estão mais propensos a ser readmitidos e merecem atenção
especial após a alta hospitalar.
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ABLAÇÃO DE ECTOPIAS JUNCIONAIS FREQUENTES COM REVERSÃO DE
TAQUICARDIOMIOPATIA

CASO CLÍNICO DE ESTIMULAÇÃO FISIOLÓGICA PARA TRATAMENTO DE
BRE ASSOCIADO A INSUFICIÊNCIA MITRAL IMPORTANTE E EDEMA AGUDO
DE PULMÃO

LIVIA TEIXEIRA MARTINS E SILVA; MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA MONTESI;
HORACIO LEON CALDERON; RENAN TEIXEIRA CAMPELO; RAYARA TEREZA
LOBO PORTO; BIANCA PUJOL FREITAS; GABRIELA HINKELMANN BERBERT;
PAULO ALEXANDRE DA COSTA; BRUNO PEREIRA VALDIGEM; LUCIANA VIDAL
ARMAGANIJAN; DALMO ANTONIO RIBEIRO MOREIRA; PAULO DE TARSO JORGE
MEDEIROS; HUGO BELLOTTI LOPES.
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: Ectopias juncionais (EJs) possuem origem nas fibras de Purkinje da junção
atrioventricular (AV), ocasionadas por hiperautomatismo ou atividade deflagrada e podem
evoluir com taquicardiomiopatia. A ablação é uma alternativa de tratamento e envolve
cautela pelo risco de bloqueio AV. Descrição: Mulher de 45 anos com queixas de
palpitações e cansaço, extrassístoles supraventriculares de alta densidade no Holter (39%),
disfunção ventricular ao ecocardiograma (FEVE 47%), refratária ao uso de amiodarona
200mg/dia e metoprolol 50mg/dia foi encaminhada para ablação. O estudo eletrofisiológico
demonstrou intervalos básicos normais (PR:190ms; PA:34ms; AH:102ms; HV:54ms;
QRS:72ms; QT:360ms). Durante a monitorização, a paciente apresentava ritmo sinusal
com ectopias juncionais de complexos QRS estreito (72ms) e QRS largo (120ms) com
padrão de bloqueio do ramo esquerdo. Realizou-se o mapeamento do potencial de Purkinje
sendo observada maior precocidade (56ms) na porção distal da junção AV (local com
eletrograma atrial de baixa amplitude). Aplicações de radiofrequência (10W a 20W, 60°C),
com cateter terapêutico de 4 mm, eliminaram as ectopias após 2 segundos. Durante as
aplicações, ocorreu bloqueio da condução pelo ramo direito e alargamento do intervalo PR.
Os intervalos básicos ao término do procedimento foram PR:250ms; PA:40ms; AH:150ms;
HV:60ms; QRS:130ms; QT:408ms). O Holter previamente à alta hospitalar demonstrou
ectopias juncionais de baixa densidade (3%) e períodos de bloqueio atrioventricular de
segundo grau tipo I. Após 30 dias, a paciente permaneceu sem medicações, assintomática,
com extrassístoles infrequentes ao exame físico, ritmo sinusal com bloqueio de ramo direito,
teste ergométrico com frequência máxima atingida de 162bpm e evoluiu com normalização
da função ventricular. Conclusão: A ablação por radiofrequência de EJs refratárias é
factível e possibilitou a normalização da função ventricular no caso apresentado. Deve-se
avaliar a relação risco/benefício pela possibilidade de bloqueio AV total.

ALEXANDER DAL FORNO.
SOS CARDIO FLORIANOPOLIS, FLORIANOPOLIS - RS - BRASIL.
Paciente do sexo feminino, 65 anos, com insuficiência mitral moderada e FA
inicialmente paroxística e sintomática em 2015 evoluindo para persistente em 2018.
O eletrocardiograma em ritmo sinusal (RS) era normal com complexo QRS estreito.
Inicialmente fez uso de sotalol para controle do ritmo, porém, com uso da droga,
além do fraco controle da arritmia, observou-se pausas sinusais sintomáticas de até
5 segundos após o término dos episódios de paroxismos da FA, sendo necessário
a retirada da medicação. Após a suspensão houve alguns episódios de FA com
frequências cardíacas elevadas e a presença de BRE intermitente, associado a
desconforto torácico, evolução para congestão pulmonar e EAP necessitando
atendimento em emergências, algumas internações hospitalares e até uso de
ventilação não invasiva para controle da congestão pulmonar. Eco demonstrava
insuficiência mitral moderada quando em RS e IM importante quando na presença
de FA e BRE, sendo que num deles houve difícil permanência em decúbito dorsal
pela dispneia no momento do exame. O eco pré procedimento, em presença do BRE,
demonstrava aumento importante do AE (58.9mm e 40.5ml/m2) e regurgitação mitral
acentuada com a vena contracta de 0,8 com efeito coanda e velocidade de onda
E=1,26m/s. As medidas do VE foram DDF de 52 mm e DSF de 37mm e a fração
de ejeção do VE foi de 55%. Em RS e sem BRE essas medidas demonstravam
regurgitação mitral moderada. Em dez/19 foi realizada ablação com isolamento elétrico
das veias pulmonares juntamente com a parede posterior.Recorrencia da FA e novo
procedimento com isolamento do seio coronário e veia cava superior.Após ablacao,
mesmo em RS, apresentou BRE e piora dos sintomas. Optamos pela realização de
implante de marcapasso com eletrodo ventricular junto ao sistema de condução na
expectativa de evitarmos o aparecimento do BRE intermitente. Após 12 meses de
seguimento foi observado ausência de sintomas de congestão pulmonar bem como
nenhum atendimento em emergência. As medidas ecocardiográficas demonstraram
redução do tamanho (44.8mm) e volume do AE (31.8ml/m2) bem como redução do
grau de insuficiência mitral para moderada e vena contracta de 0,8 para 0,4.
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REGISTRO BRASILEIRO DE ESTIMULAÇÃO FISIOLÓGICA DA SOCIEDADE
BRASILEIRA DE ARRITMIAS CARDÍACAS - SOBRAC

TAQUICARDIA VENTRICULAR INCESSANTE ORIGINADA DE BANDA
MODERADORA EM CORAÇÃO ESTRUTURALMENTE NORMAL. RELATO DE
CASO.

LUCIANA VIDAL ARMAGANIJAN1; ALEXSANDRO ALVES FAGUNDES2;
ALEXANDER DAL FORNO3; ANÍSIO ALEXANDRE ANDRADE PEDROSA4;
EDUARDO BARTHOLOMAY5; CRISTIANO DE OLIVEIRA DIETRICH6;
CLOVIS FROEMMING JUNIOR3; LUIZ ANTONIO OLIVEIRA INACIO JUNIOR7;
MAURICIO MONTEMEZZO8; RENATO DAVID DA SILVA9; MARCELO MENEZES
MALTA10; LUIZ EDUARDO MONTENEGRO CAMANHO7; CARLOS VOLPONI11;
EDUARDO BARRETO GADELHA12; GUILHERME AUGUSTO TEODORO
ATHAYDE13; EDUARDO INFANTE JANUZZI DE CARVALHO14; CHARLES
SLATER7; EDUARDO COSTA15; EDUARDO BENCHIMOL SAAD16; ANDRE
LUIZ BUCHELE D’AVILA3; RICARDO ALKMIM TEIXEIRA14.
1. INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA E REDE D’OR, SAO PAULO
- SP - BRASIL; 2. HOSPITAIS ALIANÇA, CARDIOPULMONAR, PORTUGUES E DA
BAHIA, SALVADOR - BA - BRASIL; 3. HOSPITAL SOS CARDIO, FLORIANÓPOLIS
- SC - BRASIL; 4. HOSPITAIS ALEMÃO OSWALDO CRUZ E SÃO LUIZ UNIDADES
MORUMBI E ITAIM, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 5. HOSPITAIS MÃE DE DEUS E SÃO
LUCAS (PUC), PORTO ALEGRE - RS - BRASIL; 6. HOSPITAIS SAO LUIZ ANALIA
FRANCO, SAO LUIZ SÃO CAETANO E VILLA LOBOS - REDE D’OR, SÃO PAULO
- SP - BRASIL; 7. HOSPITAL PRÓ-CARDÍACO, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 8.
LABORATÓRIO DE ELETROFISIOLOGIA DE CURITIBA, CURITIBA - PR - BRASIL;
9. RITMOCARDIO, BRASILIA - DF - BRASIL; 10. HOSPITAL DO CORAÇÃO, MACEIÓ
- AL - BRASIL; 11. HOSPITAIS MERIDIONAL SERRA E SANTA CASA DE VITÓRIA,
VITÓRIA - ES - BRASIL; 12. HOSPITAL ESPERANÇA, RECIFE - PE - BRASIL;
13. HOSPITAIS UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO E NOSSA SENHORA
DAS NEVES, JOÃO PESSOA - PB - BRASIL; 14. HOSPITAIS RENASCENTISTA
E SAMUEL LÍBANO, POUSO ALEGRE - MG - BRASIL; 15. CARDIORITMO E
HOSPITAL VIVALLE REDE D’OR, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - BRASIL; 16.
HOSPITAIS PRÓ-CARDÍACO E SAMARITANO, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL.
Introdução: Resultados favoráveis foram relatados com estimulação direta do
sistema de excito-condutor cardíaco, o que tem motivado a inclusão desta técnica
em recomendações e diretrizes atuais. Entretanto, não há dados disponíveis dessa
prática no Brasil.

LAIS DE OLIVEIRA TOLEDO; GUSTAVO ANDRÉ BOEING BOROS; BRUNO
MOREIRA DOS SANTOS; BRUNA GONÇALVES GUSTINELLI; MATHEUS REBELO
ABATE; LEONARDO GONÇALVES MARQUES TAGLIARI; EDUARDO PELEGRINETI
TARGUETA; LUCIANA SACILOTTO; SÁVIA CHRISTINA PEREIRA BUENO; ESTEBAN
WISNIVESKY ROCCA RIVAROLA; TAN CHEN WU; CRISTIANO FARIA PISANI;
DENISE TESSARIOL HACHUL; FRANCISCO DARRIEUX; MAURICIO SCANAVACCA.
INCOR FMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A banda moderadora do ventrículo direito, por transportar parte do sistema
de condução, é uma fonte de arritmias ventriculares mediadas pelas fibras de Purkinje.
Relato de Caso: R.N.B., 32 anos, masculino, hígido, relatando sintomas de palpitações
recorrentes há três meses. Sem antecedentes familiares de morte súbita. O ECG da
admissão hospitalar demonstrava TV, com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo,
transição em V5 e eixo inferior, com clássica dissociação AV. (Figura 1). O paciente
apresentava-se estável e foi introduzido na internação amiodarona 600mg/dia, com
realização de Holter de 24h, que evidenciou 99% do tempo registrado em ritmo de TV com
FC média de 93 bpm (TV incessante) e programação de estudo eletrofisiológico (EEF).
O paciente negava abuso de substâncias e a investigação adicional não demonstrava
alterações hidroeletrolíticas, tireoidianas, infecciosas ou isquêmicas. A função biventricular
preservada ao ecocardiograma, sem alterações estruturais, exceto pela descrição de
banda moderadora em VD . Apesar da terapêutica antiarrítmica instituída, o paciente se
manteve em ritmo ventricular incessante, sendo encaminhado para EEF com mapeamento
eletroanatômico. Foi possível demonstrar a presença de TV focal em VD e identificação
de maior precocidade do potencial de ação em região do fascículo direito (40 ms),
próximo à região da banda moderadora (Figura 2). Aplicados pulsos de RF na região, com
interrupção da arritmia e indução de bloqueio de ramo direito. Houve sucesso nas 48 horas
de observação em telemetria, recebendo alta hospitalar sem antiarrítmicos. Em 6 meses
de seguimento clínico ambulatorial, manteve-se assintomático e sem arritmias pelo novo
Holter de 24 horas. Discussão: A TV incessante de banda moderadora é rara, com risco
de taquicardiomiopatia. A investigação etiológica é de suma importância prognóstica. Na
ausência de cardiopatias ou canalopatias, a suspeita de risco de eventos arrítmicos mais
graves pode ser aventada pela sua localização, com envolvimento do sistema de Purkinje.
O EEF pode complementar a impressão prognóstica e ablação por radiofrequência tem
alta taxa de sucesso.

Objetivos: Descrever as características demográficas, eletrocardiográficas e
ecocardiográficas assim como os achados intra e peri-operatórios dos pacientes
submetidos a estimulação fisiológica no Brasil.
Métodos: Trata-se de um registro multicêntrico realizado em 15 centros no Brasil. A
técnica cirúrgica utilizada seguiu a rotina dos centros participantes.
Resultados: 180 pacientes (64,9% homens, 74,8±12,5 anos) foram incluídos na análise
entre maio e setembro de 2021. Características clínicas: 82,7% eram hipertensos, 33,5%
diabéticos, 51,9% tinham antecedente de sincope, 23,2% DAC e 0,7% doença de Chagas;
76,7% apresentavam-se em CF-NYHA I ou II. A cardiopatia subjacente e o motivo do
implante estão ilustrados na figura 1. Em 13,5% dos pacientes, o CDI foi concomitantemente
indicado. Quanto aos achados eletrocardiográficos, 89,2% dos pacientes apresentavam-se
em ritmo sinusal e 10,8% em FA/flutter atrial. O QRS basal médio era de 131±32ms; 28,1%
dos pacientes apresentavam BRE e 31,4% BRD. A FEVE média foi de 54,14±16,66%.
Todos os centros reportaram sucesso do implante. O tempo médio de fluoroscopia foi
de 17,6±14,5min e a duração média do procedimento 81,8±43,8. Dispositivo bicameral
foi predominante na maior parte dos casos (figura 2). Em 75,1% dos casos, o eletrodo
ventricular foi posicionado no RE/septo profundo (LVAT médio 77,7±10,7ms, potencial de
RE reportado em 25,7%) enquanto o feixe de His foi a posição escolhida em 24,9% dos
casos. Em 6,6% dos pacientes procedeu-se HOT/LOT-CRT. A onda R média foi 9,8mV e
o limiar de captura 1,17V x 1,0ms. A duração média do QRS final foi 107,46 ± 18,6ms. As
taxas de complicações foram baixas (figura 3).
Conclusões: O implante de marcapasso fisiológico é factível e seguro. As
características dos pacientes incluídos nesse registro brasileiro, a preferência quanto
ao tipo de estimulação (RE) e os resultados intra e pós operatórios precoces estão
alinhados com as publicações internacionais mais recentes.

1521
ESTRATÉGIAS DE PROTEÇÃO ESOFÁGICA PARA ABLAÇÃO DE
FIBRILAÇÃO ATRIAL: RESULTADOS COMPARATIVOS COM BASE NA
AVALIAÇÃO ENDOSCÓPICA CONSECUTIVA
ALBERTO PEREIRA FERRAZ; CRISTIANO FARIA PISANI; TAN CHEN
WU; FRANCISCO CARLOS DA COSTA DARRIEUX; RAFAEL ALVARENGA
SCANAVACCA; MUHIEDDINE OMAR CHOKR; BEATRIZ HACHUL DE CAMPOS;
CARINA HARDY; SISSY LARA DE MELO; DENISE TESSARIOL HACHUL;
MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA.
INCOR, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Objetivo: A fístula atrial-esofágica continua sendo uma grande preocupação após
procedimentos de ablação de fibrilação atrial (FA). Não existe uma abordagem
amplamente aceita para minimizar o risco devido à sua rara ocorrência. O objetivo
deste estudo é apresentar cinco anos de experiência de vigilância endoscópica
sistemática de lesão esofágica após ablação por cateter de FA.
Métodos: Este é um registro retrospectivo unicentrico de todos os procedimentos de
ablação de FA realizada de 2016 a 2021, na qual uma endoscopia foi realizada após
a ablação em todos os casos.
Resultados: Um total de 660 procedimentos de ablação de FA em 626 pacientes
diferentes foram realizados nesse período. Dados de esofagogastroduodenoscopia
(EDA) de controle foram registrados em 609 procedimentos de ablação (92,3%). A
maioria dos pacientes era do sexo masculino com FA paroxística. A monitorização
da temperatura esofágica com termômetro de sensor único foi realizado em 48,4%
e com multissensor em 24,4% dos casos. A maioria dos pacientes não apresentava
lesões esofágicas (71,8%). Lesão leve (KCC1 e KCC2A) foi encontrada em 90
pacientes (14,8%) e lesão grave (KCC2B) foi encontrada em 56 (9,2%) deles. O uso
de termômetro esofágico multissensor (P <0,001), sexo masculino (P = 0,007) e o uso
de PVAC (P = 0,018) foram correlacionados com lesões térmicas menos frequentes
na análise multivariada. A maioria das lesões cicatrizou na endoscopia de controle.
Conclusão: A incidência de lesões esofágicas em EDA de rotina após ablação de
FA é alta, mas na maioria dos casos a lesão cicatriza espontaneamente. O uso de
termômetro multisensor, PVAC e gênero masculino foram correlacionados a menos
lesões térmicas.
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ANÁLISE CLÍNICA E MOLECULAR DE UMA COORTE DE PACIENTES COM
TORSADES DE POINTES POR EXTRASSÍSTOLES VENTRICULARES DE
ACOPLAMENTO ULTRA-CURTO.

REGISTRO GENBRA NA SÍNDROME DO QT LONGO CONGÊNITO TIPO 3. UM
DESAFIO PARA O TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA.

LEONARDO ANTUNES MESQUITA1; LUCIANA SACILOTTO1; GABRIELLE
D AREZZO PESSENTE1; MUHIEDDINE OMAR CHOKR1; HUGO BELLOTTI
LOPES1; ANDRE ASSIS LOPES DO CARMO2; CARINA HARDY1; TAN CHEN
WU1; SÁVIA CHRISTINA PEREIRA BUENO1; ESTEBAN WISNIVESKY ROCCA
RIVAROLA1; DENISE TESSARIOL HACHUL1; FRANCISCO DARRIEUX1; MAURICIO
SCANAVACCA1.
1. UNIDADE DE ARRITMIAS CARDÍACAS - INCOR HC FM/USP, SÃO PAULO - SP BRASIL; 2. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.
Introdução: Torsades de Pointes (TdP) é uma arritmia ventricular usualmente
relacionada à síndrome do QT longo (SQTL). A ocorrência desta arritmia na ausência
de SQTL é rara (sendo preferível o termo taquicardia ventricular polimórfica - TVp) e
foi observada em associação com ectopias ventriculares (EV) de acoplamento ultra
curto (AUC; < 300 a 400ms). A fisiopatologia e o papel da genética nesses pacientes
(pcts) são pouco compreendidos. Objetivos: Descrever e analisar os aspectos clínicos
e o teste molecular em pcts com TVp por EV AUC. Métodos: Estudo longitudinal,
observacional, multicêntrico. Análise de prontuário, com medidas de intervalo QT
(iQT) e relação entre intervalo de acoplamento (iA)/iQT. Realizada avaliação molecular
por sequenciamento de nova geração utilizando painel genético para canalopatias e
cardiomiopatias. Resultados: Incluídos 13 pcts consecutivos, idade média de 45,8
anos, sendo 7 (53,8%) do sexo feminino e 12 (92,3%) probandos. Apenas 3 pcts
referiram antecedente familiar de morte súbita. Realizada avaliação molecular em
9 probandos, sem identificação de variantes possivelmente patogênicas. A parada
cardiorrespiratória recuperada foi o sintoma inicial mais comum (84,6%). CDI foi
indicado em 12 pcts. Em seguimento médio de 7,1 anos, foi observada baixa densidade
de EV em Holter-24h, à exceção de 1 pcte que apresentou 11591 EV polimórficas/24h.
O iA variou de 250 a 370ms, com média de 308ms. O iQT foi normal em todos os
pcts, assim como a relação iA/iQT (< 1). Nenhum pcte apresentou arritmia induzida
em teste ergométrico. Foi descartada cardiopatia estrutural e isquemia em todos os
pcts. Durante o seguimento, 69,2% apresentaram terapias apropriadas pelo CDI,
com tempestade elétrica em 5 destes pcts. Em 84,6%, a medicação de escolha foi o
verapamil (em altas doses), obtendo bom controle clínico. Não ocorreu nenhum óbito.
Conclusões: A análise do heredograma e o teste genético nos pcts com TVp por EV
AUC não trouxeram informações adicionais para elucidação dessa rara patologia. Uma
assistência médica especializada, incluindo o correto diagnóstico fenotípico, bem como
o uso de verapamil e, em especial, do CDI, foram as principais medidas de prevenção
de novos eventos ameaçadores à vida.

1525
PADRÃO DE BRUGADA DESMASCARADO
COVID-19: RELATO DE CASO

LUCIANA SACILOTTO1; BRUNA GONÇALVES GUSTINELLI1; EDUARDO
PELEGRINETI TARGUETA1; GABRIELLE D AREZZO PESSENTE1; NATALIA
OLIVETTI1; MARIANA LOMBARDI PEREZ CARVALHO1; JOSÉ EDUARDO
KRIEGER1; ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA1; MATHEUS REBELO ABATE1;
BRUNO MOREIRA DOS SANTOS1; LAIS DE OLIVEIRA TOLEDO2; SÁVIA
CHRISTINA PEREIRA BUENO2; TAN CHEN WU2; DENISE TESSARIOL
HACHUL2; MARIA LICIA RIBEIRO CURY PAVÃO3; MARCELO GARCIA LEAL3;
ESTEBAN WISNIVESKY ROCCA RIVAROLA2; ANDRE SCHMIDT3; MAURICIO
SCANAVACCA2; FRANCISCO DARRIEUX2.
1. INCOR, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2. INCOR, SAO PAULO - SP - BRASIL; 3. USP,
RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL.
Introdução: A síndrome do QT longo tipo 3 (SQTL3) é uma canalopatia rara,
correspondendo a 5% dos pacientes (pcts) de SQTL. Uma das peculiaridades da
SQTL3 reside na menor resposta ao propranolol, sendo necessária em muitos casos a
associação com ranolazina ou mexiletina, esta última indisponível no Brasil. Objetivo:
Análise retrospectiva de uma coorte de pcts com SQTL tipo 3 em hospital universitário.
Métodos: Estudo longitudinal, observacional, unicêntrico de pcts com diagnóstico clínico
e molecular de SQTL3. Foram avaliados os dados demográficos, o primeiro intervalo
QTc disponível, os sintomas e a evolução clínica. Resultados: Coorte com 178 pcts com
SQTL, 16/178 (9%) apresentaram SQTL3. A média de idade ao diagnóstico foi de 30 anos,
sendo 10/16 (62,5%) do sexo masculino, 50% probandos. Síncope foi a apresentação
inicial em 4/16(25%), morte súbita (MS) recuperada em 2/16(12,5%) e 10/16 (62,5%)
eram assintomáticos. Na associação genótipo-fenótipo, foram observados sintomas ao
repouso/sono em 83% dos pcts. A média de frequência cardíaca e do intervalo QTc foram
respectivamente 55 bpm e 523 ms, 1/16 (6,25%) com marcapasso e 6/16 com CDI (2 por
MS abortada, 3 por síncope arrítmica e 1 para suporte terapêutico (intervalo QTc>500 ms
e bradicardia sintomática). A terapia medicamentosa foi iniciada com propranolol em 13/16
(81,25%), acrescida de segunda droga em 4/16(25%) pcts (3 por intervalo QTc acima de
500ms e 1 por tempestade elétrica). Os 3 pcts que não usaram propranolol tiveram alguma
intolerância ao mesmo (1 por broncoespasmo, 1 por recusa e 1 por bradicardia extrema e
hipotensão arterial). No seguimento mediano de 6 anos, 1 pct apresentou MS quando a FC
foi reduzida à FC nominal (fim de bateria) e 2/16 (12,5%) pcts tiveram terapia apropriada
pelo CDI, sendo 1 criança com tempestade elétrica, com variante genética específica
apenas para resposta à mexiletina. Conclusão: A SQTL3 foi frequentemente sintomática,
podendo ser também responsiva ao propranolol (cerca de 68% dos casos). Pacientes mais
graves ou intolerantes ao propranolol precisaram de uma segunda droga (sendo um deles
somente responsivo à mexiletina) e/ou de CDI.
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DURANTE
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CAROLINA ISABEL SILVA LEMES; LUCIANA VIDAL ARMAGANIJAN; ANDRÉ
SOARES MARIA; GUILHERME DAGOSTIN DE CARVALHO; MARCEL PEREIRA
MOUSSA; OLIVIA SHELLARD JUNQUEIRA FRANCO; RODRIGO CALIGARIS CAGI;
CRISTIANO DE OLIVEIRA DIETRICH.
HOSPITAL SÃO LUIZ - REDE D’OR, SÃO CAETANO - SP - BRASIL.
Introdução: A pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) continua afetando
milhões de pessoas. Dados sugerem manifestações cardiovasculares relacionadas à
infecção, porém poucos relatos de arritmias hereditárias associadas à SARS-CoV-2 foram
publicados. Descrevemos um caso de padrão de Brugada (PB) no eletrocardiograma
(ECG) desmascarado durante infecção por COVID-19 em paciente sem diagnóstico prévio
de síndrome de Brugada (SBr). Relato de caso: Masculino, 66 anos, sem comorbidades,
foi admitido no hospital com quadro de pneumonia viral por COVID-19 confirmada por
tomografia de tórax e rt-PCR. Exame físico inocente, sem alterações laboratoriais. ECG
evidenciou elevação do segmento ST compatível com padrão de Brugada tipo 1 (figura
1A). Os ECGs basais prévios não mostravam PB e o paciente negava história de PCR,
síncope e respiração agônica. A história familiar (HF) era positiva para morte súbita
(MS) - pai aos 40 anos. Paciente foi encaminhado para unidade de terapia intensiva
para monitorização e cuidados de suporte. Medicamentos que pudessem induzir PB e
arritmias ventriculares foram evitados. Durante internação, paciente evoluiu com sintomas
respiratórios moderados, sempre afebril e os ECGs repetidos evidenciavam PB (Figura
1B). Foram realizados ecocardiograma, angiotomografia de coronárias e ressonância
cardíaca que não mostraram anormalidades. O PB desapareceu no 8º dia de internação
(Figura 1C), o paciente evoluiu sem eventos arrítmicos e recebeu alta após melhora do
quadro respiratório. Após 4 meses, sem infecção ativa, o ECG era semelhante ao basal
pré-hospitalização. Devido à HF de MS e BP desmascarado na infecção, optou-se por
teste de ajmalina que induziu PB (figura 2A) e estudo eletrofisiológico com indução de FV
(figura 2B). Um cardiodesfibrilador foi implantado. Conclusões: Cuidados específicos nas
arritmias genéticas podem previnir eventos fatais. É essencial estabelecer o diagnóstico e
estratificação de risco de SBr em pacientes com PB e HF positiva. Este é o primeiro caso
descrito de PB desmascarado no contexto da COVID-19 na ausência de febre, em que o
diagnóstico de SBr, estratificação de risco e tratamento foram estabelecidos de acordo com
as diretrizes atuais.

PROLAPSO VALVAR MITRAL MALIGNO EM JOVEM COM EVENTO GRAVE
E ECG BASAL NORMAL. QUANDO A PROFILAXIA SECUNDÁRIA FORNECE
PISTAS PARA A PREVENÇÃO PRIMÁRIA?
AFONSO DALMAZIO SOUZA MARIO; BRUNA GONÇALVES GUSTINELLI;
BRUNO MOREIRA DOS SANTOS; JULIANA PATO SERRA SOUZA; LUCIANA
SACILOTTO; EDUARDO PELEGRINETI TARGUETA; LAIS DE OLIVEIRA
TOLEDO; MATHEUS REBELO ABATE; ANDRE LUIZ KUMMER HORA
NASCIMENTO; ESTEBAN WISNIVESKY ROCCA RIVAROLA; SÁVIA CHRISTINA
PEREIRA BUENO; PEDRO VERONESE; TAN CHEN WU; DENISE TESSARIOL
HACHUL; FRANCISCO DARRIEUX; MAURICIO SCANAVACCA.
INCOR, SAO PAULO - SP – BRASIL.
Introdução: Pacientes portadores de prolapso valvar mitral (PVM) possuem um
espectro clínico heterogêneo, podendo variar entre uma doença de curso benigno, na
maioria das vezes, ou ter como primeira apresentação a morte súbita. Recentemente,
achados de alto risco podem auxiliar no rastreio de pacientes com perfil de evolução
desfavorável. Relato de caso: Paciente de 16 anos, sexo feminino, previamente hígida,
foi admitida em hospital externo em 24/12/20, após episódio de perda da consciência
prolongada sem relação com esforço, confirmada como parada cardiorrespiratória com
ritmo de taquicardia ventricular, revertida após a 2ª desfibrilação. Foi encaminhada para
avaliação de implante de cardiodesfibrilador implantável (CDI). Antes da intervenção, foi
feita avaliação complementar etiológica. Eletrocardiograma: ritmo sinusal, atraso final
de condução, intervalo QTc 446 mseg, sem alteração de repolarização, ausência de
padrão sugestivo de síndrome de Brugada. Ecocardiograma: Valva mitral displásica com
disjunção do anel e prolapso de ambas as cúspides, regurgitação de grau moderado
FEVE 68% (fig1). RM Cardíaca confirmou a disjunção de anel mitral e prolapso de ambas
as cúspides, com presença de folheto alongado e redundante, sugestivo de degeneração
mixomatosa (fig2). Angiotomografia de coronárias normal. Estudo eletrofisiológico com
intervalos normais, sem indução de arritmias ventriculares. Foi submetida ao implante
de CDI, por ser considerada profilaxia secundária. Sem terapias pelo CDI no seguimento
clínico de 8 meses, sob uso de metoprolol e amiodarona, empíricos, com proposta de
revisão de fármacos. Conclusão: Esse caso ilustra o desafio clínico e a dificuldade
de estratificação de risco em pacientes jovens, com PVM maligno, previamente
assintomáticos, com ECG basal normal, pelo risco potencial de eventos arrítmicos fatais
(EAF). A presença de prolapso em ambas as cúspides e a disjunção do anel mitral
são considerados fatores de risco para EAF nessa população. Maiores estudos e a
identificação de fatores de predição prognóstica desfavorável podem contribuir para a
validação de estratégias de profilaxia primária, no intuito de evitar EAF.
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TEMPESTADE ELÉTRICA EM CRIANÇA COM CDI
MIOCARDIOPATIA HIPERTRÓFICA. RELATO DE CASO.

1532
PORTADORA DE

AFONSO DALMAZIO SOUZA MARIO1; LEONARDO GONÇALVES MARQUES
TAGLIARI1; ULLY BRAGANÇA2; LAIS DE OLIVEIRA TOLEDO1; MARIANA
AQUINO1; MARIA BEATRIZ MACIEL1; ANNA C. RIBEIRO1; ANA C. TANAKA1;
LUCIANA SACILOTTO1; ESTEBAN WISNIVESKY ROCCA RIVAROLA1; PEDRO
VERONESE1; SÁVIA CHRISTINA PEREIRA BUENO1; TAN CHEN WU1; SISSY
LARA DE MELO1; CRISTIANO FARIA PISANI1; SERGIO AUGUSTO MEZZALIRA
MARTINS1; ANÍSIO ALEXANDRE ANDRADE PEDROSA1; CINTHYA IBRAHIM
GUIRAO1; MARTINO MARTINELLI FILHO1; FRANCISCO DARRIEUX1; MAURICIO
IBRAHIM SCANAVACCA1.
1. INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DA USP - INCOR/HCFMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2. UNICAMP,
SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A miocardiopatia hipertrófica (MCH) em crianças é extremamente rara
(incidência de 5 em 1.000.000). Além disso, a presença de hipertrofia miocárdica em
jovens deve ser sinal de alarme para que sejam pesquisadas doenças mitocondriais,
neuromusculares e erros inatos do metabolismo, presentes em até 35% dos casos.
Relato de caso: Paciente de 6 anos, sexo feminino, previamente hígida, apresentou
aos 3 anos e 10 meses quadro súbito de perda da consciência seguida de crise
convulsiva tônico-clônica-generalizada. A mãe relatou outros diversos episódios de
síncope desde então, a maioria em contexto de exercício físico. Foi encaminhada para
investigação e seguimento em hospital terciário. Apresentou parada cardiorrespiratória
em ritmo de fibrilação ventricular (FV) em 28/02/2020 revertida após 4 min de
reanimação com 2 desfibrilações. Implantado o cardiodesfibrilador (CDI) em 23/03/20.
Após o implante, foi mantido o tratamento farmacológico com amiodarona e
betabloqueador, mas a paciente seguiu apresentando diversos choques apropriados.
Após apresentar 8 choques de CDI no mesmo dia, procurou o PS do nosso hospital.
Exames complementares: ECG com sobrecarga ventricular esquerda, QTc 442ms,
sem alterações sugestivas de Síndrome de Brugada e marca-passo normofuncionante
operando em modo AAI. Ecocardiograma: Hipertrofia importante para a idade (septo=9
mm), FEVE 44%. Ventrículo direito com hipertrofia discreta, sem sinais de disfunção.
RM cardíaca: Hipertrofia miocárdica, sem realce tardio. Teste genético com variante
patogênica presente no gene MYBPC3 claramente associada à MCH. Após a
modificação do betabloqueador em uso para propranolol, utilizava metoprolol
previamente, e a manutenção da amiodarona, paciente permaneceu sem terapias
desde então. Segue em nível ambulatorial, assintomática.
Conclusão: A evolução clínica da MCH nessa paciente com início de eventos
arrítmicos desde os 3 anos é incomum e constitui um desafio para o controle das
terapias do CDI, uma vez que compromete significativamente a sua qualidade de vida.
A utilização de testes genéticos nessa população pediátrica com hipertrofia miocárdica
constitui método complementar de grande auxílio para o reforço no diagnóstico e
otimização do tratamento.

TERAPIA
DE
RESSINCRONIZAÇÃO
CARDÍACA
PROPORCIONA
RECUPERAÇÃO DO METABORREFLEXO E MELHORA FUNCIONAL
COADJUVANTE PÓS AJUSTE DE FREQUÊNCIA CARDÍACA.
CAIO VITALE SPAGGIARI; SERGIO FREITAS DE SIQUEIRA; CINTHYA IBRAHIM
GUIRAO; ANÍSIO ALEXANDRE ANDRADE PEDROSA; MARCOS MARTINELLI
SACCAB; THIAGO OVANESSIAN HUEB; SERGIO AUGUSTO MEZZALIRA
MARTINS; SILVANA ANGELINA D’ORIO NISHIOKA; MARTINO MARTINELLI FILHO.
INSTITUTO DO CORAÇÃO (INCOR), HOSPITAL DAS CLÍNICAS - HCFMUSP,
SÃO PAULO - SP – BRASIL.
Introdução: Metaboreflexo (MR) é um conjunto de ações reflexas desencadeadas
por alterações metabólicas musculares secundárias ao exercício. Nesse processo, a
resposta cronotrópica gerada pelo MR aumenta o fluxo sanguíneo muscular, exercendo
importante papel na capacidade funcional. Em pacientes com insuficiência cardíaca
(IC), o MR está dessensibilizado. A TRC pode ser útil na recuperação do MR e no ajuste
da frequência cardíaca (FC), mas as evidências são pobres. Objetivos do estudo:
avaliar o papel da TRC no comportamento do MR e no ajuste da FC como coadjuvante
terapêutico. Métodos: Estudo clínico, controlado e não randomizado. O estudo foi
realizado conforme: ETAPA I – 25 indivíduos, 13 pacientes com TRC (GTRC) e 12
saudáveis (GC) avaliando (pré–TRC e 3 meses após); o MR foi avaliado pelo exercício
isométrico de moderada intensidade e oclusão circulatória, sendo realizado também
o teste ergoespirométrico (TEE). Também foram avaliados o ΔOC (taxa de variação
da ANSM basal em relação à OC); ETAPA II - 32 indivíduos, 20 no GTRC avaliando
o ajuste de FC, sob mesmo protocolo, substituindo TEE por teste de caminhada de 6
minutos (TC6). Resultados: ETAPA I – Pós–TRC foi observado: 1 – redução da ANSM,
durante a OC (P=0,01) e durante o EI (P=0,001); 2 – aumento do ΔOC (P=0,03); 3 –
incremento da PAM durante a OC (P=0,04); 4 – melhora do VO2pico: 15,0±5,3 ml/
kg/min vs. 19,2±6,0 ml/kg/min, (P=0,001), correlacionada à redução da ANSM basal
(rs=-0,74, P=0,003). ETAPA II – a comparação entre os achados entre TRC e TRC
com FC ajustada durante o EI e TC6 mostrou, respectivamente: 1 – aumento no
débito cardíaco (P=0,009); 2 – redução na resistência vascular periférica (P=0,01); 3 –
aumento de 38m (9%) na distância percorrida durante o TC6 (P=0,0002); 4 – aumento
no duplo produto no TC6 (P=0,002). No GTRC com FC ajustada houve correlação
entre duplo produto e distância percorrida no TC6 (r=0,71;P=0.003). Conclusões:
Foi demonstrado: 1 –recuperação do MR (aumento do ΔOC); 2 – redução da ANSM
basal ecorrelação com melhora da capacidade funcional; 3 – correlação entre aumento
do duplo produto e a melhora da capacidade funcional (TC6) e 4 – ajuste da FC
proporciona melhora da capacidade funcional adjuvante à melhora do MR.

1534
AVALIAÇÃO DINÂMICA DA FUNÇÃO MIOCÁRDICA E DA DISSINCRONIA
INTRAVENTRICULAR NA PREDIÇÃO DE DESFECHOS CLÍNICOS EM
PACIENTES COM CARDIOMIOPATIA CHAGÁSICA
GUILHERME AUGUSTO TEODORO ATHAYDE1; BRUNO CAMPANHA CARTER
BORGES1; ANDREIA DE OLIVEIRA PINHEIRO RIBEIRO1; CAMILA PARENTE
DE OLIVEIRA1; ALINE LORIENE SOUZA1; SERGIO AUGUSTO MEZZALIRA
MARTINS1; RICARDO ALKMIM TEIXEIRA1; SERGIO FREITAS DE SIQUEIRA1;
THOMAS RICHARD PORTER2; WILSON MATHIAS JUNIOR1; MARTINO
MARTINELLI FILHO1.
1. INSTITUTO DO CORAÇÃO - FMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2.
UNIVERSITY OF NEBRASKA MEDICAL CENTER, NEBRASKA - ESTADOS
UNIDOS DA AMERICA.
Introdução: Objetivamos identificar, entre os pacientes com cardiomiopatia chagásica
crônica (CCC), disfunção ventricular esquerda (DVE) e sem bloqueio de ramo esquerdo
(não-BRE), subgrupos com diferentes padrões funcionais e mecânicos de strain
longitudinal global (SLG) e dissincronia intraventricular (DIV) em repouso e após exercício,
e reclassificá-los por meio de uma nova abordagem ecocardiográfica, além de determinar
se a avaliação dinâmica da função miocárdica e da DIV auxilia na predição de desfechos
clínicos. Metodologia: Neste estudo transversal unicêntrico, 40 pacientes com CCC,
fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) ≤ 35% e não-BRE foram submetidos à
ecocardiografia de repouso e, em seguida, ecocardiografia sob estresse em esteira com
análise do SLG e da DIV. A amostra foi dividida em quatro grupos, com base na variação
significativa de SLG e DIV entre repouso e exercício: SLG+DIV+ (9 pacientes); SLG+DIV(9 pacientes); SLG-DIV+ (10 pacientes); SLG-DIV- (10 pacientes). O desfecho primário
foi um composto de morte, internação por IC e necessidade de estimulação biventricular
(BiV). O desfecho secundário foi morte por todas as causas. Resultados: Em repouso,
a mediana da FEVE foi de 28% (21,3% -33%) e do SLG de -7% (-5% / - 9,3%), e não
foram diferentes entre os grupos. A resposta média do SLG foi um aumento de 0,74%
sobre os valores de repouso, e a resposta média da DIV foi uma redução de 6,9 ms.
Dos 40 pacientes avaliados, 27 (67,5%) tinham DVE muito grave (SLG <-8%). Além
disso, entre esses pacientes, 11 apresentaram reserva contrátil após serem submetidos
à ecocardiografia de estresse. Ao final de um seguimento médio de 2,3 (±0,15) anos,
20 (50%) pacientes apresentaram o desfecho principal, que foi mais frequente no grupo
SLG-DIV-(p=0,039). O desfecho secundário, que ocorreu em 14 (35%) pacientes, não foi
diferente entre os grupos (p=0,26). Conclusões: Em pacientes com CCC, DVE grave
e não-BRE, a avaliação da SLG e da DIV entre o repouso e o exercício teve impacto
prognóstico e foi capaz de reclassificar a função miocárdica e de identificar subgrupos com
reserva contrátil e dissincronopatia significativa, que possivelmente se beneficiariam da
terapia de ressincronização.
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ESTIMULAÇÃO FISIOLÓGICA NA TERAPIA DE RESSINCRONIZAÇÃO OTIMIZADA.
RESULTADOS DO REGISTRO BRASILEIRO DE ESTIMULAÇÃO FISIOLÓGICASOBRAC

CARDIOPATIA ARRITMOGÊNICA DO VENTRÍCULO DIREITO SECUNDÁRIA À
MUTAÇÃO DO GENE DA FILAMINA C. ATÉ QUANDO A VARIANTE GENÉTICA
REFORÇA A INDICAÇÃO DE CDI?

ALEXSANDRO ALVES FAGUNDES1; LUCIANA VIDAL ARMAGANIJAN2; CRISTIANO
DE OLIVEIRA DIETRICH3; ALEXANDER DAL FORNO4; ANÍSIO ALEXANDRE
ANDRADE PEDROSA5; EDUARDO COSTA6; EDUARDO BARTHOLOMAY7;
CHARLES SLATER8; EDUARDO BENCHIMOL SAAD8; ANDRE LUIZ BUCHELE
D’AVILA4; LUIZ PEREIRA DE MAGALHÃES9; ALEX TEIXEIRA GUABIRU9;
EDUARDO INFANTE JANUZZI DE CARVALHO10; RICARDO ALKMIM TEIXEIRA10.

ROBERTO ALVAREZ COELLO; NATALIA OLIVETTI; FERNANDA QUEIROZ
SOARES; DAVID SALAZAR JAYA; SANTIAGO CASTRO VINTIMILLA; BRUNO
ALVES DA MOTA ROCHA; LUCIANA SACILOTTO; LAIS DE OLIVEIRA TOLEDO;
EDUARDO PELEGRINETI TARGUETA; GABRIELLE D AREZZO PESSENTE;
MAURICIO SCANAVACCA; FRANCISCO DARRIEUX.

1. HOSPITAL CARDIOPULMONAR ;REDE DÕR, SALVADOR - BA - BRASIL; 2. DANTE
PAZANEZZI, SAO PAULO - SP - BRASIL; 3. HOSPITAL SAO LUIZ, SAO PAULO - SP
- BRASIL; 4. HOSPITAL SOS CARDIO FLORIANOPOLIS, FLORIANOPOLIS - SC BRASIL; 5. HOSPITAL OSVALDO CRUZ, SAO PAULO - SP - BRASIL; 6. CARDIORITMO
E HOSPITAL VILLAVALE REDE DOR , SAO JOSE DOS CAMPOS, SAO JOSE DOS
CAMPOS - SP - BRASIL; 7. HOSPITAIS MAE DE DEUS E SAO LUCAS PUC PORTO
ALEGRE, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL; 8. HOSPITAL PROCARDIACO RIO DE
JEIRO, RIO DE JENEIRO - RJ - BRASIL; 9. UFBA, SALVADOR - BA - BRASIL; 10.
HOSPITAL RENASCENTISTA, POCOS DE CALDAS - MG - BRASIL.
Introdução: A associação da estimulação fisiológica com a estimulação do VE (LOT/HOT-CRT)
pode ser uma estratégia eficaz na otimização dos resultados em candidatos a TRC. Objetivo:
Descrever os resultados inciais em uma serie de 13 pacientes (p) incluídos no Registro Brasileiro
de Estimulação Fisiológica considerando o impacto da estimulação do His (HOT-CRT) ou do
ramo esquerdo ( LOT-CRT) na evolução clínica e eletrocardiográfica. Métodos: Neste estudo,
avaliamos as características basais e os resultados intraoperatórios de 12p com LOT-CRT e
1 HOT-CRT. Todos os pacientes tiveram o implante realizado conforme a rotina do serviço
participante A decisão de implantar um eletrodo no seio coronário ficou a critério de cada
operador, no caso de não atingir QRS menor que 120ms. A coleta de dados foi prospectiva.
As variáveis contínuas foram descritas em média e desvio padrão. A análise estatística foi
realizada comparando o valor das variáveis pelo teste t de student. Resultados: A TRC foi a
indicação primaria para o implante de dispositivo em 33p do registro. Todos os pacientes estavam
em classe funcional 3 ou 4 e com bloqueio do ramo esquerdo . Destes, 15p ( 46%) tiveram a
terapia com estimulação isolada do sistema de condução em dispositivo bicameral. Um gerador
multissitio foi implantado em 18p ( 54%) sendo que em 13p (39%)foi realizada estimulação do
ventrículo esquerdo concomitante ( LOT-CRT) . O sistema Select Secure com eletrodo 3830
Medtronic foi utilizado em 10p Em 3p foi utilizado o eletrodo Solia Biotronik guiado por bainha
Selectra. O tempo médio de procedimento foi de 153+- 90min com tempo médio de radioscopia
de 35,7 +- 33min. A FE media avaliada pelo método de simpson foi de 26,5 +-5%. A largura
basal do QRS foi 177+- 14ms e o QRS final foi de 119 +/- 17 ms ( p<0,05). Todos os pacientes
foram considerados como sucesso no implante e tiveram melhora clinica com redução de pelo
menos um ponto na classe funcional no seguimento de 30 dias.. Houve uma complicação de
deslocamento imediato do eletrodo do ramo esquerdo com reposicionamento. Conclusão: A
HOT/LOT-CRT é factível , aplicada em nosso meio com frequência e pode reduzir o número de
não respondedores a TRC.

INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: Cardiopatia arritmogênica do ventrículo direito (CAVD) é uma patologia
genética rara, que acomete o miocárdio. Geralmente de natureza autossômica dominante,
com maior ocorrência nos genes desmossomais e, raramente, associada a genes nãodesmossomais. O gene da Filamina C (FLNC) é uma proteína crítica na mecanotransdução
dos miócitos, sendo relacionado a fenótipos arritmogênicos severos, além de cursar com
desmoplakina reduzida, sendo um excelente gene-candidato para desenvolver CAVD.
Relato de Caso: Paciente, masculino, 39 anos, com história familiar de morte súbita em 4
parentes com menos de 55 anos, encaminhado para investigação de quadro de dor torácica
associada à dispneia, com diversas idas ao pronto socorro. Em uma delas, documentado
episódio de TVS monomórfica proveniente da via de saída do VD, que foi revertida com
amiodarona. Eletrocardiograma (ECG) basal evidenciava área inativa em parede inferior,
além de inversão de onda T nas derivações V1-V3. Assim, aventado hipótese de CAVD. O
ECG de alta resolução foi positivo para potenciais tardios, além de ressonância magnética,
que evidenciou dilatação e disfunção discretas de VD, com discinesia de parede inferior.
Assim, foi confirmado diagnóstico de CAVD, sendo implantado cardiodesfibrilador (CDI)
para profilaxia secundária e coletado teste genético, que confirmou mutação no gene FLNC.
Durante seguimento de 7 anos, o paciente desenvolveu progressiva redução da voltagem do
complexo QRS nos ECGs subsequentes (denotando a progressão da doença). Além disso,
apresentou três terapias apropriadas do CDI, sem novos eventos nos últimos três anos, após
otimização de doses de amiodarona e metoprolol. Discussão: Apesar de ser detectada em
menos de 1% dos casos de CAVD, as atuais diretrizes de HRS publicadas em 2019 incluem
a FLNC entre os genes que garantem considerar CDI para prevenção de morte súbita
cardíaca, mesmo na presença de disfunção ventricular esquerda leve (fração de ejeção do
ventrículo esquerdo entre 35-45%). Embora a variante FLNC seja aparentemente rara na
população portadora de CAVD, seu impacto clínico deve levar à detecção do gene.
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TERAPIA DE RESSINCRONIZAÇÃO CARDÍACA EM CHAGÁSICOS E
BLOQUEIO DE RAMO ESQUERDO INDUZIDO PELO MARCAPASSO: ANÁLISE
POR ESCORE DE PROPENSÃO

SUBSTRATO ANATÔMICO DA TAQUICARDIA VENTRICULAR QUE OCORRE
TARDIAMENTE APÓS A CORREÇÃO CIRÚRGICA DA TETRALOGIA DE
FALLOT

EDUARDO DA COSTA MARÇAL; RAPHAEL DOS SANTOS COUTINHO E SILVA;
ROBERTO ARMSTRONG JUNIOR; SERGIO FREITAS DE SIQUEIRA; ROBERTO
COSTA; ROBERTO KALIL FILHO; JOSÉ ANTONIO FRANCHINI RAMIRES;
MARTINO MARTINELLI FILHO.

ANDRE LUIS MARTINS GONÇALVES; ALBERTO PEREIRA FERRAZ;
MUHIEDDINE OMAR CHOKR; SISSY LARA DE MELO; CARINA ABIGAIL
HARDY; CRISTIANO FARIA PISANI; MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA.

INSTITUTO DO CORAÇÃO, FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A baixa prevalência de bloqueio completo de ramo esquerdo (BCRE) na
cardiopatia chagásica crônica (CCC) limita as indicações de Classe I para terapia de
ressincronização cardíaca (TRC). Entretanto, a taxa de pacientes com BRE induzido
pelo marcapasso (BREi), nessa população, é elevada e seu prognóstico pós TRC é
desconhecido. Este estudo tem o objetivo de avaliar o comportamento clinico-funcional
de pacientes com CCC e BREi submetidos à TRC, comparando com pacientes
cuja indicação de TRC foi primária. Métodos: Estudo unicêntrico, observacional,
longitudinal e comparativo que utilizou escore de propensão para pareamento da
casuística. Este método estatístico foi escolhido pela capacidade de equilibrar variáveis
confundidoras na linha de base de forma análoga ao feito em estudos randomizados.
Dados demográficos, epidemiológicos e clínicos de pacientes registrados no período
de 2010 e 2020 foram obtidos no do banco de dados de CCC da instituição. Foram
elegíveis pacientes com CCC e TRC maiores de 18 anos portadores de BCRE (GIindicação classe I) e com BREi (GII-upgrade de MP) que foram pareados 1:1 por
escore de propensão. O desfecho primário foi o composto de mortalidade por todas as
causas, transplante cardíaco, hospitalização por insuficiência cardíaca e taquicardia
ventricular sustentada. Os desfechos secundários foram os componentes individuais
do primário e a melhora da capacidade funcional em 6 meses. Após seguimento tardio
pacientes forma estatisticamente comparado intra e intergrupos. Resultados: 86
pacientes foram incluídos no estudo, sendo 35 (41%) no GI e 51 (59%) no GII BRE
e após pareamento por escore de propensão, foram gerados gerou 22 pares, cujo
seguimento mediano foi de 4,6 (1,3 –6,8) anos. Nenhuma diferença foi identificada
entre os grupos, tanto na amostra pareada(HR 1.1 CI 0.52 – 2.4, p = 0,79) quanto
na geral(HR 1.29 CI 0.77 – 2.74, p = 0.49). Os desfechos secundários também foram
similares, incluindo a melhora de classe funcional (OR 1.97 CI 0.49 – 8.82, p = 0,34).
Conclusão: O comportamento clínico-funcional pós-TRC, em seguimento de longo
prazo, de pacientes com CCC e BRi, é similar ao de pacientes com BCRE clássico
(indicação classe I).

INCOR, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A T4F é a cardiopatia congênita cianogênica mais frequente das
cardiopatias na infância. A incidência de arritmias ventriculares, principalmente TV
monomórfica, são descritas em torno de 15% dos pacientes adultos com correção
cirúrgica prévia. O circuito de reentrada envolvendo a área submetida ao tratamento
cirúrgico é o mecanismo mais comum dessas arritmias. O objetivo desse trabalho é
relatar através da demonstração de uma série de casos avaliados por mapeamento
eletroanatômico de alta resolução que o substrato da TV na fase tardia da cirurgia de
correção da T4F pode envolver também a neoformação de tecido miocárdico sobre a
cicatriz prévia e os retalhos antigos. Relatos de Casos: 3pts (23, 40 e 42 anos de idade)
portadores de T4F com correção cirúrgica na infância e registro eletrocardiográfico
recente de TV sustentada. Apresentavam em Holter de 24h TVNS, ECG com BRD
e QRS > 180ms, disfunção de VD (FEVD 38%, 48%, 38%) e graus variados de
insuficiência pulmonar. RMN com presença de realce tardio juncional de predomínio
em parede inferior do VD. Em estudo eletrofisiológico, mapeamento eletrofisiológico e
eletroanatômico demonstrou presença de potenciais tardios e fragmentados na região
de ampliação da via de saída do VD. Mapa de voltagem evidenciou área de baixa
voltagem em região de VSVD. Realizado homogeneização de substrato nas regiões
de cicatrizes com bloqueio dos istmos anatômicos. Novos testes após aplicações de
RF sem mais indução de taquicardias. Após 6 meses de acompanhamento clínico, não
houve recorrência de taquicardia. Anatomia Patológica: Em estudo de histopatologia
da nossa instituição, avaliação post mortem de 2 pacientes com correção cirúrgica na
infância de T4F (após 2 anos em um e após 8 dias em outro) revelaram presença de
neoformação muscular sobre patch cirúrgico e ausência de reação endotelial ou de
camada íntima. Discussão e conclusão: a presença de potenciais elétricos sobre a
região de colocação do patch de pericárdio para ampliação da VSVD confluem com os
achados recentes de presença de tecido muscular liso sobre patch cirúrgico e sugere
a participação desse novo tecido no circuito das TV.
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TAQUICARDIA VENTRICULAR POLIMÓRFICA RECORRENTE EM INFARTO
AGUDO DO MIOCÁRDIO: UM DESAFIO TERAPÊUTICO

MODIFICAÇÃO NA TÉCNICA DE VENTILAÇÃO MEC NICA REDUZ TEMPOS
DE ABLAÇÃO, DE ÁTRIO ESQUERDO E RADIOFREQUÊNCIA NA ABLAÇÃO
DE FA COM TÉCNICA DE HPSD.

PAULO HENRIQUE MUNUTE POLEGATO; JULIA LUCENA DOMINGUES; LUÍSA
MARTINS AVENA; RAFAELA PRATA RASSI; RAFAEL TORRIERI ROSA; RAFAEL
DERENCIO AFONSO OLIVEIRA; HENRIQUE ZANQUETA MONTEIRO; ALMIR
ALAMINO LACALLE; FABIO LUIS TICIANELI; ESTÊVÃO TELES; RICARDO
QUINTANILHA HUNGARO; PEDRO VICTOR SILVA VALENTE; CRISTIANO HONORIO
RIBEIRO TEIXEIRA; JOÃO PAULO CHAVES DE MELO; MARIA LICIA RIBEIRO CURY
PAVÃO; ELERSON ARFELLI; MARCELO GARCIA LEAL; ANDRE SCHMIDT.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO - FMRP-USP, RIBEIRÃO
PRETO - SP - BRASIL.
Caso: Homem, 59 anos, hipertenso e ex-tabagista, é admitido devido a infarto agudo
do miocárdio com supradesnivelamento de segmento ST (IAMCSST) de parede
anterior e hipocalemia (K = 2,9). Cateterismo com lesão acentuada proximal e alta
carga trombótica em Descendente Anterior (DA) e lesão acentuada em 1º Ramo
Marginal Esquerdo (1MGE). Realizada angioplastia primária em DA com implante de
stent, mantendo trombo distal e fluxo TIMI 2. A partir do 3º dia, evoluiu com múltiplos
episódios de taquicardia ventricular polimórfica (TVPM) degenerando em fibrilação
ventricular (FV), rapidamente revertidos com desfibrilação. Eletrocardiograma (ECG)
havia intervalo QT prolongado (QTc 490ms) e extrassístoles ventriculares (EV)
monomórficas bigeminadas com intervalo de acoplamento de 480ms desencadeando
TVPM. Realizada infusão de lidocaína, sulfato de magnésio e reposição de potássio,
recorrendo arritmias ventriculares diariamente. Novo cateterismo evidenciou trombose
intra-stent e nova angioplastia de DA foi realizada com fluxo TIMI 2. Recorreu TVPM e
FV, em ECG com QTc de 447ms, foi adicionada infusão de amiodarona na tentativa de
controle de extrassístoles e realizada terceira angioplastia de DA e de 1MGE com fluxos
TIMI 3. Foi submetido a bloqueio simpático (gânglio estrelado) sem controle de TVPM
e FV. Foi implantado marcapasso (MP) transvenoso com eletrodo atrial estimulando
a 90 bpm, adicionado betabloqueador (propranolol e após succinato de metoprolol)
e mantida amiodarona, com controle das arritmias ventriculares, após 1 semana da
correção da isquemia. Após 28 dias do IAMCSST foi implantado cardiodesfibrilador
(CDI) com estimulação atrial a 80 bpm, recebeu alta hospitalar com ecocardiograma
com FEVE 20%. Discussão: Na fase aguda do IAM pode haver dispersão da
repolarização gerando redução do limiar para FV. Na fase tardia, a presença de fibras
miocárdicas vivas circundadas por tecido cicatricial pode causar arritmias ventriculares
por reentrada, como EV. Apesar da correção dos distúrbios eletrolíticos, uso de
antiarrítmicos e tratamento de isquemia, o paciente teve recorrência de TVPM e FV. O
estímulo atrial pelo MP foi usado para encurtar o intervalo QT e suprimir o foco de EV,
reduzindo o fenômeno R sobre T.

1. INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA - ES - BRASIL; 2.
ABBOTT, VITÓRIA - ES - BRASIL.
Introdução: Diferentes técnicas são descritas para otimizar as lesões durante ablação
de fibrilação atrial (FA) tais como cateteres irrigados, com sensor de contato e bainhas
longas deflectíveis.
Objetivo: avaliar e determinarar se o impacto da ventilação mecânica com baixo
volume corrente (VC) e elevada frequência respiratória (FR) influem na ablação de FA.
Métodos: Estudo observacional prospectivo com 41 pacientes encaminhados à
ablação de FA com a técnica de High-Power Short-Duration (HPSD), sendo o ritmo
sinusal necessário para sua inclusão. De junho a setembro de 2021 19 pacientes
(Grupo 1) em anestesia geral ventilados, mesmo aparelho de anestesia em todos,
com VC de 10ml/kg peso e FR de 12 a 14 incursões respiratórias por minuto (IRPM)
e 22 (Grupo 2) com VC de 4ml/kg peso e 20 a 22 IRPM. As medicações usadas
foram sevoflurano, propofol e remifentanil. Dados demográficos: idade 58,98 (30-76)
anos, 26(63,41%) homens, HAS 28 (68,29%), Apneia do Sono 22 (53,66%), Doença
Vascular 15 (36,59%), AVC 4 (9,75%) pacientes e CHA2DS2-VASC médio 2,06 (0-8).
Diâmetro do átrio esquerdo 39,07 (34-58) mm, fração de ejeção 64,5 (38-72%)%, 29
(70,73%) FA paroxística e tempo média do diagnóstico a ablação de 13,05 meses.
Resultados: Saturação média de O2, capnografia média, tempo médio da ablação,
tempo em átrio esquerdo, tempo de radiofrequência foi de 98%, 38mmHg, 82min,
71min e 1624 segundos no grupo 1 e 96%, 34mmHg, 73min, 58min e 1338 segundos,
respectivamente.
Conclusão: o modificação da técnica de ventilação mecânica durante a técnica
de ablação de FA com HPSD demonstrou queda no tempo de ablação, tempo de
átrio esquerdo e menor necessidade de uso de radiofrequência sem modificar
significativamente saturação e capnografia.
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CONTRIBUIÇÃO DO TESTE DE ESFORÇO NO DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME
DE BRUGADA. DADOS DA COORTE GENBRA.

REGISTRO DO PERFIL COGNITIVO EM PORTADORES DE FIBRILAÇÃO
ATRIAL. RESULTADOS PRELIMINARES EM CENTRO DE REFERÊNCIA.

NEMER LUIS PICHARA; LUCIANA SACILOTTO; PAOLA PRETTI NUNES FERREIRA
FALCOCHIO; ANDRÉA MARIA GOMES MARINHO FALCÃO; BEATRIZ MOREIRA
AUBY; ACACIO FERNANDES CARDOSO; NATÁLIA QUINTELLA SANGIORGI
OLIVETTI; MARTINA P MARTINS; SÁVIA CHRISTINA PEREIRA BUENO;
GUILHERME DAGOSTIN DE CARVALHO; TAN CHEN WU; SISSY LARA DE MELO;
SILVIO ALVES BARBOSA; CÉSAR JOSÉ GRUPPI; MAURICIO SCANAVACCA;
WILLIM AZEM CHALELA; FRANCISCO DARRIEUX.

VÍTOR MEDEIROS DELGADO1; GABRIEL PELEGRINETI TARGUETA2;
MARCELO DANTAS TAVARES DE MELO3; DIEGO MEDEIROS DELGADO1;
FRANCISCO CARLOS DA COSTA DARRIEUX4; HELMAN CAMPOS MARTINS5.

INCOR, SAO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A síndrome de Brugada (SB) é uma doença definida por uma elevação
típica do segmento ST no eletrocardiograma (ECG) na ausência de causas
secundárias. As derivações precordiais altas (DPA) no ECG de repouso podem
melhorar a detecção diagnóstica. O Teste de Esforço (TE) provoca, na fase de
recuperação inicial, uma ativação parassimpática que pode ser útil para detectar
o padrão típico da SB. Objetivo: Nossos objetivos foram avaliar o rendimento
diagnóstico do TE com DPDA em desmascarar o padrão típico da SB, bem como
a segurança do método nesta população. Métodos: 53 dos 136 pacientes (pcts) de
uma coorte brasileira de SB tipo 1 (Coorte GenBra) foram submetidos ao TE com
DPDA, utilizando os protocolos de Bruce ou Ellestad. Foram utilizados os 6 eletrodos
precordiais: nas derivações V1 e V2 tradicionais no 4º espaço intercostal (EIC) além
do posicionamento acima no 3º e 2º. As alterações foram observadas e comparadas
entre si, no período de repouso (deitado e em pé), durante o exercício máximo e na
fase de recuperação (REC) passiva em decúbito dorsal horizontal (DDH). O teste de
McNemar foi utilizado na análise e o nível de significância foi estabelecido em p <0,05.
Resultados: Os pacientes foram predominantemente do sexo masculino (41/53;
77,4%), idade média 51 ± 13 anos e 73,6% com diagnóstico de SB espontâneo. Apenas
4/53 pcts (7,9%) apresentaram padrão tipo 1 no repouso ao passo que 10/53 (18,9%)
com as DPDA. Durante a fase de REC utilizando as DPDA, um resultado positivo foi
encontrado 45,3% e em 28,3% no posicionamento padrão (4ª EIC) (p = 0,022). Isso
também ocorreu nas fases combinadas de estresse e REC nas DPDA comparados ao
padrão (45,1% vs. 29,4%, p = 0,039). Houve também diferença estatística com o TE
comparado ao ECG de repouso, tanto no posicionamento padrão (29,4% vs. 7,8%,
p = 0,001) quanto nas DPDA (46,2% vs. 19,2 %, p <0,001). Este protocolo foi capaz
de incrementar o diagnóstico em 37,8% (fase de REC com às DPDA em relação ao
ECG convencional de repouso deitado). Conclusão: O TE associado às DPDA com
a fase de recuperação passiva em DDH oferece, com segurança, uma oportunidade
de desmascarar o padrão de Brugada tipo 1 e desta forma aumentar a sensibilidade
diagnóstica na SB.
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1. DISCENTE DO CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DA PARAÍBA (CCM-UFPB), JOÃO PESSOA - PB - BRASIL; 2. AMBULATÓRIO DE
FIBRILAÇÃO ATRIAL – HULW – UFPB, JOÃO PESSOA - PB - BRASIL; 3. DOCENTE
DO CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
(CCM-UFPB), JOÃO PESSOA - PB - BRASIL; 4. AMBULATÓRIO DIDÁTICO DE
ARRITMIAS CARDÍACAS E ORIENTADOR DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO–
INCOR HCFMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 5. SISTEMA CARDIOVASCULAR E
SERVIÇO DE HEMODIN MICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO HULW,
JOÃO PESSOA - PB - BRASIL.
Introdução: A Fibrilação Atrial (FA) é a arritmia cardíaca mais comum na prática
clínica. Além do risco de AVC, existe uma potencial associação com risco de demência
e insuficiência cardíaca (IC). Seus fatores de risco incluem idade, hipertensão (HAS),
diabetes (DM), obesidade, doença arterial coronariana (DAC), apneia do sono, doença
valvar, IC, tabagismo e alcoolismo. Este estudo visa traçar o perfil epidemiológico e
cognitivo dos pacientes (pcts) do Ambulatório de FA em um centro de referência estadual.
Método: Estudo transversal observacional, de natureza exploratória (piloto), conduzido
com pcts consecutivos, portadores de FA que aceitaram participar, assinando TCLE.
Foi conduzida uma entrevista e uma consulta ao prontuário para coleta dos dados. Foi
aplicado o questionário de Berlin para avaliação de apneia do sono e o Montreal Cognitive
Assessment (MoCA) para avaliação de demência. Resultados: Foram avaliados os
primeiros 30 pcts consecutivos. A média de idade foi de 60 anos (+8,3) e de IMC foi de
31,1 kg/m² (+5,5). 18 pcts (60%) eram homens, sendo que 3 (10%) já se submeteram
à cardioversão e 4 (13,3%) à revascularização. Quatro tinham doença valvar reumática,
5 (16,7%) IC, 5 sofreram AVE e 5 apresentavam DAC. Metade relatou tabagismo e 13
(43,3%) etilismo. 23 (76,7%) tinham HAS e 8 (26,7%) DM. A média de pontuação no
MoCA (máximo de 30) foi de 21,5 (+5). Quanto ao tipo de FA, 6 pcts (20%) tinham FA
paroxística, 12 (40%) persistente e 12 permanente. Em 50% dos pcts foi diagnosticada a
apneia do sono. Nem o tipo de FA, nem a presença de apneia apresentaram associação
significativa (p> 0,05) com a pontuação no MoCA. Quanto ao perfil farmacológico, 25
(83,3%) usavam BB, 24 (80%) IECA ou BRA, 5 (16,7%) tiazídico, 21 (70%) warfarina,
6 (20%)DOAC, 3 (10%) BCC, 3 (10%) digoxina e 5 (16,7%)AAclasse I/III. Conclusão:
Nessa coorte inicial de pcts atendidos no Ambulatório de FA do HULW observou-se baixa
pontuação no MoCA e alta prevalência de comorbidades que, juntamente com a FA,
aumentam o risco de transtornos cognitivos. Apesar de limitado pela pequena amostra
e pela falta de grupo controle, o estudo fornece uma reflexão para a necessidade de
seguimento global e multidisciplinar do portador de FA.
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ESTIMULAÇÃO FISIOLÓGICA NA CARDIOPATIA CRÔNICA DA DOENÇA DE
CHAGAS. RESULTADOS DO REGISTRO BRASILEIRO DE ESTIMULAÇÃO
FISIOLÓGICA - SOBRAC

QUALIDADE DE IMAGEM DE RESSON NCIA MAGNÉTICA CARDÍACA DE
1,5 TESLA COM AQUISIÇÕES CONVENCIONAIS EM PORTADORES DE
CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL
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SAO PAULO - SP - BRASIL; 5. HOSPITAIS MAE DE DEUS E SAO LUCAS PUC
PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL; 6. UFBA, SALVADOR - BA BRASIL; 7. RITMOCARDIO.BRASILIA DF, BRASILIA - DF - BRASIL; 8. HOSPITAL
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JANEIRO - RJ - BRASIL; 10. HOSPITAL RENASCENTISTA, POUSO ALEGRE - MG
- BRASIL.
Introdução: A associação da estimulação direta do sistema de condução é uma
alternativa para o tratamento de bradiarritmias e como terapia de ressincronização
na IC. Esta pode ser a escolha na Cardiopatia Chagasica (CC), onde bradiarritmia
e IC aparecem com frequência. Dados de eficácia e segurança em nosso meio são
necessários. Objetivo: Descrever os resultados de eficácia e segurança nos pacientes
com CC incluídos no Registro Brasileiro de Estimulação Fisiológica. Métodos:
No período de 01/06/2019 a 01/10/2021 foram implantados 180 dispositivos de
estimulação com eletrodo no His ou no Ramo Esquerdo e incluídos no Registro. Todos
os pacientes tiveram o implante realizado conforme a rotina do serviço participante. As
variáveis contínuas foram descritas em média e desvio padrão. A análise estatística foi
realizada comparando o valor das variáveis pelo teste t de student. Resultados: A CC
representou 2,5% (5p) dos pacientes do Registro ( 2 His e 3 Ramo Esquerdo). Todos
apresentavam bloqueio AV de 20 ou 30 grau. Bloqueio de ramo direito em 2p , BRE por
estimulação artifical em 2p. Em 2p foi realizado upgrade de marca-passo convencional
para tratamento de IC. A média de idade foi de 77+- 5 anos. A apresentação inicial foi
sincope em 3p . Uma paciente teve dispositivo de CRT-D implantado e o eletrodo de
His foi conectado à saída do VE. A FE media foi de 42+- 15% com DDVE de 54+-8mm.
O valor da onda R medida foi significativamente menor nos p com His (4mv vs 12mv)
P<0,05. O limiar de estimulação foi 1,5v x 1ms e não foi diferente da média geral do
Registro ( 1,17v x 1ms). Houve estreitamento significativo do QRS antes e após: 125+2ms vs 100+-1ms p<0,05. Conclusão: Descrevemos pela primeira vez em nosso meio
dados de eficácia e segurança da estimulação fisiológica com His ou Ramo esquerdo
na CC. Limiares e adequados , tecnica acessivel e segurança com manutenção do
QRS estreito podem fazer da estimulação fisiológica ótima escolha na CC.

1. UNIFESP/INCOR, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2. INCOR/ FMUSP, SÃO PAULO
- SP - BRASIL; 3. INCOR/FMUSP, SAO PAULO - SP - BRASIL; 4. INCOR, SP - SP
- BRASIL.
Introdução: A ressonância magnética cardíaca (RMC) é ferrramenta diagnóstica
essencial para pacientes com cardiomiopatia e cardiodesfibrilador implantável
(CDI). Nestes, o uso da RMC é limitado aos dispositivos condicionais e, tem sido
questionado pelas dificuldades de interpretação dos achados. O objetivo desse estudo
foi avaliar a qualidade e a capacidade diagnóstica da RMC em portadores de CDI
condicional. Método: 22 pacientes realizaram 2 exames de RMC, antes-(RMC1) e
após implante de CDI (RMC2). Esta seguiu protocolo de segurança e de múltiplas
sequências de pulsos, incluindo técnicas da rotina clínica de avaliação de função
ventricular, anatomia e análise tecidual. A qualidade da imagem de RMC foi avaliada
por 3 radiologistas e classificada por escore, de 1(pior) a 5 (melhor), considerando a
capacidade diagnóstica e a presença de artefatos. As imagens de ventrículo esquerdo
(VE) foram analisadas conforme segmentação da AHA, totalizando 1.837 segmentos.
Resultado: a RMC1 obteve escores elevados (m = 4,7±0,5 para Cine SSFP e 4,8±0,6
para realce tardio - RT) com 100% de diagnóstico. Todos os exames de RMC2
foram afetados por artefatos de suscetibilidade, principalmente nas paredes anterior
e lateral do VE. O escore segmentar médio e as respectivas taxas de capacidade
diagnóstica foram: 3,1 (82,3%) para o Cine SSFP; 1,74 (27,8%) para o RT e 2,1
(30,4%) para perfusão miocárdica (PM). Também analisamos 88 imagens em corte
único cujas taxas de capacidade diagnóstica foram de 0% para o mapa T1; 77,3%
para FSE triple anatômico e double IR; 68,2% para mapa de fluxo e 9,0% para FSE
triple edema. Analisando separadamente imagens diagnósticas, o escore segmentar
médio e a proporção de imagens diagnósticas foi: 3,4±0,6 (307/373) para Cine SSFP;
4,0±0,8 (96/364) para RT; 4,2±0,8 (107/352) para PM. Os testes funcionais do CDI
realizados antes e após a RMC2 e, no seguimento de 3 meses não demonstraram
alterações significativas. Conclusão: O estudo reforça a necessidade de estratégias
para melhorar a qualidade da imagem da RMC em portadores de CDI condicional e,
razoável recomendar a realização da RMC antes do implante do CDI pois, este registro
pode auxiliar no tratamento e acompanhamento destes pacientes.
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TAMPONAMENTO CARDÍACO LEVANDO AO MAPEAMENTO EPICÁRDICO
DE FIBRILAÇÃO ATRIAL E À AVALIAÇÃO DE TRANSMURALIDADE DAS
LESÕES ENDOCÁRDICAS

PUNÇÃO INTERCOSTAL ESQUERDA PARA MAPEAMENTO EPICÁRDICO
EM ABLAÇÃO DE TAQUICARDIA VENTRICULAR EM PACIENTE OBESO
MÓRBIDO: RELATO DE CASO

TAMER EL ANDERE; LUAN VIEIRA RODRIGUES; MARINA MAYRINK; ALEXANDRA
REGIA DANTAS BRIGIDO; ANDRE LUIS MARTINS GONÇALVES; GABRIELA
MARSIAJ RASSI; FELIPE KALIL BEIRÃO ALEXANDRE; RODRIGO MELO
KULCHETSCKI; MUHIEDDINE OMAR CHOKR; SISSY LARA DE MELO; CRISTIANO
FARIA PISANI; CARINA HARDY; MAURICIO SCANAVACCA.
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SAO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução/objetivo: A base fisiopatológica para a persistência de fibrilação atrial
(FA) é complexa e multifatorial. A interrelação entre o substrato tridimensional,
formas complexas de ativação entre as camadas miocárdicas atriais e a ausência
de transmuralidade de lesões endocárdicas por radiofrequência tem sido relacionada
à recorrência de FA após ablação por cateter. Nosso objetivo é descrever um caso
clínico onde foi possível se realizar mapeamento epicárdico atrial, guiando as lesões
endocárdicas subsequentes e possibilitando a avaliação da transmuralidade das
lesões após aplicações. Caso Clínico: MNN, 65 anos, com antecedente de isolamento
elétrico de veias pulmonares em 2016. Apresentou recorrência de FA sintomática,
sendo encaminhada para reablação. No procedimento, realizado mapeamento (Carto
3 V7®) do átrio direito (AD) e do átrio esquerdo (AE), sendo constatada a manutenção
da desconexão elétrica das quatro veias pulmonares, extensa cicatriz anterior, septal
e no teto do AE, além de áreas de desaceleração de condução no istmo mitral e no
teto. Realizada linha ligando cicatriz anterior ao anel mitral e linhas em teto. Ao retornar
para o AD diagnosticado tamponamento cardíaco. Realizada punção epicárdica e
mantido dreno Pigtail. Após estabilização clínica, realizado mapeamento epicárdico
do AE, com evidência de persistência de atividade elétrica em parede posterior do
AE. Retornado para o AE e confeccionado box endocárdico em parede posterior.
Novo mapeamento epicárdico confirmou o isolamento elétrico transmural da parede
posterior. Retirado dreno ao final do procedimento pela ausência de débito. Não houve
complicações ou recorrência de arritmias no pós operatório precoce. Discussão:
Mesmo com o avanço tecnológico nas ablações de FA, os casos de persistência ainda
exibem baixa taxa de sobrevida livre de arritmias. O substrato tridimensional fornece
áreas de anisotropia, dissociação e bloqueio do estímulo elétrico, pontes de conexão
elétrica para áreas isoladas pelo endocárdio e limitação de alcance das aplicações
endocárdicas. O mapeamento epicárdico de alta densidade pode complementar a
avaliação endocárdica e guiar o conjunto de lesões endocárdicas, sendo uma opção
em casos refratários e complexos.

RAYARA TEREZA LOBO PORTO; LIVIA TEIXEIRA MARTINS E SILVA; BRUNO
PEREIRA VALDIGEM; JANAYNA THAINA RABELATO; OMAR ALONSO POZO
IBANEZ; DIEGO EDUARDO RODRIGUEZ LUJAN; HUGO BELLOTTI LOPES;
LUCIANA VIDAL ARMAGANIJAN; ROGERIO ANDALAFT; RICARDO HABIB.
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Resumo: Ablação epicárdica pode ser dificultada pelo acesso difícil. Propomos descrever
uma técnica alternativa utilizada em um paciente obeso mórbido. Relato de caso: homem
39 anos, portador de miocardiopatia dilatada idiopática e feve de 28%, foi internado em
tempestade elétrica para ablação de TV. O mapeamento endocárdico evidenciou baixa
voltagem em regiões ínfero-basal e apical endocárdicas do VE. Foram induzidas três
morfologias de TV e após insucesso na ablação endocárdica, optado por mapeamento
epicárdico. A primeira tentativa de acesso via subxifóide por punção com agulha Tuohy
de 5 polegadas e, em sequência, por visão direta (janela cirúrgica) não resultaram em
sucesso, devido à extensão do tecido adiposo. Realizado então punção entre 4° e 5°
espaço intercostal esquerdo com acesso satisfatório ao epicárdio e mapeamento com
cateter Livewire 2-2-2. Observada presença de áreas de baixa voltagem em região apical.
Realizadas aplicações de radiofrequência (30w, 43°c) com cateter irrigado em áreas de
interesse. Ao término da ablação, realizada nova estimulação sem indução de taquicardias
sustentadas. Evoluiu satisfatoriamente do ponto de vista hemodinâmico, com desmame
progressivo de drogas vasoativas e extubação no 2° po. porém intercorreu com infecção por
covid-19 e pneumonia bacteriana associada no 5° po, retornando à ventilação mecânica,
instabilidade hemodinâmica e posteriormente novos episódios de TV sustentada, evoluindo
a óbito no 11° dia pós ablação. Discussão: o acesso epicárdico subxifóide anterior ou
inferior é a via de escolha para ablação de arritmias ventriculares com circuito de reentrada
epicárdico. Não foi encontrada na literatura descrição de acesso epicárdico através do
espaço intercostal, como descrito neste caso, o que tornou viável a ablação da taquicardia
ventricular. Esta abordagem surge como mais uma técnica para o manejo de cenários em
que o acesso epicárdico por via subxifóide não é possível. Referências: J Cardiovasc
Electrophysiol,Vol 20, pp. 710-713, June 2009/Europace (2007) 9, 212–215/ UPtoDate
– Overview of catheter ablation of cardiac arrhythmias/Europace (2012) 14, ii13–ii18/
Circulation. Volume 110, Issue 10, 7 September 2004; Pages 1197-1201
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1. UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL, PASSO FUNDO - RS - BRASIL;
2. FACULDADE IMED, PASSO FUNDO - RS - BRASIL; 3. HOSPITAL DE CLÍNICAS
DE PASSO FUNDO, PASSO FUNDO - RS - BRASIL.

CHARLES SLATER; EDUARDO BENCHIMOL SAAD; LUIZ ANTONIO OLIVEIRA
INACIO JUNIOR; LUIZ EDUARDO MONTENEGRO CAMANHO; LUCAS CARVALHO
DIAS; GUSTAVO VIGNOLI DOS SANTOS.
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Introdução: A evolução da estimulação cardíaca artificial através de marca-passos
fisiológicos, que promovem uma despolarização ventricular sincrônica dos ventrículos,
permitiu a correção de graves bradicardias com intuito de prevenção da insuficiência
cardíaca (IC) secundária a marca-passo (MP). A transposição dos grandes vasos
congenitamente corrigida é uma malformação cardíaca rara, caracterizada pela
combinação de conexões átrio-ventriculares e ventrículo-arteriais discordantes. O
manejo da patologia envolve o tratamento da insuficiência sistêmica do ventrículo
morfologicamente direito e tratamento dos transtornos de condução. Objetivo: Relatar
o caso de paciente de 14 anos, com cardiopatia congênita, com bloqueio atrioventricular
(BAV) avançado e sintomático, com indicaç ão de implante de MP e que recebeu
estimulação cardíaca fisiológica. Relato de Caso: J.S.D., masculino, 14 anos, portador
de transposição de grandes vasos congenitamente corrigida, com quadro de astenia, dor
torácica, vertigem e síncope de repetição há 3 meses. Tem dispnéia aos grandes esforços
desde a infância. Nega cirurgias cardíacas prévias. Eletrocardiograma admissão: BAV
total, QRS 120 milissegundos (ms). Ecocardiograma transtorácico: ventrículo direito
sistêmico e ventrículo esquerdo com circulação pulmonar, ambos com função sistólica
preservada, além de forame oval patente. Realizado estudo eletrofisiológico com
mapeamento do feixe de His, seguido de implante de MP dupla câmara com estimulação
atrial e ventricular septal profunda, obtendo-se QRS estimulado de 102ms, mantendo a
proposta de estimulação cardíaca fisiológica. O paciente recebeu alta no dia seguinte e
segue em acompanhamento, assintomático. Conclusão: O implante de MP fisiológicos
como este, são propostas para evitar a deterioração da função de um ventrículo
morfologicamente direito, que está sob alta demanda devido conexão sistêmica. Além de
promover uma melhor sincronia intra e interventricular de contração, que impactará na
redução da progressão da IC e melhora sintomática. O benefício dessa modalidade de
estimulação em cardiopatias congênitas ainda carece de recomendações específicas, e
relatos como esse possibilitam ampliar as terapêuticas neste grupo de pacientes.

Introdução: O acesso vascular por punção é a principal via de acesso para implante
de eletrodos em estimulação cardíaca artificial, sendo esta via mais utilizada à medida
que os procedimentos se tornam mais complexos. A despeito da evolução das técnicas
de acesso, complicações relacionadas ao acesso vascular para implante de eletrodos
ainda representam um problema clínico do dia-a-dia, acrescentando risco, custo
hospitalar e maior tempo de internação, devendo ser evitadas a todo custo.
Objetivo: Demonstrar os resultados de segurança após 4 anos de punções
exclusivamente guiadas por ultrassom (US) em procedimentos de estimulação
cardíaca artificial. Amostra: Em um período de 49 meses, 582 pacientes (idade
média 77,2±14,7 anos) foram submetidos a implantes de dispositivos cardíacos (267
implantes de marcapasso (MP) dupla-câmara convencional, 9 MP câmara-única, 12
MP ressincronizadores, 135 MP para estimulação definitiva do Sistema de Condução
(Feixe de His / Ramo Esquerdo), 56 CDI ressincronizadores, 42 CDI dupla-câmara, 2
CDI câmara-única, 4 reimplantes de eletrodo e 41 Upgrades para ressincronizador),
sendo realizados um total de 1174 acessos vasculares guiados por US da veia axilar
utilizando um aparelho de US dotado de transdutor linear protegido por Kit estéril.
Todas punções foram realizadas ainda com a pele íntegra, e apenas após a aquisição
do acesso vascular a incisão cutânea era realizada. Os pacientes eram submetidos a
radiografia de tórax e US de tórax imediatamente após o implante e no dia seguinte,
antes da alta hospitalar. Resultados: Houve sucesso na aquisição de acesso vascular
em todos os casos. Em 10 casos (1,71%) havia alguma obstrução vascular que exigiu
conversão para a abordagem contralateral com sucesso. Acessos alternativos foram
a veia supraclavicular (3 casos / 0,51%); e punção da veia cefálica (4 casos / 0,68%).
Houve um caso de pneumotórax (0,17%) que foi detectado pelo US torácico, sendo
realizada drenagem pleural. Conclusão: A técnica de punção guiada por US confere
segurança e flexibilidade na obtenção dos acessos vasculares para implante de
eletrodos, com uma taxa de complicações relacionadas a punção consideravelmente
menor que a relatada na literatura.
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RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA COMO OPÇÃO TERAPÊUTICA PARA TV
REFRATÁRIA NA MIOCARDIOPATIA CHAGÁSICA: PRIMEIROS CASOS NA
AMÉRICA LATINA

ABLAÇÃO DE VIA ACESSÓRIA DENTRO DE UMA VEIA CAVA SUPERIOR
ESQUERDA PERSISTENTE: RELATO DE CASO

MARINA PEREIRA MAYRINK1; CRISTIANO FARIA PISANI1; RODRIGO MELO
KULCHETSCKI1; BERNARDO SALVAJOLI2; LIGIA ARTEAGA2; JOÃO VICTOR
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KALIL FILHO1; WILLIAM G. STEVENSON3; MAURICIO SCANAVACCA1.
1. INSTITUTO DO CORAÇÃO - INCOR/USP, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2. INSTITUTO
DO C NCER - ICESP/USP, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 3. VANDERBILT UNIVERSITY
MEDICAL CENTER, NASHVILLE - ESTADOS UNIDOS DA AMERICA.
Introdução: A radioterapia estereotáxica (SBRT) é uma opção terapêutica nova nos casos
de taquicardia ventricular (TV) recorrente em pacientes com cardiopatia estrutural onde
há contraindicação ou houve falha terapêutica da ablação. Objetivos: Descrição dos
primeiros casos de SBRT como opção de tratamento de TV recorrentes em pacientes com
Miocardiopatia Chagásica (MCPC) quando a ablação por cateter não está mais indicada.
Métodos: Até o momento foram selecionados três pacientes com MCPC e TV recorrente
para o tratamento com SBRT. Os pacientes são do sexo masculino, idade média de 60±7
anos e fração de ejeção de 37±15. Um paciente tinha duas ablações prévias e dois uma.
Em dois pacientes a indicação foi devido a complicações de ablação epicárdica com
sangramento e necessidade de cirurgia e um paciente apresentava ausência de cicatriz
endocárdica e presença de eletrodos epicárdicos. O número mediano de TV nos seis e
dois meses anteriores ao tratamento foi de 9 e 4, respectivamente. O planejamento utilizou
as morfologias de TV e tomografia em todos os três casos e em um também foi utilizado o
mapa eletroanatômico de uma das ablações prévias. O PTV (planning targeted volume) foi
de 86,5±17ml e o ITV (internal target volume) de 30,2±5.2ml nos dois primeiros casos, com
constraints seguros com relação ao esôfago e estômago (Figura). O tratamento ocorreu
sem complicações. Em um seguimento médio de 75±6 dias dos dois pacientes tratados
até o momento, um paciente apresentou recorrência de TV. O número de episódios de
TV nos dois meses ao redor do tratamento reduziu de 6,0±2,6 para 1,5±2,1 (P=0,37).
Conclusão: A radioterapia estereotáxica se mostrou como opção segura no manejo
de arritmias ventriculares neste grupo de pacientes com TV refrataria. Com os dados
disponíveis até o momento, não foi possível avaliar eficácia nessa população.
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PUNÇÃO GUIADA POR ULTRASSOM DA VEIA AXILAR PARA IMPLANTE DE
ELETRODOS EM ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ARTIFICIAL - RESULTADOS DE
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Introdução: O pleno conhecimento da anatomia vascular torácica é de suma importância
para os profissionais envolvidos na realização de procedimentos invasivos. A persistência
da veia cava superior esquerda (VCSE) é uma anomalia congênita incomum que pode
coexistir com as vias atrioventriculares acessórias, sendo seu diagnóstico, na maioria
das vezes, incidental. A VCSE é incorporada na formação do seio coronário durante o
desenvolvimento normal, porém, se persistente, pode fornecer acesso direto ao seio
coronário através da veia subclávia esquerda. De acordo com a literatura, a incidência
da VCSE varia entre 0,3-0,5% na população geral, podendo atingir até 10% naqueles
pacientes sabidamente portadores de alguma outra anomalia congênita cardíaca, e a
sua correlação com a Síndrome de Wolf Parkinson White (WPW) pode chegar até a
4,5% nos pacientes submetidos ao estudo eletrofisiológico. Descrição: Paciente de 29
anos, masculino, esportista e sem comorbidades foi encaminhado para o laboratório de
eletrofisiologia invasiva com diagnóstico de pré-excitação ventricular (Figura 1). Durante
estudo eletrofisiológico foi observado veia cava superior esquerda persistente, através
da venografia do seio coronário (Figura 2), associado a via acessória lateral esquerda de
condução bidirecional. O mapeamento com cateter de ablação, de forma convencional,
no interior da VCSE demonstrou maior fusão AV correspondente a parede lateral do átrio
esquerdo (Figura 3). A ablação nesse local, durante estimulação ventricular, eliminou a
condução retrógrada pela via acessória. Novo mapeamento, após punção transeptal, foi
realizado na região lateral esquerda do anel mitral com evidencia de fusão AV (Figura 4).
Nesse local, nova aplicação de radiofrequência eliminou a condução anterógrada pela via
acessória. ECG pós ablação sem presença de pré-excitação (Figura 5). Conclusão: A
VCSE pode ser usada como vantagem para mapeamento e ablação de uma via acessória
do lado esquerdo, apesar do seio coronário dilatado. Descrevemos o caso de um paciente
com diagnóstico de WPW e VCSE submetido a ablação bem-sucedida realizada dentro
da veia cava superior esquerda e na região lateral esquerda do anel mitral.

Resumos Temas Livres
1574
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Introdução: A ablação por cateter é opção de primeira escolha para pacientes
com fibrilação atrial refratários ou não a drogas antiarrítmicas. A complexidade do
procedimento, técnicas propostas e diversidade de pacientes dificultam a reprodução
dos resultados bem como a indicação do procedimento. Objetivo e Método: O
objetivo desse trabalho é relatar o resultado do tratamento percutâneo da FA quanto a
segurança e eficácia em um estudo observacional, nacional, multicêntrico (13 centros),
prospectivo de 833 pacientes submetidos à ablação por cateter. Foram incluídos
pacientes com idade >18 anos com registro de FA documentado. As informações foram
colhidas prospectivamente com seguimentos de 6 e 12 meses após o procedimento.
Resultados: Foram analisados 833 pacientes submetidos a ablação para o tratamento
da FA entre os quais 530 apresentavam FA paroxística (≤ 7 dias-FAP), 303 persistente
(>7 dias e ≤ 1 ano–FA-Per). A idade média foi de 58±13 e 59±11 anos respectivamente.
67% e 81% dos pacientes eram homens nos grupos FAP e FA-Per. Não houve
diferença entre FAP e FA-Per em relação a doença arterial coronariana (6,8%x8,6%;
p=0,34) e insuficiência cardíaca (3,2%x5,6%; p=0,09). A presença de outras doenças
cardiovasculares como diabetes mellitus, hipertensão arterial, acidente vascular
cerebral e dislipidemia foi menor no grupo FAP em comparação ao FA-Per (16%x24%;
p<0,01) assim como a fração de ejeção do ventrículo esquerdo foi maior no grupo
FAP (64±9 e 60±10; p<0,01). Durante o seguimento de 12 meses, 55 pacientes com
FAP (10%) apresentaram recorrência da arritmia assim como 41 pacientes com
FA-Per (14%). Houve 21 complicações relacionadas aos procedimentos durante o
tempo de seguimento (FAP 2,3%xFA-Per 3%; p=0,53). 20 complicações ocorreram
em procedimentos com uso de bainha deflectível (p<0,01). Não houve complicações
maiores (fístula átrio-esofágica, tamponamento cardíaco, drenagem de derrame
pericárdico ou lesão nervo frênico). Houve 5 óbitos de causas não relacionadas ao
procedimento durante o seguimento. Conclusão: Os resultados clínicos iniciais
indicam uma taxa de recorrência de 10% e 14% em pacientes com FA paroxística e
persistente. O procedimento é seguro, sem registro de complicações maiores.
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A Síndrome de Kearns Sayre (SKS) é uma miopatia de origem mitocondrial rara. Caracterizase pela tríade de oftalmoplegia externa, retinose pigmentar e acometimento do sistema de
condução cardíaco, descrita em 1958. O objetivo deste relato de caso é descrever um caso
de SKS e discutir achados clínicos com ênfase no acometimento cardíaco. Paciente J.A.,
masculino, 35 anos, com sintomas iniciais de diplopia, estrabismo e ptose. Evoluiu com
alteração da motricidade ocular extrínseca, retinopatia pigmentosa e fraqueza muscular difusa
o que levou à hipótese de SKS. O diagnóstico definitivo foi feito através de biópsia do bíceps
que revelou padrão miopático mitocondrial. Em seguida, encaminhado para investigação
de distúrbio de condução. Em primeira consulta evidenciado eletrocardiograma com ritmo
sinusal, BAV 1° grau, bloqueio de ramo esquerdo, pausa sinusal e ritmo juncional de 40 bpm.
Ecocardiograma com FE 62% e contratilidade preservada. Indicado implante de marcapasso
(MP) atrioventricular. Atualmente, com necessidade de 100% de pacing ventricular sem
escape ventricular e fibrilação atrial paroxística em anticoagulação. Desde então, segue em
acompanhamento ambulatorial. A SKS é uma doença genética relacionada a mutação do
DNA mitocondrial. As mitocôndrias são responsáveis pela produção de ATP e fornecimento de
energia para diversas funções metabólicas. Por isso, tecidos com alto gasto energético, são
os mais acometidos em tais anomalias genéticas. As manifestações cardiológicas ocorrem
em 57% dos casos. As alterações eletrocardiográficas mais comuns são bloqueio divisional
anterossuperior e bloqueio de ramo direito. Tipicamente ocorre progressão para bloqueio
atrioventricular avançado. Morte súbita está associada em até 20% dos casos. A Sociedade
Europeia, em sua diretriz de estimulação cardíaca artificial 2021, orienta implante de MP
diante do achado de prolongamento de intervalo PR e evidência de bloqueio atrioventricular de
qualquer grau, bloqueio de ramo ou bloqueio fascicular. A SKS é uma doença incomum e com
repercussão clínica importante. Se negligenciada, o acometimento cardíaco é potencialmente
fatal. Assim, cabe ao cardiologista estar atento ao momento ideal de indicação de MP.
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OCLUSÃO PERCUT NEA DO APÊNDICE ATRIAL ESQUERDO NA PREVENÇÃO
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Introduction: Even though procedural techniques have advanced in the electrophysiology
laboratory (EP labs), massive hemopericardium and cardiac tamponade still occur, due
to its significant morbimortality, rapid identification and immediate treatment is required
to prevent negative outcomes. However, it is a fact that in many EP labs cardiac surgery
on-site backup is not readily available.Methods and results: In this study we describe
the clinical evolution patients who have presented a massive hemopericardium during
EP procedures. After initial emergency pericardiocentesis failed to provide consistent
hemodynamic stabilization or bleeding cessation, these patients were submitted to
employment of two non-deflective transseptal long sheaths (NDLS) which, combined
to continuous negative pressure, demonstrated to be a good alternative for acute
management. Five patients from our service were included, who have presented
massive hemopericardium, defined as superior to 1000 milliliters, treatment failure
using negative pressure on standard 6F PigTail catheters and in whom the double 8,5F
sheath technique was used. In three patients, the effusion occurred during epicardial
ablation; in one it happened after the withdrawal of a temporary pacemaker lead with
inadvertent right ventricle (RV) perforation; and one after LAA tear during deployment
of an occlusion device. One of the patients needed emergency surgery, waiting for 90
minutes for the surgical team to arrive. In another 4 the bleeding stopped 22 +- 8 min
after the double long sheath technique. Our hypothesis is that the continuous negative
pressure that is kept in both sheaths after drainage may collapse visceral and parietal
layers of the pericardium towards each other, which may facilitate closure of small
lacerations and sealing of orifices responsible for persistent bleeding. Conclusion: The
use of two long sheaths for blood drainage, instead of conventional pericardiocenthesis,
might be helpful to manage massive hemopericardium inside EP lab, avoiding urgent
cardiac surgery or maintaining clinical stability until surgical staff is available.

Fundamento: A fibrilação atrial (FA) é a arritmia mais frequente na prática médica,
alcançando até 15% na população acima de 70 anos. A FA é ainda a arritmia mais
relacionada ao acidente vascular encefálico (AVE), sendo responsável por 15-20% dos
eventos. O uso de anticoagulante na população idosa representa riscos importantes
de complicações hemorrágicas. A oclusão do apêndice atrial esquerdo (AAE) é
uma terapia que dispensa o uso de anticoagulantes, especialmente em subgrupos
suscetíveis a complicações hemorrágicas. Objetivo: Apresentar a técnica do implante
percutâneo do dispositivo oclusor (LAMBRE), resultados transoperatórios e o
seguimento clínico-ambulatorial. Material e métodos: Entre junho de 2020 e agosto
de 2021 foram realizadas nove oclusões de AAE em nosso serviço de Eletrofisiologia.
Cinco pacientes eram do sexo masculino. A idade variou de 62 a 82 anos com média
de 72,6. Todos (100%) eram portadores de FA permanente. Todos os pacientes já
haviam apresentado quadro de AVE anterior mesmo em uso de anticoagulante oral.
Em 1 paciente, foi realizada a oclusão mesmo na presença de trombo no AAE. O
procedimento foi realizado sob anestesia geral e guiado por ecocardiograma
transesofágico (ETE), sendo realizada sob punções venosas femorais e uma punção
transeptal. A duração do procedimento variou entre 90 a 120 minutos. Em todos os
casos, a escolha da prótese (LAMBRE) foi determinada pelo ETE. Resultados: Em
100%, a oclusão do AAE foi considerada sucesso, não sendo observado shunt no AAE,
não houve nenhum deslocamento da prótese nem complicações da punção transeptal.
Os nove pacientes receberam alta após 48 horas do procedimento. No seguimento
clínico de 14 meses, não houve registro de novos eventos tromboembólicos, ficando
os pacientes em uso apenas de aspirina. Após 90 dias, todos os pacientes foram
submetidos a novo ETE sem observação de shunt no AAE. Conclusão: Nessa amostra,
a experiência da oclusão percutânea do AAE com prótese LAMBRE se mostrou uma
alternativa segura para prevenção de AVE em portadores de FA, particularmente na
população idosa, diminuindo o risco de complicações hemorrágicas.

INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
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Introdução: As vias acessórias (VA) típicas à direita correspondem a 30% dos casos.
Poucos são os relatos na literatura de inserção em apêndice atrial direito (AAD). As
VA múltiplas são raras, ocorrendo em 10% dos casos de VA atípicas. Estas por sua
vez, constituem 3% a 5% dos casos de VA. Uma VA anterógrada atípica é definida
por seu comportamento decremental entre o AD ou o NAV com o VD pelo ramo direito
ou próximo deste. Este comportamento pode ser adquirido após ablação prévia de
uma VA típica, principalmente quando próximas ao seio coronário. Apesar de raras, o
comportamento único destas vias torna o seu diagnóstico e tratamento desafiadores.
Relato de caso: Menina de 14 anos, sem cardiopatia estrutural, com queixa de
palpitações e pré-excitação ventricular foi submetida à ablação com sucesso de
VA com inserção em AAD (fig 1). Na ocasião, induzida taquicardia por reentrada
atrioventricular (AV) ortodrômica. Ao término do procedimento, intervalo HV normal
(45ms) e condução retrógrada concêntrica e decremental. No seguimento ambulatorial,
apresentou recorrência da pré-excitação ventricular sendo reencaminhada para
estudo eletrofisiológico. Durante estimulação atrial decremental evidenciado aumento
progressivo do intervalo AV (>30ms), redução progressiva do HV e aumento progressivo
do grau de pré-excitação (fig 2). Ao mapear a porção lateral de anel tricuspídeo em
ritmo sinusal, visualizado potencial M (fig 2). Estimulação neste local foi compatível
com a morfologia de pré-excitação máxima (fig 3). Pulsos de radiofrequência com
cateter terapêutico irrigado nessa região eliminaram a condução pela VA. Testes atriais
subsequentes com comportamento normal do NAV. No seguimento clínico, apresentou
melhora dos sintomas e sem recorrência da pré-excitação ventricular.
Conclusões: A presença de VA em AAD é rara. O comportamento decremental da
VA pode ocorrer após a ablação prévia de uma VA típica. A coexistência de ambos os
diagnósticos constitui o desafio deste caso. Descrevemos um caso incomum no qual
ambas as situações ocorreram e foram tratadas com sucesso por meio da ablação
por cateter.
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Resumo: A ressincronização cardíaca (TRC) é um procedimento consagrado para
tratamento de pctes com IC. Recentemente a estimulação do sistema de condução
surgiu como uma alterativa para TRC. Diversos artigos já a mostram com resultados
similares aos métodos de implantes tradicionais. No entando dificuldades para implante
do TRC podem ocorrer em ambos as técnicas. Relatamos dois casos em que foi
programado implante de TRC, entretanto por razões distintas durante o intra-operatório,
foi necessário converter a forma de ressincronização, com bons resultados iniciais.
Caso 1: Pcte com MCP dilatada pós-covid19, FEVE 24%, ECG com BRE e QRS
155ms. Internações recentes por IC descompensada. Programado implante de TRC
com estimulação septal profunda e eletrodo em Seio coronário (SC). Apesar do
sucesso no implante do eletrodo em septo IV profundo, não conseguimos cateterizar
o SC mesmo com todas as bainhas disponíveis. Com a estimulo septo IV profundo
ECG final com QRS de 105ms e BDAS esquerdo. NO PO5m pcte com FEVE 38%,
diminuição de diâmetros de VE e melhora clínica e funcional.
Caso 2: MCP dilatada, FEVE 25%, ECG com BRE e QRS 145ms, diversas internações
por IC este ano. Programado implante de TRC com estimulação septal profunda e
eletrodo em SC. Duranto o procedimento houve dificuldade em introduzir eletrodo em
septo profundo e em transmitir o torque da ponta do eletrodo até a extremidade no
coração. Houve dobra no corpo da bainha e rotura da proteção plástica do eletrodo,
inviabilizando seu uso. Optado por implante de eletrodo em SC em local de excelente
atraso de condução (Q-VE 135ms) e eletrodo de VD tradicional em septo médio. Após
ajustes em intervalo AV e VV, QRS final de 90ms.
Conclusão: A dificuldade observada em um caso, foi a solução encontrada no outro. A
estimulação do sistema de condução é uma alternativa real a TRC tradicional quando
há dificuldade de implante de eletrodo via SC, assim como esta última não pode
ser abandonada, pois ainda é uma excelente alternativa em casos desafiadores de
estimulação fisiológica, como no descrito acima. É importante que haja opções à mesa
durante o ato cirúrgico para implante de TRC de forma a driblar eventuais dificuldades
e chegar a um resultado interessante.
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ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO DOS FATORES DE PREDIÇÃO DA OCORRÊNCIA
DE FIBRILAÇÃO ATRIAL EM PACIENTES COM VIAS ACESSÓRIAS.

ANÁLISE DO PERFIL CLÍNICO E DEMOGRÁFICO DE PACIENTES INSERIDOS
EM PROTOCOLO DE SÍNCOPE DE UM HOSPITAL CARDIOLÓGICO.
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Introdução: A ocorrência de fibrilação atrial (FA) em pacientes portadores da
Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) é maior que na população geral. Variáveis
clínicas como a idade mais avançada, sexo masculino e a localização da via acessória
(VA) em região póstero-septal (PS) foram associadas com maior probabilidade de FA.
Objetivo: Avaliar os preditores de ocorrência de FA em pacientes com vias acessórias.
Métodos: Estudo analítico, transversal e de associação. Foram avaliados os
pacientes submetidos à ablação de vias acessórias no Instituto do Coração da FMUSP
entre janeiro de 2016 e agosto de 2021, buscando a associação da ocorrência de
FA espontânea, FA induzida no laboratório e qualquer FA com os dados clínicos e
eletrofisiológicos. Resultados: Foram incluídos no estudo 855 procedimentos
de ablação de VA em 790 pacientes consecutivos, com idade mediana de 31 (Q1:
21 Q3: 44) anos, sendo 488 (57.2%) do sexo masculino. Vinte e quatro pacientes
possuíam mais de uma VA (2,8%), sendo a localização mais comum a lateral esquerda
(43.2%), seguido de PS (25,4%) e lateral direita (13,4%). A história de FA antes da
ablação (FA clínica) ocorreu em 109 pacientes (12,9%) e em 76 (9,1%) induziu-se
FA durante o procedimento. Pacientes com FA clínica tinham mais chance de ter FA
induzida (RR: 1,92; P=0,01) e maior idade (37; Q1: 25, Q3:51 x 30; Q1: 20; Q3:43;
P=0,001). Pacientes com VA lateral esquerda (LE) apresentavam maior idade (35; Q1:
20; Q3: 41; P<0,001) em comparação com o resto da população e maior incidência
de FA clínica (RR: 2,2; P<0,001) e qualquer FA (RR: 1,55; P=0,01). A presença de
VA posterior (RR: 1,55; P=0,045) e sexo masculino (RR: 1,68; P=0.027) estiveram
associadas a maior chance de induzir FA no procedimento. A presença de mais
de uma VA não esteve relacionada à ocorrência de FA clínica ou induzida (P=0,49
e 0,95, respectivamente). Na análise multivariada apenas VA LE (P<0,001) e idade
(P=0,017) foram independentemente associadas à maior incidência de FA antes do
procedimento; já o sexo masculino (P=0,018) e vias posteriores (P=0.014) à maior
indução de FA durante procedimento. Conclusão: A presença de VA LE e maior idade
estiveram associadas à maior incidência de FA antes do procedimento de ablação.

HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL, BRASÍLIA - DF - BRASIL.
Introdução: Pode-se definir síncope como perda transitória da consciência, relacionado
a hipoperfusão cerebral abrupta, de curta duração, com recuperação espontânea,
acompanhada de pródromos ou não¹. Estima-se que ocorra em 40% da população,
representando de 1 a 3% das consultas de emergência e 6% das internações
hospitalares². A instituição em questão possui protocolo gerenciado de síncope, desde
a avaliação na emergência, até a alta hospitalar, com o suporte de arritmologistas na
tomada de decisões. Objetivo: Analisar o perfil clínico e epidemiológico de pacientes
inseridos em um protocolo de síncope de um hospital cardiológico. Métodos: Estudo
de coorte, prospectivo no qual foram incluídos 40 casos de síncope atendidos na
emergência de um hospital no período de janeiro a agosto de 2021. A análise dos
dados foi feita através de uma observação simples de frequência, mediana e desvio
padrão (DP). Resultados: Dos 40 pacientes inseridos no protocolo, 57,5% são do
sexo feminino e com idade mediana de 73 anos (DP ±17). Da amostra coletada, 80%
apresentava o histórico de doença cardíaca prévia, sendo 53,1% doença arterial
coronariana, 31,3% arritmias, 13,8% miocardiopatias e 6,3% valvopatias. Do total da
amostra, 50% já havia apresentado episódio prévio de síncope. Na avaliação inicial,
85% foram caracterizados como síncope e 15% como pré-síncope. Dos pacientes,
75% foram internados para estratificação, desses, 65% foram investigados de forma
não invasiva, 20% evoluíram para procedimentos invasivos, sendo 7,5% estudo
eletrofisiológico/ablação e 12,5% marcapasso/cardiodesfibrilado. Após a investigação,
7,5% foram diagnosticados com síncope neurológica, 17,5% síncope por causa
cardíaca, 7,5% por outras causas, 2,5% por disautonomia, 30% por hipotensão
ortostática e 35% por síncope reflexa (57,1% caracterizada por vasovagal, 35,7%
situ acional e 7,14% por hipersensibilidade do seio carotídeo).O desfecho encontrado
foi a alta hospitalar de 100% dos pacientes inseridos em protocolo. Considerações
finais: O uso de protocolos assistenciais busca trazer agilidade e segurança ao
atendimento do paciente. O perfil demográfico apresentado corrobora com o objetivo
de proporcionar tratamento especializado com desfecho favorável.
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TRATAMENTO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL ATRAVÉS DA TERAPIA DE
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Introdução: A fibrilação atrial (FA) é a arritmia mais frequente na prática médica e a
farmacoterapia, em sua grande maioria, apresenta falha. Tratamento intervencionista
por várias metodologias pode controlar a FA em 90% dos casos, a terapia por
congelamento das veias pulmonares (Cryoablação) vem tornando-se opção com
menor invasão e tempo de procedimento, com resultados semelhantes a terapia por
energia de radiofrequência. Objetivo: Relatar a experiência da técnica da Cryoablação
em 35 pacientes com fibrilação atrial e o seguimento clínico. Metodologia: Entre
outubro de 2019 e agosto de 2021, foram realizadas 35 cryoablações em pacientes
portadores de fibrilação atrial, vinte e cinco (71,4%) eram do sexo masculino, a idade
variou de 29 a 81 anos com média de 57,6 anos. Com relação ao tipo de FA, vinte e três
(65,7%) apresentavam FA paroxísticas e era do tipo persistente em 12 (34,3%). Todos
os pacientes foram submetidos a sedação venosa, duas punções venosas femorais
e uma punção transeptal. Realizado o atriograma do átrio esquerdo para observação
das veias pulmonares,introdução de cateter-balão de cryoablação, juntamente com
cateter decapolar diagnóstico. Realizado congelamento das 4 veias pulmonares com
a temperatura entre -49 a -65°C, 4 minutos por aplicação. Na abordagem da veia
pulmonar superior direita, foi sempre realizada a estimulação do nervo frênico. Nos
pacientes com FA persistente era realizado cardioversão elétrica pré-cryoablação.
Resultados: Dos 35 pacientes, em 33 (PT) (94,3%) foi alcançado o isolamento
completo das 4 veias pulmonares com restauração do ritmo sinusal. Não foi registrado
nenhuma lesão do nervo frênico e nem complicações referentes às punções venosas
femorais e punção transeptal. Todos os pacientes (100%) receberam alta após 24
horas do procedimento e no seguimento clínico, ocorreu recidiva em 2 (PT) (5,7%),
ficando os pacientes em uso de anticoagulante por 60 dias e drogas anti-arrítmicas
por 120 dias. Conclusão: A cryoablação para o isolamento das veias pulmonares
no tratamento da FA, seja paroxística ou persistente, mostrou ser uma terapia com
resultados iguais ou superiores aos outros métodos existentes, sendo menos invasiva
e com tempo mais curto de procedimento.
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Introdução: As cardiomiopatias (CMP) familiares ligadas ao gene RBM20 são raras,
com menos de 100 de casos na literatura, com maior prevalência no sexo masculino.
A fisiopatologia do potencial arritmogênico da doença ocorre por liberação de cálcio
no retículo sarcoplasmático, independente da fração de ejeção do ventrículo esquerdo
ou da extensão da cicatriz. O éxon 9 é considerado como “hotspot” para esse gene.
Objetivo: descrever 3 pacientes com variantes patogênicas no éxon 9 do gene RBM20
de uma coorte 143 pacientes com cardiopatias arritmogênicas. Resultados: Foram
identificados 2 probandos, sem consanguinidade, com a variante patogênica no éxon
9 (p.R634W) no gene RBM20. O primeiro caso, homem, 52 anos, encaminhado por
palpitações e história familiar de morte súbita (MS) aos 49 anos (irmã). Durante o
teste ergométrico, iniciado em ritmo sinusal, apresentou fibrilação atrial, taquicardia
ventricular não sustentada (TVNS), seguida de sustentada, com recuperação do ritmo
sinusal espontaneamente. O ecocardiograma transtorácico e a ressonância cardíaca
descreveram câmaras cardíacas e função sistólica biventricular normais e sem realce
tardio. Foi medicado com atenolol e aguarda implante de CDI. O segundo paciente
referiu diagnóstico de miocardite aos 15 anos, após episódio de dor precordial. Não
relatava antecedentes de MS ou insuficiência cardíaca familiar. Após 23 anos de
acompanhamento, assintomático, Holter de 24 horas flagrou TVNS de 28 batimentos,
que também ocorreu no teste ergométrico. Realizada ressonância cardíaca que
evidenciou hipertrofia excêntrica (12mm) e realce tardio inferolaterobasal. Submetido
ao implante de CDI, sem evento até o momento. A investigação clínica familiar (irmão
e pais) foi normal (ecocardiograma), entretanto a mãe, de 61 anos é portadora
assintomática da variante p.Arg634Trp. Conclusão: A CMP arritmogênica relacionada
ao RBM20 é rara e, apesar da alta penetrância descrita na literatura, observamos
uma penetrância incompleta, possivelmente idade dependente, não sendo possível
determinar maior gravidade em homens. A crescente acessibilidade aos testes
genéticos pode contribuir para a compreensão da relação genótipo fenótipo dessa
doença.
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EXOME SEQUENCING HIGHLIGHTS A POTENTIAL ROLE FOR CONCEALED
CARDIOMYOPATHIES IN YOUTHFUL SUDDEN CARDIAC DEATH

ABLAÇÃO DE VIA ANÔMALA ESQUERDA EM POSIÇÃO SEMI-SENTADA
UTILIZANDO ACESSO RADIAL - UM RELATO DE CASO
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DE OLIVEIRA MONTESI1; THIAGO MENDONCA JAYME1; HORACIO LEON
CALDERON1; RAYARA TEREZA LOBO PORTO1; LIVIA TEIXEIRA MARTINS E
SILVA1; JOSE HENRIQUE DELAMAIN2; TALES MOREIRA RAMINHO1; JOSÉ DE
RIBAMAR COSTA JUNIOR1; DANIEL SILVA CHAMIE DE QUEIROZ2; CLÁUDIA
DA SILVA FRAGATA2; DALMO ANTONIO RIBEIRO MOREIRA2; PAULO DE
TARSO JORGE MEDEIROS2; RADEL DAVID SAURITH2; MURILO GONÇALVES
SANTOS1.

1. MAYO CLINIC, ROCHESTER - ESTADOS UNIDOS DA AMERICA; 2. KING’S
COLLEGE LONDON, LONDRES - INGLATERRA; 3. ST GEORGE’S UNIVERSITY
OF LONDON AND ST GEORGE’S UNIVERSITY HOSPITALS, LONDRES INGLATERRA.
Background: Sudden cardiac arrest (SCA) and sudden unexplained death (SUD)
are feared sequelae of many genetic heart diseases (GHDs). In rare circumstances,
pathogenic variants in cardiomyopathy-susceptibility genes may result in electrical
instability leading to SCA/SUD before any structural manifestations of an underlying
cardiomyopathy are evident. Methods: Collectively, 38 unexplained SCA survivors
(21 males; mean age at SCA 26.4 ± 13.1 years), 68 autopsy-inconclusive SUD cases
(49 males; mean age at death 20.4 ± 9.0 years) without disease-causative variants
in the channelopathy genes and 973 ostensibly healthy controls were included.
Following exome sequencing (ES), ultra-rare (minor allele frequency ≤ 0.00005
in any ethnic group within Genome Aggregation Database [gnomAD, n=141,456
individuals]) nonsynonymous variants identified in 24 ClinGen adjudicated definitive/
strong evidence cardiomyopathy-susceptibility genes were analyzed. Eligible variants
were adjudicated as pathogenic (P), likely pathogenic (LP), or variant of uncertain
significance (VUS) in accordance with current ACMG guidelines. Results: Overall,
7/38 (18.4%) SCA survivors and 14/68 (20.5%) autopsy-inconclusive, channelopathicnegative SUD cases had at least one pathogenic/likely pathogenic (P/LP) or a variant
of uncertain significance (VUS) nonsynonymous variant within a strong evidence,
cardiomyopathy-susceptibility gene. Following ACMG-criterion variant adjudication, a
P or LP variant was identified in 3/38 (7.9%; p=0.05) SCA survivors and 8/68 (11.8%;
p=0.0002) autopsy-inconclusive SUD cases compared to 20/973 (2.1%) European
controls. Interestingly, the yield of P/LP variants was significantly greater in autopsyinconclusive SUD cases with documented interstitial fibrosis (4/11, 36%) compared to
only 4/57 (7%, p<0.02) SUD cases without ventricular fibrosis. Conclusion: Our data
further supports the inclusion of strong evidence cardiomyopathy-susceptibility genes
on the genetic testing panels used to evaluate unexplained SCA survivors and autopsyinconclusive/negative SUD decedents. However, to avoid diagnostic miscues, the
careful interpretation of genetic test results in patients without overt phenotypes is vital.
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1. INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA, SÃO PAULO - SP - BRASIL;
2. INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA, SAO PAULO - SP - BRASIL.
A distrofia muscular tipo cintura do quadril cursa com lesão progressiva e irreversível.
Devido a fraqueza dos músculos respiratórios e orofaríngeos que podem estar
presentes nesses pacientes, além de sensibilidade aumentada e prolongada a
sedativos e analgésicos, potencializando o risco de aspiração e apnéia de início tardio,
a extubação pós procedimento pode ser dramática, podendo evoluir para insuficiência
respiratória pós extubação. Relatamos o caso de uma mulher obesa de 46 anos que
apresentava quadro avançado, com necessidade do uso de suporte ventilatorio não
invasivo e decúbito lateral durante o sono. A mesma nao tolerava decúbito dorsal com
inclinação inferior a 60 graus, e era portadora de síndrome de Wolff Parkinson White
por via anômala lateral esquerda, refratária ao tratamento combinado de amiodarona
e atenolol. Discutido com equipe de anestesiologia, e considerado que intubação
endotraqueal incorreria em alta probabilidade de desmame difícil, bem como provável
traqueostomia pre extubacao. Apos longa deliberação sobre o caso optamos por
realizar o procedimento em posição semi sentada (60 graus, guiado pela orientação
dada pela paciente). Pela obesidade e angulação de membros inferiores, tornou-se
inviável punção femoral. Optamos então por punção radial com introdutor slender 6f/7f,
que permitiu o uso de um cateter terapêutico e acesso retroaortico via artéria radial
direita. Apesar da variação da angulação da fluoroscopia, foi possível a abordagem
com cateter 8mm curva média 7f com sucesso e sem intercorrências. Importante
observar que o procedimento foi relativamente bem tolerado, exceto por momentos
de dor em MSD sugestivos de espasmo em artéria radial, prontamente revertidos com
infusão em bolus de solução de nitroglicerina no introdutor radial. A paciente recebeu
alta na manhã seguinte ao procedimento por protocolo institucional. O acesso radial
deve ser considerado em raras situações, e pode ser uma solução factível em casos
específicos como esse. Referencias: UpToDate - Limb-girdle muscular dystrophy /
Myotonic Dystrophy Foundation - Consensus-based Care Recommendations for Adults
with Myotonic Dystrophy Type 2
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