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Luís Cláudio Lemos Correia (BA)
Luiz A. Machado César (SP)
Luiz Alberto Piva e Mattos (SP)
Marcia Melo Barbosa (MG)
Maria da Consolação V. Moreira (MG)
Mario S. S. de Azeredo Coutinho (SC)
Maurício I. Scanavacca (SP)
Max Grinberg (SP)
Michel Batlouni (SP)
Murilo Foppa (RS)
Nadine O. Clausell (RS)
Orlando Campos Filho (SP)
Otávio Rizzi Coelho (SP)

Otoni Moreira Gomes (MG)
Paulo Andrade Lotufo (SP)
Paulo Cesar B. V. Jardim (GO)
Paulo J. F. Tucci (SP)
Paulo R. A. Caramori (RS)
Paulo Roberto B. Évora (SP)
Paulo Roberto S. Brofman (PR)
Pedro A. Lemos (SP)
Protásio Lemos da Luz (SP)
Reinaldo B. Bestetti (SP)
Renato A. K. Kalil (RS)
Ricardo Stein (RS)
Salvador Rassi (GO)
Sandra da Silva Mattos (PE)
Sandra Fuchs (RS)
Sergio Timerman (SP)
Silvio Henrique Barberato (PR)
Tales de Carvalho (SC)
Vera D. Aiello (SP)
Walter José Gomes (SP)
Weimar K. S. B. de Souza (GO)
William Azem Chalela (SP)
Wilson Mathias Junior (SP)

Exterior
Adelino F. Leite-Moreira (Portugal)
Alan Maisel (Estados Unidos)
Aldo P. Maggioni (Itália)
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medicamentos de venda sob prescrição deve ser restrita, única e exclusivamente, 
aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar tais produtos (...)". 

Garantindo o acesso universal, o conteúdo científico do periódico continua 
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Prezados congressistas e associados,

Estamos realizando o mais importante evento organizado pela SOBRAC, departamento 
da SBC, que é o XXXII Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas, de 4 a 6 de no-
vembro de 2015, no Centro de Convenções do World Trade Center em São Paulo. A 
programação científica do evento, sob a coordenação do Dr. Eduardo Saad, foi preparada 
para a apresentação e discussão de temas relevantes na arritmia cardíaca, e é especial-
mente dirigida para o cardiologista clínico, e ao mesmo tempo há espaço paralelo para a 
discussão de temas mais específicos em eletrofisiologia e estimulação cardíaca.

A meta da SOBRAC é sempre inovar e levar ao associado e congressista a maior e 
melhor forma de informação sobre os avanços na abordagem e tratamento das arritmias 
cardíacas. Dentro da premissa maior, que é sempre valorizar a produção científica em nosso 
meio, a SOBRAC tem aperfeiçoado a avaliação e seleção dos temas livres enviados. Assim, 
é composta a comissão de avaliação dos temas livres, coordenada pelo diretor científico 
da SOBRAC, com colegas de reconhecida experiência e conhecimento nas diversas áreas 
da arritmia cardíaca no país. Os temas livres enviados são analisados por avaliadores, 
pontuados em sistema informatizado, e as notas são computadas, e a seguir os temas são 
distribuídos para apresentação oral e apresentação em formato E-Poster. O E-Poster tem 
sido considerado ferramenta importante e inovadora para a apresentação de trabalhos 
científicos, pois permite maior interatividade com o apresentador, proporcionando apre-
sentação mais didática e esteticamente adequada, além de dispensar a necessidade de 
confecção de pôster impresso. Como de costume, serão premiados os melhores temas 
livres em arritmia clínica, métodos não invasivos, eletrofisiologia e estimulação cardíaca.

A SOBRAC organizou mais um grande evento para você se atualizar, discutir e aprimorar 
o conhecimento em arritmia cardíaca. Aproveite para prestigiar a produção científica na-
cional na área de arritmia cardíaca, e assim poder participar ativamente do progresso da 
ciência em nosso meio.

Atenciosamente,
Luiz Pereira de Magalhães

Presidente da SOBRAC
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ÁREA MÉDICA - ARRITMIA CLÍNICA E MÉTODOS NÃO INVASIVOS

ANÁLISE DA VARIABILIDADE DE FREQUÊNCIA CARDÍACA ANTES E DURANTE 
O TESTE DE INCLINAÇÃO EM PACIENTES COM SINCOPE VASOVAGAL TIPO 
CARDIOINIBITÓRIA

CLAUDIA MADEIRA MIRANDA1; ROSE MARY FERREIRA LISBOA DA SILVA2

1.HOSPITAL MADRE TERESA, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL; 2.FACULDADE 
DE MEDICINA UFMG, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL

A resposta cardioinibitória por síncope vasovagal ao teste de inclinação (TI) é pouco 
frequente, ocorrendo entre 4 e 17,5% dos casos. A variabilidade da frequência car
díaca (VFC) por meio da análise espectral registra as variações autonômicas sim
pática e parassimpática com a mudança postural, permitindo mais conhecimento 
sobre a fisiopatologia daquela resposta. Objetivo: Avaliar a VFC antes e durante o 
TI, em pacientes (pts) com síncope vasovagal e resposta cardioinibitória (grupo caso   
GCa), comparandoa com a VFC de pts com resposta negativa ao TI e sem história 
de síncope (grupo controle  GCo). Métodos: Foram avaliados 64 pts, média de idade 
36,2 anos, 35 homens, e submetidos ao TI a 70º, sob monitoramento pelo Holter digital 
para análise espectral. Os grupos foram pareados por idade e sexo, sendo 40 pts do 
GCa e 24 do GCo. Resultados: No GCa, a média de episódios de síncope foi de 4,1 
(evolução de 20 meses), 95% com pródromos, 20% com trauma e escore de Calgary 
de 0,9. Apresentaram resposta tipo IIa (média da frequência cardíaca de 28,4 bpm) 21 
pts, e tipo IIb (média do tempo de assistolia de 14,2 s) 19 pts, com média de tempo da 
resposta de 20,4 min. Comparandose os grupos, houve maior valor do componente 
de baixa frequência (BF) (11,62 versus 4,52 ms2, P = 0,001) e menor relação baixa/alta 
frequência (BF/AF) na posição supina (3,92 versus 4,54 ms2, P = 0,008) no GCa, sem 
diferença durante o TI. Aplicandose a curva de operação característica, considerando
se a variável estável resposta cardioinibitória, foram obtidas as áreas abaixo da curva 
de 0,74 e 0,70, para o componente BF e a relação BF/AF na posição supina (P = 0,001 
e 0,008), respectivamente. Para o ponto de corte de 0,35 ms2 para BF, a sensibilidade 
foi de 97,4% e a especificidade de 83,3%; o valor preditivo positivo (VPP) foi de 85,3% 
e o valor preditivo negativo (VPN) foi de 96,9% e a razão de probabilidade positiva 
foi de 5,8. Para a relação BF/AF na posição supina, a sensibilidade foi de 89,7% e 
especificidade de 66,7%, com VPP de 72,9% e VPN de 86,6%. Conclusão: A análise 
espectral na posição supina, antes do TI, permitiu identificar os pts com história de 
síncope e que apresentaram resposta cardioinibitória, com um alto valor preditivo 
negativo e uma razão de probabilidade de 5,8.
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PACIENTES COM BLOQUEIO DE RAMO DIREITO PODEM EVOLUIR COMO SU
PERRESPONDEDORES NA AUSÊNCIA DE CARDIOPATIA CHAGÁSICA

EDUARDO ARRAIS ROCHA1; FRANCISCA TATIANA M. PEREIRA2; ANA ROSA 
PINTO QUIDUTE3; JOSÉ SEBASTIÃO ABREU4; LUÍS GUSTAVO BASTOS 
PINHO5; MARCELO DE PAULA M. MONTEIRO6; NEIBERG ALCÂNTARA7; JOSÉ 
WELLINGTON O. LIMA8; CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES SOBRINHO9; 
MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA10

1,2,3,4,5,6,7,9.UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - 
BRASIL; 8.UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL; 
10.UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL

Resumo: Introdução: Pacientes submetidos a ressincronização cardíaca podem 
evoluir com padrões de resposta acima do esperado, com normalização dos parâmetros 
clínicos e ecocardiográficos. O objetivo do estudo foi analisar as características cli
nicas e ecocardiográficas dessa população de superrespondedores, comparando 
com os demais pacientes submetidos à terapia de ressincronizacao cardíaca (TRC). 
Ma terial e Métodos: Estudo de coorte observacional, prospectivo, envolvendo 146 
pacientes, consecutivamente submetidos a implantes de ressincronizador cardíaco. 
Para comparação das variáveis foram realizados o teste exato de Fisher e o teste 
de MannWhitney. Foram considerados superrespondedores (SRR) os pacientes 
com fração de ejeção (FE) > 50% e classe funcional (CF) I/II (NYHA) após 6 meses 
da TRC. Resultados: A idade média foi de 64,8 ± 11,1 anos, sendo 69,8% do 
sexo masculino, com mediana da FE de 29%, sendo 71,55% com bloqueio de ra
mo esquerdo (BRE), 12% com BRD associado a bloqueios divisionais (BD), 16,3% 
com marcapasso cardíaco definitivo, 29,3% com miocardiopatia isquêmica, 59,4% 
miocardiopatia dilatada e 11,2% miocardiopatia chagásica. Foram observados 24 
(16,4%) de superrespondedores, sendo que 13 (8,9%) apresentaram normalização 
da FE, dos diâmetros diastólicos do ventrículo esquerdo (DDVE) e da CF (NYHA). 
Quando comparados com os demais pacientes (NSRR) em relação as características 
préimplante, os SRR apresentavamse mais no sexo feminino (58,3% x 22,8%, 
p = 0,002), maior índice de massa corpórea (26,8% x 25,5%, p = 0,013), maior FE 
basal (31,0% x 26,9%, p = 0,0003) e menores DDVE (65,9mm x 72,6mm, p = 0,0032). 
Dez pacientes com BRD e BD evoluíram como SRR, entretanto apenas um paciente 
com doença de Chagas na 1a avaliação. Conclusão: Os superrespondedores apre
sentaram cardiopatia de base menos avançada e sem diferenças em relação ao tipo 
de distúrbio de condução basal. Pacientes com BRD e BD, na ausência de cardiopatia 
chagásiga, podem também evoluir como SRR.
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SÍNDROME PÓS INJÚRIA DO MIOCÁRDIO POR IMPLANTE DE MARCAPASSO  
RELATO DE CASO

LUIZ HENRIQUE MARQUES PAIVA; JEFFERSON CURIMBABA; JULIA BOCK HI 
SONG; JOSÉ MARCOS MOREIRA; JOÃO PIMENTA

HSPE IAMSPE, SÃO PAULO - SP - BRASIL

Introdução: A síndrome pósinjúria do miocárdio (SPIM) por implante de marcapasso 
(MP) é uma entidade rara e pouco estudada, devido a um processo inflamatório 
envolvendo a pleura e/ou pericárdio por injúria cardíaca. Relato de caso: Mulher de 
67 anos portadora de MP bicameral desde 2003 foi internada por dor torácica ven
tilatóriodependente, dispneia e tosse, tendo sido submetida à troca de gerador e do 
eletrodo atrial tipo “screw in” há 40 dias. Exame clínico era inocente. RX de tórax 
mostrou discreto aumento da área cardíaca e derrame pleural à esquerda. Exames 
laboratoriais: PCR 24,82 mg/dl, leucócitos 12,58 mil/mm³, VHS 45 mm/h e líquido 
pleural tipo exsudato. Ecocardiograma transtorácico mostrou derrame pericárdico 
discreto e sem perfuração. Tomografia de tórax confirmou derrame pleural à esquerda 
e pneumopatia inflamatória, sendo aventada a hipótese de SPIM por troca de eletrodo 
e consequente injuria miocárdica. Iniciado tratamento com ácido acetilsalicílico e 
colchicina com resolução completa da dor torácica e do derrame pleural e pericárdico. 
Discussão: SPIM pode apresentarse com manifestações inespecíficas, como dor 
torácica pleurítica, mal estar, dispneia, febre baixa e atrito pericárdico e/ou pleural. 
As alterações laboratoriais mais comuns são a aumento do VHS, PCR e leucocitose. 
Diferente da rotura aguda do miocárdio e da pericardite aguda que ocorrem dentro de 
24h do procedimento, SPIM aparece tardiamente como um diagnóstico de exclusão. A 
fisiopatologia não está completamente elucidada, parecendo ser devido a uma reação 
autoimune pela injúria causada pela fixação do eletrodo no miocárdio. O mecanismo 
parece ser semelhante ao da síndrome de Dressler. O tratamento é simples e confere 
boa evolução. Conclusão: SPIM é uma situação rara com sintomas inespecíficos, 
com necessidade de pesquisa diagnóstica quando ocorrer quadro clínico suspeito, 
sendo diagnóstico de exclusão. O reconhecimento e tratamento precoces podem evitar 
maiores complicações e custos de internação.
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RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE TÓRAX EM PORTADORES DE DISPOSITIVOS 
CARDÍACOS ELETRÔNICOS IMPLANTÁVEIS CONDICIONAIS PARA RM: RE SUL
TADOS INICIAIS

SILVIO FERNANDO CASTRO ROSATTI; FERNANDO MANUEL ARAUJO MOREIRA; 
LUIS CARLOS TREVELIN; SILDES ROSA

UFSCAR, SÃO CARLOS - SP - BRASIL

Objetivos: Verificar o impacto do artefato de suscetibilidade magnética produzido 
pelo gerador de pulsos e pelos eletrodos dos Dispositivos Cardíacos Eletrônicos 
Implantáveis (DCEIs) nas imagens geradas pela Ressonância Magnética (RM) de 
Tórax, avaliando assim, sua interferência no resultado final do exame, além de analisar 
as possíveis alterações no funcionamento dos dispositivos, através da avaliação e 
comparação dos parâmetros (limiares de estimulação atriais e ventriculares, im pe
dâncias dos eletrodos atriais e ventriculares, amplitudes da onda P e R e status da 
bateria) pré e pós Ressonância Magnética. Métodos: Foram realizados exames de 
RM de Tórax em vinte portadores de DCEIs ProMRI, sendo onze do sexo masculino e 
nove do sexo feminino. As imagens e os artefatos gerados, o funcionamento pré e pós 
exame dos DCEIs foram avaliados e comparados. Resultados iniciais: A avaliação 
da imagem gerada mostrou que o artefato de suscetibilidade magnética produzido 
por esses dispositivos não provocou interferência significativa na imagem, sendo 
assim, não interferiu na avaliação do resultado e consequentemente no diagnóstico. 
As avaliações dos dispositivos pré e pós exame de Ressonância Magnética mostraram 
que não ocorreram danos na interface eletrodomiocárdio, alterações na impedância 
e sensibilidade dos eletrodos e alterações nas capacidades remanescentes das 
baterias. Conclusão: O exame de Ressonância Magnética de Tórax em portadores 
de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis Pro MRI, de acordo com os da
dos iniciais, pode ser realizado com segurança, sem alterar o funcionamento dos 
dispositivos e sem prejudicar a imagem da RM, desde que algumas regras e condições 
sejam seguidas corretamente. Esse estudo ainda vai avaliar a ocorrência de danos ao 
DCEI no prazo de seis e doze meses após a RM.
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PREDITORES DO RISCO DE EVENTOS ARRÍTMICOS GRAVES EM PACIENTES 
COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DE ETIOLOGIA NÃO ISQUÊMICA

MAURÍCIO PIMENTEL1; ANDRE ZIMERMAN2; VANESSA GIARETTA3; MICHAEL 
ANDRADES4; DAIANE SILVELLO5; DIEGO CHEMELLO6; ADRIANO NUNES 
KOCHI7; LETICIA ORLANDIN8; LEANDRO ZIMERMAN9; LUIS EDUARDO ROHDE10

1,2,3,4,5,6,9,10.HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE - 
RS - BRASIL; 7,8.HOSPITAL DE CLÍNICAS, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL

Fundamento: A estratificação do risco de eventos arrítmicos graves, além da avaliação 
da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), em pacientes com insuficiência 
cardíaca de etiologia não isquêmica (ICNI), é um importante desafio clínico. Objetivo: 
Determinar o valor de diferentes testes não invasivos e invasivos para ocorrência 
de eventos arrítmicos graves em pacientes com ICNI. Material e Métodos: Foram 
ava liados prospectivamente 106 pacientes com ICNI submetidos à avaliação clínica 
e laboratorial, ecocardiograma bidimensional, Holter de 24h, teste de esforço car
diopulmonar (TECP) e estudo eletrofisiológico invasivo. Resultados: Durante se
guimento médio de 493 ± 300 dias, o desfecho primário (síncope, terapia apropriada 
por cardioversordesfibrilador implantável ou morte súbita cardíaca) ocorreu em 10 
(9,4%) pacientes. O desfecho secundário evento arrítmico grave ou morte por qualquer 
causa ocorreu em 15 (14,1%) pacientes. Na análise multivariável, etiologia alcoólica 
(HR 9,96; IC95% 1,855; p = 0,008), presença de ventilação periódica no TECP (HR 
8,4; IC95% 1,840; p = 0,007) e de taquicardia ventricular não sustentada (TVNS)  
 > 10 batimentos no Holter (HR 25,4; IC95% 4,4146; p < 0,001) foram os preditores 
independentes para evento arrítmico grave. A ausência de todos esses fatores 
 (n = 78, 73,6%) identificou um subgrupo de pacientes de muito baixo risco de eventos 
arrítmicos futuros, com valor preditivo negativo de 97,4%. Conclusão: Neste estudo 
de coorte de pacientes com ICNI, etiologia alcoólica, presença de VP e de TVNS 
 > 10 batimentos foram preditores independentes para ocorrência de eventos arrítmicos 
graves. A presença e ausência destas características identificam, respectivamente, 
subgrupos de alto e baixo risco de eventos arrítmicos graves.
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PACINCHAGASTRC: ESTUDO DE COORTE DE TERAPIA DE RESSIN CRO NI ZAÇÃO 
CARDÍACA EM PACIENTES COM CARDIOMIOPATIA CHAGÁSICA CRÔ  NICA

GISELLE PEIXOTO; SERGIO FREITAS SIQUEIRA; JOHNNY XAVIER SANTOS; 
SILVANA NISHIOKA; ANISIO ALEXANDRE PEDROSA; RICARDO ALKMIM 
TEIXEIRA; ROBERTO COSTA; MARTINO MARTINELLI FILHO

INSTITUTO DO CORAÇÃO - HCFMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL

Introdução: A terapia de ressincronização cardíaca (TRC) é procedimento esta be
lecido para pacientes com insuficiência cardíaca (IC). No entanto, os estudos clínicos 
que avaliaram sua eficácia não incluíram pacientes com Cardiomiopatia Chagásica 
Crônica (CCC), importante etiologia de IC em países endêmicos. O objetivo deste es
tudo foi avaliar o papel da TRC em coorte de pacientes com CCC. Métodos: Estudo 
retrospectivo de pacientes consecutivos que foram submetidos à TRC entre Janeiro 
de 2005 a Dezembro de 2012. Os resultados da TRC em pacientes com CCC (grupo 
CCCTRC) foram comparados com pacientes submetidos à TRC no mesmo período 
com cardiopatias de etiologias isquêmica e idiopática (grupo TRCcontrole) e com 
pacientes com CCC e bloqueio de ramo esquerdo induzido, não submetidos à TRC 
(grupo CCCcontrole). O desfecho primário foi mortalidade total e o secundário foi 
alteração ecocardiográfica avaliada após pelo menos 24 meses da TRC. Resultados: 
Foram incluídos 115 pacientes no grupo CCCTRC, 311 no grupo TRCcontrole e 16 
no grupo CCCcontrole. As taxas de mortalidade anualizadas foram de 25,4%, 10,9% 
e 42,9%, respectivamente. Análise de regressão de Cox ajustada para variáveis de 
controle (classe funcional de IC, fibrilação atrial, insuficiência renal, fração de ejeção 
do ventrículo esquerdo [FEVE] e disfunção de ventrículo direito) evidenciou que o 
grupo CCCTRC apresentou risco de morte duas vezes maior em comparação ao 
grupo TRCcontrole (hazard ratio [HR] 2,11 [1,562,86], P < 0,001) e o grupo CCCcon
trole apresentou risco quase três vezes maior de morte em comparação ao grupo 
CCCTRC (HR 2,78 [1,097,01], P = 0,032). Após 24 meses da TRC, houve melhora 
significativa da FEVE nos pacientes do grupo TRCcontrole (25,5 ± 6,8 versus 31,6 
± 12,0, P < 0,001) enquanto que no grupo CCCTRC não foi observado alteração 
na FEVE (25,0 ± 6,4 versus 26,6 ± 10,5, P = 0,727). Conclusões: Este estudo de 
coorte evidenciou que a TRC apresentou resultados favoráveis em pacientes com 
CCC, apesar do pior prog nóstico quando comparado com a TRC em pacientes com 
cardiomiopatias isquêmica e idiopática.
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FATORES ASSOCIADOS À MORTE SÚBITA EM PACIENTES COM CARDIO MIO
PATIA CHAGÁSICA CRÔNICA E MARCAPASSO

GISELLE PEIXOTO; SERGIO FREITAS SIQUEIRA; SILVANA NISHIOKA; ANISIO 
ALEXANDRE PEDROSA; RICARDO ALKMIM TEIXEIRA; ROBERTO COSTA; 
MARTINO MARTINELLI FILHO

INSTITUTO DO CORAÇÃO - HCFMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL

Introdução: A morte súbita (MS) é responsável por inúmeras mortes em pacientes com 
Cardiomiopatia Chagásica Crônica (CCC) mas pouco se sabe sobre sua ocorrência 
em pacientes com marcapasso definitivo (MPD). O objetivo deste estudo foi identificar 
fatores associados à MS nesta população. Métodos: Este subestudo incluiu pacientes 
do estudo PACINCHAGAS  Estratificação de risco em pacientes com MPD e CCC, 
cujo objetivo primário é elaborar um escore de risco de mortalidade nesta população. 
Os pacientes foram submetidos à extenso questionário que incluiu variáveis clínicas 
(classe funcional [CF] de insuficiência cardíaca da NYHA, sintomas, comorbidades 
e medicações), funcionais (ECG, Holter e ecocardiograma) e eletrônicas (carga de 
estimulação e arritmias). Foram incluídos os pacientes com seguimento mínimo de 
6meses. Resultados: Foram avaliados prospectivamente 527 pacientes. A idade 
média foi de 62,6 ± 12,0 anos, 63,9% eram do sexo feminino e apenas 5,8% estavam 
em CF NYHA III ou IV. O MPD foi indicado por bloqueio atrioventricular, doença do nó 
sinusal, fibrilação atrial de baixa resposta ventricular e indicação desconhecida em 
72,7%; 20,7%; 4,7% e 1,9%, respectivamente. O tempo médio de uso de MPD foi 
de 11,6 ± 9,0anos. Após seguimento médio de 1,8 ± 0,6 anos, 74 (14,0%) pacientes 
faleceram. Destes, 25 (33,8%) por insuficiência cardíaca, 23 (31,0%) por MS, 8 (10,9%) 
por outras causas cardiovasculares e 11 (14,8%) por causas nãocardiovasculares. 
A causa da morte não pode ser identificada em 7 (9,5%) pacientes. Os fatores 
associados à MS foram: sexo masculino (60,9% versus 34,9%, P = 0,012), idade (57,1 
± 13,2 versus 62,8 ± 11,9 anos, P = 0,026), duração do QRS (172,8 ± 31 versus 155,8 ± 
33,6 mseg, P = 0,013), fração de ejeção do ventrículo esquerdo  FEVE (38,7 ± 12,5% 
versus 48,7 ± 14,7%, P = 0,002), alteração de contratilidade segmentar do ventrículo 
esquerdo (47,8% versus 21,6%, P = 0,002) e disfunção de ventrículo direito (34,8% 
versus 18,7%, P = 0,046). A FEVE foi categorizada em > 43% e ≤ 43%, determinando 
área sob a curva de 0,658 (0,5800,735), com sensibilidade e especificidade de 
65% e 68%, respectivamente. Classe funcional avançada e taquicardia ventricular 
nãosustentada não se associaram à MS. Conclusões: Em pacientes com CCC e 
MPD, sexo masculino, menor idade, maior duração do QRS e presença de alterações 
ecocardiográficas, associaramse à morte súbita.
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PAUSAS SINUSAIS EM PACIENTE COM FEOCROMOCITOMA E PAROXISMOS 
ADRENÉRGICOS  RELATO DE CASO EM PACIENTE JOVEM

ANA INES DA COSTA BRONCHTEIN; RAFAEL AUGUSTO RANGEL; LOUISE 
HENRIQUE ANTUNES; LUCIANA LOPES DE SOUZA; OLGA FERREIRA DE 
SOUZA; JANAÍNA MACHADO DE OLIVEIRA

HOSPITAL COPA D’OR, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL

Fundamento: Feocromocitomas (FEO) são tumores originados das células cromafins 
do eixo simpático adrenomedular que se caracterizam pela autonomia na produção 
de catecolaminas (CAT). A maioria dos sinais e sintomas é consequência dos efeitos 
car diovasculares e metabólicos decorrentes da ação das CAT e dos paroxismos adre
nérgicos associados à crise hipertensiva e sintomas reflexos. A presença de arrit
mias pode estar relacionada à miocardite aguda. Objetivo: Relatar caso de pac. jovem 
que inicia o quadro de FEO apresentando pico hipertensivo e AVe hemorrágico, c/
documentação durante as crises episódios de bradicardia sinusal (BS) seguidos por 
pausa sinusais > 3 seg. de duração e registro ao Holter 24 h de 244 pausas com 
duração > 4,5 seg. Relato do caso: Pac. masc., 22 a, sem relato de dç cardiovascular 
prévia, admitido com quadro de cefaléia de forte intensidade que o despertou durante 
a madrugada associada à sudorese. Detectada hipertensão arterial (HA) refratária à 
medicação oral e em ciclos de paroxismos + taquicardia sinusal sintomática seguida 
por BS importante. Iniciado nitroprussiato de sódio EV e analgesia. Tomografia de crânio 
revelou sangramento em região occiptal esquerda. Paciente evoluiu com BS significativa, 
assintomática e sem instabilidade hemodinâmica. ECG N. Eco N. Holter 24 h ritmo 
sinusal com condução AV 1:1, arritmia sinusal e escape juncional + 244 episódios 
de pausas > 3 segundos com a maior pausa de 4,58 seg., FC mín. de 32, média 71 
e máx. 135 bpm. Repolarização ventric. estável e intervalo QT N. Os episódios de 
BS iniciavamse sempre após o término dos paroxismos de HA e ta quicardia sinusal 
denotando a presença de mecanismo autonômico reflexo asso ciado que se confirmou 
durante a monitorização por telemetria contínua. Não foi indicado implante de mar
capasso provisório apenas bloqueio alfa adrenérgico, com redução significativa das 
pausas e da bradicardia sinusal e após três dias iniciado beta bloqueador, resultando 
em resolução completa das pausas. Paciente foi submetido à ressecção cirúrgica de 
tumor de suprarenal com melhora clínica. Conclusão: Relato de caso de feocro
mocitoma em paciente jovem com alteração autonômica significativa e alteração do 
nó sinusal manifesta por elevada incidência de pausas sinusais de até 4,58 seg de 
duração com resolução após tratamento clínico e sem necessidade de implante de 
marcapasso definitivo.
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TERAPIA DE RESSINCRONIZAÇÃO CARDÍACA: OTIMIZAÇÃO DO INTERVALO VV  
UMA COMPARAÇÃO ENTRE A ECOCARDIOGRAFIA E A LARGURA QRS NO ECG 
DE SUPERFÍCIE EM MIOCARDIOPATIA CHAGÁSICA REFRATARIA

ANTÔNIO DA SILVA MENEZES JÚNIOR; TRISTÃO MAURÍCIO DE AQUINO FILHO

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS, GOIANIA - GO - BRASIL

Introdução: TRC tem se tornado um padrão de tratamento para pacientes com in su
ficiência cardíaca refratária ao tratamento farmacológico. A presença de muitos casos 
de nãorespondedores aumenta a necessidade de otimização ecocardiográfica como 
uma ferramenta útil no intuito de aumentar o número de respondedores a esta terapia. 
Ainda não foi definido se uma estratégia baseada em largura de QRS pode ser uma 
ferramenta útil para se considerar a programação adequada. Objetivo: Comparar o 
intervalo ideal interventricular (intervalo VV) obtidos por eco com o obtida por um 
método mais simples usando largura de QRS em ECG em pacientes chagásicos. 
Métodos e resultados: 40 pacientes com miocardiopatia chagásica e TRC implantado 
foram incluídos. Todos os pacientes foram submetidos ao ecocardiograma para 
otimização do (intervalo AV) depois que cinco intervalos VV diferentes (LV + 30, LV 
+ 60, RV + 30, RV + 60, L + R0) foram comparados a medição do fluxo de saída do 
ventrículo esquerdo pelo Tract Velocity Integral Time (VSVE VTI) como substituto da 
fração de ejeção. Um ECG de 12 derivações foi gravado e duração do QRS foi medida 
na liderança com a maior largura de QRS. O intervalo VV ECG otimizado foi definida 
de acordo com o mais estreito intervalo QRS alcançáveis entre os intervalos de 5 
VV. O intervalo otimizadoecocardiográfico VV foi definido de acordo com o mais alto 
LVOT VTI entre os intervalos de 5 VV. O intervalo otimizadoecocardiográfico VV foi 
ventrículo esquerdo + 30 ms em pacientes 4 (10%), ventrículo esquerdo + 60 ms em 16 
pcts (40%), estimulação simultânea em 16 pts (40%) e ventrículo direito + 30 ms em 4 
pacientes (10%). Método de ECG (utilizando largura de QRS), tinha 85% coincidência 
com o método ecocardiográfica (usando TSVE VTI) (κ = 0,906), (r = 0,81 P < 0,001). 
Conclusão: Correlação significativa parecia existir durante a otimização da TRC entre 
a programação VV com base no intervalo QRS mais curta em 12 derivações ritmo ECG 
e que, com base no maior VTI LVOT pela ecocardiografia. Assim, um ECG combinado 
com a abordagem ecocardiográfica poderia ser uma solução mais conveniente, na 
realização de otimização VV.
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AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E DE SUA VARIABILIDADE EM IDOSOS 
COM E SEM HIPOTENSÃO ORTOSTÁTICA

CARLOS EDUARDO SOUZA MIRANDA; ROSE MARY FERREIRA LISBOA DA 
SILVA; MAIRA TONIDANDEL BARBOSA; MARIA APARECIDA CAMARGOS 
BICALHO

FACULDADE DE MEDICINA DA UFMG, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL

A prevalência de hipotensão ortostática (HO) aumenta com a idade e está relacionada, 
entre outros fatores, a alterações da regulação autonômica da pressão arterial (PA) e 
da frequência cardíaca (FC). Seu diagnóstico é importante em razão de sua morbidade 
e mortalidade. Objetivos: avaliar a FC e sua variabilidade (VFC) em idosos com HO 
e comparar à FC e à VFC de idosos sem HO; avaliar o (s) preditor (es) de HO na 
população estudada. Métodos: Foram avaliados 105 pacientes (pts) consecutivos, 
com idade ≥ 60 anos, 39 com HO (grupo caso) e 66 sem HO (grupo controle); 
pareados por idade e gênero. Os pts foram submetidos a anamese, exame físico, 
ele trocardiograma e monitoramento pelo Holter para análise espectral da VFC (pela 
transformação de Fourier), na posição supina e em ortostatismo, para detectar os 
componentes de baixa frequência (BF), de alta frequência (AF) e a relação BF/AF. 
Resultados: A média de idade foi de 71,9 anos, sendo 64 pts (61%) mulheres. As 
médias da PA nas posições supina e ortostática foram 140,3/81,7 e 132/78,8 mmHg, 
respectivamente; e as médias da FC foram 67,6 e de 72,5 bpm. Em toda a população, 
com a mudança de posição, houve redução na média do componente AF (620,5 versus 
480,7 ms2, P = 0,001) e aumento na média da relação BF/AF (2,5 versus 4,0 ms2, 
P < 0,001), sem alteração quanto à média do componente BF. Quando comparados 
os grupos caso e controle, houve diferença quanto às médias da FC nas posições 
supina (62,6 versus 70,6 bpm, respectivamente, P = 0,001) e ortostática (68,2 versus 
75,0 bpm, P = 0,006); à ocorrência de sintomas (77% versus 51,5%, P = 0,001) e à 
média do BF na posição supina (331,1 versus 647,6 ms2, P = 0,014). Pela análise 
multivariada, somente a FC na posição supina apresentou significância para a 
ocorrência de HO (P = 0,001; IC95% = 0,022 e 0,006). Pela curva de operação 
característica, o melhor ponto de corte para FC foi de 61 bpm, com sensibilidade de 
77,3%, especificidade de 51,3%, valor preditivo positivo de 61,3%, e valor preditivo 
negativo de 69,3%. A razão de chance foi de 3,23 para HO entre os pts com FC 
< 61 bpm. Conclusões: Houve menor valor médio do componente BF e da FC na 
po sição supina entre os pts com HO, sem influência da idade e do gênero. O preditor 
independente para HO foi a FC na posição supina, a qual apresentou uma razão de 
chance de 3,23 se inferior a 61 bpm.
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ABLAÇÃO DE FA. É POSSÍVEL UMA MELHORA DOS RESULTADOS COM O ISO
LAMENTO ELÉTRICO DA VEIA CAVA SUPERIOR?

RUITER CARLOS ARANTES FILHO; HENRIQUE CÉSAR MAIA; RENATO DAVID 
SILVA; RICARDO FERREIRA COELHO MIRANDA; LIELIA MALAQUIAS DA CUNHA 
ARAUJO; JAIRO MACEDO ROCHA; CARLA SEPTMIO MARGALHO; JOSÉ 
SOBRAL NETO; TAMER NAJAR SEIXAS; AYRTON KLIER PERES
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Introdução: A FA é a arritmia mais prevalente na população, tendo uma elevada 
morbidade. Complicações como o AVC fazem com que o controle desta arritmia seja 
importante. Com elevada prevalência entre idosos, pode chegar a 15% nos acima 
de 70 anos. Entre jovens com coração estruturalmente normal, a frequente origem 
desta arritmia em veias pulmonares faz com que a possibilidade de cura seja real, 
diminuindo o risco das complicações. Apesar de bem conhecido os focos nas veias 
pulmonares, estes não são únicos e, a origem em veia cava superior (VCS), também é 
prevalente. Com o desenvolvimento de um novo cateter circular que tem a capacidade 
de captar sinal e aplicar radiofrequência de modo controlado por meio de nove ele
trodos simultaneamente, tem tornado mais prático e com menos complicações. 
Metodologia: Realizadas 36 ablações de FA por isolamento das veias pulmonares 
com cateter circular PVAC®  Medtronic. Após o isolamento, checouse a presença 
de potencial elétrico no interior da VCS, sendo considerado presente a uma distância 
acima de 2,5cm no interior desta. Estes dados foram comparados aos descritos na 
literatura afim de definir melhor taxa de sucesso nas ablações de FA. Resultados: 
Foram realizados isolamento das veias pulmonares e checado presença de potencial 
elétrico na VCS em 36 pacientes com idade média de 53 ± 7,4 anos, 20 (55%) do 
sexo feminino, 29 (80,5%) com FA paroxística, 07 (19,5%) com FA persistente de curta 
duração, 04 (11%) reablações, com átrio esquerdo médio de 40 ± 2 mm. Em 28 (77%) 
foram constatados a presença deste potencial elétrico no interior da VCS. Destes 28 
pacientes, em 03 (10,7%), observouse a presença de extrasistoles provenientes do 
interior da mesma. Dentre as reablações, todas as 4 tinham potencial elétrico em VCS 
(100%). Para isolamento elétrico, foram realizadas em média 2,3 ± 0,92 aplicações de 
pulsos de radiofrequência. Discussão: Entre 26 e 30% das recidivas de FA têm origem 
provável em VCS. Com o procedimento convencional, apenas as veias pulmonares 
são checadas e isoladas. Com cateter circular PVAC, devido ao baixo número de 
aplicações necessárias, sem que ocorra um aumento do tempo de procedimento e 
sem aumento das complicações, sugerimos a checagem deste potencial na VCS 
e consequente ablação destes potenciais se presentes. O seguimento mostrará se 
obteremos melhora na manutenção do ritmo sinusal.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES SUBMETIDOS À DE NER
VAÇÃO SIMPÁTICA RENAL NO TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 
SISTÊMICA RESISTENTE AO TRATAMENTO MÉDICAMENTOSO
MARIANNA AMORIM CRUZ; HENRIQUE CÉSAR MAIA; RUITER CARLOS 
ARANTES FILHO; RENATO DAVID SILVA; CAMILA LARA BARCELOS; MARIA DOS 
SANTOS BARCELOS; LIELIA MALAQUIAS DA CUNHA ARAUJO; JOSÉ SOBRAL 
NETO; TAMER NAJAR SEIXAS; AYRTON KLIER PERES

RITMOCARDIO, BRASÍLIA - DF - BRASIL

Introdução: O controle da hipertensão arterial sistêmica é de fundamental importância 
populacional. A denervação simpática renal está sendo discutida como abordagem 
complementar à terapia medicamentosa para controle dos níveis pressóricos e, com 
isso, diminuir a ocorrência de complicações relacionadas à hipertensão. Se essas 
abordagens resultam em maior ou menor impacto na qualidade de vida ainda não 
está bem esclarecido. Objetivo: Avaliar o impacto na qualidade de vida de pacientes 
submetidos ao procedimento de denervação simpática da artéria renal por aplicação de 
radiofrequência. Método: Estudo prospectivo de 18 pacientes submetidos à denervação 
renal simpática atendidos entre 2011 e 2015 no HBDF. Os pacientes foram avaliados 
quanto a qualidade de vida pelo SF36, numa perspectiva pré e pós procedimento, 
além de comorbidades associadas e demais parâmetros epidemiológicos. Utilizouse 
para avaliação estatística pelos testes: Qui quadrado, Mann Whitney, Teste T para 
amostras independentes e Wilcoxon com nível de significância de 0,05. Resultados: 
Dos 18 pacientes eram 33,30% homens e 66,70% mulheres. Entre os sexos houve 
diferença nos fatores relacionados à dor pré e pós procedimento (47,7 ± 34,5 Vs 57 ± 
27,9 P = 0,05) e à saúde mental (36,9 ± 26,7 Vs 62,8 ± 24 P = 0,05). A avaliação pré 
e pós procedimento demostrou diferença significante entre todos os fatores avaliados, 
exceto por dor e número de medicamentos. Conclusão: Em nossa população foi 
possível observar melhoria na qualidade de vida bem como dos níveis pressóricos dos 
pacientes submetidos ao procedimento de denervação renal de maneira significativa.

Pré Pós Significância
Capacidade funcional 47,5 ± 40,7 77,2 ± 26,6 P = 0,01
Aspectos físicos 47,2 ± 49,9 76,4 ± 36,9 P = 0,03
Estado de saúde 48,7 ± 29,2 68,3 ± 18,7 P = 0,03
Vitalidade 51,1 ± 27,7 69,2 ± 18,8 P < 0,01
Aspectos sociais 48,6 ± 33,5 82,1 ± 25,3 P < 0,01
Aspectos emocionais 38,9 ± 50,2 88,9 ± 28 P < 0,01
Saúde mental 36,9 ± 26,7 62,8 ± 24,9 P < 0,01
PAS_AMB 186,1 ± 23,9 154,8 ± 22 P < 0,01
PAD_AMB 115,6 ± 17 97,2 ± 12 P < 0,01
PAS_MAPA 151 ± 14,7 146,3 ± 20,3 P = 0,04
PAD_MAPA 97,8 ± 19,5 85,6 ± 12,4 P = 0,03
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SEGURANÇA NO USO DE APARELHOS DE ESTÉTICA EM PACIENTE PORTA
DORA DE CARDIODESFIBRILADOR IMPLATÁVEL: RELATO DE CASO

ADRIANO NUNES KOCHI1; MAURÍCIO PIMENTEL2; FLAVIO ANTONIO 
MENEGOLA3; LEANDRO ZIMERMAN4

1,2,4.HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE - RS - 
BRASIL; 3.BIOTRONIK, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL

Introdução: Os cardiodesfibriladores implantáveis (CDI) são dispositivos de te ra
pia elétrica indicados na prevenção primária e secundária de morte súbita. Estes 
dispositivos estão sujeitos a interações com o ambiente, podendo ter seu fun cio
namento afetado por interferência pelo manuseio de certos aparelhos eletrônicos 
pelo paciente portador. O relato a seguir tratase da avaliação técnica de possíveis 
interferências causadas pelo uso dos aparelhos eletrônicos no ambiente de trabalho 
de uma paciente com síndrome do QT longo (SQTL) e CDI. Caso: Paciente feminina, 
33a, com SQTL, portadora de CDI implantado após episódios de síncope recorrente 
com documentação de taquicardia ventricular polimórfica. Em sua evolução, paciente 
ingressou em curso superior de Medicina Estética. A pedido da paciente foi procedida 
visita técnica para avaliação de potenciais interações dos aparelhos de tratamento 
estético com o CDI. Dispositivo da marca Biotronik, modelo Ilesto 7 DRT ProMRI. 
Após termo de consentimento, foram realizados testes com a paciente trabalhando 
como operadora e com a paciente sendo submetida ao uso destes dispositivos no seu 
local de trabalho. Testados os seguintes aparelhos: Face Care®, gerador de corrente 
pulsada de no máximo 953 µA; Manthus®, gerador de ultrassom (2080 Hz) e corrente 
elétrica (45 W como operadora, 18W como paciente); Diamond Dermabrasão®, sucção 
por pressão negativa e o Hertix®, gerador de radiofrequência (6402400 KHz por 10s no 
abdome, 1200 KHz por 10 seg face a 20 cm do gerador). Os aparelhos encontravamse 
aterrados, foram manuseados sem luva, seus geradores estiveram a menos de 50 cm  
da paciente. Durante aplicações não foi observado oversensing atrial ou ventricular, 
não houve registro de eventos e não houve alteração para o modo de reset do gerador. 
Os parâmetros testados préteste foram: onda P 1,7 mV; onda R 6,9 mV; impedância A 
635 e V 549 ohms; impedância de choque 54 ohms; limiares A 0,9 V e V 2,8 V@0,4 ms.  
Os parâmetros testados pósteste foram os seguintes: onda P 1,8 mV; onda R 6,1 mV;  
impedância A 462 e V 549 ohms; impedância de choque 61 ohms; limiares A 0,6 V 
e V 2,9V@0,4 ms. Conclusão: Neste caso não foram evidenciadas interações im
portantes entre aparelhos utilizados para tratamento estético com o funcionamento do 
CDI, sugerindo que o manuseio dos dispositivos eletrônicos aqui avaliados é segura 
dentro dos modos de funcionamento testados.
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ESTIMULAÇÃO VENTRICULAR ESQUERDA MULTISÍTIO SEQUENCIAL NO TRC: 
EXPERIÊNCIA DE UM ÚNICO CENTRO

ALBERTO ANTUNES ATHAYDE; CARLOS EDUARDO DUARTE; BRUNO 
PAPELBAUM; SILAS DOS SANTOS GALVÃO FILHO; JOSE TARCISIO MEDEIROS 
DE VASCONCELOS; FERNANDO MONTEIRO DE AGUIAR GIORDANO; RAONI 
DE CASTRO GALVÃO; FABRICIO MANTOVANNI CEZAR; NATALIA TRONCONI 
BATISTA ATHAYDE; DALTON HESPANHOL DO AMARAL

BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL

Introdução: Diversas propostas para minimizar a taxa de não respondedores à TRC 
vem sendo desenvolvias. A TRC se utilizando de estimulação ventricular esquerda 
bissítio sequencial, por meio de eletrodo quadripolar é uma das propostas, alem de 
fornecer alternativas de programação para contornar estimulação frênica e propiciar 
estimulação em sítios de menor limiar. Objetivo: Apresentar a experiência inicial nesta 
modalidade de TRC. Material e Métodos: Foram avaliados 10 pacientes submetidos 
a TRC com estimulação Multissítio Sequencial de VE, 4 do sexo feminino, idade media 
de 56,8 anos, 3 Chagásicos, 3 Isquêmicos, 3 Miocardiopatia Idiopática e 1 Chagásico 
+ Isquêmico, 70% em CF III e 30% em CF II, todos com medicação otimizada para ICC, 
QRS médio pré de 155 ms, FE media 26,22%. Resultados: A veia lateral foi objetivada 
em todos casos tendo se conseguido em 7 pacientes, sendo três implantado na veia 
posterior. O QRS médio pós foi de 128,5 ms (Δ = -20ms),em 8 pacientes obteve-
se estimulação multissítio sequencial de VE com intervalos médios intersítios de  
VE1VE2 = 24,3 ms, e VE2VD = 21,66 ms. Em dois pacientes houve perda de es
timulação em VE2. Todos apresentaram melhora de pelo menos uma classe fun cional. 
Conclusão: A estimulação multissitio sequencial se mostrou um proce dimento factível 
sem maiores dificuldades e eficaz propiciando maiores opções para a estimulação 
do VE. Maiores estudos são necessários para demonstrar que com esta técnica e 
possível minimizar os não respondedores a TRC.
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PERFIL DOS TRABALHADORES DA ÁREA ADMINISTRATIVA EM RELAÇÃO AO 
RISCO DE MORTE SÚBITA: DADOS OBTIDOS NO DIA DE PREVENÇÃO DAS 
ARRITMIAS CARDÍACAS E MORTE SÚBITA

PRISCILA MORENO SPERLING CANNAVAN1; FERNANDO PIZA DE SOUZA 
CANNAVAN2; SIMONE CURY ANDERY PINTO3

1,3. FACULDADE ANHANGUERA DE CAMPINAS, CAMPINAS - SP - BRASIL;  
2. RITMOCORDIS, CAMPINAS - SP - BRASIL

A morte súbita (MS), não apresenta na literatura uma definição uniforme. No entanto a 
definição mais aceita é quando ocorre a morte instantânea ou dentro de 24 horas após 
o inicio dos sinais e sintomas. As principais causas da morte súbita são as doenças 
cardiovasculares e os fatores de risco como a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e a 
aterosclerose. De acordo com as Diretrizes para Avaliação e Tratamento de Pacientes 
com Arritmias Cardíacas, umas das causas mais frequente são as cardiopatias is quê
micas, e o principal mecanismo de MS é a fibrilação ventricular precedida ou não por 
taquicardia ventricular sustentada. O objetivo deste estudo foi verificar a in cidência de 
fatores de risco para MS em trabalhadores da área administrativa de uma construtora 
do interior paulista, em uma campanha do dia nacional da Prevenção das Arritmias 
Cardíacas e MS. Participaram deste estudo 56 indivíduos, destes 71,5% eram do 
gênero feminino com média de idade de 28 anos, e homens com idade média de 31 
anos. Na avaliação, foi verificado que 35% das mulheres estavam com sobrepeso. 
Ao relacionar o Índice de Massa Corpórea (IMC) e a Relação Cintura Quadril (RCQ) 
as mulheres com obesidade e obesidade grave, 100% apresentaram uma RCQ de 
risco muito alto. Quanto aos homens, 31,3% apresentavam obesidade, destes 40% 
estavam hipertensos e 100% RCQ de risco muito alto. De todos os participantes, 
23% relataram sentir o “coração acelerado”, 14% já tiveram episódio de dor no peito, 
34% declararam ter desmaiado e 19,6% relataram MS na família. Dos que relataram 
“coração acelerado”, 46% apresentaram pelo menos um episódio de desmaio, 54% 
dor no peito, 31% MS na família. Na avaliação destes, 84,5% estavam com RCQ 
acima da normalidade e 61,5% IMC acima de 25. Sete porcento dos entrevistados que 
relataram “coração acelerado”, dor no peito e MS na família, 75% apresentaram IMC 
acima de 25 e 100% RCQ moderado a alto. Quanto a avaliação com um cardiologista 
57% do total já se consultaram e 62,5% fizeram Eletrocardiograma pelo menos 1 vez. 
Concluímos que conhecer o perfil de uma população permite o refinamento para a 
prevenção de doenças cardiovasculares e morte súbita.

376
ÁREA MÉDICA - ELETROFISIOLOGIA E EXPERIMENTAL
INDUÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL DURANTE ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO 
PERCUTÂNEO EM RATOS COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA  UM NOVO MO DELO 
EXPERIMENTAL DE FIBRILAÇÃO ATRIAL
LUÍS FELIPE NEVES DOS SANTOS1; EDNEI LUIZ ANTONIO2; ANDREY JORGE 
SERRA3; APARECIDA MIEKO OKADA4; EDUARDO SANTANA5; BRUNNO LEMES6; 
STELLA VIEIRA7; PAULO JOSE FERREIRA TUCCI8; ANGELO AMATO VICENZO DE 
PAOLA9; GUILHERME FENELON10

1,2,4,6,7,8,9,10.UNIFESP, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 3,5.UNINOVE, SÃO PAULO - SP 
- BRASIL
Introdução: A maior parte dos modelos experimentais de fibrilação atrial (FA) utiliza 
grandes animais, porém os custos são muito elevados em relação a pequenos animais. 
Recentemente, foram desenvolvidos cateteres e polígrafo específicos para realização 
de estudo eletrofisiológico (EEF) percutâneo em roedores. Objetivo: Realizar EEF 
percutâneo em ratos em insuficiência cardíaca (ICC) e SHAM visando comparar 
indução de FA. Método: 11 ratos (ICC n = 8 (393 ± 40 g) e 3 SHAM (437 ± 30 g) foram 
estudados 12 semanas após a indução de ICC (ablação na parede livre do ventrículo 
esquerdo (VE), protocolo este padronizado por nosso grupo), foi realizado ECHO 
mostrando disfunção VE e aumento das câmaras no grupo ICC: fração encurtamento 
da área transversa do VE ModoBi (SHAM: 62 cm² ± 9 vs. ICC: 40 cm² ± 3 P = 0,01); 
fração encurtamento ModoM (SHAM 36% ± 10 vs. ICC: 26 ± 5%, P = 0,009); átrio 
esquerdo ModoM (SHAM: 0,45 cm vs. ICC: 0,56 cm; p: 0,2). Após anestesia e dissecção 
de jugular interna direita introduziuse por bainha o cateter octapolar 1,6F (EPR, 
Millar Inst.) nas cavidades direitas. ECG de superfície e eletrogramas intracavitários 
atriais e ventriculares foram registrados e gravados simultaneamente pelo polígrafo 
LabChart. Para induzir FA, estimulação elétrica programada do átrio direito foi realizada 
(estimulador STG3008) com bursts (1500 mV com intervalo de pulso de 20 ms) de até 
25 segundos. Resultados: Não houve indução de FA (definida como episódios > 2 s 
de duração) no grupo SHAM, enquanto no grupo ICC houve indução (5/8 induziram 
FA, 62,5%) reprodutível de FA sustentada (episódios > 2 s até 20 minutos de duração) 
com término espontâneo (figura mostrando ECG de superfície e 3 canais intracavitários). 
Conclusão: Este modelo de ratos com ICC por ablação promove, consistentemente, 
aumento do átrio esquerdo e indução de FA sustentada através do EEF percutâneo. 
Esses achados sugerem que ratos com ICC podem ser úteis como modelo experimental 
de FA. Testes adicionais são necessários para confirmar essa hipótese.

4



Arq Bras Cardiol. 2015; 105(5Supl.1): 1-32

Resumos Temas Livres

381
ÁREA MÉDICA - ELETROFISIOLOGIA E EXPERIMENTAL

CRIOABLAÇÃO PARA TRATAMENTO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL: EXPERIÊNCIA DE 
8 CASOS

WALLYSON PEREIRA FONSECA; ALEX GUABIRU; CRISTIANO FARIA PISANI; 
CARINA HARDY; SISSY MELO; MUHIEDDINE OMAR CHOKR; HUGO BELLOTTI 
LOPES; FRANCISCO DARRIEUX; DENISE HACHUL; MAURICIO IBRAHIM 
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INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HC-FMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL

Introdução: A crioablação utilizando cateter balão proporciona o isolamento da veia 
pulmonar com uma única aplicação. Essa tecnologia foi recentemente implementada 
no Brasil. Objetivo: Relatar a experiência com a técnica de crioablação para o tra
tamento de FA utilizando cateter de segunda geração. Métodos: Foi realizado crioa 
blação em 7 pacientes (4 homens), sendo 6 com FA paroxística e coração es tru tu
ralmente normal e 1 com FA persistente e miocadiopatia periparto, sintomáticos 
ape sar do tratamento medicamentoso. A idade média foi de 45,9 ± 15,8 anos, diâmetro 
médio do atrio esquerdo (AE) de 38,6 ± 5,8 mm. Utilizouse bainha 15 F deflectível 
(Flexcath) no átrio esquerdo, cateter balão 10,5F com 28 mm de diâmetro (Arctic Front 
Advance) e cateter octapolar circular Achieve. Após insuflação do criobalão checava
se a retenção luminal de constraste nas VPs. Realizavase pelo menos 2 aplicações 
de crioenergia com duração de 180 segundos, objetivando temperatura de 40°C no 
termistor do cateter. Monitorizavase lesão do nervo frênico durante aplicação nas VP 
direitas, temperatura esofágica e heparinização (TCA 300350 segundos). Endoscopia 
(EDA) de controle foi realizada 24hs após a ablação. Resultados: Foi realizado 
crioablação em 29 VPs (média da mínima temperatura alcançada de 44,1 ± 5,7ºC) e 
apenas 3 não foram isoladas, todas inferiores direitas, nas quais a temperatura média 
alcançada foi de 39,5 ± 8,9ºC. Ocorreu uma paralisia de nervo frênico e um bloqueio 
atrioventricular total transitórios, ambos revertidos após a interrupção da crioenergia. 
Uma paciente apresentou fístula artériovenosa junto a veia femoral esquerda e outra 
paciente tromboflebite de veia safena magna direita. Em uma paciente a criablação 
não foi realizada, pois o cateter não progrediu pela veia femoral direita. Dois pacientes 
apresentaram lesão esofágica após ablação. O tempo médio do procedimento foi de 
181 ± 38,6 minutos. No seguimento médio de 5,7 ± 1,4 meses, apenas a paciente com 
FA persistente apresentou recorrência da FA. Conclusão: A taxa de isolamento das 
VPs é alta com a utilização de crioablação com cateteres de segunda geração mesmo 
com operadores em sua experiência inicial. As complicações foram raras e quando 
associadas à aplicação, foram reversíveis.
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CRITÉRIOS ELETROCARDIOGRÁFICOS PARA IDENTIFICAR A HIPERTROFIA 
VENTRICULAR ESQUERDA NÃO SÃO ÚTEIS NA POPULAÇÃO DE ATLETA
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Introdução: Desde a década de 1940 foram realizados estudos sobre ele tro car
dio grama (ECG) e hipertrofia ventricular esquerda (HVE) com base na autópsia e 
indivíduos vivos. Apesar do enorme número de critérios de ECG, nenhum deles 
apresenta uma precisão aceitável para identificar HVE em indivíduos saudáveis ou em 
pessoas com doenças conhecidas. Atividade desportiva intensa está relacionada com 
a adaptação de coração normal que inclui o aumento do VE e/ou hipertrofia. Métodos: 
Nós testamos a utilidade dos cinco critérios de ECG para HVE em 180 atletas 
masculinos. Parâmetros ecocardiográficos foram o padrãoouro para o diagnóstico 
de HVE: índice de massa VE ≥ 134 g.m-2; espessura relativa ≥ 0,42 mm; diâmetro 
diastólico VE índice ≥ 3.2 mm.m-2; septo ≥ 13 mm; parede posterior ≥ 13 mm. Teste 
exato de Fisher e o teste T não pareado foram utilizados para variáveis categóricas e 
contínuas, respectivamente. O coeficiente Kappa foi utilizado para comparar resultados 
dos critérios. Significância: P < 0,05. Resultados: Mostraram 28% de HVE ao eco 
(50 atletas). As sensibilidades obtidas a partir dos critérios foram 3853% (Perugia), 
2240% (Cornell), 2429% (RomhiltEstes), 6887% (SokolowLyon), 0% (Gubner). 
As especificidades foram 7983% (Perugia), 8991% (Cornell), 90% (RomhiltEstes), 
2023% (SokolowLyon), 99% (Gubner). Kappa apresentou valores superiores para 
RomhiltEstes, Cornell e Perugia em relação aos critérios de SokolowLyon e Gubner, 
apesar de seus baixos valores. Conclusão: Em nossa população de atleta todos os 
critérios de ECG falharam em confirmar HVE. Não obstante, Perugia, RomhiltEstes 
e Cornell podem ser usados para excluir a presença de HVE (elevado valor preditivo 
negativo: 75 a 94%). Os critérios SokolowLyon e Gubner não devem ser usados nesta 
população.
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AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DA MICROALTERNÂCIA DE ONDA T NA CARDIO
MIOPATIA HIPERTRÓFICA: ESTUDO ORIGINAL
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Introdução: A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é a doença cardíaca hereditária mais 
frequente e está relacionada com a morte súbita cardíaca por fibrilação ventricular, 
especialmente no grupo de alto risco. Valores anormais de microalternância de onda 
T (TWA) estão associados à arritmia ventricular complexa. Quantificamos a TWA na 
CMH usando o método de média modificada móvel (MMA). Métodos e Resultados: 
Dividimos 132 pacientes consecutivos em dois grupos: (1) altorisco, n = 67, com 
pelo menos um caso de MSC nos antecedentes familiares; síncope não explicada; 
es pessura septal ≥ 30 mm, taquicardia ventricular não sustentada (TVNS) e resposta 
inadequada da pressão arterial (PA) ao exercício; e (2) baixo risco, n = 65, sem fatores 
de risco. A TWA foi analisada com o método MMA e os resultados foram analisados 
usando 15 derivações (12 derivações normais, mais as 3 ortogonais). A TWA obtida 
em toda a população foi significativamente alta (78,23 ± 66,96 μV), com o grupo de 
alto risco apresentando um nível mais elevado em comparação ao grupo de baixo 
risco (101,40 ± 75,61 x 54,35 ± 46,26 μV; p < 0,0001). Usando um nível de corte 
de 53 μV identificamos pacientes de alto risco com 84% de sensibilidade e 71% de 
especificidade, com a área sob a curva de 0,78; IC 95% 0,690,86. O nível mais alto de 
TWA foi significativamente associado a septo ≥ 30 mm (132,3 ± 76,00 μV; p < 0,001); 
resposta inadequada da PA ao exercício (118,00 ± 67,00 μV; p = 0,04); história de MSC 
(89,20 ± 32,4 μV; p = 0,006) e TVNS (81,60 ± 39,00 μV; p = 0,001). Conclusão: Em 
nosso estudo, os pacientes com CMH apresentaram alto nível de TWA, os pacientes 
de alto risco foram claramente identificados com as análises MMA e foram associados 
aos principais fatores de risco isolados de MSC. A análise de TWA pode ser uma 
ferramenta promissora de estratificação de risco de CMH
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Fundamento: A crioablação com balão (criobalão) tem o potencial de isolar cada 
veia pulmonar com uma única aplicação, tendo sido recentemente disponibilizada no 
Brasil. Objetivo: Descrever a experiência inicial com o criobalão no tratamento da FA 
paroxística, com ênfase em sua eficácia imediata e segurança. Métodos: Foram es
tudados 8 pacientes (3 mulheres), com idade média de 52 anos (3667 anos), sem 
cardiopatia (átrio esquerdo 41 ± 2 mm), com FA paroxística sintomática (2 crises nos 
últimos 3 meses) e refratária a fármacos. Sob anestesia geral e com auxílio de eco 
transesofágico, foi realizada uma única punção transseptal para colocação de bainha 15 
F deflectível (Flexcath, Medtronic) no átrio esquerdo, por onde foi introduzido o cateter 
balão 10,5F com 28 mm de diâmetro (Arctic Front Advance, Medtronic). A cateterização 
seletiva de cada veia foi feita com o cateter octapolar circular Achieve (Medtronic), 
também usado para aferição do isolamento elétrico em tempo real. Após insuflação do 
criobalão e oclusão de cada veia (aferida pela retenção luminal de contraste), foram 
feitas 2 aplicações de crioenergia com duração de 3 minutos objetivando temperatura de 
40°C no termistor do cateter. As aplicações nas veias direitas são feitas sob estimulação 
contínua do nervo frênico através do cateter decapolar (Figura). Monitorização da 
temperatura esofágica e heparinização plena (TCA 300350 segundos) foram mantidas 
durante o procedimento. Resultados: Foram tratadas 32 veias pulmonares e o 
isolamento elétrico foi obtido em todas (100%), com média de 2,2 aplicações adequadas 
(temperatura de 40°C) de crioenergia por veia. O tempo do procedimento foi 142 ± 36 
min (75210 min) e o de fluoroscopia 52 ± 13 min (3380 min). A temperatura esofágica 
não se alterou durante as aplicações. Os pacientes tiveram alta no dia seguinte em 
uso de antiarrítmicos e anticoagulantes. Não houve complicações. No seguimento 
de 4,3 ± 6,4 meses (17 meses), os pacientes se mantem assintomáticos e em ritmo 
sinusal. Conclusão: Esses resultados iniciais sugerem que a crioablação com balão 
é uma técnica eficaz e segura para isolar as veias pulmonares em pacientes com FA 
paroxística.
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INFLUÊNCIA DO TREINO NOS PARÂMETROS DE ECG EM CAVALOS DE CORRI
DA PURO SANGUE INGLÊS

NELSON SAMESIMA; CÁSSIA FRÉ COSTA; CARLOS ALBERTO PASTORE

INCOR-INTITUTO DO CORAÇÃO HCFMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL

Introdução: A intensidade de treino tem influência significativa sobre as funções car
diovasculares. Comparamos os parâmetros de ECG em três grupos de cavalos de 
corrida, de acordo com a distância de corrida dos animais. Métodos e Materiais: 
Cento e nove cavalos puro sangue inglês, residentes no Jockey Club de São Paulo, 
foram submetidos a ECG de repouso de 10 derivações (DI, DII, DII, aVR, aVL, aVF, 
RV2, V2, V4 e V10) colocados conforme o sistema Dubois, em posição quadrúpede 
em pé. Os cavalos foram divididos em três grupos: (1) sem treino; (2) distância de 800 
a 1600 metros, e (3) distância de 1800 a 2400 metros. Foram avaliadas as seguintes 
medidas de ECG: frequência cardíaca, duração da onda P, pico da onda P, intervalo 
PR, duração do QRS, amplitude do QRS, eixo do QRS, intervalo QT, intervalo QT 
corrigido, elevação do ponto J, pico da onda T. Para comparar os resultados usamos 
o teste KruskalWallis (comparações múltiplas de Dunn), com nível de significância p 
≤ 0,05. Resultados: A média de idade dos cavalos puro sangue inglês foi 3,8 ± 1,4 
anos, peso médio 466 ± 35 kg, altura média 1,62 ± 0,04 m, 66% do sexo masculino. O 
Grupo 1 era mais jovem (2,3 x 3,1 x 4,0 anos, P < 0,0001) e, comparado aos grupos 
2 e 3, apresentou menor amplitude de onda P (0,25 x 0,35 x 0,36 mV; P < 0,0001), 
menor duração do QRS em DII (101 x 108 x 114 ms; P = 0,001) e menor amplitude 
do QRS (95 x 102 x 103 ms; P = 0,001). Encontramos diferença significativa apenas 
entre os grupos 1 e 2 na duração da onda P (145 x 157 x 159 ms; P = 0,028) e 
intervalo QT corrigido (386 x 372 x 376ms; P = 0,025), G1xG2xG3, respectivamente. 
To dos os animais apresentaram desvio do QRS para cima e para a esquerda (82,2°) e 
não houve diferença significativa entre os grupos (82,2 x 82,3 x 80,9º). Conclusão: 
Aparentemente, a intensidade de treino pode modificar a amplitude e duração da onda 
P, a amplitude e duração do QRS e o intervalo QT corrigido em cavalos de raça puro 
sangue inglês.
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TAQUICARDIOMIOPATIA ASSOCIADA À TAQUICARDIA INCESSANTE TIPO 
COUMEL EM UMA CRIANÇA

CLAUDIA SILVA FRAGATA1; DALMO ANTONIO RIBEIRO MOREIRA2; JOSE 
TARCISIO MEDEIROS DE VASCONCELOS3; SILAS DOS SANTOS GALVÃO 
FILHO4; ROGERIO BRAGA ANDALAFT5; RICARDO GARBE HABIB6; PAULO 
ALEXANDRE DA COSTA7; KLEBER ROGÉRIO SERAFIM8

1,2,5,6,7,8. INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA, SÃO PAULO - SP - 
BRASIL; 3,4. CLÍNICA DE RITMOLOGIA CARDÍACA BP-SP, SÃO PAULO - SP - 
BRASIL

Introdução: Taquicardia de Coumel é uma taquicardia com QRS estreito, ortodrômica, 
que utiliza o nó atrioventricular anterogradamente e uma via acessória de condução 
mais lenta que também apresenta propriedades decrementais, retrogradamente. Tem 
geralmente um padrão incessante e se não tratada, pode levar a Taquicardiomiopatia, 
geralmente na idade adulta. Descrevemos aqui um caso raro, pois se trata de uma 
repercussão precoce desta arritmia. Descrição: Menor sexo feminino, nascida à termo 
de parto cesárea sem intercorrências (nov/2007). Com um mês de vida apresentou 
Varicela (SIC), com boa evolução. Aos dois meses de vida, evoluiu com Insuficiência 
Cardíaca, tratada em outro serviço. Um ano depois (fev/09) chegou à nossa instituição, 
sendo otimizada a medicação para insuficiência cardíaca e Ecocardiograma evi
den ciando Miocardiopatia Dilatada (Fração de Ejeção 20%), ECG com Taquicardia 
Supraventricular de alta frequencia e Holter evidenciou padrão incessante da mesma. 
Ajustada medicação antiarrítmica, sem grande resposta. Holter ainda evidenciando 
Taquicardia Reentrante incessante e fração de ejeção rebaixada (23%). Optado então 
pela realização de Estudo Eletrofisiológico (nov/09), onde comprovouse tratarse de 
uma Taquicardia Juncional Tipo Coumel, sendo feita ablação da via acessória sem 
intercorrências. Evolui atualmente aos 7 anos de idade em boas condições clínicas, 
sem insuficiência cardíaca (FE 66%) e sem arritmia. Conclusões: As Insuficiências 
Cardíacas em crianças de tenra idade podem ser na verdade Taquicardiomiopatias 
desencadeadas por taquiarritmias como a Taquicardia de Coumel, que apesar de 
rara, deve ser lembrada no diagnóstico diferencial, e pode se revestir de alta mor
bidade nessa população e o tratamento pode ser curativo, através de ablação por 
radiofrequencia da via acessória.

387
ÁREA MÉDICA - ARRITMIA CLÍNICA E MÉTODOS NÃO INVASIVOS

EXISTE RELAÇÃO ENTRE OS ESCORES CHADS2 E CHA2DS2VASC E AL TE
RAÇÕES ECOCARDIOGRÁFICAS EM PORTADORES DE DOENÇA AR TERIAL 
CORONARIANA NA AUSÊNCIA DE FIBRILAÇÃO ATRIAL?

PAULO ALEXANDRE DA COSTA; DALMO ANTONIO RIBEIRO MOREIRA; 
GUSTAVO MAURO MOHALLEM; KLEBER ROGÉRIO SERAFIM; DAVID LE BIHAN; 
RODRIGO BARRETTO
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Introdução: Os escores CHADS2 e CHA2DS2VASc são comumente utilizados para 
a estratificação de risco de eventos tromboembólicos em pacientes com fibrilação 
atrial (FA). Recentemente, demonstrouse a utilidade desses escores em indivíduos 
sem FA, particularmente naqueles portadores de doença arterial coronariana (DAC). 
Na presença de FA, a adição de parâmetros ecocardiográficos a tais escores po
dem aumentar a acurácia dessa estratificação, identificando os indivíduos que estão 
sujeitos a maiores riscos. Objetivo: Demonstrar que indivíduos com DAC sem 
FA apresentam alterações ecocardiográficas que podem estar associadas a com
plicações tromboembólicas e que estas são mais frequentes quanto maiores os es
cores CHADS2 e CHA2DS2VASc. Metodologia: Foram avaliados 20 indivíduos com 
DAC sem FA, os quais foram estratificados de acordo com os escores CHADS2 e 
CHA2DS2VASc e submetidos a ecocardiografia transtorácica e transesofágica, 
ava liandose as dimensões de átrio esquerdo (AE) (diâmetro e volume indexado), 
velocidade de esvaziamento do apêndice atrial esquerdo, presença de contraste 
espontâneo em AE, fração de ejeção de ventrículo esquerdo (FEVE) e presença de 
placas em aorta. Resultados: De 20 pacientes avaliados, 7 apresentavam escore 
CHADS2 ≥ 2 enquanto 12 possuiam escore CHA2DS2VASc ≥ 3. A FEVE anormal 
(< 55%) correlacionouse significantemente com escores CHADS2 elevados  
(p = 0,01), porém não houve relação entre esse escore e os demais parêmetros 
ana  lisados. Não houve correlação entre o escore CHA2DS2VASc e alterações eco
cardiográficas. Conclusões: Na população avaliada, (1) escores CHADS2 elevados 
correlacionaramse com a presença de disfunção ventricular esquerda; (2) Escores 
CHA2DS2VASc elevados não se correlacionaram com quaisquer alterações eco
cardiográficas que podem estar associadas a maior risco tromboembólico.
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PREVALÊNCIA DE TAQUIARRITMIAS EM HOSPITAL SECUNDÁRIO DA ZONA 
LESTE DA CIDADE DE SÃO PAULO
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Introdução: A prevalência de arritmias na população geral varia de acordo com o tipo 
de arritmia e as características da população estudada. O diagnóstico é feito através 
do exame clínico, exame físico e da análise do eletrocardiograma. Objetivo: Avaliar 
a prevalência de taquiarritmias nos pacientes atendidos no pronto socorro de um 
hospital secundário da cidade de São Paulo. Metodologia: Estudo retrospectivo de 
91951 atendimentos realizados entre janeiro de 2013 a dezembro de 2014. Os Códigos 
Internacionais de Doenças (CID) pesquisados foram os referentes às arritmias. Os 
dados demográficos analisados foram a idade, o sexo, as comorbidades. As arritmias 
encontradas foram correlacionadas com o tempo de internação, o encaminhamento à 
enfermaria, o número de reinternações e a mortalidade. As variáveis contínuas foram 
expressas em média e desvio padrão e as categóricas em porcentagem. Utilizado 
o teste T não pareado e o teste exato de Fisher e considerado significativo quando 
p ≤ 0.05. Resultados: Foram atendidos 97pacientes por arritmia cardíaca (0,1%), 
idade média de 65 ± 17 anos (18 a 99 anos), 51,5% do sexo masculino. A frequência 
das arritmias encontradas foi TPSV (46,4%); FA (36,1%); TV (8,2%); Flutter (6,2%); ES 
(2,1%) e TA (1%). Apenas o flutter atrial houve diferença significativa entre os sexos 
(6%x0%, P < 0,03, RR: 2,1, masculino e feminino, respectivamente). O encaminhamen
to para a enfermaria ocorreu em 24% das arritmias, sendo 43% FA, 40% TPSV, 13% 
TV e 4% Flutter. O tempo de internação médio foi de 11,4 (2,0) dias. Houve 7,2% de 
reinternação após 97 ± 73 dias, sendo 37,5% FA, 25% TPSV, 25% TV e 12,5% Flutter. 
As comorbidades mais prevalentes foram: hipertensão arterial sistêmica (62%), diabe
tes mellitus (32%), tabagismo (22%), arritmias (22%), insuficiência cardíaca (16%), 
hipo tireoidismo (14%), infarto prévio (10%) e outros. O tabagismo (RR: 3,0; P = 0.01)  
e o diabetes (RR: 2,3; P = 0,001) foram mais prevalentes no sexo masculino e o hipo
tireoidismo, no feminino (1RR: 0,85 P = 0,003). Foi observada taxa de óbito de 10,3%, 
sendo 40% por TPSV, 20% de FA e 10% de flutter atrial. As causas dos óbitos (10) 
foram infecciosas (5), tromboembolismo pulmonar (1) ou infarto agudo do miocárdio 
(4). Conclusão: Observamos uma baixa prevalência de taquiarritmias em nosso 
serviço (0,1%), sendo a TPSV e a FA as mais frequentes (> 80%). Um quarto dos pa
cientes foram internados e 7% tiveram uma segunda reinternação.
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HÁ ALTERAÇÃO DA DISPERSÃO DO INTERVALO QT E DO INTERVALO TPICO 
DA ONDA TFINAL DA ONDA T (TPICOTFIM) NA SÍNDROME DA APNÉIA OBSTRU
TIVA DO SONO?

PAULO ALEXANDRE DA COSTA; DALMO ANTONIO RIBEIRO MOREIRA; KLEBER 
ROGÉRIO SERAFIM; RICARDO GARBE HABIB; CLAUDIA SILVA FRAGATA; 
LUCIANA VIDAL ARMAGANIJAN

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

Introdução: A síndrome da apnéia obstrutiva do sono (SAOS) está associada a 
uma série de complicações cardiovasculares, incluindo maior risco para a ocorrên
cia de arritmias ventriculares e de morte súbita cardíaca. Algumas variáveis ele tro
car diográficas, como índices de repolarização ventricular baseado na dispersão do 
intervalo QT (QTd) e do intervalo compreendido entre o pico da onda T e o final da 
onda T (intervalo TpTf) são empregados na estratificação de risco em algumas car
diopatias. Quando tais índices estão aumentados (QTd > 100 ms e TpTf > 85 ms) são 
indicadores de falta de homogeneidade da repolarização ventricular e são preditores 
de arritmias ventriculares e morte súbita cardíaca. Se estas alterações estão presentes 
em pacientes (P) com SAOS ainda não foi avaliado em nosso meio. Objetivo: Verificar 
se a SAOS associase a alterações da repolarização ventricular avaliadas pela QTd e 
pelo intervalo TpTf e se tais alterações apresentam correlação com a sua gravidade. 
Metodologia: 42 P, sendo 25 (46,3%) do sexo masculino, com média de idade de 
59,07 ± 9,78 anos (variando de 30 a 85 anos), 45 (83,3%) portadores de hipertensão 
arterial sistêmica e 24 (44,4%) de diabete melito, foram submetidos a polissonografia. A 
indicação da técnica baseouse na suspeita clínica de SAOS. Os P foram estratificados 
de acordo com o índice apnéia-hipopnéia (IAH) em 2 grupos distintos: IAH ≤ 30 (apnéia 
leve a moderada) e IAH > 30 (apnéia grave). O eletrocardiograma de 12 derivações foi 
realizado posteriormente, sendo analisadas as durações da QTd e do intervalo TpTf. 
Resultados: No grupo IAH ≤ 30 (n = 18), a média de duração da QTd foi de 56,4 ±  
20,5 ms e esteve alterada em 3 P (13,77%), enquanto que a média do grupo  
IAH > 30 (n = 24) foi de 52,4 ± 16,7 ms e esteve alterada em 2 P (8,33%) (p = 0,41). Em 
relação ao intervalo Tp-Tf, a média de duração no grupo IAH ≤ 30 foi de 86,9 ± 11,9 ms 
e esteve alterada em 9 P (50%). No grupo IAH > 30, a média do intervalo TpTf foi de 
84,6 ± 19,2 ms e esteve alterada em 9 P (37,5%) (p = 0,42). Conclusão: Na população 
avaliada, não se demonstrou relação entre a gravidade da SAOS e alterações nos 
índices de repolarização ventricular.
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TAQUICARDIA DE COMPLEXO QRS ALARGADO: UM DESAFIO DIAGNÓSTICO   
RELATO DE CASO
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O diagnóstico diferencial das taquicardias de QRS alargado é às vezes desafiador. 
Algoritmos como o de Brugada e Vereckei podem ajudar no diagnóstico eletro car
dio  gráfico. Relatamos um caso no qual as peculiaridades eletrocardiográficas e 
clí nicas foram de extrema importância para a tomada de conduta em relação ao 
diagnóstico e terapia. Descrição do caso: masculino, 52 anos, etilista social, tabagista, 
negava uso de medicamentos, morador da zona rural, com quadro de palpitações 
paroxísticas e história familiar de doença de Chagas. Admitido no hospital queixando
se de palpitações taquicárdicas e mal estar após esforço físico, sem precordialgia, 
hemodinamicamente estável. ECG admissão: taquicardia de QRS alargado, FC: 215 
bpm,sugestiva de Taquicardia Ventricular (TV) pelos algoritmos de Brugada e Vereckei. 
Medicado com amiodarona, com reversão para ritmo sinusal.ECG: ritmo sinusal, 
duração do PR: 120 ms, distúrbio de condução do ramo direito, inatividade elétrica 
e supradesnivelamento do segmento ST de 2 mm em parede inferior e questionável 
onda delta. Hipóteses diagnósticas: TV secundária à isquemia coronariana ou à cicatriz 
de Miocardiopatia Chagásica, Taquicardia Supraventricular Paroxística com condução 
aberrante e Taquicardia por reentrada atrioventricular (TRAV) antidrômica. Não rea li za
do coronariografia de urgência devido à ausência de dor torácica, estabilidade clínica, 
ausência de alterações evolutivas do ECG compatíveis com Infarto Agudo do Miocárdio 
e padrão eletrocardiográfico sugestivo de TRAV antidrômica (sinal da agulha e onda R 
amplas nas derivações precordiais direitas e anteriores). Ecocardiograma de urgência: 
normal. Troponinas negativas. Conduta: administração de propafenona e metoprolol e 
encaminhamento eletivo para estudo eletrofisiológico (EEF), pelo qual, percebeuse 
a presença de via acessória em região pósterolateral do anel mitral. Durante ablação 
por cateter da mesma, observouse desaparecimento da onda q patológica e do 
supra ST inferior, assim como da onda R inicial em V1, evidenciandose a relação 
dessas alterações com a presença de despolarização ventricular pela via acessória. 
Conclusões: As taquicardias com QRS alargado são um desafio diagnóstico. Atenção 
às peculiaridades clínicas e eletrocardiográficas são de extrema importância para a 
correta tomada de decisão. O EEF teve papel fundamental na elucidação diagnóstica 
e tratamento.
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A GRAVIDADE DA SÍNDROME DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO COR RE
LACIONASE COM PROGRESSIVA DISFUNÇÃO AUTONÔMICA
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Introdução: A síndrome da apnéia obstrutiva do sono (SAOS) está associada a com
plicações cardiovasculares, como maior risco de arritmias ventriculares e de morte 
súbita. Alterações na atividade autonômica cardíaca podem estar presentes como 
causa dessas complicações. A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é uma 
ferramenta que permite avaliar o estado da função autonômica cardíaca. Quando 
diminuída, correlacionase com maior risco de eventos cardíacos adversos, como 
infarto agudo do miocárdio e morte súbita cardíaca. Objetivo: Verificar se a disfunção 
autonômica, avaliada pela VFC no domínio da frequência obtida ao eletrocardiograma 
(ECG), correlacionase com a gravidade da SAOS. Metodologia: 53 pacientes (P), 
25 homens e 28 mulheres, com média de idade de 59 ± 10 anos (variando de 30 a 
85 anos), foram submetidos a polissonografia cuja indicação baseouse na suspeita 
clínica de SAOS. Os P foram estratificados de acordo com o índice apnéiahipopnéia 
(IAH) em 4 grupos: IAH ≤ 5 (sem apnéia, 12P), IAH > 5 e ≤ 15 (apnéia leve, 9P),  
IAH > 15 e ≤ 30 (apnéia moderada, 8P) e IAH > 30 (apnéia severa, 24P). A VFC foi 
obtida com o uso de ECG de 12 derivações com duração de 5 minutos, munido de 
software especial, sendo analisados seus componentes de baixa (LF) e alta frequência 
(HF) e a relação LF/HF (equilíbrio simpátovagal). O componente LF avalia a atividade 
simpática e o HF predominantemente a atividade vagal. Resultados: O componente 
LF foi menor no grupo com apnéia severa em relação aos P sem apnéia (149 ± 131 vs. 
212 ± 238 ms2, p = 0,017). O componente HF foi maior nos P com apnéia leve em 
comparação aos P sem apnéia (389,5 ± 399 vs. 177 ± 192 ms2, p < 0,001) e nos 
P com apnéia moderada em relação aos P sem apnéia (488 ± 604 vs. 177 ± 192 ms2, 
p = 0,01). A relação LF/HF dos P com apnéia moderada (2,01 ± 2,48) e severa (2,56 
± 2,89) foi significativamente maior em relação aos P sem apnéia (0,87 ± 0,77) e com 
apnéa leve (1,42 ± 1,05), indicando importante e progressivo desequilíbrio simpato
vagal nessa população. Conclusões: a) A relação LF/HF aumentada associase 
com gravidade progressivamente maior da SAOS, refletindo predomínio da atividade 
simpática; b) Os componentes LF e HF apresentaramse reduzidos nos P com SAOS 
severa indicando que outros fatores, como sistemas barorreceptor ou respiratório, 
possam influenciar a menor VFC nesta população.
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE ESTÃO DEVIDAMENTE ORIENTADOS SOBRE OS 
RISCOS DE INTERFERÊNCIAS EM PORTADORES DE DISPOSITIVOS CAR DÍA
COS ELETRÔNICOS IMPLANTÁVEIS (DCEI) ?
THIAGO BACCILI CURY MEGID; ADALBERTO MENEZES LORGA FILHO; 
EDUARDO PALMEGIANI; ADALBERTO MENEZES LORGA; JOSÉ LUIZ 
BALTHAZAR JACOB; RINALDO COSTA SANTOS

IMC, SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP - BRASIL
Introdução: Apesar da alta tecnologia, os DCEI, indispensáveis na vida de muitos 
pacientes (pac.), ainda são vulneráveis a vários tipos de interferências ele tro mag
néticas (IEM). O conhecimento dessas IEM pelos profissionais de saúde é funda
mental para evitar situações que coloquem a vida do pac. em risco. Objetivo: Relatar 
grave episódio IEM em portador de Cardioversordesfibrilador implantável (CDI) 
durante sessão de fisioterapia. Relato do Caso: Pac., masculino, 81 anos, cardiopatia 
isquêmica (FEVE = 53%) e CDI implantado há 13 meses por síncope indeterminada e 
EEF com indução de Taquicardia Ventricular Sustentada. Apesar das recomendações 
corriqueiras sobre os riscos de IEM no CDI, pac. foi submetido a sessão de ele troes
timulação transcutânea em região cervical devido contratura muscular. Informou o 
fisioterapeuta sobre a existência do CDI, sendo atendido sem restrições. Segundos 
após ligar aparelho, o fisioterapeuta foi surpreendido por um choque do CDI e sem 
saber do que se tratava, desligou o aparelho. O pac., que estava em decúbito ventral, 
referia ter perdido a consciência e “acordado” assustado sem lembrança do disparo 
do CDI. A sessão foi interrompida e paciente encaminhado ao cardiologista. Na aná
lise eletrônica, observouse a ocorrência de IEM, com artefato de alta frequência, 
que inibe a estimulação ventricular causando assistolia por BAVT, ativa e deflagra a 
terapia com choque 41J por detecção de “Fibrilação Ventricular”. A IEM desaparece 
após 2 segundos, reassumindo estimulação em DDD (figura 1). Conclusão: Esse 
caso ilustra o menosprezo, incompreensão e/ou desconhecimento das informações 
fornecidas, tanto por parte dos pac., quanto dos profissionais de saúde, expondo pac. 
a risco iminente de morte. Se não fosse o rápido choque ina propriado assustando o 
fisioterapeuta e interrompendo a sessão, a assistolia gerada pela inibição da função 
de MP do CDI, poderia ter se prolongado e gerado con sequências mais sérias. 
É necessário reforçar as recomendações aos pacientes e estreitar a relação entre 
médico, pac. e demais profissionais da saúde, antes que seja realizado qualquer in
tervenção em portadores de DCEI.
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ESCORE R2CHADS2 COMO FATOR DE RISCO DE EVENTOS EM PACIENTES 
ESTÁVEIS COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA EM RITMO SINUSAL

ROSE MARY FERREIRA LISBOA DA SILVA; MARCELO AUGUSTO ANTUNES 
CARVALHO; POLLYANNA ANTÔNIA DUARTE VITOR; JÉSSICA SILVA DE PAULA; 
NADYA MENDES KAZZAZ; ROSÁLIA MORAIS TORRES; MARIA DA CONSOLAÇÃO 
VIEIRA MOREIRA

FACULDADE DE MEDICINA UFMG, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL

Fundamentos: O escore R2CHADS2 tem sido associado à ocorrência de acidente 
vascular encefálico (AVE) em pacientes (pts) com fibrilação atrial (FA), à recorrência de 
FA após ablação e à aterosclerose. Como sua pontuação inclui também os fatores de 
risco para insuficiência cardíaca (IC), o objetivo deste estudo foi analisar a associação 
entre esse escore, as dimensões do átrio esquerdo e ventrículo esquerdo e os eventos 
cardiovasculares (FA, AVE) durante o seguimento clínico de pts estáveis com IC em 
ritmo sinusal. Métodos: Foram avaliados 78 pts estáveis com IC em ritmo sinusal, 52 
homens, média de idade de 47,2 ± 13,2 anos. Os pts foram submetidos à avaliação 
clínica e laboratorial com cálculo do R2CHADS2, ao eletrocardiograma (50 mm/s, 
2 N) com análise por dois observadores independentes, ao ecocardiograma e ao 
seguimento clínico durante 26,5 meses. Resultados: As principais etiologias da IC 
foram idiopática (29%), chagásica (22%) e isquêmica (19%). As médias das variáveis 
foram: R2CHADS2 de 2,0; clearance de creatinina de 83,7 mL/min; duração da onda P 
em D2 de 120 ms; dispersão da onda P de 50 ms (Kappa de 0,7); diâmetro e volume 
do átrio esquerdo de 43 mm e 37,5 mL/m2, respectivamente; fração de ejeção 37%; 
diâmetro diastólico e sistólico do ventrículo esquerdo de 67 e 56 mm, respectivamente. 
Não houve associação (teste de MannWhitney) ou correlação (coeficiente de 
Pearson) entre o escore, a onda P e as dimensões do átrio ou do ventrículo esquerdos. 
Entre os 14 pts que evoluíram com FA e/ou AVE, a média do escore foi de 2,57 
versus 1,89 nos demais (P = 0,04), e 71,4% daqueles pts apresentaram escore ≥ 3  
(P = 0,005). Aplicandose a curva de KaplanMeier para os eventos, foi obtido valor de 
p de 0,017 pelo teste de Mantel-Cox para R2CHADS2 ≥ 3, com uma razão de chance 
de 5,9 vezes (intervalo de confiança de 95%: 1,7 a 21,2). Conclusões: Apesar de 
não se correlacionar com as medidas das câmaras cardíacas esquerdas, o escore 
R2CHADS2 permitiu identificar os pts com IC em ritmo sinusal que evoluíram com 
eventos, com um risco de quase 6 vezes.
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IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR COM COIL EXTRACARDÍACO 
EM CRIANÇAS

JOÃO RICARDO M. SANT ANNA1; PEDRO TOFANI SANTANNA2; ESTELA 
HOROWITZ3; GUSTAVO GLOTZ DE LIMA4

1,3,4.INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL; 
2.FACULDADE MEDICINA ULBRA, CANOAS - RS - BRASIL

Introdução: O implante de carioversor desfibrilador (CDI) em crianças é dificultado 
pela dimensão desproporcional de aparelhos e eletrodo (s); dificuldades adicionais 
são variáveis indicações e técnicas de implante, dificuldades de programação, impacto 
psicosocial e necessidade de acompanhamento específico. Dentre alternativas 
descritas está proposto uso de eletrodos tipo coil extracardíaco de choque. Objetivo: 
O estudo apresenta técnica para implante de CDI em crianças com uso de coil 
extracardiaco posicionado no epimiocardico em crianças e evolução tardia. Métodos: 
5 pacientes com idade entre 6 e 12 anos (média 7 anos e 9 m) implantaram CDI 
com coil extracardiaco visando prevenção primária (n:3) ou secundária (n:2) de morte 
súbita cardíaca. Foram implantados gerador CDI ventricular (n:4) ou bicameral (n:1), 
coil de estimulação e eletrodo (s) epimiocardico (s) de sutura (manufatura Medtronic). 
Implante intrapericárdico do coil (com auxílio de radioscopia) e eletrodo ventricular 
epimiocárdico posicionados por minitoracotomia lateral esquerda em 4 pacientes. 
O coil foi implantado durante cirurgia de miomectomia septal ventricular esquerda, 
juntamente com eletrodos atrial e ventricular epiocárdicos. Em todos os pacientes o 
gerador foi posicionado intraabdominal epigástrico. Resultados: Ocorreu um episódio 
de fibrilação ventricular durante o implante, revertido pelo CDI. Todos pacientes re
ceberam alta hospitalar, não sendo observada morbimortalidade. Individualmente 
ocorreram uma internação por tempestade elétrica e múltiplos choques em paciente 
com QT longo e endocardite não relacionada ao sistema implantado, determinando 
transplante cardíaco posteriormente. Não foi identificada distorção de estruturas 
car díacas pelo coil em evolução de até 20 meses. Conclusão: Uso de coil in tra pe
ricárdico em sistema de CDI pode ser considerado em crianças cuja dimensão não 
permita implante de eletrodos endocárdicos convencionais.
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AVALIAÇÃO DA ONDA P PELO ELETROCARDIOGRAMA DE ALTA RESOLUÇÃO 
EM PACIENTES COM APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO

DALILA CANDIDA BONFIM SARAIVA; ROGÉRIO SIMÕES MIRANDA; 
FILIPE EMANUEL MALERES BRANCO; NATÁLIA OLIVEIRA DE SOUZA; 
OMAR ALEJANDRO ROSAS LAYA; CAROLINA GONZAGA; LUCIANA VIDAL 
ARMAGANIJAN; CELSO AMODEO; DALMO ANTONIO RIBEIRO MOREIRA

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

Introdução: A apneia obstrutiva do sono (AOS) constitui importante fator de risco 
car diovascular. Especulase que os mecanismos diretamente relacionados à AOS 
podem prolongar os tempos de condução intraatrial e interatrial e causar propagação 
heterogênea do impulso sinusal, gerando aumento da duração da onda P e variação 
da duração entre as ondas P. Aumento da duração de P e dispersão da onda P (Pd) 
têm sido descritos como preditores de fibrilação atrial. Associação independente entre 
Pd aumentada e gravidade da AOS também tem sido demonstrada. O ECG de alta 
resolução (ECGAR) é um método preciso na análise da duração da onda P e Pd. 
Objetivo: Avaliar as características da onda P em pacientes com diferentes graus 
de AOS por meio do ECGAR. Métodos: ECGAR foi realizado em 71 pacientes 
consecutivos, em ritmo sinusal, submetidos à polissonografia. Os pacientes foram 
divididos em dois grupos, de acordo com a presença de AOS clinica mente signi
ficativa: AOS se índice de apneia e hipopneia (IAH) < 15 eventos/h e AOS+ se 
IAH ≥ 15 eventos/h. As variáveis contínuas foram analisadas pelos testes t ou 
MannWhitney, e as categóricas pelo teste de qui2. Valores de p < 0,05 foram con
siderados estatisticamente significativos. Resultados: 71 pacientes (idade 58,1 ± 11 
anos; 55% do sexo feminino) foram incluídos na análise. Maior prevalência de homens 
(54% vs 30%, p = 0,041), diabéticos (55% vs 23%, p = 0,041), e obesos (35,6 ± 7,2 vs 
31,7 ± 6,4 kg/m²) foi encontrada no grupo AOS+. Maior duração da onda P medida 
pelo ECGAR (PSAECG) foi observada no grupo AOS+ (123,8 ± 12,3 ms) comparado 
ao grupo AOS (115,9 ± 14,3 ms) (p = 0,016). Entretanto, nenhuma diferença entre os 
grupos foi observada na Pd avaliada pelo ECG de 12 derivações (27,6 ± 12,4 ms vs 
29,5 ± 10,1ms) (p = 0,472). As seguintes correlações foram encontradas entre PSAECG 
e dados da polissonografia: saturação basal de oxigênio (O2) (r = 0,38; p = 0,001), 
saturação média de O2 (r = 0,319; p = 0,007) e tempo de saturação de O2 < 90%  
(r = 0,242; p = 0,042). Conclusões: A AOS clinicamente significativa associou
se à maior duração da onda P pelo ECGAR na população estudada, o que não foi 
demonstrado pelo ECG de 12 derivações. Dentre os possíveis mecanismos en vol
vidos, a hipóxia parece ser um fator desencadeante.
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PULMONARY VEIN RECONNECTION: IS CONTACT FORCE MORE IMPORTANT 
THAN STABILITY?

NICODEMUS LOPES PEREIRA NETO; FRANCISCO MOSCOSO COSTA; PEDRO 
PULIDO ADRAGÃO; DIOGO MAGALHÃES CAVACO; PEDRO LOPES CARMO; 
PEDRO GALVÃO SANTOS; MARIA SALOMÉ CARVALHO

HOSPITAL SANTA CRUZ, LISBOA - PORTUGAL

Background: Pulmonary vein (PV) reconnection has been described as a frequent 
cause for atrial fibrillation (AF) recurrence after ablation. Contact force (CF) catheters 
have been recently developed and radiofrequency (RF) delivery with over 10 gr of 
force related to improved outcomes. Also, recent technology value pressure and RF 
power to determine a better lesion. The aim of our study was to compare the PV 
reconnection rate after PV isolation with magnetic navigation (contact force under 
5gr and high catheter stability) with manual catheter (higher pressure, lower stability). 
Methods and Results: 124 consecutive patients submitted to AF reablation with 
magnetic navigation (14.0% of 885 patients) and 125 consecutive patients submitted 
to reablation with manual navigation catheter (14.4% of a series of 868 patients) were 
compared. At least one PV was reconnected in 116 procedures (93.6%) of the magnetic 
group versus 114 (91.2%) in manual navigation group. The number of reconnected 
veins on the different groups were (magnetic vs manual respectively) four veins in 40 
procedures (32.3%) vs 52 (41.6%), three veins in 29 procedures (23.4%) vs 11 (8.9%), 
two in 30 procedures (24.2%) vs 37 (29.6%) and one in 17 procedures (13.7%) vs 14 
(11.2%) (P = NS). In the manual group, the first procedure was performed with CF 
catheter in 21 procedures (16.8%). During reablation, in the manual group, the number 
of reconnected veins was not different whether the first procedure was performed with 
CF catheter or not (at least one reconnected vein in 90.5% of the procedures and four 
reconnected veins in 52.6%). In both groups (magnetic and manual) the most common 
reconnected vein was the right superior (75.8% vs 72.8%) followed by the right inferior 
(65.3% vs 71.2%). The left superior vein was reconnected in 61.3% vs 58.3% of the 
procedures and the left inferior in 59.7% vs 60.8% (P = NS). Conclusion: The majority 
of patients submitted to AF reablation had more than one reconnected vein. We did 
not observe a significant difference whether first ablation was performed with magnetic 
navigation or manual navigation catheters. Thus, a higher pressure during RF delivery 
did not correlate with lower prevalence of reconnected veins. Long term efficacy of the 
radiofrequency lesion depends on an equation with many variables and new algorithms 
should also include catheter stability.
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ANÁLISE SUBJETIVA DO ECG VERSUS UM NOVO ÍNDICE VETOCARDIOGRÁFICO 
NA PREDIÇÃO DA RESPOSTA À TRC  PREDICT ECG TRIAL

CARLOS EDUARDO DUARTE; DALTON HESPANHOL DO AMARAL; SILAS DOS 
SANTOS GALVÃO FILHO; JOSE TARCISIO MEDEIROS DE VASCONCELOS; 
BRUNO PAPELBAUM; CLAUDIA KARINA GUARINO LINS; FABRICIO 
MANTOVANNI CEZAR; LUCIENE DIAS DE JESUS; BERENICE DE FATIMA VIEIRA; 
BRUNA XAVIER FRECHIANI DE CASTRO HESPANHOL

CLÍNICA DE RITMOLOGIA CARDÍACA, SÃO PAULO - SP - BRASIL

Introdução: A largura do QRS préimplante maior que 150 ms, presença de bloqueio 
de ramo esquerdo, maior estreitamento pós implante em portadores de miocardiopatia 
dilatada idiopática tem sido os maiores preditores de resposta clínicoestrutural em 
pacientes submetidos à terapia de Ressincronização Cardíaca (TRC). Neste trabalho 
avaliaremos se a eletrocardiográfica triaxial (vetocardiograma  VCG) e análise sub
jetiva do ECG poderão ser utilizados como método de predição de resposta clínica 
em portadores de TRC. Objetivo: Avaliar o valor da análise eletrovetocardiograficas 
na predição de resposta clínica de pacientes submetidos à TRC. Material e Métodos: 
Foram revistos os pacientes portadores de Miocardiopatia Dilatada Idiopática sub
metidos à TRC em nosso serviço de novembro de 2011 à novembro de 2013 e clas
sificado clinicamente por um grupo de pesquisadores em respondedores (RC) ou não 
respondedores (NR). A análise subjetiva do eletrocardiograma pré e pós es timulação 
biventricular foi realizada por um outro grupo de especialistas cegos. A avaliação 
quantitativa e qualitativa do vetocardiograma pré e pós estimulação foi realizada por 
um outro pesquisador cego. E os dados foram confrontados. Resultados: Foram 
análisados 29 pacientes submetidos à TRC com idade média (61,83 ± 10,51 anos), 
sendo todos respondedores clínicos sem diferenças estatísticas entre os gru pos quanto 
idade, sexo, classe funcional, largura do QRS, medicamentos pré ou pós implante 
e porcentagem de estimulação biventricular (98,27%). A análise vetocardiográfica 
(quantitativa e qualitativa) foi acertiva em predizer resposta clínica em 79,31% versus 
58,33% da análise subjetiva do ECG (P < 0,001). Foi demonstrado que não houve 
diferença na análise subjetiva do ECG dos assistentes e os residentes em formação 
60,68% versus 56,64% (P < 0,451). Conclusão: A análise quantitativa e qualitativa 
pelo vetocardiograma foi melhor em predizer resposta clínica após implante de TRC 
em comparação com a análise subjetiva do ECG realizada por um grupo de médicos 
habilitados. Portanto, o vetocardiograma se propõe como método gráfico de análise na 
predição de resposta dos pacientes submetidos à TRC.
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ABLAÇÃO POR CATETER DE FLUTTER ATRIAL EM ADOLESCENTE COM COM 
ANOMALIA DE EBSTEIN NO PÓS OPERATÓRIO TARDIO DE GLENN E CORRE
ÇÃO DE DRENAGEM ANÔMALA DE VEIAS PULMONARES
ROGERIO BRAGA ANDALAFT; BRUNO PEREIRA VALDIGEM; DALMO ANTONIO 
RIBEIRO MOREIRA; RICARDO GARBE HABIB; BENTO GOMES MORAES NETO; 
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Introdução: Os eventos arrítmicos, principalmente as taquicardias, são fatores li
mi  tantes importantes da evolução tardia dos pacientes no pós operatório de car
diopatias congênitas. Neste contexto cirurgias com padrão paliativo univentricular 
tipo cavopulmonar necessitam da manutenção do ritmo sinusal para uma evolução 
favorável. As taquicardias pioram o desempenho ventricular e aumentam a pressão 
pulmonar retrogradamente o que limita o débito cardíaco em ultima instancia e pre
dispõe a morte súbita. Objetivo: Descrever o tratamento invasivo por cateter de um 
flutter atrial em falha terapêutica medicamentosa em uma adolescente de 18 anos 
no pós operatório tardio de um hemi cavopulmonar (Glenn) com fluxo a 1 e meio (via 
de saída aberta) realizado para tratamento de Anomalia de Ebstein com ventrículo 
direito hipoplásico e restrição ao fluxo pulmonar. Descrição do caso: Adolescente de 
18 anos sexo feminino, portadora de anomalia de Ebstein, CIA, drenagem anômala 
de veias pulmonares, no pós operatório tardio de Glenn com via de saída do VD 
aberta, redirecionamento de veias pulmonares (CIA seio venoso) e plicatura de VD 
para redução da insuficiência tricúspide. Apresentou no pós operatório tardio (após 
1 ano de cirurgia) episódios recorrentes de taquicardia de QRS estreito por flutter 
atrial com resposta ventricular alta (FC 300 bpm condução 1:1) de difícil controle das 
recorrência após reversão elétrica mesmo com associação de fármacos (amiodarona 
e betabloqueador). Pelo risco de eventos súbitos e pela possibilidade de elevação 
da pressão arterial pulmonar optouse por ablação por radiofrequência do circuito 
de flutter atrial. Sob anestesia geral introduziuse cateter ablador irrigado, decapolar 
e duodecapolar (todas vias de acesso pela veia femoral devido ao procedimento 
cirúrgico) para mapeamento do átrio e com técnica de encarrilhamento observou
se dependência do istmo cavo tricuspídeo. Realizouse a linha de bloqueio com 
posterior ausência de reindução do evento. Não houve recorrência das palpitações 
ou taquicardias após o procedimento. Conclusão: A indicação da terapia invasiva 
(em flutter atrial de difícil controle) deve ser prioritária para pacientes com cardiopatia 
congênita onde o evento arrítmico piora a fisiologia cirúrgica. Mesmo em pacientes 
com cardiopatia congênita (com grande manipulação cirúrgica do átrio), em casos de 
flutter atrial, a dependência do istmo cavotricuspídeo ainda é frequente.
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ACESSO EPICÁRDICO PERCUTÂNEO PARA O TRATAMENTO DE ARRITMIAS 
VEN TRICULARES IDIOPÁTICAS
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Introdução: Uma das causas para o insucesso na ablação de arritmias ventriculares 
idiopáticas é a origem epicárdica dessas arritmias. Muitas vezes essas arritmias 
epicárdicas podem ser ablacionadas através do sistema venoso, porém algumas 
vezes o mapeamento através de acesso percutâneo subxifóide é necessário. Mé to
dos: Entre 2007 e 2015, nove pacientes (7 homens, idade mediana 32 anos, 1 a 
46 anos) sem cardiopatia estrutural foram encaminhados para o nosso serviço para 
a abordagem epicárdica devido a falha na ablação em procedimento prévio com 
abordagem intravascular. Resultados: Ocorreu uma mediana de 1 (0 a 3) tentativas 
prévias intravasculares de ablação. A ablação epicárdica através de acesso subxifóide 
foi realizada com sucesso em três pacientes (33%); em quatro uma nova abordagem 
intravascular foi bemsucedida (1 VSVD, 1 cúspide CE, 1 cúspide CD e 1 VE infraval
var). Em dois pacientes se observou precocidade epicárdica adequada, porém o local 
era próximo a coronária. Em um paciente onde a abordagem epicárdica subxifóide 
foi realizada apresentou recorrência da arritmia. Ocorreram duas complicações, um 
supraST transitório, sendo realizada coronariografia sem lesões e outro paciente 
apre sentou hemopericárdio com necessidade de cirurgia aberta, com recuperação 
completa. A criança de 1 ano e 4 meses teve insucesso na ablação epicárdica, porém 
nova tentativa endocárdica foi bemsucedida com ablação na região ínferobasal do VE. 
Conclusão: O acesso epicárdico subxifóide é uma alternativa válida na ablação de 
arritmias ventriculares idiopáticas onde uma ablação intravascular prévia falhou.
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RESULTADOS CLÍNICOS DA ABLAÇÃO DE TAQUICARDIA VENTRICULAR EM 
PACIENTES COM CARDIOPATIA ESTRUTURAL REALIZADAS NO INSTITUTO DO 
CORAÇÃO DA FMUSP
CRISTIANO FARIA PISANI; CARINA HARDY; SISSY MELO; HUGO BELLOTTI 
LOPES; MUHIEDDINE OMAR CHOKR; TAN CHEN WU; FRANCISCO DARRIEUX; 
DENISE HACHUL; EDUARDO ARGENTINO SOSA; MAURICIO IBRAHIM 
SCANAVACCA
INSTITUTO DO CORAÇÃO - INCOR - HCFMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A ablação de taquicardia ventricular em pacientes com cardiopatia está 
indicada em pacientes com episódios repetidos de arritmia a despeito de terapia an
tiarrítmica, especialmente nos pacientes com choques repetidos do CDI. Objetivos: 
avaliar os resultados da ablação de taquicardia ventricular em serviço terciário uni
versitário. Métodos: Foram analisados todos os procedimentos de ablação de ta
quicardia ventricular realizados no Incor da FMUSP entre janeiro de 2013 e de
zem bro de 2014. Resultados: No período foram realizados 107 procedimentos de 
ablação de TV em 86 pacientes com idade média de 56,7 ± 14 anos, a maioria do 
sexo masculino (70,9%). Miocardiopatia chagásica foi a cardiopatia mais comum 
(53,5%). A fração de ejeção do VE média do grupo era de 36,9 ± 12,4%. Sessenta 
(56,1%) procedimentos foram realizados com Carto, três (2,8%) com Ensite e 44 
(41,1%) sem mapeamento eletroanatômico. A abordagem epicárdica foi realizada em 
65 (60,7%). Seis (5,6%) procedimentos apresentaram complicações, um paciente com 
hemopericárdio que necessitou de cirurgia, dois com dissecção de artéria ilíaca ambos 
com tratamento clínico, um com BAVT e outro paciente apresentou hipotensão severa 
com necessidade de BIA e interrupção do procedimento. Outro paciente apresentou 
tamponamento tardio com drenagem cirurgia. Em um seguimento médio de 278 ± 207 
dias, 41 (40,2%) procedimentos apresentaram recorrência em um tempo mediano de 
36,5 dias (Q1: 7,5 Q3: 111,5). Após a recorrência a ablação foi repetida e um paciente 
realizou quatro ablações no período, dois realizaram três ablações e 13 realizaram duas 
ablações. Após a última ablação, 59 (72,8%) pacientes ficaram livres de recorrência 
de TV (Figura). Nesse período, 16 (19,7%) pacientes apresentaram óbito em um 
tempo mediano de 34 (Q1: 14,75 Q3: 93) dias após ablação. O óbito aconteceu na 
mesma internação em 13 pacientes. Conclusão: A ablação de TV foi mais frequente 
em pacientes com cardiopatia chagásica com abordagem epicárdica e com uma baixa 
taxa de complicações. A maioria dos pacientes permaneceu livre de recorrência de 
Taquicardia Ventricular.
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ADENOSINE IN ATRIAL FIBRILLATION ABLATION: DOES IT IMPROVE THE 
OUTCOME?

FRANCISCO MOSCOSO COSTA; NICODEMUS LOPES PEREIRA NETO; PEDRO 
PULIDO ADRAGÃO; DIOGO MAGALHÃES CAVACO; PEDRO LOPES CARMO; 
PEDRO GALVÃO SANTOS; MARIA SALOMÉ CARVALHO

HOSPITAL SANTA CRUZ, LISBOA - PORTUGAL

Background: Pulmonary vein isolation is an essential part of the standard ablative 
treatment for atrial fibrillation. Vein reconnection has been referred as one of the main 
causes of recurrence after ablation. Adenosine testing at the end of the procedure 
allows to check for dormant conduction and to further deliver radiofrequency energy at 
the sites of reconnection aiming to achieve better efficacy and long lasting pulmonary 
vein isolation. The impact of this strategy during follow up after ablation is not well 
established. Methods: We evaluated 305 consecutive patients submitted to pulmonary 
vein isolation since 1st January 2013, 60 ± 11 years old, 47.5% hypertensive, 80.3% 
paroxysmal atrial fibrillation. The average left atrium volume was 101 ± 28 ml. At the 
end of the procedure, adenosine iv bolus was used in 162 pts (64.5%). Reconnection 
in at least one vein was observed in 43 pts (26.5%) and further radiofrequency 
energy was applied. During 173 ± 128 days of follow up recurrence free was present 
in 90.5% of patients in adenosine group vs 95.3% in the control group (P = 0.76, 
multivariate, adjusted for difference between groups). Having reconnection and 
further radiofrequency energy applied in the adenosine group didn’t correlate with 
better prognosis, 93% free of recurrence in reconnection subgroup vs 89.6% in 
nonreconnection subgroup (P = 0.5). Conclusion: In our registry of patients submitted 
to pulmonary vein isolation, further radiofrequency delivery in areas of adenosine 
inducible reconnection did not improve success rates during follow up. These results 
do not support the routine use of adenosine during atrial fibrillation ablation.
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SÍNDROME DO QT LONGO EM PUÉRPERA  RELATO DE CASO
DANIEL SOARES SOUSA1; RALDNER BORGES REGIS2; BRUNA LARISSA 
RICARDO3; CRISTINA SILVA LOBATO4; DIGIA MARINACK BOTELHO5; GABRIEL 
MAGALHAES BRAGA6; ALINE BATISTA SILVA7; LANDERSON FURTADO 
FONSECA8; TOMÁS FURTADO REIS9; LISSANDRO GUALBERTO TEIXEIRA10

1,3,4,5.HOSPITAL SÂO JOÂO DE DEUS, DIVINÓPOLIS - MG - BRASIL; 
2.HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, DIVINOPOLIS - MG - BRASIL; 6,7,8,9.HOSPITAL 
SANTA MÔNICA, DIVINÓPOLIS - MG - BRASIL; 10.HOSPITAL SANTA LUCIA, 
DIVINÓPOLIS - MG - BRASIL
A síndrome do QT longo (SQTL) com evolução para Torsades de Pointes (TdP) e 
morte súbita está frequentemente correlacionada a situações de estresse. O período 
puerperal, por suas alterações hormonais e de estresse é crÍtico para o aumento 
de eventos cardiovasculares em pacientes com SQTL. Relatamos o caso de uma 
puérpera, 40 anos, G2P2A0, previamente hígida com gestação sem intercorrências. 
No nono dia pósparto, procurou o prontoatendimento com quadro de contusão frontal 
após síncope. Foi medicada com sintomáticos e liberada. Retornou ao hospital no 
dia seguinte com queixas de présíncope, sudorese fria, dispnéia e palpitações ta
quicárdicas. Durante monitorização, foi evidenciada TdP, sendo prontamente realizada 
cardioversão elétrica com retorno para ritmo sinusal. Foi iniciado amiodarona e en
caminhada ao Centro de Terapia Intensiva, onde cursou com repetidos episódios de 
TdP com degeneração para fibrilação ventricular, prontamente revertidos com choque. 
Após análise criteriosa do ECG basal, observouse intervalo QTc aumentado (811 ms) 
e bradicardia sinusal (FC: 44 bpm), mesmo antes do início da amiodarona, a qual foi 
suspensa nesse momento e substituída por lidocaína venosa. Implantado marcapasso 
provisório transvenoso, com programação de FC 100 bpm, e iniciado metoprolol. 
Após tais medidas, observouse melhora temporária do quadro arrítmico. Laboratório: 
Potássio = 3,4; Magnésio = 1,6. Mesmo após correção dos íons, uso de beta blo
queador e FC do MP provisório de 90 bpm, manteve QTc aumentado e recorrentes 
episódios de TdP. Ecocardiograma (ECO): FEVE = 42%, com hipocinesia septal. 
Coronariografia normal. Realizado implante de cardiodesfibrilador (CDI). No primeiro 
dia pós implante, com ritmo estimulado pelo CDI a 60 bpm, apresentou tempestade 
elétrica, com 17 episódios de TdP revertidos com choques do CDI e estimulação 
antitaquicardia. Resolvido quadro com reprogramação da FC do CDI para 90 bpm. 
Não recorreu episódios de arritmia. Em controle ambulatorial, 1 mês após implante 
do CDI, mantinha QTc prolongado (540 ms). Repetiu ECO: normal. Conclusão: A 
SQTL com TdP no puerpério é uma entidade rara, mas de alta mortalidade. Alterações 
hormonais e o estresse devido à insônia e choro do recémnascido podem funcionar 
como possíveis gatilhos para o desmascaramento de intervalo QTc aumentado no 
ECG e aparecimento de TdP em puérperas com SQTL congênito.
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OTIMIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DA TERAPIA DE RESSINCRONIZAÇÃO CAR
DÍA  CA COM AUXÍLIO DA ECOCARDIOGRAFIA TRIDIMENSIONAL EM TEMPO REAL

DANIEL SOARES SOUSA1; RALDNER BORGES REGIS2; EDUARDO DIAS 
CHULA3; MARCELA FERNANDINO RIBAS4; JULIA MADEIRA LAMOUNIER5; 
CELINA CRISTINA FONSECA6; CRISTIANA ROSA MACHADO7; GILDO ANTONIO 
SILVA8; CLAUDIO LUIZ AMARAL9; RICHARD FRANKLIN SILVA10

1,2,3,4,5,6,8,9,10.HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS, DIVINOPOLIS - MG - BRASIL; 
7.HOSPITAL SANTA MONICA, DIVINOPOLIS - MG - BRASIL

Introdução: A ecocardiografia tridimensional (Eco 3D) tem se mostrado muito útil 
na seleção e avaliação da resposta à terapia de ressincronização cardíaca (TRC). 
O índice de dissincronia de 16 segmentos (Tmsv16SD), tem sido o principal pa
râmetro utilizado para avaliação da dissincronia intraventricular (valor normal/sem 
dissincronia < 5%), sendo os bons respondedores a TRC aqueles com valor pré im
plante > 10%. Porém, é escassa na literatura a descrição da utilização da ECO 3D 
para a otimização dos parâmetros nos já portadores de ressincronizador cardíaco. 
Descrição do caso: Relatamos o caso de dois pacientes com quadro de insuficiên
cia cardíaca grave. Tratase de uma mulher, 65 anos, portadora de miocardiopatia 
isquêmica em classe funcional III/IV (NYHA), fração de ejeção do ventrículo esquerdo 
(FEVE) 30%  paciente A; e de um homem, 79 anos, com quadro de miocardiopatia 
chagásica classe funcional IV (NYHA), FEVE 19%  paciente B. Ambos preenchiam 
os critérios preconizados pelas Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Ele
trônicos Implantáveis para TRC e foram, portanto, submetidos ao procedimento. 
Após aproximadamente 3 anos (paciente A) e 1,5 ano (paciente B) do implante do 
dispositivo, os pacientes se encontravam em NYHA II. Foi realizada, Eco 3D (3D 
Philips IE 33 X Matrix) e avaliação simultânea da TRC por telemetria, com o objetivo 
de otimização do intervalo intraventricular, tendo como alvos a avaliação: da FEVE 
e do Tmsv16SD. Os resultados obtidos foram: pré ajuste de parâmetros  Paciente 
A: FEVE de 51,1% e Tmsv16SD de 12,59% (Valor normal/sem dissincronia < 5%). 
Paciente B: FEVE de 19,1% e Tmsv16SD de 23.31%. Imediatamente após ajuste 
do intervalo intraventricular  Paciente A: FEVE de 54,2% e Tmsv16SD de 1,65%. 
Paciente B: FEVE de 37,8% e Tmsv16SD de 2,49%. Ambos obtiveram melhora da 
clas se funcional para NYHA I, após 1 mês de seguimento. Conclusão: A Eco 3D é 
um metodo promissor na seleção dos pacientes e avaliação da resposta desses à 
TRC. Porém, o seu emprego como instrumento auxiliar na otimização do dispositivo, 
para que o paciente obtenha intervalo intraventricular ótimo, ainda é pouco estudado. 
Este trabalho mostra dois casos que sugerem o papel valioso da Eco3D nessa função.
Trabalhos subsequentes necessitam ser realizados para confirmar tal hipótese.
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A EFICÁCIA DO SRA (STROKE RISK ANALYSIS) COMO PREDITOR DE RISCO 
DE FIBRILAÇÃO ATRIAL NO PÓS  OPERATÓRIO DE REVASCULARIZAÇÃO 
MIOCÁRDICA
KLEBER ROGÉRIO SERAFIM; DALMO ANTONIO RIBEIRO MOREIRA; PAULO 
ALEXANDRE DA COSTA; CLAUDIA SILVA FRAGATA; RICARDO GARBE HABIB

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

Introdução: A fibrilação atrial no pósoperatório de cirurgia cardíaca (FAPO) ocorre em 
25% a 40% dos pacientes (P) após revascularização miocárdica (CRM), sendo mais 
frequente nos primeiros cinco dias. A prevenção da FAPO é um desafio, visando redução 
de complicações e do tempo de internação hospitalar. O sistema de análise de risco de 
acidente vascular cerebral (SRA) é um método eletrocardiográfico que utiliza a plotagem 
de Poincaré dos intervalos RR consecutivos e de algoritmos de análise eletrocardiográfica 
para detectar o risco dos P desenvolverem fibrilação atrial (figura). Plotagem de Poincaré 
obtido pelo SRA. Em A, indivíduo sem ectopias, em ritmo sinusal (gráfico em formato de 
“taco de beisebol”). Em B, pontos esparsos (“outliers”) indicam presença de ectopias e 
maior risco de FAPO. Ordenadas: intervalo RRn+1; abcissa intervalo RRn. Objetivo: 
Verificar se o SRA é eficaz para predizer FAPO após a CRM. Métodos: 50 P, sem his
tória de fibrilação atrial, submeteramse a monitorização pelo SRA durante uma hora, um 
dia antes da cirurgia. Após a CRM os P foram acompanhados até o quinto dia pósope
ratório. Os dados do SRA foram transferidos para uma central de análise que liberou o 
resultado em forma gráfica. Foi considerada correlação positiva a presença de pontos 
esparsos “outliers” no gráfico. A FAPO foi documentada pela monitorização do ECG na 
UTI e somente pela história clínica e avaliação do pulso seguida de ECG após alta para 
enfermaria. Resultados: 50 P (35♂ e 15♀; média de idade de 63 ± 8,4 anos, variando 
entre 48 e 79 anos), submetidos a CRM foram avaliados prospectivamente. A FAPO 
foi documentada em 6/50P (12%) dos quais em 3 (50%) foi predita corretamente. Dos 
44P sem FAPO, em 6 (14%) o SRA apresentou resultado falso positivo. A sensibilidade, 
especificidade, valor preditivo positivo e negativo, além da razão de probabilidades po
sitivas e negativas foram de: 50%, 86%, 33%, 93%, 3,67, 0,58 respectivamente. Na 
ausência de “outliers” no gráfico, a chance de FAPO é mínima. Conclusões: a) o SRA 
é uma técnica simples e factível de ser empregada na predição de FAPO; b) apesar de 
sensibilidade modesta, apresenta elevada especificidade e bom valor preditivo negativo; 
c) um novo estudo empregando Holter de 7 dias para documentar FAPO na enfermaria 
pode reduzir os resultados falso positivos; d) esses achados podem ser úteis na conduta 
preventiva da FAPO.
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EFEITOS DA CLONIDINA, FENTANIL E ASSOCIAÇÃO CLONIDINA/FENTANIL EM 
CORAÇÕES ISOLADOS DE RATOS WISTAR

JOÃO BOSCO DUPIN; ERIC DE SOUZA MAGALHÃES; MATHEUS SOARES 
LEITE; ANA CAROLINE SILVEIRA DE ABREU; MARIA LUIZA BARROS FREITAS; 
GLAUDSON GOMES DE ANDRADE

FACULDADE DE MEDICINA DO VALE DO AÇO, IPATINGA - MG - BRASIL

Introdução: Os anestésicos buscam atender a tríade de sedação, alívio da dor e 
re laxamento muscular. O Isoflurano e o fentanil tem sido largamente aplicados em 
cirurgias cardíacas, por preservarem índices cardíacos. Recentemente, a clonidina 
vem sendo difundida, pela alta afinidade a receptores α adrenérgicos, garantindo van-
tagens econômicas e farmacológicas. Objetivo: Estudar a ação direta da clonidina, 
isoflurano, fentanil e das associações: clonidina/isoflurano e clonidina/fentanil sobre 
a frequência cardíaca, pressão sistólica, fluxo coronário e contratilidade miocárdica, 
em corações isolados de ratos. Método: Utilizouse 36 ratos albinos, da raça Wistar, 
machos, do biotério da UFMG. Os ratos foram anestesiados com 100mg de Cetamina 
e 10mg de Xilazina intraperitoneal, retirouse os corações, que foram posteriormente 
perfundidos por uma solução nutriente de acordo com o método de Langerdoff. 
Avaliouse os parâmetros de frequência cardíaca, pressão sistólica, fluxo coronariano 
e contratilidade miocárdica em tempos diferentes. Resultados: Frequência cardíaca 
(FC)  grupo controle (GC) não difere estatisticamente entre o grupo clonidina (GCL). 
O grupo clonidina + fentanil (GCF) possui 37,5 unidades a menos na FC que o (GC). 
Pressão sistólica (PS)  GC não difere estatisticamente dos grupos GCL, fentanil 
(GF), e GCF. Fluxo coronariano (FCo)  GC não difere estatisticamente do GCL. GCF 
e GF apresentam 2,9 e 4,5 unidades a menos, respectivamente, do FCo que GC. 
Contratilidade miocárdica (dP/dt)  GC não difere estatisticamente dos grupos GCL 
e GF. GCF apresenta 730 unidades a mais na dP/dt do que GC em relação a GC. 
Conclusão: A clonidina não interferiu na FC, PS, FCo e contratilidade miocárdica nos 
corações isolados. Entretanto em conjunto com o fentanil, reduziu o fluxo coronariano 
e frequência cardíaca e aumentou a contratilidade miocárdica. Os efeitos observados 
foram diretos sobre o coração, considerando que o mesmo não tinha ligações com o 
sistema nervoso central. 
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EXPERIENCIA INICIAL COM TRATAMENTO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL PAROXÍS
TICA COM CRIOABLAÇÃO

NILSON ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR1; RODRIGO P. COSENZA2; RAFAEL 
AUGUSTO RANGEL3; ANGELINA CAMILETTI4; OLGA FERREIRA DE SOUZA5; 
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Fundamento: A crioablação tem ganho espaço no tratamento de pacientes com 
fibrilação atrial. Apresenta vantagens potenciais de melhor qualidade de lesão, 
maior simplicidade de execução. Objetivo: Descrever nossa experiencia inicial com 
crioablação em pacientes com fibrilação atrial paroxística. Pacientes e Métodos: 4 
pacientes com fibrilação atrial paroxística refratária à terapia medicamentosa foram 
eleitos para crioablação. A idade média era de 63 anos. O CHADSVASC médio era 
de 2,5. Tres deles executaram o procedimento pela primeira vez e um deles havia 
apresentado recidiva precoce de um procedimento por RF realizado em outro serviço. 
A metodologia da ablação consistia em punção transeptal unica com colocação de 
bainha deflectível em átrio esquerdo e através desta era posicionado o balão de 
crioablação. O potencial indundibular era registrado por cateter guia multipolar cir
cular. Era realizada angiografia para definição da anatomia venosa. A oclusão do 
infundíbulo venoso era verifcada por curva de pressão da VP e por angiografia. 
Uma vez corretamente posicionado o cateter era resfriado a 40ºC, reaquecido e 
novamente congelado por 3 minutos. A temperatura esofágica era monitorada por 
termometro multipolar. O frenico foi monitorado por pacing. O isolamento era definido 
por desaparecimento dos potenciais venosos no cateter circular e ausencia de captura 
atrial por estimulação infundibular Os pacientes eram seguidos por Holter e Holter de 
eventos. Foram mantidos em anticoagulação plena por 3 meses e depois a critério 
clínico. Resultados: Em 3/4 pacientes foram obtidos o isolamento de todas as VVPP. 
No paciente que havia sido submetido a um procedimento prévio havia reconexão 
de duas veias e não foi possivel seu isolamento. Estas veias apresentavam sinais 
de reração à angiografia. Em um paciente foi necessário interromper a aplicação por 
baixas temperaturas esofágicas. O tempo médio de procedimento e fluoroscopia foi 
de 80 e 17 mnutos respectivamente nos 3 pacientes com sucesso e de 240/88 m no 
de insucesso. No seguimento de curto prazo todos os pacientes de sucesso in traope
ratório permenecem sem novas crises de FA. Conclusões: A crioablação parece ser 
um método promissor, de facil curva de aprendizado e os resultados iniciais são en 
corajadores. O papel deste método em pacientes já submetidos a ablaçãoes prévias 
merece melhores avaliações.
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ANÁLISE RETROSPECTIVA DE PACIENTES SUPER RESPONDEDORES À TE RA
PIA DE RESSINCRONIZAÇÃO CARDÍACA

VERIDIANA PALMIRO LIMA1; SILAS DOS SANTOS GALVÃO FILHO2; JOSE 
TARCISIO MEDEIROS DE VASCONCELOS3; BRUNO PAPELBAUM4; CARLOS 
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Introdução: A terapia de ressincronização cardíaca (TRC) já ficou bem estabelecida 
em determinados grupos de pacientes e cada vez mais vêm sendo refinados parâ
metros que sirvam como possíveis preditores de resposta, já que até 30% dos mesmos 
não evoluem conforme esperado. Outros casos, contudo, desenvolvem uma resposta 
à TRC que se denomina super resposta, porém ainda não existe definição exata dos 
critérios da mesma, podendose considerar desde fração de ejeção igual ou superior 
a 50% ou elevação de 20%, até melhora clínica com avaliações por classe funcional, 
teste de caminhada entre outros. Objetivos: Apresentar as características de 24 
pacientes submetidos à TRC que evoluíram com super resposta, caracterizada por 
melhora na fração de ejeção (20% ou ≥ 50%) e melhora da classe funcional. Métodos: 
Foram revisados 24 prontuários com coleta retrospectiva de dados sendo todos eles 
super respondedores à TRC. Resultados: 96% (23) dos dispositivos implantados 
foram marcapassos multissítio (ressincronizador) sendo 1 cardiodesfibrilador mul
tissítio. 88% dos pacientes estavam em classe funcional III pela New York Heart 
Association (NYHA) no momento da indicação do dispositivo, tendo evoluído para 
classe funcional I em 83% dos mesmos após o implante. A grande maioria, 79% 
dos pacientes, eram portadores de cardiomiopatia dilatada idiopática e em todos os 
casos houve normalização do eixo elétrico ao eletrocardiograma de 12 derivações. 
Conclusão: A ocorrência de super resposta à TRC éuma evolução extremamente 
favorável sendo a cardiopatia dilatada idiopática o principal fator relacionado, inclusive 
descrito na literatura internacional. Demais fatores, contudo, devem ser levantados 
para que possamos tratar, talvez, cada vez mais precocemente os pacientes com 
vistas à normalização da função cardíaca.
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USO DE DISPOSITIVO DE ASSISTÊNCIA VENTRICULAR PERCUTÂNEA (IM
PELLA®) NA ABLAÇÃO POR CATETER DE TAQUICARDIA VENTRICULAR HE
MO  DINAMICAMENTE INSTÁVEL  RELATO DE CASO

MARCIO AUGUSTO SILVA; DIEGO VENANCIO; ERICK SESSA MERÇON; 
GUILHERME FUTURO; JORGE ELIAS NETO; RICARDO KUNIYOSHI

VITORIA APART HOSPITAL, VITORIA - ES - BRASIL

A ablação por cateter de taquicardia ventricular sustentada (TVS) pode ser o único 
recurso para tratar pacientes cardiopatas graves, que se apresentam em “tempestade 
elétrica”, com múltiplas terapias do CardioversorDesfibrilador Implantável (CDI). En
tretanto, nestas situações, o procedimento pode falhar, devido à instabilidade he
modinâmica provocada pela TVS, que impede seu mapeamento e ablação. Neste 
relato, descrevemos caso de paciente do sexo masculino, 67 anos, portador de 
cardiopatia isquêmica grave, que apresentava TVS recorrente, mal tolerada, refratária 
ao tratamento clinico otimizado e amiodarona em altas doses. Vinha apresentando 
terapias (choques e ATPs) sucessivos do CDI, com várias internações em UTI e con
sequente piora da classe functional. Após serem afastadas causas reversíveis, foi 
submetido a tentativa de ablação por cateter, sem sucesso  impossibilidade de ma
peamento devido à instabilidade hemodinâmica (TVS sem pulso) e persistência de 
TVS após ablação extensa do substrato, guiada por Mapeamento Eletroanatômico 
(MEA). Nova sessão de ablação foi realizada, utilizando suporte circulatório através de 
Dispositivo de Assistência Ventricular Percutânea (DAVP)  Impella®. Este dispositivo, 
introduzido por artéria femoral esquerda e posicionado entre a aorta e o ventrículo 
esquerdo, forneceu fluxo de 4 a 4,5 l/min e permitiu débito sistêmico adequado durante 
o mapeamento da TVS. O posicionamento do DAVP foi guiado por ecocardiograma 
transesofágico. A ablação, guiada por MEA, foi realizada por via endocárdica e 
epicárdica e pôde interromper a arritmia clínica. Atividade cerebral foi monitorada por 
BIS® (“Noninvasive Bispectral Eletroencephalogram”), servindo de parâmetro indireto 
da perfusão cerebral. Não houveram complicações. Em 4 meses de seguimento, 
nenhuma TVS ou terapia do CDI foram registradas.
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ADOLESCENTE PORTADOR DE WOLF PARKINSON WHITE COM VIA 
ACESSÓRIA PARAHISSIANA TRATADO COM CRIOABLAÇÃO: A INTRODUÇÃO 
DO MÉTODO NO PAÍS PARA TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

ROGERIO BRAGA ANDALAFT; BRUNO PEREIRA VALDIGEM; NILTON CARNEIRO 
SILVA; MARCIA PINHO MAKDISSE; MARCO ANTONIO PERIN

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, SÃO PAULO - SP - BRASIL

Introdução: As vias parahissianas (PH) são dramáticas para a ablação por ra dio
frequência (RF). A proximidade com o sistema de condução e a necessidade de eli
minação da via em jovens com vida esportiva ativa ou vias de alto risco para morte 
súbita se contrapõem a potenciais riscos de complicação. Desenvolvida em 2003 e 
com chegada ao Brasil, em 2015 a crioablação (CRIO) traz um novo horizonte de 
tratamento a estes P. Consiste na aplicação de frio com temperaturas de até 80°C 
para lesão definitiva do tecido. O diferencial vem da possibilidade de crio mapeamento 
para testar o local da aplicação a 30°C o que permite uma lesão reversível do dano 
celular imediatamente após a interrupção da aplicação e descongelamento do tecido. 
Objetivo: Descrever um caso de P adolescente no início da puberdade tratado com 
CRIO devido a presença de via anterosseptal direita parahissiana de alto risco. A 
ablação por RF não foi possível devido a grande proximidade do sistema de condu
ção. Relato de Caso: Adolescente de 14 anos no início da puberdade com WPW 
(via acessória em região anterosseptal direita de localização PH) foi encaminhado 
por crises frequentes de taquicardia (apesar de propafenona e atenolol) e desejo 
de prática esportiva competitiva. Em 2014 foi submetido a ablação por RF com 
insucesso devido a localização da via. Em março de 2015 após a chegada da CRIO 
no Brasil realizouse novo procedimento. Utilizamos um cateter decapolar no seio 
coronário e um cateter quadripolar para estimulação ventricular. Por um introdutor e 
posteriormente uma bainha 8F (para aumentar a estabilidade do cateter), devido a 
grande proximidade entre a via acessória e o His, utilizouse o cateter de ablação 
7 F de 6 mm com crio mapeamento. Durante as aplicações não houve presença de 
bloqueios o que possibilitou a aplicação de CRIO em dois episódios de 4 min com 
aumento do intervalo AV avaliado pelo cateter no seio coronário e quebra da pré 
excitação em 20 s após atingir 80°C. Ao final da aplicação havia intervalo PR normal 
e BRD. Os intervalo AH e HV estavam normais. Conclusão: Em 2015 a introdução da 
CRIO no Brasil trouxe a possibilidade de tratamento de arritmias diversas, porém para 
jovens e pacientes com vias acessória próximas ao sistema de condução a técnica 
trouxe esperança e possibilidade real de tratamento, mesmo em casos onde a via está 
praticamente sobreposta ao His.
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RELEVÂNCIA DE FATORES PSICOSSOCIAIS E DE CHOQUES DO CARDIO
VERSORDESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL NA PERCEPÇÃO DA DOENÇA CAR
DÍACA: ESTUDO COMFORTCDI

TATHIANE BARBOSA GUIMARAES; SERGIO FREITAS SIQUEIRA; CAMILA 
SILVA OLIVEIRA; ANDREIA OLIVEIRA PINHEIRO; SILVANA NISHIOKA; RICARDO 
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MARTINO MARTINELLI FILHO
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Introdução: Choques, ansiedade e personalidade tipo D, são conhecidos fatores de 
risco para possível desajuste psicossocial e pior qualidade de vida. Entretanto, não se 
conhece o papel dessas e outras variáveis na percepção que o paciente tem sobre sua 
doença cardíaca na presença de cardioversordesfibrilador implantável (CDI). Este foi 
o objetivo do estudo, além de avaliar a importância da relação temporal da ocorrência 
de choques do CDI na percepção da doença. Método: Foram avaliados 250 portadores 
de CDI consecutivos (54,10 ± 15,15 anos, 67% homens), quanto à percepção de 
doença, por meio do instrumento BIPQ, relacionandoa com ansiedade, depressão, 
distress e personalidade tipo D, obtidos pelos instrumentos HADS e DS14, ocorrência 
de choques nos últimos seis meses e desde o implante. Os testes MannWhitney 
e X2 foram usados para análise estatística. Resultados: Não ocorreram diferenças 
estatísticas em relação à percepção de ameaça da doença e ocorrência de choques 
desde o implante (P = 0,058), mas sim com choques nos últimos seis meses (P = 0,01). 
Ansiedade, distress, depressão, personalidade tipo D e choques desde o implante, em 
relação à percepção de ameaça da doença, determinaram Razão de Chance (OR) 
de 10,98 (IC 5,7121,11, P = < 0,0001); 6,92 (IC 3,7812,66, P = < 0,0001); 5,29 (IC  
2,859,80, P = < 0,0001); 2,94 (IC 1,665,20, P = 0,0001) e 2,34 (IC 1,334,11, P = 0,002),  
respectivamente. Pacientes ansiosos, depressivos e tipo D se associaram à maior 
percepção de ameaça da doença, considerando: 1 sua doença ter consequências 
mais graves; 2 não possuir habilidade pessoal para controlar a doença; 3 experienciar 
mais sintomas atribuídos à cardiopatia; 4 relatar maior preocupação e admitir que 
a doença os afeta emocionalmente. Em pacientes com terapia de choque recente, 
a percepção de sintomas atribuídos à doença é maior, em relação a pacientes que 
receberam terapia há mais de seis meses. Pacientes com distress tem pior percepção 
em toda a escala, exceto compreensão do tratamento. Conclusões: Os achados 
indicam que: 1 As percepções dos portadores de CDI, em relação à doença cardíaca, 
são influenciadas pela presença de ansiedade, distress, depressão e personalidade 
tipo D; 2 A ocorrência de choques do CDI é o fator que menos influencia a percepção 
de ameaça da doença. Os resultados ressaltam a necessidade de maior atenção aos 
fatores psicossociais do portador de CDI.
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IMPLANTE DO ELETRODO VENTRICULAR ESQUERDO QUADRIPOLAR EM PA
CIENTES SUBMETIDOS A TERAPIA DE RESSINCRONIZAÇÃO CARDÍACA

MELISSA MAZZONI VIEIRA1; HECIO AFFONSO DE CARVALHO FILHO2; CLAUDIO 
JOSÉ GALHARDO3; NILSON ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR4; CLAUDIO MUNHOZ 
DA FONTOURA TAVARES5

1,2,3,5.HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 
4.REDE DOR DE HOSPITAIS, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL

Fundamento: A terapia de ressincronização cardíaca (TRC) está estabelecida em 
uma sub população dos pacientes (pc) com insuficiência cardíaca (IC) com fração 
de ejeção reduzida associado a dissincronismo ventricular. Sua importância acontece 
pelo benefícios que a TRC pode promover quando bem indicada. A incidência de in
sucesso na TRC relacionada ao implante do eletrodo do ventrículo esquerdo (VE) é 
de 5 a 15% dos casos. Para conseguir bons resultados na TRC são importantes: o 
posicionamento ideal do eletrodo do VE com limiares adequados, a ausência de es
timulação frê nica e a estabilidade do eletrodo do VE. Buscando melhores resultados, 
surgem novas tecnologias como o eletrodo ventricular esquerdo quadripolar que pos
sui a possibilidade de programação de até dez vetores de estimulação. Objetivo: 
Verificar os benefícios do eletrodo ventricular esquerdo quadripolar na TRC. Pacientes 
e Métodos: Realizamos o implante do device com o eletrodo ventricular esquerdo 
quadripolar (Quartet, StJude Medical) em 17 pc. A idade média era de 71 anos. Nossa 
população é predominantemete masculina e portadores de cardiopatia isquêmica.
Onze pc apresentavam classe funcional New York Heart Association (NYHA) III, dois 
pc em NYHA IV, três em NYHAII e um pc em NYHA I. O diâmetro diastólico final de 
ventrículo esquerdo médio (DdVE) eo volume diastólico final do ventrículo esquerdo 
médio (VdVE) antes do implante foram de 6,75 cm e 187,5 ml. A fração de ejeção 
do ventriculo esquerdo média (FeVE) encontrada foi igual a 30,5%. Resultados: O 
eletrodo do VE foi posicionado na veia lateral em nove pacientes, na veia postero
lateral em cinco pacientes e na veia anterolateral em três pacientes. Não foi detectado 
nenhum deslocamento de eletrodo. Em dois casos, os limiares de estimulação de 
VE encontrados foram superiores ou iguais a 2,0V com largura de pulso de 0,5 ms. 
Observamos estimulação frênica em 4 dos 17 pacientes (23% dos pacientes com o 
eletrodo quadripolar). Somente um paciente não respondeu a TRC. Conclusão: O 
eletrodo ventricular esquerdo quadripolar aumenta as possibilidades de encontrar a 
localização ideal na mesma veia com dez vetores de estimulação biventricular. Permite 
ainda uma boa estabilidade do eletrodo. Apesar do número limitado de pc, tivemos 
uma experiência inicial satisfatória, com alta taxa de sucesso nos implantes, nenhuma 
reintervenção cirúrgica no eletrodo do VE e uma alta taxa de respondedores.
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SELFIE PRO  EXPERIÊNCIA INICIAL COM O REGISTRO DE IMAGEM PELO TE
LEFONE MÓVEL NO DIAGNÓSTICO DAS TAQUIARRITMIAS

JORGE ELIAS NETO; ERICK SESSA MERÇON; GUILHERME FUTURO; MARCIO 
AUGUSTO SILVA; RICARDO KUNIYOSHI

CLÍNICA DO RITMO, VITORIA - ES - BRASIL

Introdução: O registro eletrocardiográfico das taquiarritmias é frequentemente difi
cultado pela duração e ocorrência esporádica dos episódios arrítmicos bem como pelas 
limitações de acesso aos serviços de saúde. Estas limitações podem comprometer o 
diagnóstico e a consequente abordagem terapêutica apropriada. Recentemente, tem 
se tornado amplamente disponível o acesso a aparelhos de telefonia móvel (telefone 
celular) com capacidade de registro de vídeo. Objetivo: Avaliar a possibilidade do 
diag nóstico de taquiarritmias através de gravação em vídeo, com telefone celular, 
realizada pelos próprios pacientes. Métodos: Pacientes (pcts) ambulatoriais, com 
queixa de palpitação taquicárdica paroxística recorrente, foram orientados a realizar 
gravação em vídeo das regiões precordial e cervical, com o telefone celular pessoal, 
durante e imediatamente após as crises de palpitações. As gravações foram avaliadas 
considerandose ou não a presença de taquiarritmias. Foram ainda avaliadas carac
terísticas clínicas e os exames complementares habituais. Resultados: Foram ava
liados 21 pcts., sendo 20 pcts. do sexo feminino, com idade média de 24,7 ± 11,9 
anos, apresentando tempo de início dos sintomas de 77,5 ± 78,8 meses. Quinze pcts 
com relato de episódios mensais de taquiarritmia. O ECG basal mostrouse normal 
em 18 pcts. Nenhum apresentava alterações ecocardiográficas. Oito pcts. apre
sentavam atendimento em serviço de emergência sem registro eletrocardiográfico da 
crise. No intervalo de seguimento clinico de 1,52 ± 1,56 mês, 9 pcts. conseguiram 
pelo menos um registro. Em 8 pacientes o registro foi considerado compatível com 
taquiarritmia. Destes, quatro foram submetidos ao EEF com diagnóstico e ablação 
por radiofrequência de taquicardia por reentrada nodal com sucesso. Conclusão: O 
registro por vídeo da região cervical e precordial com telefone celular, feito pelo próprio 
paciente, durante as crises de palpitação taquicárdica, é de fácil realização, apresenta 
alta aderência e é eficaz para o diagnóstico de taquiarritmias paroxísticas. A utilização 
desta nova abordagem pode colaborar para o diagnóstico precoce das taquiarritmias, 
com implicações na qualidade de vida dos pacientes e nos custos com o diagnóstico 
e tratamento.
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FLUTTER ATRIAL E POUCH EM ISTMO CAVOTRICUSPIDEO: RELATO DE CASO

LUISA CAROLINA BORGES KEIRALLA; FERNANDO MELLO PORTO; JOSE 
MARCO NOGUEIRA LIMA; HALIM CURY FILHO; ADÃO BENTO LUCENA NETO

GRUPO DE ARRITMIA CAMPINAS - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
CAMPINAS, CAMPINAS - SP - BRASIL

PAM, masculino, 66 anos, com antecedentes de HAS e DM2, há 3 anos apresentou o 
primeiro episódio de flutter atrial (FLA) revertido com cardioversão elétrica. Permaneceu 
assintomático até que há 1 ano apresentou novos episódios de FLA com necessidade 
de internação para reversão, sendo indicado tratamento invasivo. Submetido a 
estudo eletrofisiológico (EEF) com identificação de FLA comum e ablação de istmo 
cavotricuspídeo (ICT) com bloqueio bidirecional. Paciente permaneceu assintomático 
por quatro meses, quando reiniciou episódios de taquiarritmia associados à dispneia 
aos mínimos esforços e edema de membros inferiores. Realizou ecocardiograma 
que mostrou disfunção VE moderada e dilatação das câmaras esquerdas; foram 
des cartadas outras causas de miocardiopatia. Paciente foi submetido a novo EEF e 
ablação, sem evidência de outro foco arritmogênico, com presença de duplo pontencial 
durante indução de FLA istmo dependente. Realizado ultrassom intracardíaco que 
mostrou pouch tipo divertículo em ICT. Novo procedimento foi realizado com cateter 
irrigado, com múltiplas aplicações de radiofrequência abrangendo toda a extensão do 
pouch, no entanto, sem resolução da arritmia. Pela presença de taquicardiomiopatia 
na vigência de FLA persistente, paciente foi submetido a implante de ressincronizador 
cardíaco e ablação do nó atrioventricular. Evoluiu com melhora após controle da 
frequência ventricular. Discussão: O pouch tipo divertículo é um recesso profundo 
localizado transversalmente na região central do istmo cavotricuspídeo, anteriormente 
a válvula de eustáquio, com porções membranosas e trabeculadas que podem 
constituir um obstáculo à ablação por radiofrequência em indivíduos que desenvolvem 
FLA istmo dependente. Esta barreira anatômica produz a dispersão dos potenciais 
com ondas de reativação em “U” dificultando o bloqueio bidirecional na região do 
ICT com a ablação. A identificação desta alteração anatômica através de exames 
de imagem permite o planejamento adequado do procedimento e escolha do cateter 
apropriado, no entanto, alguns indivíduos com divertículos profundos não conseguem 
atingir a interrupção completa do circuito de FLA.
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COMPLICAÇÕES ESOFÁGICAS NO PÓSABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL (FA)  
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO TERCIÁRIO
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Introdução: A fístula átrio esofáfica (FAE) apesar de rara, é uma complicação de 
alta morbimortalidade, sendo fundamental a prevenção e o diagnóstico precoce. A 
prevenção ainda é motivo de discussão, sendo a monitorização com termômetros eso
fágicos, uma prática frequente nos laboratórios de eletrofisiologia. Objetivo: Avaliar 
a incidência de lesões esofágicas após a ablação de FA em centro com alto volume 
de procedimentos. Métodos: Foi realizada revisão de prontuário de todos os casos de 
ablação de FA de 2014 até Junho de 2015, totalizando 159 pacientes. O procedimento 
foi realizado com todos os pacientes monitorizados com termômetro esofágico uni 
ou multieletrodo. A potência foi reduzida na parede posterior e as aplicações de 
radiofrequência eram interrompidas com o aumento de 1C na temperatura esofágica. 
Após o procedimento, os pacientes eram mantidos com bloqueador de bomba de 
prótons e sucralfato por 1 mês e a endoscopia era realizada quando se observava 
aumento de temperatura esofágica ≥ 37,5° ou a critério do operador. Resultados: 
Foram estudados 159 pacientes, com 54,5 ± 12,3 anos, átrio esquerdo de 41,7 ± 
5,5 mm, a maioria com FA paroxística (63,2%). A ablação foi realizada com cateter 
irrigado em 56,4% dos casos e 67,4% dos procedimentos foram realizados utilizan
do sistemas de mapeamento eletroanatômico. Após a ablação 148 (93%) pacientes 
foram submetidos a endoscopia. Destes, 18 (13%) apresentaram eritema e 30 (21%) 
úlcera esofágica. A classificação de FA (P = 0,72), Idade (P = 0,10) e tamanho de átrio 
esquerdo (P = 0,28) não foram correlacionados a maior incidência de lesões esofágicas. 
A utilização de mapeamento eletroanatômico (CARTO 3 e EnSite) se correlacionou 
com aumento global de lesões esofágicas (39,6%; P = 0,03) e de eritema (17,6%; 
P = 0,03). Contudo, não houve aumento significante do número de úlceras (24,2%; 
P = 0,38). O uso de cateter irrigado também foi correlacionado a aumento global de 
lesões esofágicas (41,9%; P = 0,02). Em todos casos em que se observou lesão 
esofágica, a endoscopia de controle realizada 1 semana após, demonstrou cicatrização 
das lesões. Nenhuma paciente apresentou FAE. Conclusão: Observouse moderada 
incidência de lesões esofágicas após ablação de FA, mesmo com a utilização de 
termômetro esofágico. A utilização de sistema de mapeamento eletroanatômico e 
cateter irrigado foi correlacionado a maior incidência dessas lesões.
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RELATO DE CASO: QUANDO A ABLAÇÃO EM ÁTRIO ESQUERDO VAI ALÉM DAS 
COMPLICAÇÕES COMUNS
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A fibrilação atrial (FA) é a arritmia mais comum na prática clínica e sua prevalência tem 
aumentado, em parte pela melhora diagnóstica, em parte pelo próprio envelhecimento 
da população. O avanço da tecnologia tem permitido realizar tratamento percutâneo 
desses pacientes através da ablação por cateter, um procedimento cada vez mais 
seguro para o paciente e para a equipe médica, porém, com o aumento do número 
de procedimentos, cada vez mais veremos complicações incomuns e deveremos 
saber tratalas adequadamente. Este é o primeiro relato de caso de ruptura de um 
cateter circular dentro de uma veia pulmonar durante procedimento de ablação de 
FA por radiofrequência. Paciente sexo masculino de 62 anos, já submetido à ablação 
de FA, apresentava flutter atrial atípico, sem controle com uso de droga antiarrítmica. 
Logo após a punção transeptal o introdutor longo foi posicionado dentro da veia 
pulmonar inferior esquerda. Com o posicionamento do cateter circular para início do 
mapeamento, houve impactação da ponta deste cateter em uma tributária da veia, que 
terminava na parede superior da veia principal. Não houve possibilidade de desprender 
o cateter, com tentativas de retração, progressão ou torque do mesmo. A tentativa de 
avançar a bainha longa até esta tributária da veia também não obteve sucesso em 
desprender o cateter de sua posição. Após várias tentativas de se retirar o cateter, 
este se rompeu na conexão entre os eletrodos e o corpo do cateter, permanecendo 
o segmento com os eletrodos dentro da veia, com sua ponta dentro da tributária já 
descrita. Com auxílio de hemodinamicista, foi trocado o introdutor longo por uma 
bainha deflectível e esta posicionada o mais próximo possível da porção do cateter que 
permanecia na veia pulmonar. Foi utilizado um cateter de Andrasnare, conhecido como 
“de pescaria”, com múltiplos fios montados em um cateter não deflectível com lúmem. 
Conseguiuse o aprisionamento do cateter impactado na veia entre os fios e o cateter 
de hemodinâmica e com torque e tração foi possível remover o cateter circular de 
sua posição, recolhendo o conjunto para a bainha longa. Posteriormente foi realizada 
linha de bloqueio do istmo mitropulmonar, com término do flutter atípico. Realizada 
angiotomografia de tórax no PO, que não mostrou anormalidades. O paciente recebeu 
alta em ritmo sinusal, sem nenhuma consequência aparente da intercorrência descrita.
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COMPORTAMENTO EVOLUTIVO DAS ECTOPIAS VENTRICULARES 
FREQUENTES EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: A IMPORTANCIA DO 
SEGUIMENTO HORIZONTAL

ROGERIO BRAGA ANDALAFT; JENNIFER LOZA; CARLA DE ALMEIDA; MARIANA 
FUZIY NOGUEIRA; VIRGINIA BRAGA CERUTTI; BRUNO PEREIRA VALDIGEM; 
NILTON CARNEIRO SILVA; HUGO RIBEIRO RAMADAN; DIEGO ALBERNAZ 
PIMENTA; BENTO GOMES MORAES NETO

CPAN CLÍNICA MÉDICA, SÃO PAULO - SP - BRASIL

Introdução: As ectopias ventriculares quando frequentes mesmo que isoladas na 
população pediátrica e hebiátrica causam intensa ansiedade em pais, pediatras e 
cardiologistas pelo medo do risco de morte súbita. Entretanto muitas vezes estas 
ectopias mesmo que não estejam isoladas tem um comportamento benigno visto 
que em geral são frutos de focos hiperautomáticos ou de atividade deflagrada. 
A avaliação ergométrica e o seguimento clínico detalhado com o intuito de afastar 
cardiopatia estrutural muitas vezes impedem o uso de medicamentos e mesmo 
pro cedimentos invasivos precoces. Objetivo: Descrever a evolução uma série de 
18 casos de pacientes jovens (infância e adolescência) com ectopias ventriculares 
frequentes associados ou não a taquicardia ventricular em um seguimento clínico 
horizontal médio de 42 meses. Resultados: Foram acompanhados 42 pacientes na 
infância e adolescência com seguimento horizontal por um período médio de 42 meses 
(variando entre 1 e 144 meses mediana 26,5 meses). Eram 9 meninos e 9 meninas 
com idade média de 9 anos (variando entre 1 mês e 18 anos mediana de 8,5 anos). 
Todos os pacientes não apresentavam cardiopatias com repercussão hemodinâmica 
e possuíam boa função ventricular (FEVE média de 68%). Não havia alterações 
hormonais tireoidianas. O Holter evidenciava média de 18865 ectopias ventriculares 
(mediana de 15331). Apenas 16,6% (3 pacientes) apresentavam taquicardias não sus
tentadas As localizações eram via de saída do ventrículo direito 55,5% (10 pa cientes); 
ventrículo direito baixo 11,1% (2 pacientes); ventrículo esquerdo  via de saída 11,1% 
(2 pacientes); ventrículo esquerdo  ponta 11,1% (2 pacientes) e 2 pacientes não 
possuíam localização no ECG de 12 derivações. Todos os pacientes apresentavam 
redução ou desaparecimento das arritmias no pico do do esforço. No seguimento médio 
de 42 meses houve melhora da densidade arrítmica em 88% (16 pacientes) dos casos 
e resolução espontânea em 50% destes (8 pacientes). Apenas um paciente optou por 
ablação. Conclusão: 1) As ectopias ventriculares mesmo que frequente com exames 
clínicos e avaliação estrutural do coração normal tem evolução benigna e tendência à 
remissão espontânea na infância e adolescência. 2) O comportamento da arritmia no 
esforço, a manutenção da função ventricular são importantes no seguimento e podem 
ser indicativos da benignidade e possibilidade de esgotamento do foco.
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AVALIAÇÃO DA DISPERSÃO DO INTERVALO QT EM PACIENTES PORTADORES 
DE DISFUNÇÃO VENTRICULAR ESQUERDA GRAU I

ANTOINETTE OLIVEIRA BLACKMAN1; JOSÉ SOBRAL NETO2; OTONI MOREIRA 
GOMES3

1,3.FUNDAÇÃO CARDIOVASCULAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, BELO 
HORIZONTE - MG - BRASIL; 2.CENTROCARD, BRASÍLIA - DF - BRASIL

BLACKMAN, AO, SOBRAL JN, GOMES OM. Avaliação da dispersão do intervalo 
QT em pacientes portadores de disfunção diastólica ventricular esquerda grau I. In
trodução: A disfunção diastólica ventricular esquerda grau I, um fenômeno mecânico 
relacionado à anormalidade no relaxamento ventricular, é altamente prevalente na 
população, podendo evoluir para insuficiência cardíaca. A dispersão do QT (≥ 80 ms), 
é um fenômeno elétrico relacionado ao risco aumentado de arritmias graves e morte 
súbita. Objetivo: Analisar a influência da disfunção diastólica ventricular esquerda 
grau I na dispersão do intervalo QT em pacientes sem sintomas cardiovasculares. 
Métodos: Consistiu em avaliar 26 pacientes portadores de disfunção diastólica grau I, 
diagnosticado através do ecocardiograma bidimensional com Doppler colorido, sem 
sintomas cardiovasculares, com idade média 55,7 ± 5,8 anos, sendo 73% do gênero 
feminino e 27% do masculino, com as seguintes características: hipertensão arterial 
sistêmica 34%, diabetes mellitus tipo II 7%, sedentários 27%, tabagistas 12% e sem 
doença cardiovascular conhecida 20%. Todos os pacientes realizaram monitoriza
ção eletrocardiográfica ambulatorial (Sistema Holter 24 horas, com 12 canais) para 
avaliação da dispersão do intervalo QT nos 4 períodos: manhã, tarde, noite e durante 
o sono. Avaliouse também a prevalência de arritmias cardíacas. Resultados: As 
durações médias da dispersão do intervalo QT corrigido para frequência cardíaca 
(Fórmula de Bazett) foram: 71,7 ± 13,3; 69,0 ± 9,8; 68,2 ± 9,6 e 65,1 ± 9,6 ms, nos 
períodos da manhã, tarde, noite e sono respectivamente. Entretanto, em 30,8% dos 
pacientes foi encontrada dispersão do intervalo QT ≥ 80 ms. Um paciente (3,8%) 
apresentou extrassístoles ventriculares frequentes maiores que 10 por hora. Con
clusão: A presente investigação evidenciou a ocorrência da dispersão do intervalo 
QT em 30,8% dos pacientes, sem sintomas cardiovasculares, portadores de disfunção 
diastólica do ventrículo esquerdo grau I.
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ABLAÇÃO DA FIBRILAÇÃO ATRIAL. O TEMPO DE PROCEDIMENTO E O TEMPO 
DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DEMONSTRAM A SUPERIORIDADE DO NOVO 
CATETER CIRCULAR (PVAC®) ?

RUITER CARLOS ARANTES FILHO; HENRIQUE CÉSAR MAIA; RENATO DAVID 
SILVA; RICARDO FERREIRA COELHO MIRANDA; LIELIA MALAQUIAS DA CUNHA 
ARAUJO; JAIRO MACEDO ROCHA; CARLA SEPTMIO MARGALHO; EDNA 
MARQUES; TAMER NAJAR SEIXAS; AYRTON KLIER PERES

RITMOCARDIO, BRASÍLIA - DF - BRASIL

Introdução: A ablação por cateter das fibrilação atrial (FA) se tornou, um importante 
recurso na terapêutica dessa arritmia. Novas tecnologias de ablação tem auxiliado 
na realização desses procedimentos com vantagens ao paciente. O uso de cateteres 
que permitem múltiplas aplicações simultâneas é uma destas e seu funcionamento 
baseiase no uso de um só cateter cateter para aplicação de energia e mapeamento 
elétrico das veias, resultando em menor tempo de procedimento e menor trauma 
cirúrgico. Objetivo: Apresentar a experiência inicial do uso de cateteres que permitem 
múltiplas aplicações simultâneas (PVAC®  Medtronic) para ablação de FA na cidade 
de Brasília. Métodos: Série de 53 casos de pacientes submetidos à ablação de FA por 
meio do cateter circular (PVAC) no período de agosto de 2014 a junho 2015 em Brasília 
(Grupo Ritmocardio). A técnica consiste em aplicação de radiofrequência (Phased RF 
 Genius®  Medtronic) com rotação sequencial do cateter a cada 90º entre aplica ções 
até obterse os critérios de isolamento elétrico das veias pulmonares: ausência de 
potencial venoso e dissociação entre atividade da veia e do átrio, sendo realizado 
um mínimo de 4 aplicações de pulsos de radiofrequencia. Ainda com o cateter PVAC, 
foi realizado o isolamento da veia cava superior caso houvesse registro de potencial 
venoso acima de 2,5 cm da inserção atrial. A linha de bloqueio do istmo tricuspídeo 
foi realizada nos casos de flutter atrial istmal documentado previamente ou induzido 
durante o procedimento. Resultados: Cinquenta e três pacientes (29 do sexo feminino) 
com idade média de 51 anos foram realizados nesse período. Destes 89,5% tinham 
FA paroxística e 10,5% persistente. Foi obtido critério de isolamento elétrico em todas 
as veias (Média de 3,8 por paciente) de todos os pacientes e realizado isolamento da 
veia cava superior em 28 pacientes e linha do istmo cavotricuspideo em 04 pacientes. 
O tempo médio de procedimento foi de 140min, com media de 6,8 aplicações por veia. 
Os pacientes permaneceram internados em média de 39 horas após o procedimento. 
Não houve complicações maiores relacionadas ao uso do cateter. Conclusão: O uso 
de cateter multipolar para isolamento elétrico resultou sucesso em obter isolamento 
elétrico de todas as veias tratadas e em diminuição do tempo de procedimento com 
menor tempo de internação dos pacientes.
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TESTE DE INCLINAÇÃO EM OCTAGENÁRIOS

CLAUDIA MADEIRA MIRANDA

HOSPITAL MADRE TERESA, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL

Sincope é a principal causa de quedas em idosos resultando em injúrias físicas com 
consequente comprometimento funcional e redução expectativa de vida. A mul ti cau
salidade e as várias co morbidades caracterizam esta população e a distingue de 
jovens com sincope. Métodos: Foram analisados 130 idosos octagenários, no período 
de setembro/2013 a novembro/2014 encaminhados para realização de Tilt Test (TT). 
Resultados: A idade média dos ptes foi de 82,9 anos, sendo 74,4% do sexo feminino. 
O motivo do exame foi esclarecimento de sincope em 57,9%. No grupo analisado, 
74,4% eram hipertensos, 24,1% portadores de cardiopatia e 8,3% diabéticos. Trauma 
ocorreu em 19,5% dos ptes. O uso diário de 3 a 5 medicamentos estava presente 
em 46,6% dos ptes. Não foi realizada sensiblização farmacológica com nitrato su
blingual em 57,9% dos ptes sendo o principal fator limitante a hipotensão arterial ao 
final da fase passiva. Dentre os resultados obtidos, 48,8% apresentaram hipotensão 
ortostática isolada e/ou em associação a resposta pressórica disautonômica. Repro
dução de sintomas ocorreu em 48,06% (37 dis 77 ptes) do grupo de sincope, 57,9% 
(11 de 19 ptes) do grupo de queda e em 61% (11 de 18 ptes) do grupo pré sincope. 
Ocorreram hipotensão persistente com necessidade de infusão endovenosa e 
maior tempo de recuperação em posição Trendlenburg em 03 ptes e ocorrência de 
arritmia em 02 ptes (01 pte com BAV 2:1 e 01 pcte com fibrilação atrial paroxística, 
sem repercussão hemodinâmica. Conclusão: Em octagenários houve predominio 
de co morbidades e de polifarmacia.Sendo a hipotensão ortostática mais frequente, 
seu diagnóstico também pode ser realizado em atendimento ambulatorial de rotina 
do idoso, orientando a prescrição de medicamentos que afetam a pressão arterial. O 
TT em octagenários mostrouse seguro, porém limitado em relação a possiblidade de 
sensiblização farmacológica com nitrato sublingual.
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AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EM PACIENTES PORTADORES 
DE FIBRILAÇÃO ATRIAL NA DOENÇA DE CHAGAS

LUCIANA REIS DEL SARTO; HELOÁ JUNQUEIRA CARVALHO; PATRÍCIA 
GERMANO; PAULA MACEDO; ROMULO ALZUGUIR MONTIJO; REYNA PINHEIRO 
CALZADA; GUSTAVO LARA MOSCARDI; FABIO MARTINS NARDO BOTELHO; 
BENHUR DAVI HENZ; LUIZ ROBERTO LEITE

HOSPITAL DE BASE DO DF (HBDF) E INSTITUTO BRASÍLIA DE ARRITMIA (BIA), 
BRASÍLIA - DF - BRASIL

Fundamentos: A doença de Chagas é uma entidade endêmica no país e sua ele
vada prevalência levanta questões acerca de sua associação com arritmias, como 
a fibrilação atrial (FA). Na literatura não há nada que suporte essa associação. 
Obje tivo: O objetivo desse estudo foi comparar as características dos pacientes 
chagásicos e não chagásicos, ambos portadores de fibrilação atrial, acompanhados 
em um ambulatório terciário de arritmia. Metodologia: Em ambulatório de hospital 
ter ciário foram avaliados prospectiva e consecutivamente 812 pacientes com FA 
paroxística, persistente e permanente, no período de fevereiro de 2008 a maio de 
2015. Foram selecionados os pacientes com cardiopatia chagásica (grupo CCC) e 
comparados com os pacientes não chagásicos (grupo nãoCCC). Foram avaliados os 
dados clínicos, eletrocardiográficos e ecocardiográficos. A comparação foi realizada 
com testt de Student ou chiquadrado pelo teste de Fisher. Resultados: Dos 812 pts 
consecutivos, 222 (27%) tinham diagnóstico de cardiopatia chagásica. No grupo CCC, 
os pts apresentavam idade superior (65 ± 11 vs. 59 ± 15, P < 0,0001), fração de ejeção 
do VE menor (52 ± 16 vs. 61 ± 12, P < 0,0001) e uma tendência a maior CHADS2 
(2,05 vs. 1,5, P = 0,1). Onze porcento dos pts com CCC apresentaram aneurisma de 
ponta. Quanto aos sintomas e comorbidades, os chagásicos apresentam classificação 
segundo NYHA maior (1,74 vs. 1,5) e CHADS maior (2,05 vs. 1,58), porém sem 
significância estatística (P = 0,13 e P = 0,11, respectivamente). Os chagásicos apre
sentaram maior taxa de eventos vasculares isquêmicos (26% vs. 14%, P < 0,0001). 
Não houve diferença no tamanho do átrio esquerdo e ocorrência de HAS, DM e 
outras comorbidades. Conclusão: Na amostra estudada, os pacientes chagásicos 
apresentam fatores de pior prognóstico comparados aos não chagásicos (idade 
mais avançada, menor fração de ejeção e mais AVCi). Sendo assim, os resultados 
do estudo sugerem que, em pacientes chagásicos, a presença de FA traduz maior 
gravidade clínica e a necessidade de um acompanhamento cardiológico mais rigoroso.
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LESÃO CORONARIANA APÓS ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA: UMA COM
PLICAÇÃO RARA E POTENCIALMENTE GRAVE

LUCAS CARVALHO DIAS; EDUARDO BENCHIMOL SAAD; LUIZ ANTONIO 
OLIVEIRA INACIO JUNIOR; CHARLES SLATER; FERNANDA BRASILIENSE 
LADEIRA; PAULO JOAQUIM SIBILIO MALDONADO FILHO; CARLA PEIXOTO 
RIBEIRO DOS SANTOS; MARGARIDA MARIA GUERRA VICENTE; LUIZ EDUARDO 
MONTENEGRO CAMANHO

HOSPITAL PROCARDIACO, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL

Introdução: A ablação por radiofrequência (ARF) é uma técnica estabelecida para 
o tratamento das taquiarritmias em geral. Apesar de bastante segura, uma das 
complicações descritas e de ocorrência rara, é a lesão direta ou embólica para o leito 
coronariano. Relato de Caso: Tratase do relato de dois casos de lesão coronariana 
após ARF. Caso 1: Masculino, 13 anos, portador de síndrome WPW (pósteroseptal 
direito) e muito sintomático. Durante o EEF foi possível induzir TRAV pela via acessória 
e TRN sustentada. Foi realizado ablação da via pósteroseptal e também da região 
da via lenta nodal, com desaparecimento imediato da préexcitação e do padrão de 
dualidade nodal. 18 horas após, apresentou episódio de precordialgia atípica, que 
cedeu espontaneamente. O ECG revelou supradesnivel de ST/T em parede ínfero
lateral, que foi normalizando ao longo de 72 horas. O ecocardiograma não demonstrou 
alterações segmentares. A angioTC não demonstrou sinais de oclusão ou estenose 
coronariana. O paciente evoluiu clinicamente bem e recebeu alta hospitalar 72 horas 
após. Caso 2: Mulher, 61 anos, com quadro de palpitação e cansaço a mínimos es
forços. O ECG revelava extrassistolia ventricular fascicular (FPI) e surtos de TVNS 
de caráter incessante. CAT de 3 meses antes: coronárias normais. Foi encaminhada 
para ARF através de punção TS. O procedimento foi prolongado devido ao difícil 
mapeamento. A taquicardia foi interrompida na região do septo basal do VE. Ao término 
do procedimento, observouse onda q de necrose na parede inferior, sem supradesnivel 
significativo previo. Evoluiu assintomática e sem intercorrências. O eco demonstrava 
área hipocinética inferior, com função do VE preservada. Recebeu alta hospitalar 72 
horas apos em boas condições clinicas. Conclusão: Uma das complicações descritas 
da ARF é a lesão coronariana, que pode ocorrer de forma aguda ou tardia (12 ate 
24 meses). A incidência dessas lesões são raras e estão relacionadas principalmente 
a zona alvo de aplicação de RF. Pelo carater oligo ou assintomático, esta condição 
pode ser subdiagnosticada, mas deve ser sempre lembrada como uma complicação 
relacionada ao método.
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INCIDÊNCIA DE BLOQUEIO ATRIO VENTRICULAR NO TRATAMENTO DA CAR
DIOMIOPATIA HIPETRÓFICA COM ALCOOLIZAÇÃO SEPTAL E MIECTOMIA EM 
UM HOSPITAL FEDERAL

JULIANNY FREITAS RAFAEL; JACQUELINE MIRANDA SAMPAIO; CINTIA 
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INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL

Introdução: A miocardiopatia hipertrófica tem uma prevalência de 1:500 casos, e 
pode se apresentar na forma não obstrutiva e obstrutiva. Entre os pacientes com a 
forma obstrutiva, caracterizada pela presença de importante gradiente pressórico 
intraventricular dinâmico, estimase que cerca de 5% a 10% deles persistem com 
sintomas incapacitantes e refratários à terapêutica farmacológica plena. Para esses, 
existem três alternativas: o tratamento cirúrgico através da miectomia de Morrow, a 
alcoolização septal e o tratamento com marcapasso bicameral do tipo DDD. Apro
ximadamente 5 a 10% dos pacientes submetidos a alcoolização septal necessitam 
de implante de marcapasso (MP) definitivo por bloqueio atrio ventricular total (BAVT), 
sendo a incidência de BAVT geralmente menor na miectomia. Objetivo: Avaliar a 
incidência de BAVT em pacientes com miocardiopatia hipertrófica obstrutiva que foram 
submetidos a alcoolização septal ou miectomia em um hospital federal de referência.
Métodos: Foram avaliados os pacientes submetidos a alcoolização ou miectomia 
em um hospital de referência do Rio de Janeiro, verificando a incidência de bloqueio 
atrio ventricular e implante de marcapasso definitivo, em cada um dos tratamentos, 
no período de 2008 a 2014. Resultados: Foram realizadas 25 alcoolizações septais 
e nove miectomias nesse período. Dos 25 pacientes que realizaram ablação, três 
desenvolveram BAVT com necessidade de implante de MP definitivo (12%). Dos 9 
pacientes que realizaram miectomia, um desenvolveu BAVT, com necessidade de 
implante de MP definitivo (11%). Conclusão: A incidência de BAVT pós alcoolização 
e miectomia na CMH obstrutiva é pouco estudada. No nosso estudo, a incidência foi 
semelhante tanto na alcoolização quanto na miectomia (12 e 11% respectivamente).
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PANORAMA DA INDICAÇÃO DE CDI NAS CANALOPATIAS E SUA EVOLUÇÃO: 
ESTAMOS SALVANDO VIDAS?

CECÍLIA BITARÃES DE SOUZA BARROS; FRANCISCO DARRIEUX; LUCIANA 
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INSTITUTO DO CORAÇÃO, SÃO PAULO - SP - BRASIL

Fundamentos: Dados quanto à incidência das terapias apropriadas e inapropriadas 
dos cardioversoresdesfibriladores implantáveis (CDI), das complicações relacionadas 
aos dispositivos, das estratégias para resoluções dos problemas e das implicações 
clínicas em portadores de canalopatias ainda são escassos na literatura. Objetivo: 
Relatar o perfil de terapias dos cardioversoresdesfibriladores implantáveis nos por
tadores de canalopatias, as complicações e as implicações clínicas. Métodos: Aná
lise retrospectiva de pacientes com canalopatias submetidos ao implante de CDI 
no período de 2000 a 2014. Foram avaliadas as características demográficas dos 
pacientes, as telemetrias e a evolução dos casos. Os dados foram expressos em 
médias, desviopadrão, porcentagens e pela curva de sobrevida de KaplanMeyer. 
Resultados: Foram analisados retrospectivamente 55 pacientes com canalopatias 
(30 homens e 25 mulheres), idade média de 32 anos (473), submetidos ao implante 
de CDI no período de 2000 a 2014, com tempo médio de seguimento de 75 meses 
(11169). Destes, 23 com Síndrome de Brugada. A indicação do implante foi para 
prevenção primária de morte súbita em 25 (45%), sendo 14 por arritmia ventricular 
induzida no estudo eletrofisiológico e 11 por síncope. Dados dos choques pelo CDI 
foram resgatados em 38 portadores de canalopatias, dos quais 16 (42%) receberam 
choques apropriados. Choques inapropriados ocorreram em 58% dos casos (22/38) 
e foram atribuídos principalmente à disfunção de eletrodo (37%), taquicardia su pra
ventricular (23%), fibrilação atrial (18%), oversensing (18%) e/ou interferências ex
ternas (4%). Complicações ocorreram em 5 dos 55 pacientes com canalopatias e 
CDI (9%), incluindo deslocamento de eletrodo, endocardite bacteriana, infecção de 
loja e extrusão de gerador. Tempestade elétrica ocorreu em 7 dos 38 pacientes com 
CDI e registro de choque (18%). Quanto à resolução das terapias apropriadas e/ou 
inapropriadas, 15 receberam tratamento clínico, 6 submeteramse à intervenção e 7 
ao tratamento conjunto clínicointervencionista. Não houve morte por causa arrítmica. 
Conclusão: Na nossa casuística, a alta incidência de terapia apropriada e a baixa de 
morte arrítmica sugerem que o CDI é uma estratégia terapêutica válida no manejo 
dos portadores de canalopatias. No entanto, a elevada frequência de choques ina
propriados e tempestade elétrica aumenta a morbidade.
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ABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL UTILIZANDO CATETERES MULTIPOLARES 
COM ENERGIA DE RADIOFREQUÊNCIA FASEADA
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1,2,4.SÃO VICENTE DE PAULO, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 3,5,6.REDE DOR 
DE HOSPITAIS, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL 

Fundamento: O isolamento eletrico das veias pulmonares (VVPP) é o fator pri mor
dial para a obtenção do controle das crises de fibrilação atrial (FA) em pacientes 
(pc) submetidos a ablação por radiofrequência (RF). Cateteres de ablação cir culares 
com RF faseada foram recentemente disponibilizados para uso no Brasil. Objetivo: 
Descrever nossa experiência inicial em 18 pc portadores de FA submetidos a ablação 
utilizando cateteres circulares de energia de RF faseada (PVAC). Pacientes e 
Métodos: 18 pc com FA refratária ao tratamento farmacológico foram submetidos a 
ablação utilizandose o PVAC. A idade media era de 65,2 anos e o escore chadsvasc 
medio era de 2. A ablação foi realizada sob sedação e consistia de uma única punção 
transeptal. Posicionado cateter PVAC no antro das VVPP e ablação desta região até 
obtenção do seu isolamento. Realizada monitorização da temperatura esofágica (TE) 
com termomêtro multipolar. Realizada ressonância magnética de cranio (RMC) e 
endoscopia digestiva (EDA) no dia seguinte. Resultados: Obtido isolamento de todas 
as VVPP. O tempo médio de procedimento foi de 123,7 min (70250) e de fluoroscopia 
de 26min (1340). A TE máxima média foi de 38,4ºC (3742). Todos estes parâmetros 
apresentaram tendência de redução evolutiva quando feita regressão linear.A EDA 
revelou lesão esofágica em um pc. com resolução em 15 dias. A RMC mostrou insulto 
vascular isquêmico recente em 02 pc assintomáticos. No seguimento clinico (média 
de 114,1 dias) a ablação se provou eficaz em controlar os episódios clínicos de FA em 
05/18 pacientes.Um paciente apresentou um quadro de pericardite, um apresentou 
um evento isquemico cerebral de pequena proporção com recuperação total, um 
pc apresentou pseudoaneurisma em arterial femoral resolvido com tratamento con
ser vador. O tempo de procedimento e de fluoroscopia assim como a temperatura 
esofágica maxima apresentaram tendência a redução conforme a evolução da ex
periência com o método. Conclusão: A ablação de FA com cateteres multipolares de 
energia de RF faseada, nesta experiência inicial, exibiu eficácia e segurança com
paráveis a outros métodos de ablação. Houve expressiva redução do tempo total do 
procedimento e da complexidade quando comparada as abordagens tradicionais. 
Mais experiência com o método é necessária para definir um real perfil de seguranca, 
principalmente no tocante aos eventos cerebrais e resultado a longo prazo.
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REPRESENTAÇÃO REAL VERSUS REPRESENTAÇÃO SOCIAL ACEITA: 
PERCEPÇÃO DE PORTADORES DE MARCAPASSO CARDÍACO

ANDREIA OLIVEIRA PINHEIRO1; TATHIANE BARBOSA GUIMARAES2; CAMILA 
SILVA OLIVEIRA3; MARTINO MARTINELLI FILHO4; ELIZABETH TEIXEIRA5

1,2,3,4.INCOR HCFMUSP, SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP - BRASIL; 5.UEPA, 
BELÉM - SP - BRASIL

Introdução: Os profissionais da saúde são solicitados a fornecer um cuidado in
tegral, envolvendo os aspectos biológicos, psicossociais e espirituais. Portadores 
de marcapasso cardíaco (MP) necessitam de atenção diferenciada, pois suas ex  
periências, vivências e práticas de saúde são conduzidas de acordo com as re pre
sentações adquiridas ao longo do tempo. Portanto, é necessário conhecer como 
esses indivíduos representam o uso do marcapasso cardíaco. Objetivo: Identificar 
se há zona muda nas representações sociais sobre o uso do MP e avaliar o Índice 
de Qualidade de Vida (IQV) destes portadores. Metodologia: Estudo transversal e 
descritivo, com abordagem baseada nas Representações Sociais. Participaram do 
estudo 45 portadores de MP. A coleta de dados ocorreu por meio de dois instrumentos: 
evocações livres de palavras e o IQV. A análise das representações foi realizada 
através do software EVOC2003 e as demais análises com estatística descritiva. 
Resultados: Os dados indicam que os pacientes apresentam ambiguidade em relação 
à percepção que tem do MP. Socialmente, eles relacionam o MP à vida, como algo 
que mantém e até mesmo viabiliza suas vidas. No entanto, por meio da análise de 
zona muda, observase que os pacientes percebem o dispositivo como algo negativo, 
evocando termos relacionados ao desconhecimento sobre o MP, proibição de diversas 
atividades cotidianas e preocupação com possíveis interferências e falhas. A média 
do IQV no grupo estudado foi de 19,73; os valores mais baixos foram constatados 
na dimensão saúdefuncionamento e em indivíduos mais jovens, enquanto os índices 
mais altos constaram na dimensão psicológico/espiritual e em indivíduos mais 
velhos. Conclusão: As dimensões representacionais em contexto normativo são 
po sitivas, em contrapartida, existe um ocultamento do pensamento social sobre o 
uso do marcapasso, e esses pensamentos são negativos, sendo expressos apenas 
quando analisada a zona muda destas representações. O IQV poderia estar sendo 
subestimado, com respostas consideradas “ideais”, porém, existem pensamentos 
ocultos, negativos que podem repercutir em condutas e comportamentos e QV, rei
terando a necessidade de abordagens psicoeducativas.
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DISPLASIA ARRITMOGÊNICA DO VENTRÍCULO DIREITO: CONFLUÊNCIAS 
E DISCREPÂNCIAS ENTRE O ECOCARDIOGRAMA E A RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA CARDÍACA NA ABORDAGEM DIAGNÓSTICA PARA O CLÍNICO

LUCIANA SACILOTTO; FRANCISCO DARRIEUX; FELIPE LOPES COUTINHO; 
CARINA HARDY; MARTINA BATTISTINI PINHEIRO; TAN CHEN WU; PEDRO 
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SCANAVACCA

INCOR HC FMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL

Introduçāo: A Displasia arritmogênica do ventrículo direito (DAVD) é uma síndrome 
hereditária que acomete 1:2000 a 1:10000 indivíduos, caracterizada por infiltração fi
bro gordurosa preferencial e inicial no ventrículo direito. O diagnóstico envolve vários 
aspectos do eletrocardiograma, Holter de 24h, exames de imagem, biópsia cardíaca 
e dados da história clínica, como antecedentes familiares. A ressonância magnética 
cardíaca (RMN) é importante para essa avaliação, entretanto não está disponível em 
todos serviços e em alguns casos, há contraindicação para realização do exame. 
Objetivo: Avaliar os casos em que a ressonância magnética cardíaca (RNM) foi fun
damental para o diagnóstico. Metodologia: Avaliação retrospectiva de registro do 
ambulatório de arritmias genéticas do banco de dados de 39 pacientes com diagnóstico 
de DAVD, sendo os dados não paramétricos avaliados expressos em porcentagens 
simples. Todos os pacientes foram avaliados para o diagnóstico de DAVD pelos 
critérios atuais da Sociedade Europeia de Cardiologia (2010). Foram confrontados os 
dados entre os laudos do ecocardiograma e da ressonância no mesmo período do 
tempo. Resultados: Em 20 pacientes (68%), foi possível confirmar o diagnóstico sem 
o resultado da RNM, com a utilização de outros critérios maiores e menores. Nestes 
casos o critério maior mais frequente foi a inversão de onda T de V1 a V3 (16/39  41%) 
e o menor mais frequente foi arritmia ventricular (EV frequente ou TV  monomórficas   
com padrão de BRE e eixo inferior) (23/39  59%). De importância, em 10 pacientes 
(25%) o ecocardiograma foi normal ou inconclusivo e o diagnóstico só foi possível após 
a RNM. Conclusão: Na nossa casuística, a ressonância levou ao diagnóstico final em 
cerca de 25% dos pacientes, o que reforça o papel do exame quando há suspeita de 
DAVD. No entanto, na impossibilidade de realizar o exame, a avaliação minuciosa dos 
demais critérios pode contribuir para que a patologia não deixe de ser diagnosticada.
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FIBRILAÇÃO ATRIAL NÃO VALVAR EM JOVENS: AVALIAÇÃO DE PACIENTES 
ACOMPANHADOS EM AMBULATÓRIO TERCIÁRIO

PATRÍCIA GERMANO1; LUIZ ROBERTO LEITE2; LUCIANA REIS DEL SARTO3; 
HELOÁ JUNQUEIRA CARVALHO4; REYNA PINHEIRO CALZADA5; FABIO MARTINS 
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FEDERAL, BRASÍLIA - DF - BRASIL

Fundamentos: A fibrilação atrial (FA) é uma arritmia muito frequente, com incidência 
crescente em todo o mundo, inclusive entre os pacientes mais jovens, o que gera 
ques tionamentos sobre suas causas e consequências nessa população. Objetivos: 
O objetivo desse estudo é avaliar as características clínicas dos pacientes jovens 
com diagnóstico de FA não valvar, acompanhados em um ambulatório terciário de 
arritmia e comparálas com os dados dos pacientes mais velhos. Metodologia: Em 
ambulatório de hospital terciário foram avaliados prospectiva e consecutivamente 812 
pacientes com FA paroxística, persistente e permanente, no período de fevereiro de 
2008 a maio de 2015. Os pacientes foram separados em 2 grupos, conforme a idade: 
menores de 40 anos (grupo jovens) e maiores de 40 anos (grupo não jovens) e suas 
características clínicas foram comparadas entre si. A comparação foi realizada com 
testt de Student ou chiquadrado pelo teste de Fisher. Resultados: Dos 812 pacientes 
consecutivos, 593 tinham FA não valvar (73%). Desses, 45 (7,5%) tinham menos de 
40 anos. A idade média no grupo jovens foi de 31 anos e no grupo não jovens foi de 
65 anos. Os pacientes jovens tiveram menos hipertensão (38% vs. 72%, P < 0,001), 
menos diabetes (2,2% vs. 16%, P = 0,008) e menos cardiopatia chagásica (20 vs. 35%,  
P = 0,038). O CHADS foi significativamente menor nos pacientes jovens (0,8 vs. 1,8 
± 1,2, P < 0,001). Houve uma tendência a menor incidência de insuficiência cardíaca 
(30% vs. 34%, P = 0,15) e não houve diferença nos parâmetros ecocardiográficos 
como tamanho de átrio esquerdo, fração de ejeção e diâmetro ventricular. A ablação foi 
indicada mais em jovens que em não jovens como opção terapêutica (52%, P < 0,001). 
Apenas 2 pacientes no grupo de jovens tiveram evento tromboembólico. Conclusão: 
Em nosso trabalho, o grupo de pacientes jovens se mostrou, de fato, com menos 
co morbidades que classicamente se associam à FA. A ablação foi uma estratégia 
terapêutica frequente, seguindo a tendência atual do tratamento dessa arritmia. Ape
sar da ocorrência de poucos eventos embólicos nessa população, o impacto para a 
qualidade de vida e para o tempo de vida produtiva nesse grupo é relevante. Outros 
trabalhos devem ser realizados com o intuito de esclarecer os fatores desencadeantes 
da FA nessa população, bem como estratégias de tratamento específicas.
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DUPLA HETEROZIGOSE NO GENE SCN5A  PODE HAVER IMPACTO NO FE NÓ
TIPO?

LUCIANA SACILOTTO; HINDALIS BALLESTEROS EPIFANIO; ALEXANDRE 
PEREIRA; FRANCISCO DARRIEUX; FANNY WULKAN; MIRELLA FACCIN; TAN 
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Introdução: As mutações do gene SCN5a são muito exploradas e podem resultar 
numa variedade de fenótipos, como Síndrome de Brugada (SB), Síndrome do QT 
longo congênito, Fibrilação Atrial, Cardiopatias Dilatadas, Extrassístoles multifocais 
de Purkinge e Doença do Sistema de Condução (DSC), além das síndromes de 
sobreposição. Relato de Caso: EV, 4 anos, apresentou palpitação e eletrocardiograma 
(ECG) sugestivo de taquicardia fascicular, revertida com a infusão de amiodarona 
endovenosa. O ecocardiograma e a ressonância cardíaca eram normais, iniciado 
propranolol. A criança começou a apresentar episódios de presíncope, associados a 
pausas sinusais de até 3,4 segundos. Havia um antecedente de morte súbita precoce 
na família, com história de fibrilação atrial antes dos 30 anos. Optado por Estudo 
Eletrofisiológico que evidenciou um intervalo HV aumentado (62ms) e ausência de 
arritmias atriais ou ventriculares com a estimulação programada. Trocado Propranolol 
por Quinidina, pelo efeito vagolítico, e a criança não apresentou recorrência de sín
cope. Após um ano, a mãe observou frequência cardíaca aumentada, quando o mo
nitor de eventos externo revelou flutter atrial paroxístico, além de pausas de até 4,6 
segundos. Devido ao diagnóstico de DSC, provavelmente associado a canalopatia, 
optouse pelo implante de marcapasso definitivo. Em três anos de seguimento o 
paciente evoluiu assintomático, entretanto, ainda em fase prépúbere, o ECG seriado 
revelou padrão de Brugada tipo 1 espontâneo. Realizado sequenciamento do gene 
SCN5a, por método de Sanger, que revelou dupla heterozigoze, herdadas do pai 
(G400R) e da mãe (T1461S), sem relação consanguínea. O eletrocardiograma seriado 
dos familiares foi normal, mas os portadores da mutação apresentaram teste de 
ajmalina positivo para Brugada tipo 1, exceto a irmã, com mutação materna e teste de 
ajmalina negativo. Ambas as mutações são novas, porém preditas como patogênicas 
por algoritmos de bioinformática distintos. Discussão e Conclusão: Tratase de uma 
criança com a síndrome de “overlap” do gene SCN5a, com manifestação precoce da 
DSC e da SB. A severidade do fenótipo pode ser herança da mutação paterna ou 
resultado da composição das mutações, que poderia ser melhor explicado por estudos 
funcionais. A apresentação clínica familiar reforça a característica clássica da doença 
de penetrância incompleta e expressão variável.
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REGISTRO PROSPECTIVO DE EVENTOS TROMBOEMBÓLICOS APÓS 
REOPERAÇÕES ENVOLVENDO MANUSEIO DE CABOSELETRODOS ANTIGOS: 
RESULTADOS PRELIMINARES

CAIO MARCOS DE MORAES ALBERTINI; KATIA REGINA DA SILVA; ISABELA DA 
COSTA MAURINO; GIOVANNA MELO; JOAQUIM LEAL; MARTA LIMA; RODRIGO 
CHATE; CÉSAR NOMURA; MARTINO MARTINELLI FILHO; ROBERTO COSTA
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Hipótese do estudo: Pacientes submetidos a procedimentos de reoperação que en
volvem o manuseio de caboseletrodos transvenosos antigos têm maiores chances 
de apresentar eventos tromboembólicos. Objetivos: Investigar a incidência de obs
truções venosas e embolia pulmonar em pacientes submetidos a procedimentos de 
reoperação que envolvam o manuseio de eletrodos transvenosos previamente im
plantados. Métodos: De abril/13 a julho/15 foram incluídos 74 pacientes. Todos os 
pacientes realizaram investigação diagnóstica, incluindo: dosagem de biomarcadores 
laboratoriais de trombose, venografia por subtração digital, ultrassom (US) Doppler de 
membros superiores e angiotomografia computadorizada (angioTC) de tórax, nos 
períodos pré e pósoperatório. Desfechos do estudo: trombose venosa do membro 
superior ou embolia pulmonar, alterações nos biomarcadores laboratoriais, achado 
de nova lesão venosa e/ou progressão de lesões venosas prévias, desenvolvimento 
e/ou progressão de circulação colateral. Para avaliação dos desfechos empregouse 
a análise univariada e análise de variância com medidas repetidas. Resultados: As 
principais variáveis estudadas mostraram: idade = 58,6 ± 15,8; sexo feminino = 51,3%; 
CF IC NYHA III = 75,7%; FEVE = 54,3 ± 15,6; 10,8% usavam warfarina e 35,1% 
faziam uso de antiplaquetários. A maioria (73,0%) da população foi constituída de 
portadores de marcapasso; 21,6% eram portadores de CDI e 5,4% eram portadores 
de ressincronizador cardíaco. Os procedimentos realizados foram: implante de ca bos
eletrodos adicionais (n = 34), troca de caboseletrodos (n = 35) ou extração trans
venosa (n = 5). A comparação do US pré e pósoperatório mostrou um acréscimo 
significativo (18% para 31,2%, P = 0,011) de obstruções venosas. Pelo menos um 
novo desfecho venográfico foi identificado em 8,9% dos indivíduos. Trombose 
venosa profunda no membro ipsilateral foi identificada em 7,4% dos pacientes e, em 
dois casos, tromboembolismo pulmonar. Houve variação significativa do dímero D  
(P < 0,001) ao longo das avaliações nos pacientes que apresentaram os desfechos. 
Conclusão: Os resultados confirmam a elevada ocorrência de complicações trom
boembólicos após procedimentos de reoperação que envolvem o manuseio de cabos
eletrodos transvenosos antigos, mostrando a importância do estabelecimento de 
protocolos para a redução da morbidade desses procedimentos.
Processo FAPESP 13/180237
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EFEITO DA AMIODARONA NA PARASITEMIA PELO TRYPANOSOMA CRUZI EM 
PACIENTES COM DOENÇA DE CHAGAS
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O uso da amiodarona nos pacientes com cardiopatia chagásica é bem estabelecido 
na prática clínica, especialmente em pacientes com arritmias ventriculares malignas e 
cardioversordesfibrilador implantável (CDI). O medicamento é usado com o objetivo 
de diminuir a recorrência das arritmias e, dessa forma, diminuir o número de terapias 
apropriadas disparadas pelo CDI. Recentemente, alguns estudos experimentais de
monstraram efeito antiparasitário da amiodarona sobre o Trypanosoma cruzi, su
ge rindo um benefício adicional do seu uso em pacientes com doença de Chagas. 
Objetivo: Avaliar o efeito antiparasitário da amiodarona em indivíduos com doença 
de Chagas. Métodos: Foram selecionados pacientes chagásicos pertencentes à 
coorte do estudo REDSII, além de pacientes com cardiomiopatia chagásica acom
panhados no Instituto do Coração (InCor) da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo. Após identificação dos pacientes usuários de amiodarona, foram 
selecionados os não usuários da droga a partir do pareamento genético, na pro por
ção de 1:1. Todos os pacientes foram submetidos a: entrevista padronizada, ele tro
cardiograma, ecocardiograma e dosagem de NT_proBNP e classificados quanto à 
cardiopatia chagásica. A avaliação da carga parasitária foi realizada por meio de rea
ção em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real, dosada na corrente sanguínea. 
Resultados: Obtiveramse 37 pacientes usuários de amiodarona. Após o pareamento, 
os pacientes usuários de amiodarona e os não usuários apresentavam características 
clínicas e demográficas semelhantes. A carga parasitária de T. cruzi foi similar nos 
pacientes usuários de amiodarona e nos controles pareados (1,3 parasita/20 mL vs 
1,0 parasita/20 mL; P = 0,63). Na análise qualitativa, também não houve diferença, 
com o teste positivo em 86% dos casos e 69% dos controles (P = 0,13). Conclusão: 
A amiodarona não se associou a menores níveis de carga parasitária sanguínea do 
T. cruzi, utilizandose uma técnica de PCR em tempo real para avaliação da carga 
parasitária na corrente sanguínea.
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ASPECTOS VETORCARDIOGRÁFICOS PODEM AJUDAR A DIFERENCIAR A LO
CA LIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES ELETROCARDIOGRÁFICAS DA REPO LA
RIZAÇÃO PRECOCE E DA SÍNDROME DE BRUGADA?
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Aspectos eletrocardiográficos encontrados na síndrome de Brugada (BrS) e na 
síndrome da repolarização precoce (ERS) podem dificultar estes diagnósticos, es
pe cialmente quando estes achados estão localizados na região ântero septal do 
ECG de repouso (V1V3). O vetorcardiograma (VCG) pode ser útil na diferenciação 
destas síndromes, tanto pelas características visuais da alça vetorial quanto pela 
quantificação de determinadas mensurações. Objetivo: Definir padrões característicos 
e distintos entre a BrS e a ERS utilizando aspectos das alças do complexo QRS e 
do segmento ST. Método: Analisamos o SÂponto J das alças vetorcardiográficas 
de 29 pacientes com BrS e de 30 indivíduos com ERS, obtidos no plano horizontal 
(PH). Este ângulo do ponto J foi definido como o ângulo do vetor resultante formado 
pela não coincidência entre o início e o final do complexo QRS (ponto J). Foram 
utilizados o teste T não pareado e a curva ROC. P significativo ≤ 0,05. Resultados: 
A idade média foi 47 ± 15 x 38 ± 14 anos (P = 0,02), sexo masculino em 66% x 90% 
 (P = 0,03), duração do complexo QRS 101,6 ± 10,2 x 94,9 ± 12,5 ms (P = 0,03), (Brs x 
ERS, respectivamente). O valor médio do SÂponto J foi de 103,4 ± 18,9 x 54,5 ± 16,3º, 
 (P < 0,0001; Brs x ERS, respectivamente). O valor de corte do SÂponto J > 75º, obtido 
pela pela curva ROC, melhor identificou a BrS com sensibilidade e especificidade de 
96,6% e 93,3%, respectivamente. Conclusão: A mensuração do SÂponto J, obtido 
pelo vetorcardiograma, é capaz de diferenciar as duas síndromes, com elevados va
lores de sensibilidade e especificidade, quando maior que 75º.
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EFEITOS CLÍNICOS E FUNCIONAIS DA ESTIMULAÇÃO VENTRICULAR ES
QUER DA EM PACIENTES COM BRADIARRITMIAS E FUNÇÃO VENTRICULAR 
PRESERVADA: 12 MESES DE SEGUIMENTO DO ESTUDO SAFELV PACE
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ROBERTO COSTA

INSTITUTO DO CORAÇÃO (INCOR) DO HCFMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL

Introdução: A hipótese deste estudo é que a estimulação unifocal ventricular esquerda 
(VE) pelo seio coronário é segura e pode proporcionar melhores benefícios clínicos 
e funcionais em pacientes com bradiarritmias que apresentam função ventricular 
normal, necessitando apenas da correção da frequência cardíaca. Objetivos: Avaliar 
os benefícios da estimulação unifocal do VE pelo seio coronário, em comparação à 
estimulação convencional do ventrículo direito (VD), em pacientes com bradiarritmias e 
função ventricular preservada. Métodos: Estudo clínico randomizado e simplescego. 
Foram incluídos pacientes adultos com indicação de marcapasso (MP) convencional 
devido bradiarritmias e função ventricular sistólica ≥ 0,40. A randomização aleatória 
(Grupo VD vs Grupo VE) ocorreu antes do procedimento. Os desfechos estudados 
encontramse sumarizados na Tabela. Análise univariada foi utilizada para comparar 
a ocorrência dos desfechos em relação aos grupos VD e VE, considerando o nível de 
significância de 5%. Resultados: De Jun/12 a Jan/14 foram incluídos 91 pacientes, 
sendo 56 (61,5%) no grupo VD e 35 (38,5%) no VE. As características basais dos 
pacientes dos dois grupos foram similares (P = NS). As principais variáveis estudadas 
mostraram, respectivamente, para os grupos VD e VE: idade = 64,6 ± 11,9 e 68,4 ± 9,2 
anos; sexo masculino = 42,8 e 45,7%; CF IC NYHA III = 80,3 e 77,1%; FEVE = 58,8 ± 
8,1 e 61,1 ± 4,3%. A comparação dos desfechos entre os grupos VD e VE encontra na 
Tabela abaixo. Proporcionalmente, o grupo VE apresentou melhor evolução em todos 
os desfechos. Houve somente dois casos de hospitalização por insuficiência cardíaca, 
os quais ocorreram no grupo VD. Conclusão: A evolução clínica e funcional dos dois 
grupos foi semelhante. Embora não tenha sido encontrada diferenças estatisticamente 
significantes, houve menor proporção de desfechos no grupo VE, o qual do ponto de 
vista clínico e funcional, apresentou resultados mais favoráveis.

Desfechos Resposta Grupo VD (n = 56) Grupo VE (n = 35) P

Ecocardiográfico Redução de 10% na FEVE 19 (33,9%) 9 (25,7%) 0,40

Clínico composto Hospitalização por IC e/ou piora CF NYHA* 10 (17,9%) 5 (14,3%) 0,65

Qualidade de vida Redução de 10% nos escores 16 (28,6%) 5 (14,3%) 0,11

Capacidade funcional Redução de 10% na distância caminhada 11 (19,6%) 3 (8,6%) 0,15
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O CATETER COM SENSOR DE CONTATO FACILITA O ISOLAMENTO DAS VEIAS 
PULMONARES DURANTE ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA DA FIBRILAÇÃO 
ATRIAL?

HUGO BELLOTTI LOPES; MUHIEDDINE OMAR CHOKR; ALEX GUABIRU; 
WALLYSON PEREIRA FONSECA; CRISTIANO FARIA PISANI; CARINA HARDY; 
SISSY MELO; FRANCISCO DARRIEUX; DENISE HACHUL; MAURICIO IBRAHIM 
SCANAVACCA

INCOR, SÃO PAULO - SP - BRASIL

Introdução: Atualmente, um passo fundamental da ablação da FA é o isolamento 
elétrico do antro das veias pulmonares (VPs), local onde a musculatura é de maior 
es pessura e que dificulta a realização de lesões transmurais lineares contínuas. 
Vários estudos demonstraram que a utilização de cateteres com sensor de contato 
está relacionado à redução do tempo de procedimento e menor número de aplicações 
de RF. Objetivo: Analisar as características das lesões realizadas para obtenção do 
isolamento das VPs, realizada com cateteres irrigados, com e sem o sensor de contato.
Métodos: Estudo retrospectivo que incluiu 64 pacientes submetidos à ablação de FA 
com mapeamento eletroanatômico (sistema CARTO 3). Em 32 pacientes utilizouse o 
cateter com sensor de contato Smarttouch (SMT) e nos demais, o cateter Thermocool 
(THC). Os procedimentos foram revisados com o objetivo de determinar se houve 
necessidade de aplicação de pulsos de RF nas regiões das carinas para obtenção 
do isolamento das VPs. O teste de Fisher foi utilizado para a analise estatística, com 
significância estatística < 0,05. Resultados: Dos 64 pacientes, 45 apresentavam FA 
paroxística, 25 (78,13%) no grupo SMT e 20 (62,5%) THC (P = 0,27). A porcentagem 
de isolamento das veias pulmonares foi de 98,6% e 100% nos grupos THC e SMT 
respectivamente. As variáveis analisadas foram (respectivamente, SMT vs. THC): 
média de idade (57,56 ± 11,38 vs. 57,50 ± 9,54 P = 0,98), tamanho do AE (41,75 ± 
5,16 vs. 43,12 ± 5,95 P = 0,32), Fração de ejeção do VE (62,68% ± 5,29% vs. 61,87% 
± 5,63%; P = 0,55) e a necessidade de aplicação nas carinas (43,75% vs. 84,38% 
P = 0,0015). Conclusão: O isolamento do antro das VPs é obtido na maioria dos 
pacientes com utilização de cateteres irrigados. A utilização dos cateteres com 
sensor de contato diminui a necessidade de aplicações na carina e reduz o tempo 
de procedimento na maioria dos pacientes. Esse achados podem refletir a melhor 
qualidade das lesões realizadas.
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DENERVAÇÃO ATRIAL SELETIVA GUIADA POR MAPEAMENTO ESPECTRAL PA
RA O TRATAMENTO DE BLOQUEIO AV AVANÇADO

ESTEBAN WISNIVESKY ROCCA RIVAROLA1; CARINA HARDY2; DENISE 
HACHUL3; VALTER FURLAN4; EDUARDO ARGENTINO SOSA5; FABRIZIO 
RAIMUNDI6; MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA7

1,2,3,5,6,7.INCOR SP, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 4.HOSPITAL TOTALCOR SP, 
SÃO PAULO - SP - BRASIL

Objetivo: Pausas ventriculares de longa duração são geralmente encontradas aci
dentalmente devido à ausência de sintomas. Alguns autores sugerem que este 
quadro clínico pode representar um risco de morte súbita cardíaca. Portanto, sua 
identificação e tratamento poderiam prevenir eventos cardíacos graves. Métodos e 
Resultados. Este é o relato do caso clínico de um paciente de 32 anos, assintomático, 
sedentário, previamente hígido sem uso de medicamentos, encaminhado ao grupo 
de Arritmia por apresentar pausas ventriculares frequentes e de longa duração (até 
11,1 segundos) durante o sono, mediadas por bloqueio AV avançado. A avaliação 
clínica e laboratorial demonstrou exame físico em vigília normal; Ecocardiograma 
transtorácico, teste ergométrico, perfil tireoidiano e polissonografia normais. Na 
ten tativa de reduzir o eventual risco cardiovascular e evitando o implante de marca
passo, optouse por realizar uma denervação vagal atrial seletiva induzida por pul
sos de radiofrequência (RF). Utilizouse a técnica de mapeamento espectral para 
identificar exclusivamente as regiões de inervação parassimpática na topografia do 
septo interatrial (faces direita e esquerda), responsáveis pela modulação da função 
do nodo Sinoatrial e atrioventricular. As aplicações de RF restringiramse a esta região 
anatômica. Após o término do procedimento, mudanças importantes foram observadas 
na frequência cardíaca (66 para 90 bpm); intervalo AH (115 para 74 ms); ponto de 
Wenckebach (820 para 570 ms) e tempo de recuperação do nodo sinoatrial (1100 
para 760 ms). A avaliação clínica com Holter seriado demonstrou que a frequência 
de pausas ventriculares reduziuse de 438 para 0, e as características do domínio 
temporal eram compatíveis com denervação parassimpática. Conclusão: A utilização 
do mapeamento espectral para a ablação das regiões de inervação parassimpática 
atrial parece ser um procedimento seguro e eficaz na redução da frequência e duração 
das pausas ventriculares, resultando em uma abordagem conservadora e evitando o 
implante de um dispositivo de estimulação.
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CUSTOEFETIVIDADE DA TERAPIA DE RESSINCRONIZAÇÃO CARDÍACA ASSO
CIADA AO CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL SOB A PERSPECTIVA DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
LUCAS BASSOLLI DE OLIVEIRA ALVES; KATIA REGINA DA SILVA; TATIANA SATIE 
KAWAUCHI; ISABELA DA COSTA MAURINO; GIOVANNA MELO; ELIZABETH 
SARTORI CREVELARI; MARTINO MARTINELLI FILHO; ROBERTO COSTA
INSTITUTO DO CORAÇÃO (INCOR) DO HCFMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A terapia de ressincronização cardíaca (TRC) é um tratamento bem es
tabelecido para pacientes com insuficiência cardíaca (IC) e evidências de dissincro
nia ventricular. Em nosso meio, não dispomos de informações sobre a relação de 
custoefetividade dessa modalidade terapêutica. Objetivos: Analisar a efetividade 
clínica e custos da TRC isolada (TRCMP) versus associada ao cardiodesfibrilador 
implantável (TRCCDI) em pacientes com IC sob a perspectiva do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Métodos: Registro prospectivo multicêntrico que incluiu pacientes 
submetidos a implante inicial de TRCMP ou TRCCDI. Foi considerada como medida 
de efetividade clínica a ocorrência de hospitalização por IC e mortalidade aos 6 meses 
de seguimento. Os custos foram estimados de acordo com os reembolsos praticados 
pelo SUS e incluíram serviços hospitalares e serviços profissionais. O custo do dis
positivo cardíaco foi definido de acordo com a Tabela de Procedimentos, Órteses e 
Próteses (OPM) do SUS. Empregouse o método de KaplanMeier para análise da 
estimativa de sobrevida livre de morte ou hospitalização e a análise univariada para 
comparação das características dos dois grupos e custos. Resultados: De jan/14 a 
jan/15 foram incluídos 72 pacientes no grupo TRCMP e 20 no grupo TRCCDI. As 
principais variáveis estudadas mostraram: idade = 58,6 ± 16,0 e 62,6 ± 11,1 anos; sexo 
masculino = 55,6% e 85,0%; FEVE = 27,9 ± 9,0 e 24,9 ± 6,2; CF IC III e IV = 66,3% e 
50,0%; doença cardíaca isquêmica = 19,4% e 40,0%; doença de Chagas = 13,9% e 
25,0%, para os grupos TRCMP e TRCCDI, respectivamente. Os resultados de efe
tividade clínica e custos encontramse descritos na Tabela abaixo. Conclusão: Os 
resultados confirmam a gravidade dessa população pela elevada taxa de mortalidade 
e hospitalização, principalmente no grupo TRCCDI. A razão de custoefetividade 
incremental da TRCCDI foi muito superior ao “limiar de disposição a pagar do SUS” 
de acordo com o PIB nacional, mostrando que a TRCCDI não pode ser considerada 
custoefetiva para a população estudada, sobretudo, nos primeiros 6 meses de 
seguimento clínico. Processo CNPq 401317/20137.

Efetividade clínica TRCMP (N = 72) TRCCDI (n = 20) P
Mortalidade 3 (4,2%) 6 (30,0%) 0,01
Hospitalização por IC 17 (23,6%) 5 (33,3%) 0,43
Custos
Custo médio do procedimento R$ 27.083,74 R$ 56.018,48  < 0,01
Custo médio do seguimento de 6 meses R$ 27.506,03 R$ 58.769,99  < 0,01
Razão de custo incremental da TRCCDI R$ (302.666,06  29.770,12)/0,5 ano  

 = R$ 272.889,94/0,5 ano
Razão custoefetividade média R$ 29.770/0,5  

ano sobrevida
R$ 302.660,06/0,5 

ano sobrevida
 < 0,001
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CARACTERIZAÇÃO E TRATAMENTO DE TAQUICARDIA ATRIAL REENTRANTE 
BASEADA NO MAPEAMENTO ELETROANATOMICO
CRISTIANO OLIVEIRA DIETRICH; FREDERICO HOMEM DA SILVA; HENRIQUE 
CHIGUEO IWACE; ERIKA OLIVIER VILELA BRAGANÇA

CAEC, SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Taquicardia atrial sustentada por reentrada atípica ainda impõe dificuldade 
para o diagnostico e ablação bem sucedida. A técnica de encarrilhamento apresenta 
limitações e o uso do mapeamento eletroanatômico pode prover resultados ambíguos. 
Neste contexto, nosso objetivo foi avaliar a utilidade do mapeamento eletroanatomico 
em caracterizar e auxiliar na ablação de circuitos atriais reentrantes. Métodos e Re
sultados: Nove pts consecutivos referidos a ablação de taquicardia atrial refratária a 
droga antiarrítmica (DAA) foram incluídos. Idade média de 55 anos e 78% eram do 
sexo masculino. Cirurgia cardíaca em 5 pts, cardiomiopatia em 4, cardiopatia congênita 
em 2, atriopatia em 2 e pósablação FA em 1. Durante o procedimento, foram induzidas 
14 taquicardias (média 1,6) com ciclo de frequência (CFT) médio de 325ms. Pelo mapa 
de voltagem, todos pacientes tinham áreas de voltagem < 0,50mV, sendo 5 no átrio 
direito e 4 no átrio esquerdo. Todas as taquicardias atriais tiveram o istmo definido 
pelo mapa de ativação ajustado para incluir 90% do CFT (referencia, eletrograma do 
seio coronário): 8/14 no AE e 6/14 no AD (figura e tabela). Encarrilhamento (critérios 
clássicos) foi usado em 9 taquicardias (64%); nas demais não houve captura. Ablação 
com sucesso foi atingida em todas as taquicardias atriais guiandose pelo mapa de 
ativação e voltagem. No seguimento médio de 12meses, houve recorrência de TA em 
2 pts, reabordados com sucesso. DAA foram suspensas em todos pts. Conclusão: O 
estudo demonstrou a utilidade do mapeamento eletroanatomico na caracterização do 
circuito de taquicardias atriais reentrantes, apresentando uma alta taxa de eficácia pela 
ablação durante o longo período de seguimento clínico.

TA CFT ms Circuito Istmo Tipo de circuito Sucesso Recorrência
1 310 AE Teto VPSD Alça única Sim Não
2 370 AE Ponte AAEVPE Alça única Sim Não
3 280 AE Base anterior AAE Reentrada focal Sim Não
4 275 AE Septo inferior Alça 8 Sim Não
5 190 AE Par posterior Alça única Sim Não
6 400 AE Istmo mitral Alça única Sim Não
7 240 AE Septo superior Reentrada focal Sim Não
8 300 AD Pôsterolateral Alça 8 Sim Não
9 400 AD Ânteroseptal Alça 8 Sim Não
10 300 AD Ânterolateral Alça única Sim Não
11 390 AD Súperolateral Alça única Sim Não
12 400 AD Ânterolateral Alça 8 Sim Não
13 290 AE Istmo mitral Alça 8 Sim Não
14 300 AD Súperolateral Alça única Sim Não
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ABLAÇÃO DE TEMPESTADE ELÉTRICA EM PORTADOR DE CARDIOMIOPATIA 
ISQUÊMICA GRAVE  DESAFIOS DO MÉTODO

LUIZ EDUARDO MONTENEGRO CAMANHO; LUIZ ANTONIO OLIVEIRA INACIO 
JUNIOR; CHARLES SLATER; LUCAS CARVALHO DIAS; FERNANDA BRASILIENSE 
LADEIRA; ALEXANDRE SICILIANO COLAFRANCESCHI; BRUNO MIRANDA 
MARQUES; ANA AMARAL FERREIRA; EDUARDO BENCHIMOL SAAD

HOSPITAL PROCARDIACO, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL

Introdução: A ablação de tempestade elétrica em portador de cardiopatia grave 
representa um procedimento complexo e com resultados nem sempre satisfatórios. 
Relato de Caso: Homem, 83 anos, com história de IAM e revascularização cirúrgica 
prévia. Portador de CDI BIV por IC avançada há dois anos (profilaxia primária). Nos 
últimos 2 meses veio evoluindo com múltiplas terapias refratárias ao uso de carvedilol 
e amiodarona. Após múltiplas terapias apropriadas, foi encaminhado para ablação por 
cateter. Sob anestesia geral, foi posicionado cateter decapolar no SC, quadripolar na 
ponta do VD e um cateter de ablação irrigado Smart Touch no VE através de punção 
transeptal guiada por EIC. Foi realizado mapeamento de voltagem (sistema Carto) 
e definido extensa área de necrose ínferodoral. Em ritmo sinusal foram iniciadas 
aplicações de RF (35W/30 ml/min) ao redor da área de necrose e em locais com 
potenciais tardios e mesodiastólicos. Após extensa aplicação relacionada à área 
em questão, o paciente evoluiu com taquicardia ventricular monomórfica instável 
de repetição, sendo necessários inúmeros choques. Após tentativas clínicas e far
macológicas de supressão da arritmia, a mesma assumiu caráter incessante e o 
paciente evoluiu com TV monomórfica sem pulso, sendo necessário manobras de 
ressuscitação cárdiopulmonar por 60 minutos. Após este período foi colocado em 
ECMO, mas permanecia em TV refratária. O ecocardiograma demonstrava grave 
disfunção do VE (FE: 23%) com pressões de enchimento muito elevadas. Foi in
dicado implante simultâneo de sistema Impella CP 4.0 por via percutânea. Para o 
seu posicionamento no VE foi necessário valvoplastia aórtica por balão, por estenose 
aórtica moderada a grave. Após a instalação do Impella e descompressão do VE, foi 
realizado cardioversão elétrica com reversão a ritmo sinusal. O pt foi encaminhado a 
UTI, com drogas vasoativas e suporte circulatório (ECMO e Impella). Após 72 horas, 
foi possível retirar a ECMO, e o paciente foi extubado, sem lesões neurológicas. 
Durante tentativa de desmame do Impella evoluiu com insuficiência renal, e falência 
múltipla de órgãos, vindo a óbito 10 dias após o procedimento. Conclusão: A ablação 
por cateter de tempestade elétrica é um procedimento complexo, com mortalidade 
elevada e a utilização de medidas de suporte de assistência circulatória devem ser 
sempre consideradas neste cenário clínico.
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INFECÇÕES RELACIONADAS À DISPOSITIVOS CARDÍACOS ELETRÔNICOS 
IMPLANTÁVEIS (DCEI) EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO
FERNANDA BRASILIENSE LADEIRA; EDUARDO BENCHIMOL SAAD; CHARLES 
SLATER; LUIZ ANTONIO OLIVEIRA INACIO JUNIOR; LUCAS CARVALHO DIAS; 
PAULO JOAQUIM SIBILIO MALDONADO FILHO; CARLA PEIXOTO RIBEIRO 
DOS SANTOS; MARGARIDA MARIA GUERRA VICENTE; LUIZ EDUARDO 
MONTENEGRO CAMANHO

PROCARDIACO, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL 

Introdução: As infecções relacionadas aos DCEI vem aumentando em incidência em 
todo o mundo, e podem envolver o gerador, eletrodos e estruturas cardíacas nativas. 
A incidência descrita varia de 0,5 a 2,2%.Fundamento: Pelo fato da mortalidade 
relacionada poder chegar a 35%, a identificação da incidência real do serviço, além 
de fatores de risco e medidas preventivas, são de extrema importância e impacto 
clínico. Materiais e Métodos: Tratase de um trabalho retrospectivo e descritivo dos 
casos de infecção relacionados à DCEI ocorridos em um hospital terciário no RJ, entre 
junho de 2008 e junho de 2015 (7 anos), quando foram realizados 642 procedimentos 
(467 implantes primários e 175 procedimentos secundários  trocas, “up grades”, 
reposicionamentos). 11/642 (1,71%) apresentaram sinais de infecção local ou sis
têmica. Estes pt foram divididos em dois grupos: I  infecção até um ano póspro ce
dimento (8/11 pt) e II  infecção após 1 ano do procedimento (3/11pt). Resultados: 
Em todos os casos foi indicado a extração completa do sistema. Dois pacientes foram 
submetidos a tratamento conservador por não terem condições clínicas de explante. 
Três tiveram extração manual simples e 6 foram submetidos a extração com bainhas 
de tração e contratração. Todos tiveram resolução do quadro e não houve mortalidade 
associada. No grupo I a apresentação clínica mais comum foi endocardite (6/8 pt 
75%) e dois casos foram infecção de loja (2/8 pt25%). A idade média foi 74 anos. 4/8 
50% infecções ocorreram após troca e 4/8 50% após implante primário. No grupo 2, 
os três casos (100%) foram de endocardite e 3/3 (100%) após implante primário. Neste 
grupo não ocorreram infecções de loja ou infecções após troca de gerador. A idade 
média foi 71 anos. Todos os pacientes eram do sexo masculino. Em ambos os grupos 
os patógenos mais comuns foram Gram positivos (S. epidermidis/S. aureus (37%), 
Enterococos faecalis (25%), Cândida parapsilosis (25%). Em um paciente as culturas 
foram negativas. A incidência geral de infecção pós implante primário foi de 7/467 pt  
1,49% enquanto pós procedimento secundário foi de 4/175 pt  2,28%. Conclusão: Em 
período de observação de 7 anos, a taxa de infecção em nosso serviço foi da ordem de 
1,71%, sendo a maior incidência relacionada aos procedimentos secundários.
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BLOQUEIO DE RAMO DIREITO (BRD) NA CARDIOPATIA CHAGÁSICA: EXISTE UM 
PADRÃO MAIS GRAVE?

WAGNER LUIS GALI; GUSTAVO GIR GOMES; JOSÉ MÁRIO BAGGIO JR.; LUIS 
GUSTAVO GOMES FERREIRA; JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA; ALVARO 
VALENTIM LIMA SARABANDA

INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL, BRASÍLIA - DF - BRASIL

Distúrbios da condução intraventricular (DCIV) são frequentes na Cardiopatia Cha gási ca 
Crônica (CCC), em especial o bloqueio de ramo direito (BRD), que é caracterizado por 
QRS com duração ≥ 0,12 s, ondas S empastadas em D1, aVL, V5 e V6 e rSR’ ou rsR’ 
em V1. Padrão de BRD nas derivações précordiais com ausência de onda S em D1 e 
aVL tem sido reportado como evidência de associação com bloqueio de ramo esquerdo 
(BRE) mascarado. Na CCC não há evidências se este padrão eletrocardiográfico 
(ECG) de BRD com ausência de onda S em D1 e aVL implicaria em anormalidade mais 
grave da condução intraventricular. Métodos: Foram analisados retrospectivamente 
44 pacientes (pts) com CCC submetidos ao estudo eletrofisiológico invasivo (EEF) e 
que apresentavam padrão ECG de BRD nas derivações précordiais, com ausência ou 
presença de onda S em D1 e aVL, assim divididos: Grupo I (D1+, aVL+, 33 pts); Grupo II 
(D1+, aVL, 7 pts); Grupo III (D1, aVL, 4 pts). Os valores médios das variáveis clínicas 
e eletrofisiológicas foram comparadas entre os grupos através do teste ANOVA e as 
proporções entre os grupos comparadas através do teste exato de quiquadrado de 
Pearson. Resultados: Os grupos não diferiram em relação a idade (GI 55 ± 13; GII 56 
± 13; GIII 51 ± 16 P = 0,79), presença de síncope (GI 63%; GII 57%; GIII 50% P = 1,0) 
e aos DCIV (BRD, BRD+BDAS ou BRD+BDPI) (GI BRD+BDAS 54%; GII BRD+BDAS 
71%; GIII BRD+BDAS 100% P = 0,45). Todavia, o Grupo III (D1, aVL) apresentou pior 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) em relação ao GI (GI FE 51%, GII FE 
34% e GIII FE 36%, P = 0,007) e tendência a maior duração do QRS (GI 146 ± 13 ms,  
GII 155 ± 7 ms e GIII 162 ± 30 ms P = 0,08) e duração do intervalo PR (GI 185 ± 43 ms,  
GII 168 ± 25 ms e GIII 225 ± 34 ms P = 0,09). Quanto as variáveis eletrofisiológicas 
não houve diferença na proporção de indução de TVS e análise da função sinusal. 
Entretanto, o Grupo III apresentou maior intervalo HV (GI 52 ± 13 ms; GII 47 ± 8 ms 
e GIII 71 ± 13 ms P = 0,01) e maior proporção de pts com HV > 55 ms (GI 24%%, GII 
14% e GIII 100%, P = 0,005). O valor preditivo positivo (VPP) da ausência de onda S 
em D1 e aVL em identificar pts com BRD com HV > 55 ms foi de 100%. Conclusão: 
Nos pts com CCC, a presença de BRD nas derivações précordiais com ausência de 
onda S em D1 e aVL relacionase com anormalidade mais grave da condução pelo 
sistema HisPurkinje, achado compatível com a hipótese de associação de BRE mas
carado. Estas alterações ECG podem ser úteis na estratificação de pts com risco au
mentado de bloqueio atrioventricular total ou na identificação de candidatos a terapia 
de ressincronização cardíaca.
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ANÁLISE DE 113 GESTAÇÕES EM PORTADORAS DE ARRITMIAS PRIMÁRIAS HE
REDITÁRIAS  É SEGURO? REGISTRO EM CENTRO DE ARRITMIAS GENÉTICAS

RENNER AUGUSTO RAPOSO PEREIRA; FRANCISCO DARRIEUX; LUCIANA 
SACILOTTO; DANIEL MOREIRA COSTA MOURA; MARTINA BATTISTINI 
PINHEIRO; TAN CHEN WU; THALIA TRIELLI; MIRELLA FACCIN; DENISE HACHUL; 
MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA

UNIDADE CLÍNICA DE ARRITMIAS CARDÍACAS DO NCCAC - INSTITUTO DO 
CORAÇÃO (INCOR) - HCFMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL

Introdução: Gestantes com arritmias primárias hereditárias (APH) apresentam 
maior risco de arritmia ventricular, particularmente a síndrome do QT longo (SQTL) 
no parto e puerpério. Objetivos: Avaliação de desfechos cardiovasculares e obs
tétricos em gestantes com APH. Metodologia: Estudo observacional descritivo. 
Aná lise retrospecti va das gestações (G) de portadoras de APH, incluindo síndrome 
de Brugada (SB), síndrome do QT longo (SQTL), taquicardia ventricular polimórfica 
catecolaminérgica (TVPC) e displasia arritmogênica do ventrículo direito (DAVD). 
Foram avaliados: idade ao engravidar, desfechos obstétricos, idade gestacional no 
parto, tipo de parto, sintomas, uso de cardiodesfibrilador implantável (CDI) e uso de 
fármacos. Realizouse distribuição de frequência absoluta e relativa, para variáveis 
qualitativas, e mediana e desviopadrão, para quantitativas. Resultados: En trevis
tadas 50 pacientes, sendo 25 (50%) SQTL, 16 (32%) SB, 7 (14%) TVPC e 2 (4%) 
DAVD. Destas, 40 (80%) referiram ao menos uma gravidez (mediana de idade ao en
gravidar 24 anos, DP +5,8). Foram contabilizadas 113 G, sendo 93 (82,3%) a termo, 
9 (7,9%) prétermo, 1 (0,9%) póstermo, 8 (7,0%) abortamentos e 2 (1,8%) natimortos. 
Dentre os 8 abortamentos, foram 5 espontâneos, 2 induzidos sem indicação médica 
e 1 terapêutico (gravidez ectópica). Óbitos fetais por complicação obstétrica (OFCO), 
incluindo abortos espontâneos e natimortos, ocorreram em 7 G (6,3%). Síncope foi 
relatada em 12 G (10,6%). Nas G com síncope, os OFCO foram mais frequentes em 
relação àquelas sem síncope (25% vs. 4,1%, P < 0,05). Ocorreram 3 óbitos neonatais 
(2,9%) e 1 óbito pósneonatal (0,9%). O diagnóstico de APH era conhecido em apenas 
14 G (12,3%). Betabloqueador foi utilizado em 5 G com SQTL (8,7%) e 4 com TVPC 
(18,1%). Atualmente, 12 pacientes têm CDI (24%). Foram registradas 4 G em usuárias 
de CDI: zero OFCO e 1 terapia inapropriada. A ocorrência de OFCO foi inferior na 
TVPC em relação às demais APH (zero em 21 G). Parto cesáreo foi realizado em 
30% das G, por indicação obstétrica. Conclusão: A maioria das G associadas a APH 
ocorreu sem complicações. Entretanto, OFCO foram mais frequentes em G com 
síncope, sinalizando provável fator de risco. Tais dados corroboram maior atenção 
prénatal e periparto, incluindo manejo terapêutico das APH, devido ao potencial risco 
gestacional.
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REGISTRO OBSERVACIONAL E COMPARATIVO ENTRE DABIGATRANA E RI VA
ROXABANA EM 583 PACIENTES COM FIBRILAÇÃO ATRIAL NÃOVALVAR EM 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO. ASPECTOS DE SEGURANÇA, EFI CÁ
CIA E INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO

FRANCISCO DARRIEUX; DENISE HACHUL; TALITA AYRES BARBOSA; LUCIANA 
SACILOTTO; MARTINA BATTISTINI PINHEIRO; TAN CHEN WU; MIRELLA FACCIN; 
PEDRO VERONESE; THALIA TRIELLI; MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA

INCOR - HCFMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL

Introdução: Os novos anticoagulantes orais (NOACs) foram recentemente in cor 
porados no tratamento da FA NãoValvar, dentre eles a Dabigatrana (Db) e a Ri
varoxabana (Rv). Há poucos registros de seguimento e comparativos entre os NOACs. 
Objetivos: Registrar o tempo de uso dos NOACs estudados até a sua interrupção. 
Outros objetivos foram: descrever a experiência do serviço com os NOACs (Db e Rv) 
e analisar sua segurança e eficácia. Metodologia: Foram incluídos de modo pros
pectivo e consecutivo pacientes com FA e Flutter (Flt) paroxísticos ou persistentes 
com indicação para uso de ACO e com dificuldade de uso da warfarina. A Db foi 
introduzida a partir de 03/2012 e a Rv a partir de 02/2013, ambas após sua aprovação 
para uso clínico no Brasil. Os pacientes receberam orientação das características dos 
medicamentos e de seu uso por enfermeira de pesquisa, com consultas a cada 60 
dias, momento em que recebiam a medicação e era registradas a aderência, ef. colat,, 
ev. adversos, além de possíveis embolias. Foram incluídos os pcts com tempo mínimo 
de 60 dias da inclusão no estudo. As características quantitativas foram apresentadas 
com uso de medidas resumo (média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo) e 
as qualitativas descritas com uso de frequências absolutas e relativas. O tempo de 
uso das medicações estimado com uso da função KaplanMeier e comparados os 
tempos de continuidade da medicação com uso do teste logrank. Resultados: Foram 
seguidos 583 pacientes (FA: 87%; Flut: 13%), 56% homens, com idade média de 
65,4a (DP = 15,4); 294 (55,9%) com FA/flut persistentes/permanentes e 223 (44,1%) 
paroxísticos. O escore médio de CHADS2 foi de 2,6 (DP = 1,4) e de HASBLED de 
1,1 (DP = 1,1). A Db foi utilizada em 350 (60%,) pcts e a Rv em 233 (40%). Eventos 
adversos ocorreram em 10,3% dos pcts, 6,3% com necessidade de interrupção, em 
seguimento médio de 503 dias (DP = 346) com Db e de 288 dias (DP = 262) com 
Rv. Não houve diferença nos resultados entre os dois NOACs (p = 0,817). Houve 2 
casos de sangramento com transfusão de sangue em ambos os grupos e nenhum 
caso de AVC. Conclusões: A Db e a Rv foram bem toleradas em longo prazo, com 
taxa de interrupção menor que a observado nos estudos originais. A boa tolerância 
permitiu a utilização de ambas as medicações de forma eficaz, com baixa ocorrência 
de acidentes hemorrágicos graves e de eventos embólicos.
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FLUTTER ATRIAL EM CRIANÇAS: UMA RARA CONDIÇÃO CLÍNICA E IM POR
TÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL COM SÍNDROMES GENÉTICAS ES
PECÍFICAS

NATÁLIA QUINTELLA SANGIORGI OLIVETTI; FRANCISCO DARRIEUX; LUCIANA 
SACILOTTO; XIMENA FERRUGEM ROSA; TAN CHEN WU; MARTINA BATTISTINI 
PINHEIRO; NARA BURITI; SISSY MELO; DENISE HACHUL; MAURICIO IBRAHIM 
SCANAVACCA

INCOR, SÃO PAULO - SP - BRASIL 

Introdução: As arritmias atriais são muito incomuns em crianças sem cardiopatia 
estrutural. Dentre elas, o flutter atrial (FL) é excepcionalmente raro, especialmente 
quando apresenta resposta ventricular (RV) baixa, na ausência de fármacos cro
no trópicos negativos ou tônus vagal exacerbado, sugerindo doença subjacente 
do sistema de condução. Relatos: Caso clínico 1 Paciente do sexo masculino, 
aos 6 anos teve síncope ao correr, sem pródromos, com abalos tônicos. O Holter 
demonstrou ritmo de FL e pausas frequentes, a mais longa de 1,9 segundos. Após 
tentativa de cardioversão elétrica saiu em ritmo juncional, com sintomas de tontura 
e pausas de até 5,8 segundos. Houve recusa familiar do estudo eletrofisiológico e 
após 4 anos de seguimento permanece assintomático. Caso Clínico 2 Paciente de 
26 anos, sexo masculino, em acompanhamento desde a infância por FL, apresentava 
hipoplasia do 1° quirodáctilo e ausência do movimento de pronosupinação dos mem
bros superiores sem alterações estruturais cardíacas. Mantémse assintomático, 
em FL, desde a infância, em seguimento ambulatorial. Discussão: O prognóstico 
e a história natural do FL na infância não são bem conhecidos, devido à raridade 
da apresentação. O tratamento farmacológico é um desafio, pois os fármacos tanto 
podem precipitar taquicardias rápidas como podem causas bradicardias. Relatamos 
dois casos de FL com condução AV variável em jovens, com RV baixa, condição que 
deve alertar para diagnósticos diferenciais com doenças inflamatórias, infiltrativas, 
neuromusculares ou genéticas. No caso 1 não foi possível determinar uma patologia 
associada, porém, não afasta condições como a Síndrome de Brugada que pode se 
apresentar em crianças como FL com aparecimento da alteração eletrocardiográfica 
de Brugada somente após a adolescência. O caso 2 é compatível com a Síndrome 
de HoltOram, na qual a mutação no gene TBX5, de herança autossômica dominante 
com alta penetrância e expressão variável, causa taquicardias atriais associadas a 
bloqueios atrioventriculares, defeito estrutural cardíaco (CIA osteum secundum) e dos 
membros superiores acometendo principalmente estruturas da margem radialsendo a 
alteração mais típica o polegar trifalangeano. Esses relatos reforçam a importância de 
um olhar diferenciado para o fenótipo de síndromes genéticas raras.
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REGISTRO PROSPECTIVO MULTICÊNTRICO PARA AVALIAÇÃO DA EFETIVI
DADE E SEGURANÇA DE DISPOSITIVOS CARDÍACOS ELETRÔNICOS IMPLAN
TÁVEIS ALIADO À CRIAÇÃO DE UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO DE 
EVENTOS ADVERSOS
KATIA REGINA DA SILVA; LUCAS BASSOLLI DE OLIVEIRA ALVES; TATIANA 
SATIE KAWAUCHI; ISABELA DA COSTA MAURINO; GIOVANNA MELO; PATRICIA 
ARISTIMUNHO; JOSÉ MÁRIO BAGGIO JR.; MARCOS FIGUEIREDO PENA; 
MARTINO MARTINELLI FILHO; ROBERTO COSTA

INSTITUTO DO CORAÇÃO (INCOR) DO HCFMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL

Introdução: A utilização de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis (DCEI) 
não é isenta de riscos. Eventos adversos (EA) podem ocorrer em decorrência do 
procedimento cirúrgico, do mal funcionamento do DCEI, ou ainda, devido condições 
clínicas ou tratamentos adjuvantes. Objetivos: Implementar um registro prospectivo 
multicêntrico de DCEI, com a finalidade de caracterizar: o perfil demográfico e clínico 
dos pacientes; o perfil dos procedimentos cirúrgicos; a taxa de EA e óbitos, no pe
rioperatório e seguimento tardio. Métodos: Estudo multicêntrico, realizado em dez 
centros de cardiologia do Brasil. A infraestrutura do registro contempla dois sistemas 
informatizados: (1) REDCap (Research Electronic Data Capture); (2) Sistema de 
monitoramento de EA, desenvolvido especificamente para essa proposta. Desfechos: 
EAs e óbitos, avaliados por dois especialistas independentes. Foram empregados os 
testes t de Student e Quiquadrado para avaliar a associação dos desfechos com as 
características dos pacientes. Resultados: De Jan/14 a Jun/15 foram incluídos 2763 
pacientes. As principais variáveis estudadas mostraram: idade = 66,5 ± 17,3; sexo 
masculino = 52,4%; FEVE = 50,6 ± 16,4; CF NYHA I e II = 69,9%; doença cardíaca 
isquêmica = 14,3%; doença de Chagas = 14,9%; presença de fibrilação atrial (FA) =  
19,3%; comorbidades associadas = 90,2%; implante inicial = 55,3%; reoperação = 
44,7%; marcapasso (MP) = 71,7%; cardiodesfibrilador implantável (CDI) = 14,2; 
terapia de ressincronização cardíaca (TRC) = 8,2%; TRC com CDI = 6,0%. Foram 
reportados 197 (7,1%) EAs no perioperatório e 367 (13,3%) no seguimento de 1, 
6 e 12 meses. Destes, 30,3% foram considerados definitivamente relacionados ao 
pro cedimento/DCEI. A taxa de mortalidade foi de 1,2% no perioperatório e de 1,8% 
no seguimento tardio. Os fatores associados com a ocorrência de EA ou óbitos 
foram: idade mais avançada (P = 0,01), CF NYHA IV (P < 0,01), presença de FA 
(P = 0,016), múltiplas comorbidades (P = 0,03), disfunção ventricular (P < 0,01), TRCMP 
(P < 0,01) e procedimentos de reoperação (P < 0,01). Conclusão: Esses resultados 
podem contribuir para a melhor compreensão do perfil dos portadores de DCEI 
em regiões distintas do Brasil, assim como, das taxas de EAs e óbitos no período 
perioperatório e no seguimento tardio. Os fatores de risco identificados confirmam a 
maior gravidade de uma parcela representativa dos portadores de DCEI.
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ANÁLISE EXPLORATÓRIA DA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES SUBMETIDOS 
A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ARTIFICIAL

GIOVANNA MELO; TATIANA SATIE KAWAUCHI; LUCAS BASSOLLI DE OLIVEIRA 
ALVES; ISABELA DA COSTA MAURINO; KATIA REGINA DA SILVA; IGOR 
MACHADO; VERIDIANA ANDRADE; CARLOS LIMA; MARTINO MARTINELLI 
FILHO; ROBERTO COSTA

INSTITUTO DO CORAÇÃO (INCOR) DO HCFMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL

Introdução: A qualidade de vida (QV) é um dos desfechos reportados pelos pacientes 
mais utilizado em estudos clínicos. Em nosso meio, não dispomos de informações sobre 
a influência do tipo de dispositivo eletrônico implantável (DCEI) e do tipo de procedimento 
realizado sobre os escores de QV. Objetivos: Avaliar a QV de pacientes submetidos a 
procedimentos cirúrgicos em estimulação cardíaca artificial com a finalidade de identificar 
a influência do tipo de DCEI e do tipo de procedimento cirúrgico sobre os escores de 
QV. Métodos: Tratase de uma análise exploratória de um estudo multicêntrico que 
incluiu pacientes adultos submetidos a primeiro implante ou reoperação de DCEI. A QV 
foi avaliada no período préoperatório pelos questionários SF36, Minnesota e Aquarel. 
Análise univariada foi utilizada para avaliar a associação dos escores de QV com as 
características demográficas, clínicas e cirúrgicas, considerando o nível de significância 
de 5%. Resultados: De maio/14 a maio/15 foram avaliados 360 pacientes. A idade 
média foi de 62 ± 16 anos e a maioria dos pacientes era do sexo feminino (53,9%). A 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) era 49 ± 18% e a maioria dos pacientes 
(80%) apresentava classe funcional III pela New York Heart Association (NYHA). 
Implante inicial foi realizado em 185 pacientes (52%) e procedimentos de reoperação 
foram realizados em 174 (48%), sendo: 66,0% marcapasso; 18,5% CDI e 15,4% terapia 
de ressincronização cardíaca (TRC). Fibrilação atrial (FA) esteve presente em 20% dos 
indivíduos. Os fatores associados a melhores escores de QV encontramse na Tabela 
abaixo. Conclusão: Sexo masculino, ausência de cardiopatia estrutural, CF NYHA I e II, 
ausência de FA, procedimentos de reoperação e ser portador de CDI foram fatores 
associados a melhores escores de QV na população estudada.
Processo CNPq 401317/20137

Fatores Melhores escores nos questionários/domínios
Sexo masculino SF 36  Sumário físico e mental (P = 0,001); Aquarel  Dor torácica (P = 0,032), Dispneia (P = 0,001), 

Arritímia (P = 0,002) 

Sem cardiopatia estrutural Minnesota  Componete físico (P < 0,05); Aquarel  Dispneia (P < 00,5), Arritmia (P < 0,05).

CF NYHA I eII Todos os questionários e domínios (P = 0,001) 

Ausência de FA Aquarel  Arritmia (P = 0,022) 

Reoperação Todos os questionários e domínos (P = 0,001), exceto sumário mental do SF36

CD SF 36  Sumário físico (P = 0,004); Aquarel  Dor torácica (P = 0,001), Dispneia (P = 0,003) 
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A RESSINCRONIZAÇÃO CARDÍACA NO TRATAMENTO DA CARDIOMIOPATIA IN
DUZIDA POR MARCAPASSO: RELATO DE CASO

LUÍS GUSTAVO SCOPIN; JOSÉ CARLOS PACHON MATEOS; JUAN CARLOS 
PACHON MATEOS; REMY NELSON ALBORNOZ; EUSÉBIO RAMOS SANTOS 
FILHO

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

Introdução: A estimulação ventricular direita pode provocar dilatação das câ ma
ras cardíacas, mesmo em pacientes com corações estruturalmente normais. Pro
va velmente, isso se deve ao dissincronismo elétrico e mecânico provocado pelo 
marcapasso. A incidência da cardiomiopatia dilatada induzida pelo marcapasso po
de chegar a 20%. Fatores preditores ao aparecimento da cardiomiopatia ainda não 
estão totalmente esclarecidos e a ressincronização biventricular é uma interessante 
opção de tratamento. Caso clínico: A.B.N, sexo feminino, 77 anos, foi submetida 
ao implante de marcapasso bicameral em 2005 por BAV 2º grau Mobitz II, BRE e 
síncope. Previamente ao implante, foi realizado ecocardiograma, que mostrou co ração 
estruturalmente normal (Ao: 27; AE: 24; VE: 48/34; septo: 09; po: 09; FE: 55%; PSAP: 
40). A paciente evoluiu com piora da classe funcional e 07 anos após o procedimento 
mantinha IC CF IIIIV. Novo ecocardiograma transtorácico foi solicitado, sendo 
diagnosticado dilatação importante das câmaras cardíacas, com disfunção ventricular 
severa e insuficiência mitral moderada (Ao: 27; AE: 49; VE 72/63; septo: 09; parede 
pp: 09; FE: 28%). Foi proposto up grade para ressincronizador biventricular. Houve 
redução de 60 ms do complexo QRS estimulado, passando de 200 para 140 ms  
com estimulação biventricular simultânea. Após 01 ano, a paciente apresentou me
lhora significativa dos sintomas. Novo ecocardiograma transtorácico nos mostrou 
remodelamento reverso do ventrículo esquerdo, com normalização da fração de ejeção 
(Ao: 28; AE: 38; VE 60/38; septo: 10; pp: 10 mm; FE: 63%). Discussão: A CMiMP é 
definida como queda de 10% da fração de ejeção após implante do dispositivo, re
sultando em um valor da fração de ejeção inferior a 50%. Estudos recentes mostraram 
que a CMiMP pode ser prevenida e tratada com o ressincronizador biventricular. Essa 
abordagem sugere que o dissincronismo, decorrente da ativação tardia de algumas 
regiões do ventrículo esquerdo, tenha papel decisivo na origem desta patologia. No 
caso clínico apresentado, após a estimulação biventricular simultânea houve redução 
de 60 milissegundos na duração do complexo QRS (200 para 140 milissegundos). 
Isso, certamente, foi fator determinante no remodelamento reverso do ventrículo 
esquerdo, com normalização da fração de ejeção e controle do sintomas.
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ANALISE DO HOLTER DE 24HS EM PACIENTES COM AVE PRÉVIO SEM ETIO
LOGIA DEFINIDA

REGINA COELI MARQUES DE CARVALHO; MELISSA DANTAS JOVENTINO; 
DANIEL BRUNO RIOS; LUIZA BEZERRA SOARES

HGF, FORTALEZA - CE - BRASIL

Introdução: A atividade eletrica atrial através da analise do Holter faz parte da in
ves tigação diagnóstica dos acidentes vasculares encefálicos isquemico (AVEI). A 
correlação do AVIE com a fibrilação atrial,como fonte emboligenica já é bem do cu
mentada mas a de instabilidade eletrica atrial de alta frequencia com surtos de ta
quiarritmias atrias vem sendoassociada com o fenomeno tromboembolico encefálico. 
Objetivo: Analisar os achados de Holter em pacientes com AVE prévio. Metodologia: 
Sessenta e quatro (64) pacientes com história prévia de AVEI realizaram o Holter para 
investigar a frequencia de FA. Foram utilizados o sistema digital de Holter (Cardios) e 
eletrodos bipolares de três canais. Os registros foram considerados como negativos 
os que não apresentavam qualquer anormalidade eletrocardiográfica, significativa, ao 
Holter. Resultados: Os registros eletrocardiográficos foram de boa qualidade técnica. 
A média da faixa etária dos pacientes foi de 59 anos,com vinte e três pacientes 
do sexo feminino (35,9%) e 41 (64%) do sexo masculino. Dezessete dos registros 
(26%) apresentaram TSVP, 36 (56%) ectopias supraventriculares e em 11 (17%) não 
apresentaram quaisquer anormalidades significativas ao Holter. Não houve registro, 
em nenhum dos pacientes, da presença de FA ou de flutter atrial. Conclusão: No total 
dos 64 pacientes com história prévia de AVE encontrarmos em 53 (82%) a presença 
de atividade elétrica anormal atrial. A presença de ectopias supraventriculares e/ou 
de episódios de taquicardias supraventriculares podem estar correlacionados com o 
evento tromboembólico cerebral.
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DIVERGÊNCIA ENTRE O INTERVALO AV ÓTIMO OBTIDO POR ECOCAR DIO GRA
FIA E O DEFINIDO POR ALGORITMO ELETRÔNICO

ANDRES DI LEONI FERRARI1; RENATO LEANDRO MATTAR VALENTE2; ANIBAL 
PIRES BORGES3; RICARDO MEDEIROS PIANTA4; FABIO MICHALSKI VELHO5; 
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Introdução: Em pacientes com marcapasso (MP) por Doença do Nó Sinusal (DNS), 
a programação adequada do intervalo atrioventricular (iAV) é fundamental a uma 
boa resposta clínica e funcional. Para tornar viável a otimização do iAV na prática, 
fabricantes de MP oferecem algoritmos que o fazem de forma automática. Entretanto, 
embora validados, ainda são escassas as evidências de benefício em diferentes 
contextos clínicos. Métodos: Estudo transversal comparando o iAV calculado pelo 
algoritmo QuickOpt™ (St. Jude Medical) com o iAV ótimo definido por ecocardiografia 
em pacientes portadores de bloqueio AV (BAV) de 1º grau e com MP por DNS. Para 
todos, em repouso, foi realizada a análise pelo QuickOpt™. A seguir, foi programada 
a estimulação atrial em 10 bpm acima da frequência cardíaca basal intrínseca, e 
prolongado o iAV até o máximo programável permitindo condução AV espontânea 
(ApVs). Após, o iAV foi reduzido de 20 em 20 ms, sendo obtidos por ecocardiografia 
os valores da integral da velocidade de fluxo na via de saída do VE (VTi) para cada 
iAV. Com este processo, definimos como iAV ótimo aquele que gerou o maior VTi. 
Estabelecido o iAV ótimo, este foi comparado ao obtido pelo QuickOpt™ utilizando
se o teste T para amostras pareadas e o do coeficiente de correlação de Pearson. 
Resultados: Em todos os 33 pacientes estudados, o iAV programado pelo QuickOpt™ 
foi mais curto do que o iAV basal (gerando 100% de “pace” ventricular) e do que o 
definido pelo método ecocardiográfico, que, por sua vez, obteve o iAV ótimo com valor 
igual ao basal (QRS intrínseco) em 15 pacientes (45%). A média do iAV ótimo por 
ecocardiografia foi de 255,8 ± 54,7 ms, e pelo QuickOpt™ de 164,6 ± 15,4 ms. O teste T 
pareado mostrou que os valores fornecidos pelos dois métodos foram diferentes entre 
si (P < 0,001). O VTi com iAV programado pelo QuickOpt™ foi medido em 24 pacientes 
(média de 17,9 ± 3,8 cm), sendo significativamente inferior (P < 0,001) ao VTi com iAV 
ótimo por ecocardiografia no mesmo grupo (média de 21,0 ± 3,9 cm). Conclusões: 
Nesta população, o iAV determinado pelo QuickOpt™ foi diferente e com resultado 
hemodinâmico inferior ao iAV ótimo definido por método ecocardiográfico tradicional 
e laborioso. Embora validado com base em pequenos estudos e potencialmente de 
grande utilidade, há necessidade de mais estudos testando o algoritmo ou, ainda, de 
seu refinamento pela fabricante.
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ESTUDO COMPARATIVO DE ESTRATÉGIAS PARA PREVENÇÃO DE LESÕES 
ESO FÁGICAS E PERIESOFÁGICAS APÓS ABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL
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Introdução: Embora seja uma ocorrência rara, o desenvolvimento de fístulas átrio
esofágicas (FAE) é a segunda complicação responsável por morte relacionada à abla
ção de Fibrilação Atrial (FA). Consensos atuais não orientam recomendações definiti
vas para prevenção de lesões esofágicas, consideradas precursoras de FAE. O objetivo 
deste trabalho foi comparar a incidência de lesões esofageanas/periesofageanas 
em pacientes submetidos à ablação de FA, utilizando três diferentes estratégias de 
proteção esofágica. Método: No período de outubro/2012 a julho/2014, 45 pacientes, 
portadores de FA paroxística ou persistente há menos de um ano, foram submetidos 
à primeira ablação percutânea de FA. Ablação circunferencial com isolamento elétrico 
das veias pulmonares, com cateter de ablação 8 mm, foi realizada. Os pacientes 
foram randomizados para uma de três estratégias de proteção de lesões esofágicas: 
Grupo I  aplicações de radiofrequência (RF) na parede posterior do átrio esquerdo 
(PPAE) com limite fixo de energia, 30 W, e sem monitorização esofágica; Grupo II  
aplicações de RF na PPAE com energia limitada pela temperatura esofágica, até 50 
W; Grupo III  aplicações de RF na PPAE com limite fixo de energia, 50 W, durante 
resfriamento esofágico contínuo. Resultados: As características basais foram similares 
nos três grupos, com exceção da distância átrioesofágica préablação, medida pela 
ecoendoscopia, que foi menor no Grupo III (GI = 3,9 mm ± 0,4; GII = 3,9 mm ± 0,5; 
GIII = 3,4 mm ± 0,4, p = 0,002). Nas ecoendoscopias pósablação, foram encontradas 
04 lesões esofágicas/periesofágicas. Todos os casos de lesões ocorreram no grupo de 
resfriamento esofágico (P = 0,008). Esses pacientes tiveram maiores valores de média 
de potência nas aplicações realizadas na parede posterior das veias pulmonares 
esquerdas (potência média cateter = 48,8 W vs 37,7 W no grupo sem lesão, p = 0,013). 
Conclusão: O uso da estratégia de resfriamento esofágico durante ablação de FA foi 
ineficaz como estratégia preventiva de lesões esofágicas/periesofágicas na população 
estudada, quando comparada às estratégias de aplicações de radiofrequência com 
baixa energia ou de energia limitada pela temperatura esofágica.
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ESTIMULAÇÃO VENTRICULAR ESQUERDA MELHORA A QUALIDADE DE VIDA E 
CAPACIDADE FUNCIONAL DE PACIENTES COM BRADIARRITMIAS: 12 MESES 
DE SEGUIMENTO DO ESTUDO SAFELV PACE
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ROBERTO COSTA
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Introdução: A hipótese deste estudo é que a estimulação unifocal ventricular es
querda (VE) pelo seio coronário é segura e pode proporcionar melhores benefícios 
na qualidade de vida (QV) e na capacidade funcional de pacientes com bradiarritmias.
Objetivos: Avaliar os efeitos da estimulação unifocal do VE pelo seio coronário, em 
comparação à estimulação convencional do ventrículo direito (VD), na QV e capacidade 
funcional de pacientes com bradiarritmias. Métodos: Estudo clínico randomizado e 
simplescego. Foram incluídos pacientes adultos com indicação de marcapasso 
(MP) convencional devido bradiarritmias e função ventricular sistólica ≥ 0,40. A ran-
domização aleatória (Grupo VD vs Grupo VE) ocorreu antes do procedimento. Foram 
utilizados os questionários SF36, Aquarel e Minnesota, aplicados em três momentos: 
préoperatório, 6 e 12 meses após o implante. A capacidade funcional foi avaliada 
pelo teste de caminhada de seis minutos (TC6m), nos momentos basal e 6 meses 
pósimplante. Os desfechos do estudo foram: melhora na QV aos 6 e 12 meses de 
seguimento e melhora na capacidade funcional. Foi empregada análise univariada, 
considerando o nível de significância de 5%. Resultados: De jun/12 a jan/14 foram 
incluídos 91 pacientes, sendo 56 (61,5%) no grupo VD e 35 (38,5%) no VE. As 
características basais dos pacientes dos dois grupos foram similares (P = NS). As 
prin cipais variáveis estudadas mostraram, respectivamente, para os grupos VD e VE: 
idade = 64,6 ± 11,9 e 68,4 ± 9,2 anos; sexo masculino = 42,8 e 45,7%; CF IC NYHA III =  
80,3 e 77,1%; FEVE = 58,8 ± 8,1 e 61,1 ± 4,3%. A despeito de ter ocorrido melhora 
significativa nos escores de QV nos dois grupos, o grupo VE apresentou escores 
significativamente melhores nos domínios: SF 36 Sumário Físico (P = 0,005); SF 36 
Sumário Mental (P = 0,020); Minnesota  Componente Físico (P = 0,037); Minnesota   
Componente Emocional (P = 0,001). Nos dois grupos foi observado aumento sig
nificativo na distância caminhada entre os momentos basal e 6 meses (VD = 406,4 
para 418,4 metros; VE = 400,4 para 422,7 metros; P = 0,035). Conclusão: Os re
sultados desse estudo mostram que houve melhora na QV e capacidade funcional 
independente do sítio de estimulação ventricular. Entretanto, os pacientes do grupo VE 
apresentaram escores de QV significativamente maiores do que os pacientes do VD.

480
ÁREA MÉDICA - ESTIMULAÇÃO CARDÍACA

EFEITO DE CHOQUE TERAPÊUTICO DE CARDIODESFIBRILADOR EXTERNO, 
NO LIMIAR DE COMANDO DE PORTADORES DE DISPOSITIVOS CARDÍACOS 
ELETRÔNICOS IMPLANTÁVEIS
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Introdução: A utilização de choques terapêuticos externos (CE) em portadores de 
dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis (DCEI), seja por cardiodesfibrilador 
automático (DEA) ou convencionais, além dos potenciais danos ao gerador, tem vul
nerabilidade crítica na interface eletrodo coração, manifesta por alteração do limiar 
de comando (LC). Em que pese a melhora dos circuitos de proteção dos DCEI e da 
tecnologia dos eletrodos, a interconexão entre o artificial e o biológica persiste. As 
informações da literatura são controversas, desde alterações dos limiares pós choque, 
com necessidade de substituição de eletrodo, como outras que não de monstram al
terações. A utilização da CE é rotineira, não só em hospitais, mas também por leigos e 
em áreas públicas. Com o aumento de usuários de DCEI e maior utilização dos DEA, 
a ocorrência CE em portadores de dispositivos deve ser melhor analisada. Objetivo: 
Avaliar em portadores de DCEI a variação do LC ventricular após choque terapêutico 
de taquiarritmias supraventricular. Métodos: Entre julho de 2009 a maio de 2015, 
de foram avaliados 11 paciente pacientes, portadores de DCEI, em 12 episódios de 
arritmias atriais (11 Fibrilação e 1 taquicardia), tratados com CE. Após os cuidados 
habituais, sem interferir na conduta clínica, foram submetidos a avaliação, não au
tomática, de LC imediatamente antes e após a terapia e seus valores comparados. 
Resultados: Nos 12 tratamentos foram utilizados energia de 200J e em três paciente 
carga adicional de 250J. Em uma terapia o formato de onda foi mono e nos demais 
bifásica. Em 11 pacientes os eletrodos utilizados eram Biotronik (4 Setrox S 60, 3 Safio 
S 60, 1 Setrox S 53, 1 Selox ST 60, 1 Linox SD 65/16), e um St Jude Medical (1646). 
O tempo de uso médio de implante foi de 31 (0 a 80) meses. A mediana da variação 
do Limiar foi 0 (0,1 a 0,1). Conclusão: Não houve variações significativas do LC 
ventricular após a terapia, no grupo avaliado.
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ESTIMULAÇÃO CARDÍACA PROVISÓRIA EM MODO AAI. UMA ALTERNATIVA 
SEGURA
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Introdução: O uso de eletrodos de marcapasso (MP) provisório para estimulação 
cardíaca temporária nas bradicardias sintomáticas está relacionado a uma incidência 
de complicações (perfuração; estimulação extracardíaca; tamponamento, aumento de 
limiar) superior aos eletrodos de MP definitivos, por serem eletrodos mais rígidos e 
exigirem repouso absoluto dos pacientes pelo risco de deslocamento. Ademais, como 
são implantados no ventrículo direito promovem dissincronia atrioventricular. Relato 
de caso: Dois paciente com bradicardia sinusal sintomática submetidos a estimulação 
atrial provisória (AAI) com o uso de eletrodos de MP definitivo de fixação ativa po
sicionados no átrio por técnica transvenosa. A condução atrioventricular foi avaliada, 
sendo que os dois pacientes apresentavam condução 1:1 com estimulação até 120 ppm  
e QRS < 110 ms. O eletrodo foi conectado externamente a um gerador de MP definitivo 
programado em AAI e fixado sobre a pele do tórax do paciente. Essa técnica permitiu a 
deambulação do paciente e a estimulação fisiológica com sincronismo atrioventricular. 
O primeiro paciente permaneceu sob estimulação temporário por 17 dias até a resolução 
de cardite lúpica após pulsoterapia e o segundo paciente per maneceu por 19 dias até 
o implante do marcapasso definitivo. Os limiares de sensibilidade e de captura se 
mantiveram estáveis durante todo o período. Conclusão: A estimulação provisória em 
modo AAI, utilizando eletrodos de MP definitivo de fixação ativa é segura, fisiológica e 
permite um maior conforto aos pacientes com doença do nó sinusal.
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ESTIMULAÇÃO CARDÍACA PROVISÓRIA COM ELETRODO DE MARCAPASSO 
DEFINITIVO. UMA ALTERNATIVA SEGURA
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Introdução: O uso de eletrodos de marcapasso (MP) provisório para estimulação 
car díaca temporária nas bradicardias sintomáticas está relacionado a uma incidência 
de complicações (perfuração; estimulação extracardíaca; tamponamento, aumento 
de limiar) superior aos eletrodos de MP definitivos, por serem eletrodos mais rígidos 
e exigirem repouso absoluto dos pacientes pelo risco de deslocamento. Objetivo: 
Avaliar a segurança do uso de eletrodos de MP definitivo como forma de estimulação 
cardíaca temporária. Métodos: Foram avaliados retrospectivamente todo os pacientes 
submetidos a implante de MP provisório em nossa instituição entre janeiro e junho 
de 2015. Em todos os casos optamos pelo implante de MP provisório (MPP) com 
eletrodo de fixação ativa posicionados por técnica transvenosa. O eletrodo foi co
nectado externamente a um gerador de MP definitivo e fixado sobre a pele do tórax 
do paciente. Resultados: Neste período 5 paciente, 3 do sexo masculino, média 
de idade 53 anos (2483 anos), foram submetidos ao procedimento de implante de 
MPP com esta técnica. Dois apresentavam bradicardia sinusal sintomática e 3 BAVT. 
Os pacientes com bradicardia sinusal receberam implante de eletrodo no átrio e 
estimulação provisória em modo AAI. Os outros 3 receberam implante de eletrodo 
ventricular com estímulo em modo VVI. O tempo médio de uso foi de 14,2 dias (424 
dias). Essa técnica permitiu a deambulação do paciente durante o uso do MPP. Os 
limiares de sensibilidade e de captura se mantiveram estáveis durante todo o período. 
Conclusão: A estimulação provisória utilizando eletrodos de MP definitivo de fixação 
ativa é segura e permite um maior conforto aos pacientes.
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IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR EM GESTANTE COM CARDIOMIOPATIA 
HIPERTRÓFICA
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Introdução: A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é uma doença genética autossômica 
dominante. Caracterizase por graus variados de hipertrofia ventricular esquerda, 
podendo levar a IC diastólica, obstrução da via de saída do VE, arritmias atriais e ven
triculares. É considerada a principal causa de morte súbita cardíaca (MSC) em jovens. 
A estratificação de risco para um tratamento profilático eficaz tem sido um desafio 
clínico. Foram demonstrados fortes preditores de MSC: síncopesinexplicadas, história 
familiar de MSC, medida de parede do VE > 30 mm, TV e TVNS identificada ao holter, 
obstrução da via de saída do VE. A prevenção da MSC com o uso de cardioversor
desfibrilador automático (CDI) tem sido preconizada nestes casos. Existem poucos 
relatos de implante de CDI em gestantes, não havendo padronização para o pro ce
dimento nessa condição. O objetivo do presente relato é descrever o caso de uma 
paciente, com CMH e que foi submetida ao implante de CDI para prevenção de MSC 
no intercurso da gestação. Descrição do caso: HCS, 29 anos, gestante, com diag
nóstico prévio de CMH. Queixava présíncopes iniciadas há 3 meses. ECG: RS, SVE, 
BRD, inatividade elétrica em paredes lateral e inferior, alteração repolarização. O 
ecocardiograma mostrou CMH com septo ventricular de 20 mm, sem gerar gradientes 
patológicos na via de saída do VE. Holter de 24 horas detectou 2 episódios de TVNS, 
com 10 batimentos. Discutido o caso e baseado nas diretrizes brasileiras realizouse 
o procedimento de implante do CDI na 26 semana de getação, sob sedação venosa 
e anestesia local. O abdome das paciente foi protegido por manta de chumbo. Não foi 
realizado teste de desfibrilação. A gestação transcorreu sem anormalidades. Durante o 
parto, o ritmo cardíaco foi monitorado e as terapias de choque desligadas, voltandose à 
programação prévia do CDI após o procedimento. Conclusão: A identificação de TVNS 
ao holter justificou a indicação do uso de CDI neste momento, para prevenção primária 
de MS. O baixo risco de malformações congênitas pela radiação após o pri meiro 
trimestre da gestação, permitiu o uso da fluoroscopia para o implante do CDI, neste 
caso, sem gerar repercussões negativas para mãe e feto. A busca por novos critérios 
para prevenção primária de MSC em portadores de CMH tem motivado novos estudos 
clínicos, com intuito de selecionar melhor os pacientes candidatos a profilaxia com CDI.
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TRATAMENTO DA FIBRILAÇÃO ATRIAL PAROXÍSTICA COM RADIOFREQUÊNCIA 
FASEADA E CATETER DE ABLAÇÃO MULTIPOLAR  EXPERIÊNCIA INICIAL COM 
11 CASOS
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Introdução: O tratamento da fibrilação atrial paroxística (FAp) com isolamento das 
veias pulmonares (VPs) é uma terapia estabelecida para pacientes com fibrilação 
atrial paroxística (FAp) refratários a pelo menos uma droga antiarrítmica. A ablação 
convencional ponto a ponto é geralmente complexa e demorada, estimulando o de
senvolvimento de novas técnicas. Dentre essas, a utilização de radiofrequência (RF) 
faseada e cateter de ablação multipolar (CAMP) já vem sendo utilizada com sucesso 
mundialmente, sendo recentemente disponibilizada no Brasil. Objetivo: Descrever 
a experiência inicial com a utilização de RF faseada e CAMP para isolamento das 
VPs no tratamento da FAp. Método: Foram avaliados prospectivamente pacientes 
com FAp submetidos a ablação com CAMP de março a julho de 2015. Obtidos dados 
demográficos e ecocardiograma prévio. Os procedimentos foram realizados sob se
dação e heparinização plena com punção transeptal única, colocação de bainha 10,5F 
(Speed Cross, Medtronic) no átrio esquerdo (AE), realização de angiograma das VPs 
e ablação e confirmação do isolamento com CAMP (PVAC Gold, Medtronic), utili zando 
gerador de RF faseada (GENius, Medtronic). Foram avaliadas as características do 
pro cedimento, evolução clínica e eventos adversos sintomáticos. Resultado: Foram 
avaliados 11 pacientes com idade média de 48 anos (2766), sendo 1 paciente do sexo 
feminino (9,1%), IMC 28,8 (23,738,1), diâmetro do AE 39 mm (3149) e 8 pacientes 
(72,7%) com CHA2DS2VASc 01. Foram identificadas 42 VPs, das quais 39 (92,9%) 
foram abordadas (em 3 pacientes não foi possível alcançar a VP inferior direita). Todas 
as veias abordadas foram isoladas (100%) com média de 8 aplicações por VP (223). 
O tempo total de procedimento foi de 164 min (115255), após a punção transeptal 
foi de 135 min (100205), após o início das aplicações 113 min (75190) e o tempo 
total de fluoroscopia 40 min (2556). Todos encontramse assintomáticos com 54 dias 
de seguimento (4108), não apresentando nenhum evento adverso sintomático. Con
clusão: Os resultados iniciais sugerem que a ablação com radiofrequência fa seada e 
cateter de ablação multipolar é segura e eficaz para o tratamento da FAp.
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PERFIL DE PRESCRIÇÃO DE ANTICOAGULANTES ORAIS EM SERVIÇO PRI VA
DO ESPECIALIZADO
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Introdução: A fibrilação atrial (FA) é a arritmia sustentada mais comum, sendo res
ponsável por cerca de 20% dos acidentes vasculares cerebrais; a prevenção de 
eventos tromboembólicos é, portanto, motivo de constante preocupação na prática 
médica diária. Durante muitos anos a warfarina foi o anticoagulante oral (ACO) de 
eleição para o tratamento desse grupo de pacientes, contudo, a interação com outros 
fármacos, alimentos e a necessidade de manutenção do INR dentro de uma faixa 
terapêutica bastante estreita, dificultavam o controle adequado de alguns pacientes. 
Com o advento dos novos anticoagulantes (NOACS), atualmente denominados 
anticoagulantes de ação direta (DOACS), surge uma alternativa para a ACO na FA 
não valvar com benefícios, no mínimo, não inferiores à warfarina e a comodidade 
posológica.Objetivo: Avaliar o perfil da prescrição de ACO em serviço privado de 
arritmia cardíaca no cenário da FA nãovalvar. Métodos: Realizouse estudo re tros
pectivo com análise de dados na prescrição de ACO através de prontuário eletrônico 
desde janeiro de 2014 avaliando tipo e dose de anticoagulante, indicação, idade, 
eventos adversos e controle de INR em pacientes sob uso de warfarina. O médico, 
com a liberdade de escolha de qualquer ACO encaminha o paciente à enfermeira 
responsável que atua em palestras esclarecedoras, revisão de INR, documentação 
de eventos adversos ou mesmo orientações para cirurgias a serem realizadas, com 
supervisão do médico especialista do serviço. Resultados: De um total de 713 
pacientes 114 (15,99%) estavam com warfarina, 3 (0,42%) femprocumona, 75 (10,52%) 
apixabana, 308 (43,2%) rivaroxabana e 213 (29,87%) dabigatrana. A idade média dos 
pacientes nos grupos foi similar (mediana 69,6 anos) e a maior indicação para ACO 
foi no FA e com predominância do sexo masculino (mediana 60,06%). Conclusão: 
Demonstramos nesse trabalho que com o advento dos novos anticoagulantes orais 
há maior prescrição dos mesmos no cenário da FA nãovalvar refletindo a confiança 
dos cardiologistas especializados nos dados científicos como segurança e eficácia.
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RELATO DE SÍNDROME DO QT LONGO INDUZIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE CO
CAÍNA E ÁLCOOL

XIMENA FERRUGEM ROSA; NATÁLIA QUINTELLA SANGIORGI OLIVETTI; 
FRANCISCO DARRIEUX; LUCIANA SACILOTTO; TAN CHEN WU; MARTINA 
BATTISTINI PINHEIRO; DENISE HACHUL; MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA

UNIDADE DE ARRITMIAS CARDÍACAS DO NCCAC - INCOR - HCFMUSP, SÃO 
PAULO - SP - BRASIL

Introdução: O uso de cocaína está relacionado à indução de arritmias ventriculares 
potencialmente fatais, incluindo torsades de pointes. Alguns estudos demonstraram 
a capacidade dessa droga em aumentar o intervalo QT, efeito que pode ser po
ten cializado pelo álcool. Relato de Caso: Paciente do sexo feminino, 39 anos, se 
apresentou no ProntoSocorro com a queixa de síncope sem pródromos, associada a 
movimentos tônicoclônicos. Na admissão, relatou o uso de cocaína, ecstasy e álcool 
na noite anterior. Durante a avaliação, apresentou nova síncope, sendo evidenciado 
torsades de pointes, a qual foi revertida com sulfato de magnésio. No dia seguinte, 
o evento se repetiu, contudo, com instabilidade hemodinâmica, necessitando de 
desfibrilação. Os eletrocardiogramas em ritmo sinusal demonstraram o intervalo QT 
corrigido (QTc) prolongado, chegando a 661 ms. Relatou ainda que em 2008 teve 
quadro semelhante, também relacionado a abuso de entorpecentes, todavia re
vertido apenas com medicação. Diagnosticada como Síndrome do QT Longo, após 
a melhora clínica, recebeu alta, com QTc 464 ms, prescrição de propranolol e pla
nejamento de investigação genética. Discussão: O uso concomitante de álcool 
ocorre em 60 a 90% dos usuários de cocaína. Este simpaticomimético possui di
versos efeitos próarritmogênicos: bloqueia canais de sódio e de potássio do tipo 
IKr e aumenta a concentração de cálcio intracelular, gerando arritmia por atividade 
deflagrada. A metabolização da cocaína na presença do álcool transesterifica a mesma 
em seu homólogo etílico, o cocaetileno. Esse composto ligase de forma similar aos 
receptores dopaminérgicos com uma maior biodisponibilidade. Deste modo, pacientes 
possivelmente predispostos, como no caso relatado, em uso dessas drogas, podem 
manifestar alargamento do intervalo QT e torsades de pointes.
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ABLAÇÃO DA FIBRILAÇÃO ATRIAL PAROXÍSTICA ATRAVÉS DE UM ÚNICO CA
TETER MULTIPOLAR NO ÀTRIO ESQUERDO (PVAC)  ESTUDO PROSPECTIVO

FÁBIO KIRZNER DORFMAN; JOAO EDUARDO PICCIRILLO; CRISTIANO 
OLIVEIRA DIETRICH; RAFAEL DE BIASE ABT; EVANDRO SBARAINI; PAULO 
ALEXANDRE DA COSTA; VINICIUS FERREIRA DA CUNHA; ANTONIO CARLOS 
ASSUMPÇÃO; DALMO ANTONIO RIBEIRO MOREIRA

ICRESP, SÃO PAULO - SP - BRASIL

Introdução: O tratamento invasivo da fibrilação atrial (FA) tem como foco principal 
o isolamento elétrico das veias pulmonares (VPs) e as técnicas utilizadas para sua 
ablação foram desenvolvidas com este fim. Apesar da melhora nos resultados atuais, 
o longo tempo de procedimento desencorajava tanto o médico quanto o paciente. 
Objetivo: Avaliar o tempo de procedimento e a resposta do tratamento da ablação 
circunferencial através de um cateter de ablação multipolar na FA paroxística. 
Materiais e Métodos: No período entre maio a dezembro de 2014 realizamos 
16 ablações com a técnica de isolamento das VPs utilizando o cateter de ablação 
circunferencial. Eram do sexo masculino 12/16 (75%), feminino 4/16 (25%), idade 55,6 
± 14,32, tamanho de àtrio esquerdo 35 ± 6,11, escore CHADSVASC 1,53 ± 0,93 e o 
tempo médio de followup foi de 3,18 ± 1,93 meses. Todos os pacientes tinham a forma 
paroxística, refratários a amiodarona e/ou propafenona, em regime de anticoagulação 
e realizavam o ecocardiograma transesofágico antes do procedimento. Uma única 
punção transeptal era feita para alcançar a cavidade atrial esquerda, na sequência 
faziamos a atriografia e, logo após, introduziamos pela bainha o cateter circular 
multipolar que era posicionado no ântro de cada veia ablacionada, mantendo o 
controle de TCA acima de 350ms. A ablação consistiu em aplicações circunferenciais 
e nao pontoaponto com duração de até 60 segundos a 60°C com uma potência 
modulada de até 10 W de energia em radiofrequência em ciclos de trabalho e em fases 
bipolar/unipolar em razões de 1:1, 2:1 ou 4:1 simultânea ou individualmente através 
dos eletrodos até se obter o bloqueio de saída. O protocolo de followup consiste com 
um retorno após 710 dias com ECG, holter 30 dias/90 dias e 1 ano. Resultados: 
Tempo Total de Procedimento (min) 144,33 ± 20,20/Tempo Total de Atrio e (min) 92,46 
± 21,96/Tempo Total de Fluoroscopia (min) 37,07 ± 7,1. Até o presente momento os 
pacientes envolvidos no estudo apresentamse em ritmo sinusal. Conclusão: a) 
A ablação pelo cateter multipolar (PVAC) apresentou um tempo médio reduzido do 
procedimento total assim como de àtrio esquerdo. b) Também mostrouse eficaz, no 
objetivo de isolar as veias pulmonares como resultado imediato da ablação pelo PVAC 
confirmado pelo bloqueio de saída das Vps e, pela manutenção do ritmo sinusal,até 
esta fase do estudo.
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DESAFIOS TÉCNICOS DURANTE O IMPLANTE DE RESSINCRONIZADOR CAR
DÍACO

JAIME GIOVANY ARNEZ MALDONADO; SIMÃO MADURO; DANIELLE ABREU; 
KARINA RABELO; JOZIEL LEÃO

HOSP. UNIV, FRANCISCA MENDES, MANAUS - AM - BRASIL

Introdução: O objetivo maior da Terapia de Ressincronização Cardíaca (TRC) é o 
re  modelamento reverso do Ventrículo Esquerdo (VE), com suas diretas implicações 
como melhora da fração de ejeção (FE) e débito cardíaco (DC). Consequentemente, 
a TRC melhora a qualidade de vida, diminui o número de internações hospitalares e 
aumenta a sobrevida dos pacientes com IC. Existem muitas razões para o insucesso 
da TRC: um sistema venoso coronariano desfavorável, veias finas, estenosadas ou 
ocluídas impedindo o implante do eletrodo para estimular o VE2. O deslocamento do 
eletrodo e a oclusão da veia subclávia (VS) são outras complicações da TRC. Objetivo: 
Com intuito de tentar minimizar estes eventos, existem algumas alternativas técnicas 
que podem ser realizadas antes de tentar uma abordagem cirúrgica. Resultados: 
1) Venoplastia Coronariana Percutânea (VPC): Foi realizada VPS em 4 pacientes, 
sendo que em 1 dos pacientes foi realizada VPS em óstio de seio coronariano (SC); 
nos outros 4 pacientes foi realizada VPS em veia de SC. 2) Stent de Sustentação de 
Eletrodo de SC: O deslocamento e a instabilidade do eletrodo de SC durante ou após 
implante limita o sucesso da TRC. Em 5 pacientes foi realizada implante de stent de 
sustentação para manter o eletrodo de SC fixo. Conclusão: Estas novas técnicas 
devem melhorar a taxa de sucesso da TRC; para isto é importante que o médico 
estimulista se familiarize com os materiais de hemodinâmica para desta forma ter em 
mãos mais ferramentas que permitam otimizar o implante de um ressincronizador.
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AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE DA MEDIDA DO INTERVALO QTC ENTRE MÉ
DI COS COM EXPERIÊNCIA DISTINTA NA ANÁLISE DO ELETROCARDIOGRAMA 
(ECG) 

NATÁLIA QUINTELLA SANGIORGI OLIVETTI; LUCIANA SACILOTTO; CRISTIANO 
FARIA PISANI; FRANCISCO DARRIEUX; NANCY OLIVEIRA TOBIAS; SISSY MELO; 
XIMENA FERRUGEM ROSA; TAN CHEN WU; MARTINA BATTISTINI PINHEIRO; 
DENISE HACHUL; MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA

INCOR, SÃO PAULO - SP - BRASIL 

Introdução: A medida correta do intervalo QT é fundamental para o diagnóstico, para 
a estratificação de risco da Síndrome de QT Longo (SQTL) e para avaliar a segurança 
na prescrição de medicações que podem prolongar o QT, pois o QT aumentado 
predispõe a arritmias potencialmente fatais. Entretanto, pode ocorrer uma grande 
va riabilidade entre observadores na medida do intervalo QT. Objetivo: Comparar 
a variação das medidas do intervalo QT entre médicos com diferentes experiências 
em arritmia e avaliar o efeito do treinamento de médicos residentes para aferição do 
intervalo QT. Métodos: Foram analisados 30 ECG, sendo 10 de pacientes com diag
nóstico de Síndrome de QT Longo Congênito (SQTL) e 20 de indivíduos saudáveis 
na ausência de drogas que afetem os intervalos do sistema de condução. Os 30 ECG 
foram avaliados por 3 examinadores experientes em arritmias e eletrocardiografia e 
por 20 médicos residentes em formação de arritmia ou cardiologia. Os ECG foram 
examinados antes e após uma aula sobre padronização da medida do intervalo QT com 
a utilização do método da Tangente, a correção por Bazzet (QTc) e a preferência pelas 
derivações DII e V5. Resultados: O intervalo QTc médio nos 10 pacientes com SQTL 
antes e depois da aula foi de 482 ± 73 ms e 482 ± 68 ms, respectivamente (P = NS)  
e nos 20 pacientes sem SQTL foi de 419 ± 48 e 416 ± 39 ms (P = NS), sendo a 
diferença significativa entre os dois grupos (P < 0,001). O QTc medido estava alterado 
em 62% dos pacientes com SQTL antes e 66% depois da aula. O valor foi normal em 
81% dos pacientes sem SQTL nos dois momentos. O QTc médio foi maior quando 
medido por observadores experientes (449 ± 56 x 437 ± 63; P = 0,017). A derivação 
DII foi utilizada para medida do QTc em 43,9% dos ECG antes da aula e 56,1% após 
(P < 0,001). Conclusão: O intervalo QT medido foi maior nos pacientes com SQTL 
com significancia estatística. Após a aula, observouse discreta melhora entre os 
ob ser vadores menos experientes, porém não havendo diferença estatisticamente 
significativa. Além disso, os examinadores mais experientes avaliaram em média os 
intervalos QTc mais longos do que os residentes. 
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TAQUICARDIA ATRIAL DO APÊNDICE ATRIAL ESQUERDO (AAE)  DEMONS TRA
ÇÃO DO ISOLAMENTO COMPLETO DO AAE
MUHIEDDINE OMAR CHOKR; HUGO BELLOTTI LOPES; ALEX GUABIRU; 
WALLYSON PEREIRA FONSECA; CARINA HARDY; CRISTIANO FARIA PISANI; 
SISSY MELO; FRANCISCO DARRIEUX; DENISE HACHUL; MAURICIO IBRAHIM 
SCANAVACCA

INSTITUTO DO CORAÇÃO-INCOR, SÃO PAULO - SP - BRASIL
O Apêndice atrial esquerdo (AAE) é implicado na manutenção da fibrilação atrial (FA) 
e de taquicardias atriais (TA) que se apresentam como recorrência após ablação da 
FA em até 25% dos pacientes nas diversas séries. Entretanto, os mecanismos e as 
características eletrofisiológicas dessa arritmia não são totalmente compreendidos. De 
forma similar ao isolamento das veias pulmonares, o isolamento do AAE pode ser 
atingido através de lesões segmentares em sua desembocadura no átrio esquerdo. 
O objetivo dessa apresentação é relatar um caso no qual a desconexão elétrica 
AAE levou a interrupção de uma taquicardia persistente que ocorreu após ablação 
da FA. Paciente do sexo masculino, 65 anos, já submetido a duas ablações prévias 
de FA (2008 e 2010) evoluindo após 3 anos de seguimento com taquicardia atrial 
refratária a duas cardioversões elétricas. Realizado ablação por radiofrequência (RF) 
sistema Carto 3 com cateter terapêutico quadripolar 8mm, decapolar diagnóstico no 
seio coronário e decapolar circular em átrio esquerdo. Observado reconexão da veia 
pulmonar inferior esquerda (VPIE), as demais estavam desconectadas. Pulsos de RF 
levaram a desconexão elétrica da VPIE com persistência da taquicardia, manobras 
eletrofisiológicas confirmaram tratarse de taquicardia com origem no AAE, pulsos de 
RF em sua desembocadura levaram a desconexão elétrica do AAE com conversão do 
ritmo cardíaco para sinusal, porém com persistência da arritmia no interior do AAE. A 
seguir procedeuse o mapeamento eletrofisiológico e eletroanatômico com construção 
do mapa de ativação do AAE e identificação da maior precocidade junto a sua base, 
nesse local pulsos de RF interromperam a arritmia. O paciente segue assintomático 
e sem recorrência da arritmia no seguimento de 2 anos. Conclusão: A desconexão 
elétrica do AAE é uma estratégia possível através da ablação por RF, sendo importante 
sua avaliação nas formas recorrentes da doença. A relevância clinica do isolamento do 
AAE e suas consequências requerem futuras investigações.
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ACURÁCIA DO GRAVADOR DE EVENTOS DO MARCAPASSO CARDÍACO AR
TI FICIAL VERSUS HOLTER NA DETECÇÃO DE ARRITMIAS VENTRICULARES 
SINTOMÁTICAS E ASSINTOMÁTICAS

DENISE HACHUL1; STELA MARIA VITORINO SAMPAIO2; NEYLE MOARA BRITO 
CRAVEIRO3; FRANCISCO DARRIEUX4; EVILASIO LEOBINO DA SILVA JUNUIOR5; 
NEIBERG ALCÂNTARA6; ITALO MARTINS DE OLIVEIRA7; MAURICIO IBRAHIM 
SCANAVACCA8

1,4,8.INCOR - FMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2,3,5,6,7.HOSPITAL DE 
MESSEJANA, FORTALEZA - CE - BRASIL

As novas gerações de marcapassos (MP) dispõem de função de monitorização, 
armazenamento e registro do ritmo cardíaco dos pacientes. Frente à relevância da 
ocorrência de arritmias ventriculares (AV), aliada à oportunidade diagnóstica oferecida 
pelos atuais MP, tornase importante avaliar a confiabilidade do registro de AV feita 
por esse método de monitorização. O objetivo desse estudo foi avaliar a correlação 
na detecção de AV e a concordância dos tipos de AV detectadas no pelos MP e o 
sistema Holter. Foram estudados129 pacientes portadores de MP com função de 
detecção de arritmias, com idade de 68,6+19.1 anos, 54,8% do sexo feminino. Os 
pacientes foram submetidos à monitorização com Holter por 72 horas. Os contadores 
de eventos dos MP foram reiniciados para que ambos os sistemas registrassem o 
ECG simultaneamente. Foram qualificados como eventos arrítmicos no Holter e no 
MP, respectivamente: EV isoladas e “PVC”; extrasístoles em pares e “couplets”; 
TVNS (> 3BT) e “triplets” (3BT), “runs” (3 a 8 ou > 8 BT) e “HVR” (3 ou 4 BT). As cor
re lações de Spearman foram utilizadas para avaliar se o marcapasso acompanha a 
detecção dos parâmetros do Holter. Os coeficientes de correlação intraclasse foram 
calculados para avaliar a concordâncias entre os parâmetros do marcapasso e do 
Holter. Resultados: Os monitores dos marcapassos subestimaram os registros do 
Holter. Os registros de “PVC”, “triplet” e “HVR” por TVNS correlacionaramse aos 
parâmetros do Holter, porém, a concordância entre os tipos de arritmias detectadas 
foi baixa (CCI < 0,5), exceção feita ao parâmetro “triplet” e TVNS de três batimentos  
(CCI = 0,984). A concordância geral na detecção de mais de 10 PVC/h e mais de 
10 EV/h foi moderada (kappa = 0,483). Para sequências de três batimentos com 
frequência menor que 140bpm (< 140/3), a correlação entre HVR e TVNS foi expressiva 
(r = 1), sendo a concordância entre esses parâmetros também alta (CCI = 0,800). 
Conclusões: A correlação e a concordância na detecção de AV registradas nos MP 
e no Holter foram inconsistentes. Uma padronização dos algoritmos de detecção de 
AV é necessária para que os pacientes portadores de MP possam se beneficiar dessa 
função para seguimento clínico e estratificação de risco.
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DENERVAÇÃO GANGLIONAR SELETIVA DO NÓ SINUSAL E DO NÓ ATRIO VEN
TRICULAR PARA TRATAMENTO DE SÍNCOPE E PRÉSÍNCOPE NEU RO MEDIADA 
CARDIOINIBITÓRIA
DENISE HACHUL; TAN CHEN WU; CRISTIANO FARIA PISANI; FRANCISCO 
DARRIEUX; NATÁLIA QUINTELLA SANGIORGI OLIVETTI; LUCIANA SACILOTTO; 
SISSY MELO; CARINA HARDY; MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA
INCOR - FMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL
O aumento súbito da atividade vagal sobre o sistema cardiovascular resulta em diferen
tes graus de vasodilatação e bradicardia. Os plexos ganglionares (PG) que inervam o nó 
sinusal (NS) e o atrioventricular (AV) localizamse no epicárdio do átrio esquerdo (AE) 
junto aos óstios das veias pulmonares (VP) direitas e ao septo interatrial e concentram 
fibras préganglionares vagais e pósganglionares simpáticas, que respondem pela 
inervação autonômica dos átrios. Objetivos: Avaliar 1. se assistolias ou bloqueios AV 
avançados induzidos pelo reflexo vasovagal podem ser atenuadas pela denervação 
seletiva do NS e/ou do nó AV e 2. se promove redução no número de síncopes e pré
síncopes dos pacientes submetidos ao procedimento. Métodos: Foram estudados 10 
pacientes com idade média de 35 anos (entre 15 e 66), 5 do gênero feminino, portadores 
de síncopes (6pts) e présíncopes (5pts) recorrentes encaminhados para avaliação de 
implante de MP definitivo. Todos os pacientes tinham coração estruturalmente normal e 
apresentavam ou resposta cardioinibitória ao Teste de Inclinação (TI) com reprodução 
dos sintomas e/ou PS ou BAV espontâneos no ECG ambulatorial. Os pts foram sub
me tidos à avaliação autonômica antes do procedimento e a estudo eletrofisiológico 
(EEF) invasivo, para avaliação da integridade do sistema de condução e de possíveis 
taquiarritmias. A ablação seletiva dos plexos ganglionares autonômicos do nó sinusal  
e/ou nó AV foi guiada por mapeamento eletroanatômico. Resultados: 2 pts mantiveram
se sintomáticos e com BAV avançado ao Holter na primeira semana após a ablação e 
foram submetidos a implante de MP; 2 pts apresentaram recorrência de sintomas, porém 
sem bradicardias documentadas à monitorização ambulatorial prolongada do ECG. Seis 
pts permanecem assintomáticos após um seguimento médio de 11 meses (entre 4 e 
20 meses). Conclusão: Esses dados preliminares sugerem que a ablação ganglionar 
seletiva pode ser uma alternativa ao implante de marcapasso para pacientes com a 
forma cardioinibitória das síndromes neuromediadas.

Diagnóstico Idade (a) Sexo Tempo de história (m) Sintoma Evolução Seguimento
SW 15 F 48 Síncopes Présíncope 9 meses com febre Assintomática 7 anos

BAV+SW 52 F 36 Présíncopes Présíncope 6 meses com (Holter com pausas) Marcapasso

BAV 51 F 60 Présíncopes Assintomática 20 meses

BAV 23 M 12 Présíncopes Assintomático 14 meses

SW 29 M 24 Síncopes Présíncopes (loop recorder sem pausas durante eventos) 20 meses

BAV+SW 15 M 96 Síncopes Assintomático 12 meses

SW 29 F 7 Síncopes 2 síncopes (loop recorder sem pausas durante evento) 10 meses

RAV 41 M 72 Présíncopes Assintomático 9 meses

BAV+SW 66 M 24 Síncopes Assintomático 4 meses

BAV 30 F 60 Síncopes Síncope (7 dias após com pausa ao Holter) Marcapasso
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Fábio Kirzner Dorfman - 486

Fabio Martins Nardo Botelho - 429, 436, 447

Fabio Michalski Velho - 474

Fabricio Mantovanni Cezar - 375, 401, 415

Fabricio Silva Simoes - 391

Fabrizio Raimundi - 459

Fanny Wulkan - 449

Felipe Lopes Coutinho - 448

Fernanda Brasiliense Ladeira - 437, 462, 464

Fernanda Mota - 382

Fernando Eugenio Cruz - 439

Fernando Hideki Assakawa - 389

Fernando Manuel Araujo Moreira - 354

Fernando Mello Porto - 426

Fernando Monteiro de Aguiar Giordano - 375

Fernando Piza de Souza Cannavan - 378, 480, 482

Filipe Emanuel Maleres Branco - 397

Flavia Lobo - 429

Flavio Antonio Menegola - 373

Francisca Tatiana M. Pereira - 355

Francisco Darrieux - 381, 403, 407, 430, 438, 448, 449,  
 458, 465, 466, 467, 472, 483, 487,  
 492, 495, 496

Francisco Moscoso Costa - 399, 408

Frederico Homem da Silva - 457

Frederico Scuotto - 382

G
Gabriel Magalhaes Braga - 410

Gildo Antonio Silva - 409, 481

Giovanna Melo - 450, 460, 468, 469

Giselle Peixoto - 362, 363

Glaudson Gomes de Andrade - 414

Guilherme Fenelon - 376, 382

Guilherme Ferreira Gazzoni - 474

Guilherme Futuro - 418, 423

Gustavo Gir Gomes - 463

Gustavo Glotz de Lima - 398

Gustavo Lara Moscardi - 436, 447

Gustavo Mauro Mohallem - 387

H
Halim Cury Filho - 426

Hecio Affonso de Carvalho Filho - 417, 421, 440
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Patrícia Germano - 429, 436, 447, 478, 479

30



Índice Remissivo

Arq Bras Cardiol. 2015; 105(5Supl.1): 1-32

Paula Macedo - 436, 447

Paulo Alexandre da Costa - 387, 388, 392, 394, 412, 486

Paulo Cesar Lara Sawada - 415, 485

Paulo Cesar Tostes - 391

Paulo Joaquim Sibilio Maldonado Filho - 437, 464

Paulo Jose Ferreira Tucci - 376

Paulo Marra Motta - 429

Pedro Galvão Santos - 399, 408

Pedro Henrique Oliveira de Alencar - 389

Pedro Lopes Carmo - 399, 408

Pedro Pulido Adragão - 399, 408

Pedro Tofani Santanna - 398

Pedro Veronese - 448, 466
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