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Carta do Presidente

Palavra do Presidente da SOBRAC

Caros colegas e associados,
A SOBRAC tem, neste ano, grandes desafios a serem alcançados dentro das
diversas áreas em que atua, que são arritmia clínica, métodos diagnósticos, eletro
fisiologia e estimulação cardíaca. Como já informado, a SOBRAC participará ativamente na programação do Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia
e realizará o Simpósio de Arritmia e Estimulação Cardíaca da SOBRAC no curso
pré-congresso em Brasília (DF).

Luiz Pereira de Magalhaes
Presidente da Sociedade Brasileira
de Arritmias Cardíacas

O Curso de Reciclagem de Arritmias da SOBRAC de 2014 terá a participação
de convidado internacional, Dr. Diogo Cavaco, que trará enriquecimento às discussões de casos clínicos e traçados de ECG e eletrofisiologia, assim como novas
informações para os colegas brasileiros que participam deste importante evento
de educação continuada, que acontecerá em São Paulo (SP), no mês de outubro.
Deve ser frisado que haverá um novo formato de discussão de traçados de eletrofisiologia, com a realização de sessão interativa internacional por vídeo conferência,
oportunidade que levará a mais abrangente e especial discussão de traçados com o
Prof. Eric Prystowsky, importante nome da eletrofisiologia mundial e ex-Presidente
da Heart Rhythm Society.
Quanto à defesa profissional, estamos avançando no entendimento entre a
SOBRAC e a Associação Médica Brasileira (AMB) em relação à tabela CBHPM,
com a correção de códigos e inclusão de novos procedimentos nesta tabela e
na ANS/TUS. Também temos apoiado a constituição de novas formas de relacionamento com estas entidades, através de cooperativas, aliados a outros métodos
intervencionistas como a hemodinâmica e cirurgia cardíaca, com bom andamento
do processo de instalação em diferentes cidades do país.
A SOBRAC, ainda, solicitou a obtenção da área de atuação em estimulação
cardíaca, inexistente até o momento, através da SBC e AMB, que está sendo
encaminhada junto com a SBCCV. Este passo é fundamental para o reconhecimento e proteção da atuação do médico cardiologista que se aperfeiçoa na
estimulação cardíaca em nosso país, dentro das sociedades que dão suportes
científico e profissional.
Está em etapa de revisão a Diretriz de Fibrilação Atrial, assim como está em
andamento a Diretriz de Dispositivos Implantáveis e de Arritmias em Crianças e
Cardiopatias Congênitas. No aspecto da estimulação cardíaca, como é de conhecimento geral, a SOBRAC envolve esta área desde a sua criação, com a realização
de cursos de educação continuada (PrECon e Curso de Reciclagem), assim como
na elaboração do Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas (CBAC). Também
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Carta do Presidente

será lançado, durante o congresso, o livro da SOBRAC-Atheneu sobre Estimulação
Cardíaca Artificial para o Clínico.
Dentro da expansão da SOBRAC para internacionalização da sociedade, além
da participação ativa em eventos como da Heart Rhythm Sciety e European Heart
Rhythm Association, foram abertas, em setembro, as inscrições para a obtenção
da bolsa de estudos no Canadá (Universidade Mcgill), que já contemplou colegas
da nossa sociedade, os quais que retornam para desenvolver e aplicar seus novos
conhecimentos no Brasil.
A programação científica do CBAC 2014 foi aprimorada e adequada para o novo
formato da grade de palestras e temas livres, abrangendo três dias completos - de 3 a
5 de dezembro. Para tanto, a comissão científica, coordenada pelo diretor Eduardo
Saad, elaborou um programa de alto nível científico, contemplando as grandes
áreas da arritmia clínica, estimulação cardíaca artificial, eletrofisiologia e de aliados.
Certamente, teremos um excelente evento com a participação dos maiores nomes da arritmia nacional e grandes convidados internacionais, dentro de simpósios
conjuntos já tradicionais no nosso congresso, como o Luso-Brasileiro, da ACC, da
SOLAECE e da EHRA. Haverá o “hands-on” de Holter e Estimulação Cardíaca e o
Mega Curso para o Clínico, com a tradicional premiação do melhor apresentador
e da melhor pontuação da plateia.
Neste ano, como já vem ocorrendo no PreCon, temos inovações tecnológicas
que trazem racionalização dos gastos, impactos econômico e ecológico, assim como
a disponibilização de novas ferramentas para os congressistas: impressão opcional
de certificados, redução de impressos do programa científico, uso de sistema APP
do programa científico para o smartphone e tablet e uso de telas de LCD para
apresentação de posters e indicação de salas.
A Diretoria da SOBRAC, biênio 2014-2015, tem buscado os aprimoramentos teó
rico e tecnológico das diversas atividades científicas dos eventos programados para
este ano, ao mesmo tempo em que se compromete para obter o fortalecimento
das atividades médicas dentro da nossa especialidade, especialmente junto à AMB.
Grande abraço, esperando revê-los em breve.

“

...a SOBRAC participará ativamente na programação do Congresso da
Sociedade Brasileira de Cardiologia e realizará o Simpósio de Arritmia e
Estimulação Cardíaca da SOBRAC no curso pré-congresso em Brasília...

”
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Palavra do Editor do Jornal

Mensagem do
Coordenador de Publicações
Vamos para mais um número do jornal da SOBRAC. Como de costume, além
dos informativos institucionais de nossa entidade e promocionais de nossos valiosos parceiros da indústria médica, procuramos trazer também uma leitura rápida,
objetiva e não cansativa sobre assuntos de interesse científico.

Thiago da Rocha Rodrigues

Nesta edição, o Dr. Leandro Zimerman e colaboradores fazem um resumo e
um comentário sobre 2 interessantes artigos recentes. O primeiro versa sobre a
associação entre fibrilação atrial, insuficiência cardíaca e morte súbita. O segundo
é uma meta-análise sobre o possível papel deletério da digoxina no controle da
frequência cardíaca de pacientes com fibrilação atrial. O Dr. Iremar Salviano de
Macedo Neto e colaboradores nos trazem um elegante caso de paciente com
via acessória do tipo fascículo-ventricular. Eles nos mostram como o médico em
geral, e o eletrofisiologista em particular, podem influenciar positivamente a vida de
seus pacientes com uma condução clínica responsável, competente e cuidadosa. A
sessão eletroclínica discute o tema da interpretação do ECG em atletas. Os Drs.
Ruiter Carlos Arantes Filho e Jose Sobral Neto nos trazem uma discussão sobre a
estratificação do risco de morte súbita, tema sempre do maior interesse em nossa
área de atuação. O Dr. André Di Leoni Ferrari levanta uma discussão das mais
importantes nos dias atuais, qual seja, a relação entre estimulação cardíaca artificial
e dissincronia ventricular, com suas consequências hemodinâmicas, remodelatórias
e funcionais. Um tema tão importante quanto negligenciado, a apnéia do sono e
sua relação com arritmias e morte súbita, é analisado pela Dra. Glaucylara Reis
Geovanini. A Dra. Mali Lessa de Sousa Grandjean traz um comentário sobre a
natureza genética da miocardiopatia hipertrófica. A Dra. Giselle de Lima Peixoto
discorre sobre a importância da detecção de fibrilação atrial subclínica nos dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis. A sessão interativa entre o jornal e
o site convida-nos ao exercício da interpretação eletrocardiográfica. Mais do que
isto, convida o sócio a participar das atividades da nossa sociedade.
O jornal, o site e o nosso congresso são nossas principais vias de interação
com você, sócio. Contamos com sua participação.
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Palavra do Presidente do Congresso

Palavra do Presidente do
XXXI Congresso Brasileiro de
Arritmias Cardíacas 2014

Prezados Colegas,
É com imensa satisfação que vemos a rápida aproximação do maior evento anual
da arritmia brasileira. O tempo voa!
Dentro da ampla grade de programação, procuramos incluir atividades de
arritmias clínicas de interesse para especialistas e, também, para o cardiologista,
além de temas atuais nas áreas de especialização em eletrofisiologia e estimulação
cardíaca. Será um grande fórum para atualização do conhecimento e revisão dos
conceitos mais atuais, junto com a apresentação das produções científicas nacional
e internacional. Tudo isso em um cenário maravilhoso, a cidade do Rio de Janeiro.
Eduardo Benchimol Saad

Destaque, também, para os eventos conjuntos com as principais sociedades
internacionais: European Heart Rhythm Association (EHRA), Heart Rhythm Society
(HRS) e American College of Cardiology (ACC), além dos tradicionais simpósios
Luso-Brasileiro e com nossos pares latino-americanos (SOLAECE).
Também temos um número expressivo de palestrantes internacionais de primeiro time - um total de 10! - confirmados: Andrea
Natale (USA), Vivek Reddy (USA), Walid Saliba (USA), Avi Fisher
(USA), Diogo Cavaco (Portugal) e Fernando Morgado (Portugal),
Roger Carrillo (USA), José Luis Merino (Espanha), Vidal Essebag
(Canadá) e Nestor Cabanillas (Argentina).
Como novidade neste ano, teremos as atividades científicas e
sociais concentradas em 3 dias inteiros (3 a 5 de dezembro), além
de mudanças no mega curso, que ocorrerá no turno da tarde do
primeiro dia. No primeiro dia serão realizadas, também, as provas
de títulos de arritmia clínica e eletrofisiologia.
O evento será realizado no Hotel Royal Tulip, localizado na
belíssima praia de São Conrado.
Estamos certos de que faremos um congresso abrangente e
que atenda aos interesses científicos e sociais de todos.
O Rio de Janeiro, sob os braços do Cristo Redentor, aguarda a comunidade eletrofisiológica com a típica hospitalidade carioca!
Nos vemos no Rio!
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SOBRAC em Foco • Mensagens

Mensagem do Coordenador de
Defesa Profissional da SOBRAC
“Médico que Atua em Estimulação Cardíaca Artificial,
Ainda Não Pode Anunciar Publicamente o seu
Exercício Profissional Nesta Área de Atuação no Brasil”
Física e Reabilitação, Neurocirurgia e
Or topedia e Traumatologia.

Ricardo Ryoshim Kuniyoshi

Prezados Colegas,
Do ponto de vista legal, todas as es
pecialidades médicas e áreas de atuação
precisam, primeiramente, ser reconhecidas pela Comissão Mista de Especialidades (CME), que é composta pela
AMB, CFM e CNRM e, posteriormente,
regulamentadas pela Resolução CFM Nº
1.763/2005.
Por definição, toda área de atuação
é uma ramificação de uma ou mais es
pecialidades médicas. A Medicina do
Sono, por exemplo, criada recentemente,
possui interface com 3 especialidades
médicas: Pneumologia, Neurologia e
Otorrinolaringologia. Outro exemplo
é a Medicina de Dor que, antigamente,
possuía ramificação apenas da Aneste
siologia e Neurologia e hoje também
está vinculada à Acupuntura, Medicina
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De acordo com a Resolução CFM Nº
1.763/2005 é proibido aos médicos a
divulgação e anúncio de especialidades ou áreas de atuação que
não tenham reconhecimento da
CME. E esse é o caso da Estimulação
Cardíaca Artificial. Em outras palavras,
no Brasil, todo médico que atua em
Estimulação Cardíaca Artificial ainda não
pode anunciar publicamente o seu exercício profissional nesta área. A SOBRAC
reconhece que este equívoco precisa
ser corrigido.
Também de acordo com a Resolução CFM Nº 1.763/2005, a área de
atuação que apresenta interface
com duas ou mais especialidades
somente será criada ou mantida
após consenso entre as respectivas
Sociedades. Nesse caso, fica claro que a
Estimulação Cardíaca Artificial está vinculada com as especialidades Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia, visto que é notória a
participação profissional ativa de médicos
provenientes dessas especialidades.
Também determina a Resolução
CFM Nº 1.763/2005 que as áreas de
atuação receberão certificação, na
AMB, via Sociedades de Especialidades. Este ponto também é igualmente
importante. Uma vez regulamentada a
Estimulação Cardíaca Artificial junto à

CME, a SBC e SBCCV deverão providenciar, anualmente, processo de avaliação
para obtenção do Título de Proficiência
para esta área de atuação.
Importante ressaltar que, perante a
Resolução CFM Nº 1.763/2005, Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular são especialidades médicas distintas e que a SBC
e SBCCV são as respectivas Sociedades
que as representam.
Diante do exposto, é papel da SOBRAC
como representante da SBC e, consequentemente, da especialidade Cardiologia,
buscar a criação da área de atuação em
Estimulação Cardíaca Artificial. Importante
ressaltar que isto deve ser feito sempre em
conjunto com o DECA, representante da
SBCCV e, consequentemente, da especialidade Cirurgia Cardiovascular.
Portanto, é com base na Resolução
CFM Nº 1.763/2005 que a SOBRAC
entende que as especialidades médicas,
Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular,
por meio dos seus respectivos departamentos (SOBRAC e DECA), devem lutar
juntas pela regulamentação da Estimulação
Cardíaca Ar tificial e, posteriormente,
assumirem a responsabilidade pela emissão dos certificados desta nova área de
atuação a seus associados.
Veja a Resolução CFM Nº
1.763/2005 na íntegra no portal
do CFM: http://www.portalmedico.org.
br/resolucoes/CFM/2005/1763_2005.htm

SOBRAC em Foco • Mensagens

Mensagem do
Coordenador Nacional do PRECON
Prezados colegas
Apesar dos ajustes necessários, por
causa da Copa do Mundo, conseguimos
organizar a agenda dos PrECon de forma
bastante satisfatória. O resultado deste
esforço conjunto, entre a SOBRAC e a
coordenação local, tem sido recompensador. Certamente, o sucesso deste ótimo
programa de educação continuada ocorre devido ao fato de já ter tornado-se um
evento tradicional de nossa Sociedade,
com audiência muito boa e alto nível de
discussões.

a características locais. Assim sendo, palestras curtas e objetivas, com enfoque
clínico e com discussão de casos reais,
tornam o modelo atrativo e incentiva a
participação da plateia.
Este ano já trabalhamos em Salvador,
Curitiba, Belo Horizonte, Cascavel e
Cuiabá. Nos próximos dias estaremos
em Recife e, posteriormente, Araras e
Manaus.

O formato segue basicamente o mesmo, aceitando-se alguns ajustes adaptados

Aproveito, também, para chamar especial atenção de todos para o Curso de
Reciclagem que, este ano, contará com a
participação de renomados professores
internacionais - Eric Prystowsky (online)

28 e 29/03 - Salvador

30 e 31/05 - Belo Horizonte

Ricardo Alkmim Teixeira

e Diogo Cavaco, além dos experientes
palestrantes brasileiros.
Curtam algumas fotos dos PrEcon e
participem!

01/08 - Cascavel
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Evidências Científicas

Sessão Eletroclínica da SOBRAC Caso 18
A seguir, apresentaremos um “pot-
pourri” de ECGs de atletas competitivos
assintomáticos, sem cardiopatias estru
turais ou genéticas e de várias faixas
etárias. A figura 1 é de HCDG, masculino,
69 anos, praticante de maratona, ciclismo,
natação e musculação. A figura 2 ilustra
o ECG de PMM, masculino, 25 anos, maratonista e ciclista. A figura 3 é de WSA,
14 anos, masculino, jogador de basquete,
de biotipo alto e longilíneo. A 4ª figura
é de EABF, 18 anos, jogador de futebol,
atendido devido a transtorno de pânico e
ansiedade. O 5º ECG é de FA, masculino,
82 anos, durante toda a vida praticante
de tênis, completamente assintomático,
com cineangiocoronariografia mostrando
coronárias normais e apresentando o
mesmo ECG há cerca de 10 anos. Até
hoje, joga tênis 5 x por semana e optou-se por não implantar o marcapasso. Os
5 primeiros ECGs são de atletas brancos,
enquanto o 6º ECG é de AMC, um atleta
negro de 23 anos.

Discussão

Não se discute a necessidade da avaliação clínica de triagem pré-participativa
para atletas competitivos de qualquer
idade. No entanto, não há consenso em
relação à necessidade de se incluir o ECG
a todos os atletas, principalmente àqueles
≤ 35 anos. Autores que não advogam o
ECG de rotina (escola norte-americana)
apresentam as seguintes justificativas: prevalência muito baixa (≈ 0,5 a 2:100.000)
de morte súbita em atletas assintomáticos, o que torna a realização rotineira do
ECG não custo-efetiva; necessidade de
submissão de milhões de atletas ao ECG,
o que serviria de desestímulo à prática,
reconhecidamente benéfica, dos esportes; ECGs de atletas podem apresentar
alterações falso-positivas (≈ 7%) para
cardiopatias, o que levaria à realização
de múltiplos exames desnecessários e,
eventualmente, à desqualificação desnecessária de muitos atletas e necessidade
de cardiologista com experiência em

Thiago da Rocha Rodrigues

medicina de desportos ou de médico
especialista em esportes para a interpretação do ECG.1 Outros autores, no
entanto, preconizam a avaliação clínica
associada a realização rotineira do ECG,
baseados, principalmente, na experiência
italiana dos últimos 25 anos, em que
esta prática reduziu em cerca de 89%
a mortalidade de atletas jovens.2 Estes
autores baseiam-se nos seguintes argumentos: o ECG é exame barato e de

Figura 1. Atleta de 69 anos,
masculino e praticante de maratona,
ciclismo, natação e musculação.
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fácil realização; uma possível morte de
algum atleta provoca grande comoção
na comunidade local, ou mesmo a nível
nacional; a morte súbita em atletas jovens
é responsável por um grande número de
anos de vida perdidos; a proporção de
ECGs alterados é alta em cardiopatias
causadoras de morte súbita em atletas,
variando de 80% (cardiomiopatia arritmogênica do VD)3 a 95% (cardiomiopatia
hipertrófica)4 dos casos; doenças como
as síndromes de Wolf-Parkinson-White,

QT longo congênito ou curto e síndrome
de Brugada só podem ser diagnosticadas através do ECG e a identificação
e tratamento específico de todas estas
cardiopatias, bem como a desqualificação
para o esporte, são capazes de evitar a
morte prematura destes indivíduos. Duas
questões antagônicas devem ser pesadas
na avaliação pré-participação: o risco de
vida que algumas cardiopatias assintomáticas e silenciosas impõem ao atleta e o
risco da enorme perda de qualidade de

vida imposta por uma possível desqualificação. A responsabilidade do médico é
enorme. Portanto, aqueles que se propõem à realização do ECG em atletas,
devem saber interpretar corretamente
as particularidades específicas do exame
nestes indivíduos. A tabela 1 mostra as
alterações de ECG que são normais e
comuns em atletas, em contraposição
às alterações incomuns e anormais. 5
As primeiras decorrem de adaptação
fisiológica e estrutural, que permitem o

Figura 2. PMM, 25 anos, masculino, ciclista e
maratonista.

Figura 4. EABF, 18 anos, masculino, jogador de futebol.

Figura 3. WSA, 14 anos, atleta de basquete alto e
longilíneo.

14 ⦁ Jornal da SOBRAC ⦁ nº 34 ⦁ 2014

Evidências Científicas

aumento eficiente e sustentado do débito
cardíaco e não necessitam de investigações adicionais; as últimas podem representar patologias de risco para o atleta
e requerem propedêutica adequada. As
alterações normais, decorrentes de modulação autonômica vagal, desaparecem
imediatamente com o exercício (teste
ergométrico), enquanto as secundárias
ao remodelamento estrutural (hipertrofia
benigna), desaparecem após cerca de
3 meses de descondicionamento físico
(interrupção do treinamento). Quanto
aos casos apresentados, o 1º ECG revela
bradicardia sinusal (49 bpm), BAV de Io
grau e extrassístole atrial bloqueada, que
são sinais de modulação vagal aumentada. A presença de extrassístole atrial,
leve distúrbio de condução intra-atrial, e

um HBAE denunciam alguma alteração
degenerativa relacionada à idade de 69
anos deste atleta. O 2º ECG mostra bradicardia sinusal (modulação autonômica)
e critérios isolados de voltagem para
hipertrofia do VE (índice de Sokolov =
37 mm e onda R em D2 > 20 mm). As
ausências de sinais de sobrecarga atrial
esquerda (onda P normal em V1) e de
alterações de ST-T confirmam a natureza
benigna da hipertrofia do VE. O critério
de voltagem isolado, para hipertrofia do
VE, representa remodelamento estrutural do coração de atleta, é normal, está
presente em cerca de 40% dos atletas
e não requer investigação. Ao contrário
das hipertrofias patológicas, ela não se
acompanha de sobrecarga atrial esquerda
(SAE) e disfunções sistólica ou diastólica.

O 3º ECG mostra um eixo levemente
desviado para a direita (105º), o que
requer o diagnóstico diferencial com o
hemibloqueio póstero-inferior esquerdo.
No entanto, o QRS estreito (80 ms) e o
biotipo longilíneo falam contra o distúrbio
de condução e explicam o desvio do eixo
para baixo e para a direita. Este ECG ainda apresenta inversão de T até V2, o que
é normal para adolescentes < 16 anos. A
figura 4 é de um atleta de 18 anos com
índice de Sokolov de 52 mm, porém, sem
alterações de ST-T e sem sinais de SAE.
O seu ecocardiograma é normal e sem
sinais de hipertrofia do VE. A figura 5 é
de um atleta de 82 anos, há pelo menos
10 anos com o ECG mostrando BAVT
com QRS estreito (ritmo juncional)
e FC em torno de 33 bpm. O QRS, a

Figura 5. FA, 82 anos, praticante
de tênis, assintomático e com
cineangiocoronariografia normal.

Figura 6. AMC, masculino, 23 anos,
negro, jogador de vôlei.
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Tabela 1. Alterações ECGráficas normais, comuns e sem necessidade
de investigação versus alterações patológicas que requerem propedêutica.5
Alterações comuns e relacionadas ao exercício.
Não necessitam de investigação
(80% dos atletas).
Modulação autonômica
Bradicardia sinusal
BAV de Io grau ou IIo grau M-I
Repolarização precoce
Pausas e arritmias sinusais
BAVs noturnos
BRD incompleto
Ritmo juncional
Remodelamento estrutural
Critério isolado de hipertrofia do VE

Alterações incomuns (5% dos atletas)
e que necessitam de investigação.
Inversão de T / depressão de ST *
BCRD, HBAE, BCRE, HBPI
Pré-excitação
Hipertrofia de VD
Ondas Q patológicas
QT longo / QT curto
Extrassistolia atrial e ventricular
Fibrilação e flutter atrial
Padrão de Brugada
Aumento de átrio esquerdo

BAV: bloqueio átrio-ventricular; BCRD: bloqueio completo de ramo direito; HBAE: hemibloqueio anterior-esquerdo;
BCRE: bloqueio completo de ramo esquerdo; HBPI: hemibloqueio póstero-inferior.
*Inversão de T de V1 a V4 é normal em atletas brancos até 16 anos de idade. A inversão de T, além de V1, é anormal
em indivíduos brancos acima de 16 anos. Atletas negros > 16 anos podem ter ondas T invertidas até V4.

repolarização e o QTc são normais. Ao
teste ergométrico, o paciente apresenta
boa tolerância ao esforço e o ritmo juncional acelera para cerca de 120 bpm. O
paciente é assintomático, apresenta cateterismo normal e continua praticando
tênis sem limitação. O marcapasso não
foi implantado e o paciente vem sendo
acompanhado de perto. As figuras 2, 4 e
6 apresentam elevação do ponto J em V2
a V4, o que caracteriza a “repolarização
precoce”, que é um achado de vagotonia
comum em atletas. É importante realçar
que os pacientes brancos, das figuras 2 e
4, apresentam segmento ST ascendente
após o ponto J e ondas T positivas nestas
derivações, enquanto o paciente negro,
da figura 6, apresenta ST de convexidade
para cima e ondas T invertidas em V1 e
V2. Estas observações ilustram diferenças
típicas entre a repolarização precoce em
brancos e negros.6 É importante realçar
que a repolarização precoce está presente em apenas 1 a 2% da população geral,
contra cerca de 50 a 80% dos atletas de
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elite. Por outro lado, também é importante conhecermos as alterações realmente
patológicas e que requerem propedêutica
específica. A sociedade europeia de cardiologia enumera as seguintes alterações
patológicas dos ECGs de atletas jovens
e que requerem investigação: aumento
de átrio esquerdo ou direito; eixo de
QRS desviado para a direita (> 120º) ou
para a esquerda (> - 30º); alterações de
hipertrofia de VD (R ou R´ > 5 mm em
V1 ou R > S em V1); BCRD, BCRE, ou
BAV de IIo grau M-II; ondas Q patológicas em 2 ou mais derivações contíguas;
inversão de T além de V1 (indivíduos
> 16 anos) e depressão de ST; QTc >
0,44 s. (homens) e > 0,46 s. (mulheres);
extrassístoles ventriculares isoladas, em
pares ou em salvas; extrassístoles atriais,
taquicardias atriais, fibrilação ou flutter
atriais; PRi < 0,12 s. com ou sem onda
delta; PRi > 0,20s. e que não se encurta
com o teste ergométrico; FC < 40 bpm
e que não se eleva a mais de 100 bpm
com o exercício.4

Conclusões

A utilização do ECG, na avaliação de
triagem pré-participativa do atleta, requer
conhecimento específico das alterações
fisiológicas e adaptativas do espor te.
Estas adaptações levam a variações no
ECG que devem ser reconhecidas e
diferenciadas das alterações consideradas
patológicas. O conhecimento destas variações normais e patológicas é o melhor
meio para evitarmos a tragédia pessoal de
uma desqualificação desnecessária ou o
risco da liberação para o esporte de um
atleta com cardiopatia de risco.
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Autor: Dr. Thiago da Rocha Rodrigues
Paciente MAP, masculino, 41 anos, submetido a cirurgia de correção
de CIA há 7 anos. Evoluiu com episódios de fibrilação atrial paroxística
ocasionais, tratados com esquema “pílula de bolso” com propafenona
(PPF) 600 mg VO. Em 08/12/2013, em sua cidade no interior de seu
estado, apresentou palpitação taquicárdica que não reverteu com a
medicação. Viajou então para a capital, para reversão da arritmia e no
caminho apresentou desconforto precordial. O ECG de sua admissão
está na figura abaixo.

Qual das opções abaixo melhor descreve o ECG acima ?
 Taquicardia sinusal com infarto agudo de parede inferior com supradesnível de segmento ST, bloqueio incompleto de ramo
direito e frequência cardíaca (FC) de 115 bpm;
 Taquicardia supraventricular (taquicardia reentrante nodal AV) com aberrância de condução;
 Taquicardia ventricular monomórfica sustentada com FC de 115 bpm;
 Flutter atrial com condução AV 2:1 na vigência de infarto agudo do miocárdio de parede inferior com supradesnível de ST e
bloqueio incompleto de ramo direito;
 Flutter atrial com condução AV 2:1, bloqueio incompleto de ramo direito e frequência atrial de 230 bpm, alentecida pelo uso
de propafenona.

Faça a sua opção e encontre a resposta e a discussão no site da SOBRAC. Se você tiver comentários
adicionais, críticas ou não concordar com a resposta, mande-nos a sua opinião para apreciação e
publicação no site e, também, no próximo número do jornal. A sua opinião é muito importante, pois
esta é uma sessão interativa com o sócio. Da mesma forma, se você tiver um ECG interessante, uma
imagem ou um registro eletrofisiológico e queira compartilhar com esta sessão, seja bem-vindo. Se
necessitar de orientação editorial, para a formulação do seu caso, entre em contacto conosco nos
e-mails: thiagorrodrigues61@gmail.com e/ou tatiana@sobrac.org
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Artigos Comentados

Leandro Ioschpe Zimerman

Associação entre Fibrilação Atrial e
Morte Súbita - relevância da
Insuficiência Cardíaca

Referência: Kyndaron Reinier, Eloi
Mar ijon, Audrey Uy-Evanado, Carmen
Teodorescu, Kumar Narayanan, Harpriya
Chugh, Karen Gunson, Jonathan Jui, Sumeet
S. Chugh.
JACC Heart Failure April 30, 2014 - JCHF.
2014;():. doi:10.1016/j.jchf.2013.12.006
Redatora: Ana Paula Arbo Magalhães
Revisor: Leandro Ioschpe Zimerman
Introdução: Sabe-se que a fibrila
ção atrial (FA) está associada com o au
mento da mortalidade e alguns estudos
recentes têm sugerido que história de
FA associa-se, de forma independente,
com um maior risco de morte súbita
cardíaca (MSC). Isso, talvez, por um efeito
pró-arrítmico ventricular, devido ao remodelamento cardíaco estrutural ou, até
mesmo, por sua associação com múltiplas
co-morbidades cardíacas como a insufi
ciência cardíaca congestiva (ICC).
Resumo do Artigo: Este estudo
de caso-controle testou a hipótese de
que uma história de ICC explica, pelo
menos em parte, a associação observada
entre FA e MSC. Foram considerados
casos ou controles para a inclusão no
estudo, como pessoas com idade ≥ 18
anos, que tivessem uma avaliação cardíaca
prévia, incluindo eletrocardiograma e/ou
ecocardiograma. Foram comparados 652
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pacientes com MSC do estudo “Oregon
Sudden Unexpected Death Study” com
outros 652 pacientes controles, de mesma idade e sexo. Como, no mínimo, 8085% das MSCs ocorreram em casos com
doença arterial coronariana (DAC), os
controles para esta análise foram restritos
a pacientes com DAC crônica conhecida
ou DAC aguda, mas sem história prévia
de parada cardíaca ou arritmias ventriculares. Os investigadores detectaram que
FA foi muito mais comum em pacientes
com MSC do que nos seus controles
(27% versus (vs) 18%, p=0,0001). Em
comparação a estes, uma história de ICC
foi mais comum nos pacientes com MSC
(45% vs 19%, p<0,0001), assim como
baixa fração de ejeção (FE) (30% vs
14%, p<0,001). Após análise multivariada,
ajustada para variáveis como idade, sexo,
história de infarto do miocárdio, acidente
cerebrovascular e diabetes, exceto ICC,
a história de FA foi significativamente
associada com MSC (OR: 1,6; IC 95%:
1,2-2,0; p=0,002). No entanto, quando
uma história de ICC, quer seja sistólica
ou diastólica, foi adicionada ao modelo de
análise multivariada, a associação de FA
com MSC foi extremamente atenuada e
nenhuma diferença significativa foi encontrada (OR: 1,1; IC 95%: 0,8-1,5; p=0,45).
ICC foi fortemente associada com MSC
(OR: 3,1; IC 95%: 2,4-4,1; p<0,0001).
Desta forma, os autores falharam em
identificar uma associação independente
de FA com MSC.
Perspectivas

Embora o estudo tenha sido negativo
em demonstrar associação independente
entre FA e MSC existe, na literatura, uma
clara indefinição sobre a associação entre
FA, ICC e MSC. Portanto, serão necessárias pesquisas adicionais para definir se
a FA contribui, realmente, para um risco
aumentado de MSC. Mas, além disso, o
estudo chama a atenção para o fato de

que pacientes com FA e ICC estão sob
mais risco de MSC e que, baseado nos
dados demonstrados até o momento,
talvez a melhor forma de prevenir MSC
em pacientes com FA, seja a prevenção
da própria ICC.
Artigo: Turakhia MP, Santangeli P, Win
kelmayer WC, et al. Increased Mortality
Associated With Digoxin in Contem
por ary Patients With Atrial Fibrillation:
Findings From the TREAT-AF Study. J Am
Coll Cardiol 2014;64:660-668
Redator: André Zimerman
Revisor: Leandro I. Zimerman
Descrição

Digoxina é uma droga muito usada
para controle de frequência ventricular
em pacientes com fibrilação/flutter atrial
(FA), apesar de evidências limitadas e
resultados controversos. A presente
análise retrospectiva incluiu 122.465 pa
cientes (idade média 72,1 anos; 98,4%
masculinos) com novo diagnóstico de
FA não valvar entre 2003-08, e manteve
seguimento médio de, aproximadamente,
três anos. O uso de digoxina, presente
em 23% dos pacientes, foi associado a
um aumento significativo de mortalidade (95 versus 67/1000 pacientes/ano;
p<0,001), mesmo após ajuste de fatores
de confusão (RC 1,26), propensity matching (RC 1,21) e avaliação de aderência
ao tratamento. A elevação do risco foi
independente de faixa etária, gênero,
presença de insuficiência cardíaca, função
renal ou uso concomitante de certas
drogas cardiovasculares. Análise adicional
demonstrou ser baixa a probabilidade
de que a diferença de mortalidade se
devesse a fatores não-mensurados.
Implicações práticas

Esse estudo traz evidências consistentes e desfavoráveis ao uso de digoxina
em pacientes com diagnóstico novo de
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FA, com aumento significativo de mortalidade. A grande amostra e as análises
estatísticas bem conduzidas atenuam
os vieses inerentes a qualquer estudo
observacional e, apesar de não ser fornecida uma resposta definitiva sobre o uso

de digoxina nesse contexto, permitem
aplicação do resultado. Reforça-se, assim, a
recomendação atual de dar preferência ao
uso de beta-bloqueadores e antagonistas
dos canais de cálcio para o controle da
frequência ventricular em pacientes com

fibrilação atrial. Como mulheres foram
pouco representadas, e não houve ajuste
para diferentes classes de insuficiência
cardíaca ou para fração de ejeção, a interpretação dos achados para essas duas
populações requer cuidado adicional.
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Relato de Caso para o Jornal da SOBRAC

Iremar Salviano de
Macedo Neto

Afonso Luiz Tavares de
Albuquerque

Paciente de 26 anos, sexo masculino,
natural e procedente de Recife, boxeador,
trabalha como soldador em andaimes
(trabalho em altura).
Paciente assintomático, veio para avaliação após constatação de pré-excitação
no ECG em exame de rotina da empresa
onde trabalha, com recomendação de
se afastar das atividades profissionais até
definição de seu quadro. Não fazia uso de
medicações. O ECG inicial é o da figura 1.
Paciente tinha ecocardiograma normal
e holter sem arritmias, com pré-excitação

Figura 1. ECG basal.
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Andre Gustavo da
Silva Rezende

mantida durante todo o exame. O teste
ergométrico não provocou arritmias,
mas mostrou manutenção do padrão
de pré-excitação no ECG durante todo
o esforço.
Como o paciente era trabalhador de
profissão de risco e persistia com pré-excitação no ECG, foi indicado estudo
eletrofisiológico.
O EEF foi feito com paciente sob se
dação, realizadas três punções em veia
femoral direita e posicionados cateteres:
decapolar em seio coronário, quadripolar

Figura 2.

Ezequiel Thé

no feixe de HIS e cateter explorador
em átrio direito, junção AV e ventrículo
direito.
Durante o EEF não se conseguiu
induzir arritmias atriais. A estimulação
ventricular revelou ausência de condução extranodal e, também, não induziu
arritmias.
O mapeamento eletrofisiológico da
região ântero-septal revelou uma quase
fusão do eletrograma do feixe de HIS
com o eletrograma ventricular (HV de
30ms), mas com intervalo A-H normal.
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A estimulação atrial programada, com
ciclo de 580ms, revelou AH de 76ms e
HV mantido em 30ms, conforme figura 2.
EAP com ciclo de 460ms evidenciou
prolongamento do intervalo AH para
132ms, mas com manutenção do intervalo
HV de 30ms. Conforme figura 3.
A estimulação atrial progressiva evidenciou ponto de Wenckebach suprahissiano em 380ms. Figura 4.
A manobra de extraestímulo atrial revelou haver prolongamento do intervalo
AH, mas com manutenção do intervalo
HV. Figura 5.

A estimulação para-hissiana mostrou
que, com a captura do feixe de HIS, o grau
de pré-excitação permanecia o mesmo,
como demonstrado na figura 6.
Por fim, a infusão de adenosina reproduziu BAV 2:1.
Diante de tais achados no EEF, concluiu-se tratar de via acessória fascículo-ventricular, não sendo feita ablação.
Discussão

As vias acessórias fascículo-ventriculares são as de ocorrência mais rara, menos

Figura 3.

Figura 5.

Figura 4.

Figura 6.

de 5% das vias acessórias atípicas.Tais vias
consistem num conjunto de fibras que se
originam no feixe de HIS e se inserem
no miocárdio ventricular, em geral na
região ântero-septal, e se caracterizam
por não se relacionarem com a presença
de arritmias ou risco de morte súbita. 1,2,3
O padrão do ECG das vias fascículo-ventriculares é de pré-excitação manifesta durante ritmo sinusal, mas com
intervalo PR normal (ao contrário do
WPW clássico). O ECG sugere sempre
uma localização ântero-septal, o que
chama atenção neste tipo de via pois,
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Por fim, a infusão de adenosina, na
presença de um WPW clássico, produz
bloqueio da condução nodal, levando a
condução AV a se processar por inteiro
pela via acessória, evidenciando grau máximo de pré-excitação. Na via fascículo-ventricular, a mesma adenosina produz
BAVT momentâneo, pois a via está lo
calizada abaixo do nó AV.3,4
Estas vias acessórias, por não estarem
associadas à presença de arritmias ou risco de morte súbita, constituem-se quase
numa variante do normal, sendo mais
uma curiosidade eletrofisiológica.Todavia,
há situações (como no caso acima) em
que se deve estratificar o risco invasivamente, devido à profissão do paciente ou
práticas esportivas do mesmo.

Figura 7.

geralmente, as vias acessórias clássicas à
direita, especialmente as de localização
septal, apresentam acentuado grau de
pré-excitação (o que não ocorre nas vias
fascículo-ventriculares).1,3
O estudo eletrofisiológico é o padrão-ouro para o diagnóstico deste tipo de via
acessória. Os achados característicos são
um intervalo PR/AH normal, mas com HV
curto. A estimulação atrial, programada
com ciclos cada vez mais curtos (ou com
extraestímulos), produz um aumento
no intervalo AH, mas com intervalo HV

constante e com grau de pré-excitação
mantido.1,3
Outra manobra diagnóstica é a estimulação do feixe de HIS. Normalmente,
esta manobra “normaliza” o QRS nos
casos de WPW clássico, quando da captura do HIS. Entretanto, como as vias
fascículo-ventriculares originam-se no
próprio HIS, durante a estimulação parahissiana não ocorre mudança no aspecto
do QRS, mantendo-se o mesmo grau de
pré-excitação.2,3,4

Diante disso, as vias acessórias fascículo-ventricular não possuem indicação para
ablação, visto que localizam-se em região
com risco de lesão do nó AV, além de não
apresentarem nenhum risco para o paciente.
O paciente do caso acima foi liberado,
sem restrições, para suas atividades profissionais e esportivas.
Referências bibliográficas
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Revisitando as Bases da Estratificação de
Risco na Morte Súbita Cardíaca

Ruiter Carlos
Arantes Filho

Em maio de 2011, os professores doutores Douglas P. Zipes, Wojciech Zareba
e seus colaboradores, publicaram na
Circulation® um artigo intitulado “Estratificando Risco na Morte Súbita Cardíaca
Arrítmica: Identificando os Obstáculos”.
Embora seja difícil precisar os números,
dados norte-americanos estimam que
entre as 184 mil e 462 mil mortes súbita
cardíacas, em torno de 50-70% ocorrem
por mecanismos arrítmicos.1
Dentre estes, a ampla maioria tem
doença cardíaca estrutural e a doença
arterial coronariana isquêmica representa
a principal causa. Ao longo de décadas,
estratégias para reduzir esta mortalidade
têm sido testadas, tanto com relação ao
tratamento das comorbidades quanto no
“screening” e investigação de possíveis
fatores de risco.
Mais recentemente, em um relatório
publicado no European Heart Journal,
os professores Wellens e Goldberger
enfatizaram a importância de: 1) Realizar
novos diagnósticos, pois até 50% das
vítimas de morte súbita desconhecem
seus problemas cardíacos; 2) Avaliar adequadamente as doenças cardíacas sem e
com disfunção ventricular e; 3) Valorizar
a investigação de doenças genéticas causadoras de morte súbita.2
Embasado nestes conceitos, vários
avanços no diagnóstico e no tratamento foram feitos, como por exemplo os

Jose Sobral Neto

testes invasivos e não invasivos que têm
sido desenvolvidos e aprimorados, o
uso de b-bloqueadores, inibidores da
enzima de conversão da angiotensina,
estatinas, bloqueadores da aldosterona
e finalmente, destacamos o uso dos
dispositivos implantáveis, ressaltando os
cardiodesfibriladores implantáveis (CDI).
Importante nos lembrar que desde
os anos 70, Mirowski et al., mostrava a
importância de dispositivos capazes de
reverter a morte súbita em pacientes
coronariopatas (inicialmente com pás
externas)3 e apenas mais recentemente,
os grandes trials, financiados pela indústria
destes dispositivos, nos fornecem informações importantes acerca da estratificação
de risco que podem ser transferidos e
utilizados em outras situações. O famoso
estudo MUSTT publicado em 2007, por
exemplo, segmentou os pacientes em
dois grandes grupos: os de alto e os de
baixo risco. No primeiro grupo estão os
pacientes com a fração de ejeção (FE)
do ventrículo esquerdo abaixo de 35%, e
aqueles com FE maiores ou igual a 35%,
pertencem ao grupo de baixo risco.4
Assim, embora a FE seja a estratégia
mais comumente utilizada, ela está muito
aquém de ser considerada a “pedra angular” da estratificação de risco.Tal inferência
cai por terra ao avaliarmos o grande
número de pacientes com baixa FE e
que têm um baixo risco de morte súbita.

O fato de o CDI ser indicado, frequentemente, aos pacientes de alto risco
(FE<35%) como prevenção primária,
tem gerado indisposição e frequentes
debates entre médicos, grandes indústrias, convênios/seguradoras de saúde e
representantes de governo.
Na doença coronariana isquêmica, o
risco potencial de taquiarritmias e consequente morte súbita excedem a avaliação
e a simples estratificação de risco. Dois
estudos, o REFINE e o CARISMA, ressaltam que o tempo pós o evento agudo
interfere na avaliação e indicação dos CDI.
Pacientes com 2 a 4 semanas após o infarto agudo do miocárdio, têm risco mais
elevado em comparação à avaliação após
10 a 14 semanas sugerindo, portanto, que
seja observada a remodelação inicial por
3 meses antes da indicação do CDI.5,6
Assim, embora a FE possa ser considerada, a generalização deve ser evitada e uma
apropriada intervenção deve considerar o
risco e o custo-benefício. Em pacientes com
curta sobrevida, como aqueles portadores
de insuficiência renal terminal, a indicação
de CDI deve ser reconsiderada.
Outro grupo a ser avaliado é aquele
com FE acima de 35%. Neste grupo, a
estratificação de risco é ainda mais difícil
e, considerando a multifatoriedade da
morte súbita, devemos lançar mão de
uma melhor compilação de fatores de
risco e, até mesmo, de outros métodos
invasivos e não invasivos.
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Entre estes pacientes sem disfunção cardíaca mas com suspeita ou diagnóstico de
alguma cardiopatia, a investigação genética
tem se tornado imperativa, destacando-se
a síndrome do QT longo, a síndrome de
Brugada, a Taquicardia Ventricular Polimórfica catecolaminérgica entre outras. Desta
forma, a presença de mutações genéticas,
com diferentes graus de penetrações nos
indivíduos, tem se mostrado desafiadoras.2
Uma análise post hoc do estudo
MADIT-II, nos permitiu compreender que
pacientes com classe funcional II (NYHA),
fibrilação atrial, QRS acima de 120ms,
idade acima de 70 anos e função renal
alterada têm um aumento moderado no
risco de mortalidade.7
Embora grandes estudos têm mostrado
um aumento na predição de morte súbita
utilizando-se de métodos não invasivos,
nenhum estudo prospectivo randomizado
garantiu a incorporação destes métodos
à pratica clínica. No entanto, por meio de
análise estatística, podemos considerar
significativa a associação da clínica (fatores
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inferidos do MADITT-II), disfunção ventricular moderada e as alterações de outros
métodos complementares.7
Assim, devemos sempre considerar a
importância do CDI, quando bem indicado, para salvar vidas. Ressaltamos, ainda,
que é importante intensificar as campanhas e os investimentos de recursos para
melhor diagnóstico e estratificação do
risco de morte súbita, reduzindo mortalidade e aumentando qualidade de vida.
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Cooperativa Médica:
Uma Forma de Equalizar a Balança
A luta por honorários médicos dignos
é uma tarefa árdua que, historicamente,
tem sido mal sucedida em todas as áreas
da medicina. Crises econômicas, morais e
a falta de uma organização paritária que
possa negociar com as fontes pagadoras,
associadas à completa lacuna desse quesito
na formação médica, são alguns dos fatores
que contribuem para esse fenômeno e
que têm arrochado os valores dos honorários médicos para cifras aviltantes.
Na nossa especialidade, esse cenário
não tem sido diferente. A CBHPM corrigiu algumas das distorções em algumas
áreas, mas os honorários médicos na área
de eletrofisiologia continuaram bastante
defasados. A título de ilustração, alguns
planos de saúde chegam a pagar menos
de R$500,00 por um implante de marcapasso bicameral!
Nesse sentido, uma das maneiras de se
organizar, para juntar forças e equiparar
esse tradicionalmente desproporcional
debate pela justa remuneração do tra-

Anuncie no

balho médico, é a formação de Cooperativas Médicas.
No estado da Bahia foi fundada, em
fevereiro de 2014, a COOPERCATI.Tra
ta-se de uma cooperativa médica que
agrega médicos atuantes na área de cardiologia intervencionista (hemodinâmica,
eletrofisiologia e estimulação cardíaca
artificial) e que tem, como objetivo, ser
a ferramenta de negociação e operacionalização do processo de remuneração
do trabalho médico frente a operadoras
de planos de saúde.
Com 39 cooperados, a recém formada
COOPERCATI acumula vitórias na adequação dos honorários médicos, já tendo
apresentado proposta de honorários
justos para todos os procedimentos da
área em que atua a diversos planos de
saúde. Com assessoria jurídica experiente
e com transparência na assistência aos
pacientes, a luta tem seguido sem prejuízo
na qualidade do atendimento médico e os
procedimentos têm sido realizados com
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honorários dignos e devidamente judicializados, onde não se tem acordo definitivo.
Entendemos que essa é uma maneira
mais eficaz de equiparar forças entre o
pleito por honorários médicos adequados e a importância e responsabilidade
do nosso trabalho. A luta por honorários
médicos é uma tarefa que não pode ser
subvalorizada na formação médica. Esta
é uma das ações que, esperamos, seja útil
para despertar o engajamento de colegas
por todo o Brasil.
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Por Que Alguns Pacientes Desenvolvem
Miocardiopatia Associada à Estimulação
Cardíaca Artificial e Outros Não?

Andrés Di Leoni Ferrari

A estimulação cardíaca artificial (ECA)
é uma terapia segura para o tratamento
das bradiarritmias sintomáticas irreversíveis. Reconhecidamente, quando indicado,
também é eficaz na prevenção da morte
súbita cardíaca mediante cardioverso
res-desfibriladores implantáveis (CDI).
Mais recentemente, com a terapia de
ressincronização cardíaca (TRC), a ECA
incorporou novos conceitos sobre os mecanismos etiopatogênicos da insuficiência
cardíaca (IC), no entendimento desta
como patologia não puramente muscular,
mas como uma doença eletromecânica
cardíaca.
É crescente a evolução tecnológica dos
dispositivos através de algoritmos específicos. Inclusive, constantemente surgem
novas evidências que vêm ampliando as
indicações de implante de dispositivos
eletrônicos cardíacos. Entretanto, também sabemos que a estimulação artificial
convencional não é isenta de potenciais
efeitos adversos 1. O melhor sistema
e modo de operação, assim como o
melhor sítio anatômico para ECA, não
estão definidos de forma unânime na
atualidade2. Isso exige, dos especialistas
da área, maior atenção às características
clínicas de cada caso, e motiva reflexões
cautelosas a respeito da escolha das
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alternativas de estimulação. A colocação de um dispositivo implantável de
ECA resolveria o problema elétrico do
coração, mas geraria, ao mesmo tempo,
um problema anátomofuncional para o
miocárdio. Contudo, também é real que,
após quase 6 décadas de evolução, e
com aproximadamente 190 dispositivos
implantados por milhão de habitantes no
Brasil3, vivemos, hoje, uma epidemia de IC
associada à ECA.
Pela facilidade de acesso e estabilidade elétrica, a região apical do ventrículo
direito (VD) foi eleita o sítio preferencial
para implante do caboeletrodo. É, até
hoje, a topografia mais utilizada nas
indicações convencionais, mas outros
sítios de estimulação já foram estudados.
Shimoni e cols., em recente meta-análise
demonstraram que a fração de ejeção
do ventrículo esquerdo (FEVE) apresenta
tendência a ser melhor mantida com as
topografias não apicais; porém, não há
resultados conclusivos, em termos de
segurança e eficácia, que evidenciem neta
superioridade de outras localizações do
eletrodo dentro do VD. Concluem que há
necessidade de mais e maiores estudos
randomizados neste sentido4.
Como a estimulação é feita diretamente sobre o endocárdio do VD, o
resultado eletrocardiográfico produzido
é um complexo QRS alargado e com
padrão de bloqueio de ramo esquerdo
(BRE). Praticamente em todos os casos,
haverá algum grau de alteração da sequência de ativação elétrica fisiológica,
provocando maior ou menor duração
do intervalo QRS (diQRS), na dependência do grau de captura do sistema
de condução intrínseco pelo estímulo
elétrico artificial. Em alguns casos, por
essa ativação antifisiológica, ocorrem

prejuízos hemodinâmicos, consequência
do distúrbios da dinâmica de contração
ventricular. Neste contexto, o alargamento dos complexos QRS, com padrão de
BRE artificial, está associado à presença
de ineficiência energética e contrátil da
ativação ventricular (dessincronismo) e,
também, disfunção valvar mitral5.
Assim, é aceito na literatura, que a
duração prolongada do intervalo QRS
e o dessincronismo causado são fatores
prognósticos negativos per se em termos de mortalidade geral e morbidade
por IC6. Alguns autores, no entanto, di
vergem com relação a esta afirmação.
Para Pastore e cols., o BRE induzido pela
ECA, não teria exatamente as mesmas
características do BRE espontâneo, e o
desempenho miocárdico tenderia a ser
mantido se não houver cardiopatia estrutural concomitante7. De qualquer forma,
resumidamente, a força das evidências
nos levam a pensar que, de um ponto
de vista prático, a contração gerada pela
ECA seria hemodinamicamente eficiente,
porém, mecanicamente antifisiológica2
(Figura 1).
A incidência de miocardiopatia em
geral e IC em particular, secundária à
ativação elétrica artificial do VD, seria de
9% após 1 ano8. Por outro lado, a prevalência encontrada em alguns estudos foi
a mesma, apesar dos resultados serem
oriundos de populações radicalmente
distintas. Autores descrevem prevalência
de 13% após 9,7 ± 3 anos (pacientes com
bloqueio atrioventricular congênito9), ou
até 16% em 10 ± 6 anos (população
com media de idade de 70 anos10). Esta
característica ainda se manteria estável
ao longo do tempo, totalizando 15%
após 24,6 ± 5 anos de ECA11. Da análise
exposta, podemos concluir que o poten-
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Figura 1. Impacto da interposição da estimulação
cardíaca artificial em corações estruturalmente
normais. Adaptado de Ref. 12.

Figura 2. Probabilidade de desenvolver ou não
insuficiência cardíaca, 2 anos após a interposição
da estimulação cardíaca artificial em relação
à presença ou ausência de cardiopatia prévia.
Legendas: EF: Fração de Ejeção do Ventrículo
Esquerdo; MI: Infarto de Miocárdio; Cum%VP:
Percentual acumulativo de Estimulação Artificial
do Ventrículo Direito. Adaptado de Ref. 13.

Figura 3. Esquema gráfico demonstrando
os fatores predisponentes ao risco de
desenvolvimento de cardiomiopatia e
Insuficiência Cardíaca, após colocação de um
dispositivo cardíaco eletrônico implantável.

cial efeito deletério anátomofuncional
pela ECA, ou se instala rapidamente, ou
levaria um longo período de tempo para
se desenvolver.
Os mecanismos fisiopatológicos que
determinam a dilatação miocárdica e o
prejuízo na FEVE, essa, sabidamente o
maior determinante do tempo de sobrevivência no contexto da IC, ora são identificados ora não. Os efeitos serão mais ou
menos significativos na dependência de
outros fatores concomitantes12 ou, ainda,
mantidos em um estado de compensação
(expressão subclinical) pela expressão e

posta em funcionamento de mecanismos
de reserva funcional1.
Tem sido proposto que os potenciais
efeitos secundários da ECA, sobre a
estrutura e função cardíaca, seriam comuns a todos os modos de estimulação
ventricular, e independentes do benefício
da eventual manutenção da sincronia
atrioventricular. Contudo, até o momento, haveria poucos indícios de que o risco
potencial de evolução à IC se torne um
fator limitante para a indicação de um
dispositivo cardíaco eletrônico implantável em pacientes sem cardiomiopatia

pré-existente2. Os pacientes que os recebem por indicações convencionais, que
têm coração estruturalmente normal e
FEVE preservada, costumam apresentar
menos cardiopatia secundária à ECA
(Figura 2), mesmo com elevadas doses
de estimulação artificial do VD13,14. Na
ausência de substrato e fatores predisponentes não está completamente
estabelecido, embora sejam necessários
estudos prospectivos e randomizados
em maior escala, a cujas circunstâncias
clínicas, hemodinâmicas, estruturais ou
até genéticas devemos atentar, para eviJornal da SOBRAC ⦁ nº 34 ⦁ 2014 ⦁ 27
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tar a potencial cardiopatia induzida pela
ECA do VD2.
Totalmente diferente, seria o cenário
naqueles pacientes com cardiopatia pré-existente. A interposição da ECA do VD
em indivíduos com disfunção sistólica
(proporção variável dos que recebem
MPd convencional, mas significativo gru
po dentro dos que implantam CDIs)
aceleraria o surgimento de pior grau
de dissincronia mecânica com a consequente cardiopatia por ECA e, provavelmente, seja neste grupo que a ativação
artificial do VD deva ser minimizada, ou
até eliminada, quando possível2. Entre os
indivíduos vulneráveis, a evolução desfavorável para a aparição de morbidade e
IC pela ECA (Figura 3) estaria ligada à
interação de, pelo menos, 3 fatores: (1)
paciente-substrato: coração normal versus cardiopatia pré-existente (disfunção
sistólica e FEVE reduzida); (2) tempo desde o implante e dose percentual de ECA
do VD: provavelmente pior se >40% do
tempo; e (3) grau de dissincronia gerada
(posição do eletrodo, diQRS gerado e
padrão de BRE artificial)2.
A TRC tem se mostrado benéfica na
correção da dissincronia artificialmente
provocada pela ECA, ainda antes da

aparição do comprometimento da FEVE
nestes pacientes. Surgiria, no contexto
de dessincronopatia, diQRS alargado,
padrão de BRE artificial e elevadas doses
de ativação elétrica do VD, como a mais
promissora opção de tratamento, desempenhando papel mais preventivo do que
terapêutico; estratégia que denominamos
“prevenção primária da cardiomiopatia e
da IC pela TRC”2.
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Fibrilação Atrial Subclínica:
Incidência, Implicações e Perspectivas
A fibrilação atrial (FA) é a arritmia
cardíaca sustentada mais comum, cuja
prevalência aumenta, expressivamente,
com o envelhecimento da população1.
O diagnóstico da FA é, muitas vezes, subestimado pela ocorrência de sintomas
atípicos ou mesmo pela ausência de
sintomas (FA subclínica). A prevalência de
episódios de taquiarritmia atrial subclínica,
incluindo a FA, é até 12 vezes maior do
que a forma clínica2.
O risco de acidente vascular encefálico
(AVE) aumenta de três a cinco vezes em
pacientes com FA, quando comparado
com pacientes sem FA3. Além disso, o estudo SPAF4 demonstrou que episódios de
FA paroxística determinam risco de AVE
isquêmico similar ao da FA permanente.
Estima-se que 50 a 60% dos casos de
AVE isquêmico são atribuíveis à doença
cerebrovascular, 15% à FA clínica e 25%
não tem causa definida5; nestes casos, o
papel da FA subclínica pode ser relevante.
Pela variabilidade na ocorrência temporal dos episódios de taquiarritmias atriais,
possibilidade de ausência de expressão
clínica e dificuldade de monitoração
contínua, os portadores de dispositivos
cardíacos eletrônicos implantáveis (DCEI)
representam o modelo ideal para estudar
a FA subclínica. Devemos destacar que a
incidência de FA, neste grupo, pode estar
relacionada à condição que determinou
o implante do dispositivo (doença do nó
sinusal e insuficiência cardíaca), à presença
de comorbidades (hipertensão arterial
sistêmica e diabetes) e à própria presença
do dispositivo, determinando perda da
sincronia atrioventricular ou efeitos pró-arrítmicos6.
Nesse sentido, o subestudo do estudo MOST7 e os estudos TRENDS8 e
ASSERT9, que juntos incluíram mais de
5000 pacientes, demonstraram a relação

entre a detecção de taquiarritmias atriais
subclínicas pelos DCEI e a ocorrência de
eventos tromboembólicos.
O estudo MOST7, realizado com portadores de marcapasso por doença do nó
sinusal, demonstrou que curtos episódios
de alta frequência atrial, registrados pelo
dispositivo com duração superior a 5 minutos, ocorreram em 51,3% dos pacientes
e determinaram aumento do risco para
AVE isquêmico e morte em 2,5 vezes, e
de seis vezes para ocorrência de FA clínica. Os episódios de alta frequência atrial
foram, em sua maioria, assintomáticos
e, quando os sintomas foram utilizados
como indicadores de episódios de alta
frequência atrial, o seu valor preditivo positivo foi de apenas 58,7%, sugerindo que
a presença de sintomas não é preditor
confiável de arritmia atrial.
O estudo TRENDS 8 avaliou 2.486
portadores de DCEI, cuja incidência de
taquiarritmias atriais, com duração superior a 20 segundos, foi de 45%; também
documentou relação positiva entre episódios de arritmias atriais diagnosticadas
por DCEI e eventos tromboembólicos.
Este estudo evidenciou que o risco de
eventos tromboembólicos é uma função
quantitativa da carga de taquiarritmia
atrial registrada pelo DCEI e, quando a
carga diária ultrapassa 5,5 horas, o risco
de evento embólico é duplicado.
O estudo ASSERT9 avaliou a presença
de arritmias atriais subclínicas, diagnosticadas por DCEI em 2580 pacientes, e
demonstrou que, em seguimento médio
de 2,5 anos, 35% dos pacientes apresentaram episódios de taquiarritmias
atriais com duração superior a 6 minutos e, apenas 15,7% dos pacientes com
arritmias subclínicas apresentaram FA
clínica. O mesmo estudo evidenciou que
o risco atribuível de AVE isquêmico ou
embolismo sistêmico, associado à taquiar-
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ritmia atrial, detectada por DCEI durante
monitorização de três meses, foi de 13%,
semelhante ao risco atribuível deste evento com FA clínica, conforme reportado
previamente no estudo de Framingham.
Estudo publicado neste ano10, incluindo
mais de 10000 portadores de DCEI, com
idade média de 70 anos e mediana de
seguimento de 24meses, demonstrou que
43% dos pacientes apresentaram pelo
menos 1 episódio de FA com duração
de pelo menos 5 minutos e o maior risco
para AVE ocorreu entre os pacientes com
episódios com duração ≥ 1 hora (Hazard
ratio [HR] 2,11; Intervalo de Confiança
[IC]95%: 1,22-3,64, P=0,008). Importante
destacar, que pacientes com episódios de
duração superior a 5 minutos também
apresentaram maior risco de AVE (HR
1,7; IC95%: 1,02-3,02, P=0,041). Já os
pacientes com episódios de duração
superior a 6, 12 e 23 horas não apresentaram maior risco, e isto atribuiu-se ao
risco aumentado e significativo de AVE na
presença de episódios de FA de menor
duração que estes cortes.
Deve-se ressaltar que a acurácia diagnóstica dos DCEI, para a detecção de
episódios de FA, é de 95%, enquanto que
para o looper, a especificidade é de 85%.
O valor preditivo positivo, para detecção
de taquiarritmias atriais pelo DCEI, cresce
com o aumento na duração do episódio,
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alcançado 97% para episódios com duração superior a 6 minutos. No entanto,
a revisão do eletrograma é imperiosa,
independente da duração do episódio.
A monitoração remota pode determinar maior precocidade na instituição da
anticoagulação, porém, o estudo IMPACT
ainda não publicado, não comprovou redução de eventos tromboembólicos com
esta estratégia; entretanto, os resultados
podem estar limitados pela baixa taxa
de eventos.
A relação atemporal, entre os eventos
tromboembólicos e a ocorrência de episódios de FA subclínica, foi demonstrada
nos estudos ASSERT e IMPACT, sugerindo
a hipótese de que pacientes com DCEI
podem apresentar maior risco de AVE
por outros mecanismos, além do tromboembolismo.
Papel da anticoagulação

Sabe-se que a anticoagulação de
pacientes com FA reduz, substancialmente, o risco de AVE isquêmico11. A
estratificação de risco de AVE para esses
pacientes é realizada pelo cálculo do
escore CHADS212 ou, preferencialmente,
pelo CHA2DS2VASc11, que determinam
pontos de acordo com a presença de
ataque isquêmico transitório ou evento
tromboembólico prévios (2 pontos), insuficiência cardíaca (1 ponto), hipertensão
(1 ponto), idade (1 ponto no CHADS2 se
≥75 anos; no CHA2DS2VASc, 2 pontos
se ≥75 anos e 1 ponto se 65-74 anos),
diabetes mellitus (1 ponto), sexo feminino (1 ponto, apenas CHA2DS2VASc) e
doença vascular (infarto, doença arterial
periférica ou placa na aorta, 1 ponto,
apenas CHA2DS2VASc). A introdução
preventiva de anticoagulante está indicada
para os casos de FA clínica e escore ≥2.
No entanto, o benefício da anticoagulação em pacientes com episódios de
FA subclínica é desconhecido e, curiosa-
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mente, as taxas de AVE reportadas nos
estudos de FA subclínica são inferiores
às taxas na presença de FA clínica. No
estudo ASSERT, a taxa anual de eventos
tromboembólicos foi de 1,59%, comparada com 2,29% e 4,50% dos estudos
de Singer13 e Friberg14, respectivamente,
que incluíram pacientes com FA clínica,
a despeito do menor risco avaliado pelo
escore CHADS2 nestes estudos (1,96
e >1, respectivamente), contra 2,3 no
estudo ASSERT. Como consequência, o
benefício da anticoagulação nos pacientes com DCEI e FA subclínica pode ser
menor. A estratificação destes pacientes
pode permitir a definição de subgrupos
com melhores resultados.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Perspectivas

A interação entre FA e eventos tromboembólicos é muito mais complexa do
que parece. Nem toda FA determina
AVE e nem todo AVE é causado por FA.
Inquestionavelmente, existem vários outros fatores que interferem nesta relação
e a maior prova é utilizar um escore de
risco, composto por variáveis clínicas, para
definir o uso de anticoagulação oral, a
despeito do tipo e duração da FA.
Quanto aos pacientes com FA diag
nosticada pelo DCEI, ainda temos importantes questões a serem respondidas
como definir o melhor corte de fre
quência cardíaca, a duração do episódio
ou carga de FA que requerem pronta
anticoagulação, o papel dos escores de
risco para definir a anticoagulação e o
papel da monitoração remota.
Mais estudos são necessários para
determinar as opções mais seguras e
eficazes para estas questões complexas.
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Apnéia Obstrutiva do Sono Como Fator de
Risco Para Morte Súbita Cardíaca
Desde o artigo publicado em 2005, na
NEJM,1 sobre a variação circadiana de pico
de MSC (morte súbita cardíaca) à noite,
em pacientes com AOS (apneia obstrutiva
do sono), o que é diferente da população
geral, visto que nesta o pico de MSC ocorre
geralmente entre 06:00-12:00h e nos pacientes com diagnóstico de AOS foi entre
00:00-06:00h, a associação entre AOS e MSC
começou a ser estudada.
Em 2013, foi publicado um artigo, do
mesmo autor daquele publicado em 2005
(Apoor S. Gami), no JACC,2 sobre a AOS
como um fator de risco para MSC. Foi um
estudo longitudinal, retrospectivo, 10.701
participantes, consecutivos, referidos ao
laboratório do sono para realizar polissonografia noturna (exame padrão-ouro para
diagnóstico de AOS), entre 01/07/1987 a
31/07/2003, na Mayo Clinic; eram todos
residentes de Minnesota-USA e >18 anos.
Aqueles com diagnóstico prévio de AOS
ou MSC recuperada foram excluídos. A
definição de AOS se deu através do IAH
(índice de Apneia-Hipopneia) que reflete o
número de eventos de apneia e hipopneia
por hora de sono (≥5 eventos/h). A MSC
foi estabelecida quando a morte súbita
ocorreu por causas cardíacas (como morte
arrítmica, infarto agudo do miocárdico ou
outras causas cardíacas) e o tempo entre o
início dos sintomas até a morte foi ≤1 hora.
Todos os participantes tinham histórico
médico sobre antecedentes e comorbidades verificados através de prontuários
médicos. O seguimento total foi por 15
anos, com média de 5,3 anos. Conforme
os resultados, 142 participantes tiveram
MSC fatal ou ressuscitada, com média anual
de risco de MSC (0,27%/ano), de acordo
com a causa da morte (58 foram por causa
indefinida, parada extra-hospitalar ou falta
de autópsia; 18 por infarto agudo do miocárdio; 44 por arritmias; 21 por choque do
cardioversor-desfibrilador implantável e 1
por tromboembolismo pulmonar maciço).
A prevalência de AOS (IAH≥5) foi de 78%
com IAH médio de 31 ± 32. A idade média
foi de 53 ± 14 anos e 68% eram do sexo

masculino. Quanto ao histórico de antecedentes: 41% HAS, 14% DM, 57% história de
tabagismo, 14% DAC, 5% AVC ou AIT prévios, 6% IC, 0,4% de TVNS ou extrassístoles
ventriculares, 0,1% era portador de CDI e o
IMC médio era de 34 ± 9 kg/m2. Na análise
univariada, os preditores de MSC foram:
idade >60 anos (OR: 5,53 e p<0,0001),
IAH ≥20 (OR:1,60 e p=0,007), saturação de
O2 (SatO2) média à noite <93% (OR: 2,73
e p<0,0001) e a SatO2 mínima <78% (OR:
2,60 e p<0,0001). Na análise multivariada,
em relação aos parâmetros do sono, apenas
a SatO2 mínima <78% permaneceu independente como preditor de risco para MSC
(OR:1,81 e p=0,0008). Outros preditores de
MSC, na análise multivariada, foram: idade,
história de HAS, cardiomiopatia ou insuficiência cardíaca, extrassístoles ventriculares
ou TVNS e doença arterial coronária. A
conclusão do presente estudo foi a de que
a AOS é um novo preditor de risco para
MSC e a magnitude do risco foi predita por
vários parâmetros, como a gravidade da
AOS (pelo IAH) e pela hipoxemia noturna.
A SatO2 mínima <78% foi um fator de risco
independente para MSC, dentre as variáveis
analisadas. Como provável mecanismo fisiopatológico de associação entre a AOS e
o risco para MSC, foi explicado o papel da
hipoxemia noturna intermitente e a ativação
do sistema nervoso simpático (ambos mecanismos envolvidos no contexto da AOS),
como gatilhos para arritmias ventriculares e
consequente MSC.Todavia, outras hipóteses
também foram discutidas no estudo, uma
vez que a AOS já foi associada a um status
de hipercoagulabilidade sanguínea.
Sabendo que a AOS é uma doença
comum e atinge até um terço da população
de São Paulo,3 é que, através da hipoxemia
intermitente, causada pelos eventos de
apneia além da hiperativação do sistema
nervoso simpático, a associação fisiopatológica com doenças cardiovasculares já foi
estabelecida e a relação com a presença da
AOS e maior mortalidade cardiovascular,
avaliada.4 Portanto, o presente estudo nos
alerta para mais uma perigosa associação
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da AOS no contexto cardiovascular, agora
como preditor para MSC.
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Abreviações
AOS= Apneia Obstrutiva do Sono
MSC= Morte Súbita Cardíaca
IAH= Índice de Apneia-Hipopneia
HAS= Hipertensão Arterial Sistêmica
IC= Insuficiência Cardíaca
DM= Diabetes Mellitus
DAC= Doença Arterial Coronária
AVC= Acidente Vascular Cerebral
AIT= Ataque Isquêmico Transitório
IMC= índice de massa corpórea (kg/m2)
CDI= cardioversor-desfibrilador implantável
TVNS= Taquicardia ventricular não-sustentada
OR= odds ratio
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Miocardiopatia Hipertrófica em
Diferentes Aspectos

Marli Lessa de Sousa Grandjean

INTRODUÇÃO
A hipertrofia miocárdica (MCH)

A Miocardiopatia Hipertrófica (MCH)
é uma doença primária do miocárdio,
caracterizada pelo aumento da espessura da parede ventricular, que não é
explicada pela condição subjacente como
alargamento dos miócitos, desordem
e aumento da fibrose do miocárdio(1).
Apresenta uma prevalência de 1:500(1)
sendo associada a uma heterogeneidade

A

fenotípica(2). Estima-se que 6 em cada
10 pessoas, até os 60 anos, terão uma
doença resultante da interação de vários
genes, da influência do meio ambiente e
estilos de vida(2). A MCH é uma forma
autossómica dominante; no momento,
mais de 900 mutações diferentes foram
relatadas em cerca de 11 genes que co
dificam proteínas sarcoméricas(2,3,4,5). As
mutações mais frequentes são as que
envolvem a beta-miosina de cadeia pesada (MYH7), a troponinaT (TNNT2) e
a proteína-C ligada à miosina(2).
As manifestações clínicas da MCH po
dem variar, consideravelmente, entre os
pacientes com sintomas que variam de
dispneia disccreta a demonstração de
insuficiência cardíaca. Arritmias atriais e
ventriculares, eventos tromboembólicos
e morte súbita cardíaca ocorrem em
muitos pacientes, havendo um aumento
da morbidade e mortalidade por MCH(2).
Os genes ligados a MCH foram, na sequência de 9 DNA, analisados e identifica-

dos. Os genes que codificam miofilamentos sarcoméricos(3), entre eles (MYH7,
MYBPC3,TNNT2,TNNI3,TNNC1,TPM1,
MYL2, MYL3, ACTC, e 3 genes fenocópias
de MCH: GLA, PRKAG2, e LAMP2, foram
assim determinados por testes genéticos
para identificação desta doença(3).
Os autores Delgado et al., recentemente apresentaram um raro caso de miocardiopatia hipertrófica (MCH), associada
a ventrículo esquerdo não compactado
(VENC)(4) e fístulas das artérias coronárias
para o ventrículo esquerdo, com enfarte
do miocárdio embólico, monstrado na
(Figura 1).
Estudos revelam que a presença de uma
mesma mutação de um gene, que codifica uma proteína sarcomérica (exemplo:
MYH7 Arg243His), pode desencadear
diferentes padrões patológicos de remodelação do miocárdio, nomeadamente
MCH e Ventrículo Esquerdo Não Compactado (VENC)(2,5). Estas variações, na
expressão fenotípica, poderão refletir em

B

Figura 1. Coronariografia (A): bridging da artéria coronária esquerda (descendente anterior seta preta).(B): identificam-se várias fístulas da coronária esquerda e coronária direita para o
ventrículo esquerdo (seta cinzenta). Visualizava-se um trombo recanalizado no ramo pósterolateral (seta branca). Adaptado da referência(2)
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uma interação entre o genótipo e os fatores ambientais(4). A mutação identificada
nesta família (Arg403Gln) está associada a
MCH, mas não a VENC. Foi estimado que
cerca de 50% dos indivíduos portadores
desta mutação apresentam MSC antes dos
50 anos de idade(2). Neste mesmo estudo, os autores definiram o VENC como
sendo cardiomiopatia rara, congênita, que
pode ser adquirida com uma prevalência
1:5000(2). A interrupção do processo de
compactação miocárdica, durante a embriogênese, é uma das teorias explicativas
da VENC.
Resultados de recentes publicações(3)
têm demonstrado que 40% dos casos
apresentam teste positivos para MCH
com uma mutação de genes patogênicos.
MYBPC3 encontra-se em 24% dos casos
e com MYH7 (14%) faz uma maioria das
mutações identificadas. 12% das mutações positivas sarcoméricas têm mais que
um gene, os quais não possuem mutação
única e, adicionalmente, 3% dos casos
têm testes positivos para 45 mutações
únicas com GLA, LAMP2 ou PRKAG2(4).
Aproximadamente 1% dos casos nasce
com ambas mutações: sarcoméricas e
metabólicas.
Mutações em PRKAG2, LAMP2 e GAA
têm sido identificadas devido a forma
hereditária de pré-excitação associada
com cardiomiopatia, com estoque de glicogênio. Estes pacientes têm um fenótipo
diferente e estão claramente associados
com aqueles do padráo WPW, isolados
dos que têm coração estruturalmente

normal. Vias acessórias ocorrem em associação com outras anormalidades cardíacas ou doenças congênitas, em apenas
uma pequena percentagen de WPW(5;7).
Clínica diagnóstica baseada em
Gene do MCH

Um avanço clínico inicial, que seguiu
desde a descoberta da causa genética
da MCH e outras formas hereditárias da
HVE, é o diagnóstico baseado em gene.
Dado o fenótipo clínico sobreposição de
HVE inexplicável, que ocorre a partir de
diferentes cardiomiopatias(8;9), há falta de
achados clínicos para diagnosticar, com
precisão, o envolvimento de um gene em
particular: a MCH, gene baseada em plataformas de diagnósticos necessários para
interrogar, de forma abrangente,todos
os genes do sarcômero(6) e genes que
estão relacionados com as causas de
cardiomiopatias(10).
Até recentemente, essa tarefa, tecnicamente difícil, foi extremamente trabalhosa
e cara. Com o desenvolvimento de sequenciamento de última geração, muitos
obstáculos para diagnóstico baseado em
gene abrangente, diminuíram(10).
Conclusão

Uma análise bem aprofundada, nos
portadores de MCH, deve-se sempre ser
considerada na presença de mutações
de genes sarcoméricos e metabólicos
sugestivos de MCH. A incidência de eventos troboembólicos sistêmicos é uma
complicação das miocardiopatias, e que

se agrava quando associada ao aumento
do átrio esquerdo, e em presença de
fibrilação atrial.
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Protecta™ XT
com tecnologia SmartShock™ CDI DR e VR, TRC-D
A incidência de choques inapropriados na terapia com os CDI atualmente disponíveis no
mercado é inaceitável.
• Dados de estudos publicados revelam que até 21% dos pacientes com CDI recebem choques
inapropriados.
Choques inapropriados têm consequências abrangentes.
• Estudos mostram que a dor e a ansiedade causadas pelos choques podem levar à diminuição da
qualidade de vida e das atividades normais.
• As estratégias para minimizar os choques podem aumentar ainda mais a sobrevida dos portadores
de CDI.
EVIDÊNCIA CIENTÍFICA
Com a família de dispositivos Protecta XT™, 98% dos pacientes com CDI ficam livres de choques
inapropriados no primeiro ano.
• O estudo Virtual ICD, uma análise retrospectiva, demonstrou redução dramática na ocorrência de
choques inapropriados no primeiro ano e em cinco anos.
• Resultados preliminares do Painfree SST, um estudo realizado após a comercialização do Protecta™,
demonstraram os mesmos resultados da análise de modelagem estatística do Virtual ICD.

TECNOLOGIA
A tecnologia SmartShock™ inclui seis algoritmos exclusivos que permitem diferenciar as arritmias
letais de:
• Eventos arrítmicos, como TVS, TVNS;
• Eventos não arrítmicos, tais como oversensing (hipersensibilidade), ruído e falhas de eletrodo.
Com isso, reduz drasticamente a incidência de choques inapropriados, mantendo a sensibilidade.
BENEFÍCIOS
A família de dispositivos Protecta™ com tecnologia SmartShock™ oferece maior conforto ao paciente,
melhora a eficiência clínica e reduz os custos dos cuidados à saúde.

Ilesto 7
Aperfeiçoando uma proteção de longa duração

A série Ilesto 7 foi criada com o foco no aperfeiçoamento de uma proteção de longa duração
para o paciente.
Sua tecnologia ainda mais aperfeiçoada, incluindo o ProMRI®, protege a qualidade do cuidado
ao paciente fornecendo acesso seguro a exames de ressonância magnética (RM) a pacientes
de CDI e de CDI-TRC, melhorando o conforto dos pacientes por meio de um dispositivo de
tamanho reduzido e permitindo a redução clinicamente comprovada de choques e hospitalizações em combinação com o sistema único BIOTRONIK Home Monitoring®.
Com a BIOTRONIK, a qualidade do cuidado ao paciente é protegida.
Aprovado para RM
Permite o acesso seguro a exames de RM com o BIOTRONIK ProMRI®
Redução do tamanho
Melhora o conforto do paciente e aumenta os intervalos de substituição
com o BIOTRONIK SmartScaleTM
Proteção aprovada
Reduz a liberação de choques e as hospitalizações com o BIOTRONIK Home Monitoring®
Aumenta a segurança do paciente ao ajustar automaticamente as amplitudes com o controle
de captura (monitoração do limiar de AD apenas).
Detecção de FA e TA em um CDI unicameral possível exclusivamente graças à tecnologia
BIOTRONIK DX.
Detecção precoce e mais fácil da insuficiência cardíaca por meio do monitoramento
contínuo dos parâmetros clínicos fornecidos pelo Heart Failure Monitor.
Facilita implantes e avaliações com a telemetria RF SafeSync (sem necessidade do cabeçote), rápida e confiável.
Fornecer confiabilidade a longo prazo com o design comprovado dos eletrodos de desfibrilação do Linoxsmart ProMRI e Protego ProMRI com DF4.

www.biotronik.com.br

E se Um Sistema de Estimulação Quadripolar
Pudesse Reduzir a Mortalidade dos Pacientes
e os Custos da TRC?
Novos estudos comparativos apresentados no HRS
2014 mostram que o uso da tecnologia de estimulação
quadripolar (Unify Quadra™ e Quartet™) proporciona
uma redução significativa da mortalidade, da taxa de
hospitalização e custos da terapia de ressincronização
cardíaca (TRC).
Redução da mortalidade
Os pacientes portadores de sistemas quadripolares (Quartet™) apresentaram 18,2% de redução relativa na mortalidade em comparação
com pacientes portadores de sistemas de ressincronização bipolar (mortes por 100 paciente-anos: 5,84 no grupo quadripolar vs 7,14
no grupo bipolar, P=0,004).
Redução das taxas de hospitalização e custos
Os pacientes portadores de sistemas de estimulação quadripolar (Quartet™) apresentaram uma taxa de hospitalização 53% menor em
comparação com pacientes com sistemas bipolares (P=0,04) bem como uma economia de custos de hospitalização de 62% (P=0,016).
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• Turakhia M et al. Reduced mortality with quadripolar versus bipolar left ventricular leads in cardiac resynchronization therapy. HRS
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