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Disclaimer

• Estas “novidades” reflectem uma opinião 
pessoal



Haissaguerre M. et al. Circulation. 2000;102:2463-2465

Pulmonary veins trigger atrial fibrillation

Pappone C. et al. Circulation. 2000;102:2619-2628

• The pulmonary veins are an important source of ectopic

beats, initiating frequent paroxysms of atrial fibrillation

• These foci respond to radiofrequency ablation

Haissaguerre M. et al. N Engl J Med 1998;339:659-66

VPMB e 1º isolamento das VPs    HSC (1996)



Fibrilação atrial - mecanismos

Europace 2007, 9, 335-279



• Estratégias para ablação de fibrilhação

auricular:

– Tratamento dos “triggers” – isolamento veias

pulmonares (formas paroxísticas), SNA

– Tratamento do substrato (formas persistentes):

• Linhas (tecto AE, istmo mitral)

• Isolamento da parede posterior

• Isolamento apêndice auricular esquerdo

• CFAES (complexos multifraccionados)

• Rotores/Drivers



• Sistemas de Navegação

• Cateter Lasso

• Cateter irrigado

• Robótica – “Stereotaxis”

• “single-shot” – Criobalão, nMarq, PVAC

• Ecografia intra-cardíaca (ICE)

• Integração de imagem (TC/RM)

• Cateteres que medem contacto

• Mapeamento de alta densidade (novos cateteres/novos sistemas)

• Mapeamento de drivers - FIRM mapping, CardioInsight



• Na fibrilação atrial paroxística a situação é 
“pacífica”

– Veias pulmonares são sempre o objectivo

– Todas as inovações que surgem têm como 
objectivo: tornar o procedimento mais rápido, 
mais seguro e com menor taxa de recorrência
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THERMOCOOL

Vários casos com quase zero (2-3 minutos)

Centros que utilizam ICE – Zero fluoro

Ablação de fibrilhação auricular

Experiência do Hospital da Luz

Exposição a RX



Modificação da forma de aplicar energia RF

Actualmente aplicamos potências relativamente baixas (20-40W) durante 

tempos longos (30 seg ou mais)

Será que aplicando potências maiores durante pouco tempo conseguimos 

lesões transmurais, com menor probabilidade de recondução no 

seguimento?

Paradigma da aplicação de energia: aquecimento resistivo/convectivo



Variação de potência e duração conferem 

características diferentes às lesões de ablação

Potência mais elevada (no modelo utilizado) origina 

lesões com diâmetro maior e menor profundidade

Conceito particularmente atraente para aplicações em 

cavidades com parede fina (potencial utilização na 

ablação FA)

Borne R et al., J Am Coll Cardiol EP – 4 (7) 2018



• Problemas
– Maior probabilidade de coagulação dos tecidos (“char”/”steam pop”)

– Não está definido qual o valor adequado de potência e a duração

– Não está provado que resulte em lesões transmurais

• Necessários novos cateteres (segurança)

QDOT™ Micro ablation catheter

Biosense Webster

Porque não utilizar potências ainda maiores?

6 termopares+novo algoritmo –

permitem medição mais fidedigna da 

temperatura na interface cateter/tecido

Leshem E. et al, J Am Coll Cardiol EP 2018;4:467–79 



Ablação com potências 90W/4 seg (limite temp 65º) resultou em 

lesões contíguas, sem gaps (quando comparadas com “lesões 

tradicionais”) – quanto maior a potência, maior o diâmetro. Para 

a mesma potência, a profundidade é função do tempo

Eficaz nos vários modelos estudados (preparação de músculo 

da coxa, átrio direito e IVP)

Lesões transmurais no átrio esquerdo (as lesões têm 

consistentemente menor profundidade que as “convencionais”)

Janela eficácia/segurança parece mais estreita que com 

potências menores (High power, longer duration, higher contact

force=CHAR)

Leshem E. et al, J Am Coll Cardiol EP 2018;4:467–79 



Ablação com potências 90W/4 seg (limite temp 65º) resultou em 

lesões contíguas, sem gaps (quando comparadas com “lesões 

tradicionais”)

Eficaz nos vários modelos estudados (preparação de músculo 

da coxa, átrio direito e IVP)

Lesões transmurais no átrio esquerdo (as lesões têm 

consistentemente menor profundidade que as “convencionais”)

Janela eficácia/segurança parece mais estreita que com 

potências menores

Serão necessários estudos clínicos no futuro para 

avaliar a eficácia e, mais importante a segurança desta 

estratégia, sobretudo no que diz respeito a fenómenos 

tromboembólicos e também a potencial lesão de 

estruturas adjacentes (nomeadamente esófago)

Mecanismos de controlo do tempo de aplicação 

essenciais: high power/long duration = lesão mais 

profunda que low power/long duration

Leshem E. et al, J Am Coll Cardiol EP 2018;4:467–79 



• Na fibrilação atrial persistente a situação é mais 
complexa

– Veias pulmonares são quase sempre o objectivo, 
mas não chega...

• Na realidade, ao longo dos últimos anos, embora 
tenha havido melhorias nos cateteres, sistemas de 
mapeamento, estruturas ablacionadas, etc – fica a 
noção de que a taxa de sucesso não tem aumentado 
de forma significativa...



Isolamento apêndice auricular esquerdo

Di Biasi, L, Circulation. 2018;138:2036–2050

“Triggers” do apêndice auricular podem iniciar  e perpetuar fibrilação atrial



*Ensaio aleatorizado (n=173)

*Ablação convencional (veias pulmonares, seio 

coronário, parede posterior, átrio direito) vs

ablação convencional + isolamento apêndice

*12 meses de seguimento 56% sem recorrência 

no grupo 2 vs 28% no grupo 1

*Após recorrência o isolamento do apêndice 

também aumentou sucesso

*Taxa de complicações (nomeadamente AVC 

semelhante)

Di Biasi, L et al., JACC. 2016;68 (18)



Isolamento AAE

Metanálise (7 estudos com grupo controlo)

FA persistente

930 doentes

Seguimento médio 12 meses

Risco de AVC semelhante

Maior risco de derrame pericárdico

Di Biasi, L, Circulation. 2018;138:2036–2050



Di Biasi, L, Circulation. 2018;138:2036–2050

Metanálise (7 estudos com grupo controlo)

FA persistente

930 doentes

Seguimento médio 12 meses

Risco de AVC semelhante

Maior risco de derrame pericárdico

Não é claro que esta estratégia deva ser adoptada em larga escala

Risco tromboembólico elevado se falharem tomas de anticoagulante 

(relatos de casos de AVC apó sinterrupção por 24h...)

Watchman/ACP para todos??

Isolamento AAE



Drivers/rotores na ablação FA

Sacher F. et al, Front. Physiol. (2018) 9:1458 



2 D map



Parameswaran R, Europace 2018 Jul 1;20(7):1099-1106

*10 estudos publicados na ablação de FA persistente

*Maioria IVP + FIRM

*Estudos multicêntricos têm resultados mais modestos 

(Buch, 2016)

*Estudos sem IVP têm resultados piores (Gianni, 2015)

*Não há diferenças significativas nas populações, 

incluindo idade, tamanho átrio esquerdo, duração FA, 

função VE

*Estudos com duração de ablação maior, assim como 

com maior extensão de ablação têm mais sucesso

Grande heterogeneidade nos diferentes estudos 

publicados impede que se tirem conclusões sobre a 

validade da técnica

Aguardam-se resultados dos ensaios aleatorizados



Parameswaran R, Europace. 2018;

*10 estudos publicados na ablação de FA persistente

*Maioria IVP + FIRM

*Estudos multicêntricos têm resultados mais modestos 

(Buch, 2016)

*Estudos sem IVP têm resultados piores (Gianni, 2015)

*Não há diferenças significativas nas populações, 

incluindo idade, tamanho átrio esquerdo, duração FA, 

função VE

*Estudos com duração de ablação maior, assim como 

com maior extensão de ablação têm mais sucesso

Grande heterogeneidade nos diferentes estudos 

publicados impede que se tirem conclusões sobre a 

validade da técnica

Aguardam-se resultados dos ensaios aleatorizados

Necessidade de utilização de cateter “basket” no atrio esquerdo/direito 

(não contacto do cateter em algumas zonas podem alterar a qualidade dos 

sinais)

Má cobertura de todo o átrio esquerdo

Ausência de correlação entre rotores encontrados nos mapas 2D e a sua 

projecção em mapas 3D



Haissaguerre M. et al, Circulation. 2014;130:530-538

4720 drivers were identified in 103 patients:

3802 (80.5%) unstable reentries and 918 (19.5%) focal breakthroughs

69% reentries and 71% foci were in the left atrium

Driver ablation alone terminated 75% and 15% of persistent and long-lasting AF

The number of targeted driver regions increased with the duration of continuous AF: 

2 in patients presenting in sinus rhythm, 3 in AF lasting 1 to 3 months,

4 in AF lasting 4 to 6 months, 6 in AF lasting longer. 

Termination rate sharply declined after 6 months



Knecht S, Europace (2017) 19, 1302–1309

*Estudo multicêntrico (118 doentes)

*Multi-step: ablação de drivers (focais ou 

reentrantes, identificados nos mapas 

CardioInsight), IVP, lesões lineares

*Identificação de 4,9 drivers/doente

*Maioria no átrio esquerdo

*64% conversão a ritmo sinusal com ablação 

de drivers

*78% de doentes sem FA com 1 ano de 

seguimento



Knecht S, Europace (2017) 19, 1302–1309

*Estudo multicêntrico (118 doentes)

*Multi-step: ablação de drivers (focais ou 

reentrantes, identificados nos mapas 

CardioInsight), IVP, lesões lineares

*Identificação de 4,9 drivers/doente

*Maioria no átrio esquerdo

*64% conversão a ritmo sinusal com ablação 

de drivers

*78% de doentes sem FA com 1 ano de 

seguimento

- 49% pelo menos 1 episódio de 

taquicardia atrial/flutter



Safety and Efficacy of Stereotactic Radioablation Targeting Pulmonary Vein Tissues

in an Experimental Model

*Ablação em modelo animal (cão/porco)

*TC cardíaca

*Administração de radioterapia (VPID)

- 15, 20, 25 ou 30 Gy

*6 meses depois – estudo electrofisiológico

*A % de veias isoladas depende da quantidade de radiação

- >25 Gy – 99% veias isoladas

*Sem lesão para estruturas adjacentes

In this study, the electrophysiological effects and lack of collateral 

toxic effects of SR therapy to the LA targeting the RSPV were 

evaluated in an animal model. Clear electrophysiological effects 

were seen, with a dose-dependent relationship demonstrated. 

No clear evidence of collateral injury to surrounding tissues was 

seen.

Further studies and clinical treatments are indicated.

Paul Zei et al. Heart Rhythm 2018



Conclusões

• A evolução tecnológica:

– Melhorado os tempos exposição a radiação

– Diminuído tempos de procedimento

– Facilitado a aprendizagem (curva mais curta)

– Melhorado compreensão de determinados fenómenos

electrofisiológicos

– Não melhorou (ainda) taxas de sucesso (sobretudo FA 

persistente). 

• Estratégias que venham a melhorar a diminuir a taxa de recondução de 

lesões poderão aumentar sucesso – High Power?

• Melhoria da compreensão de mecanismos da FA persistente será essencial 

para a melhoria de taxas de sucesso – não é ainda clara qual a melhor 

estratégia em doentes com FA persistente...


