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“Os artigos científicos publicados
pelo jornal da SOBRAC refletem a
opinião pessoal de seus autores e
não uma posição oficial da nossa
sociedade. Estas publicações têm
por objetivo estimular a discussão
e a atualização de temas relevantes
no campo das arritmias cardíacas e
divulgá-las para os seus sócios”.

ENTREVISTA

Um balanço do primeiro ano da
gestão 2018-2019
Cada diretoria da SOBRAC tem dois
anos para cumprir seu programa
de gestão, em meio a um cenário
de constantes demandas, e onde o
planejamento parece correr contra
o tempo. Uma rotina que apenas
quem assume esta missão tem a
real dimensão sobre a engrenagem
a conduzir. O Jornal da SOBRAC
conversou com o presidente da
SOBRAC, doutor José Moura Jorge,
sobre o seu primeiro ano de gestão e
quais as suas perspectivas para 2019.

Jornal SOBRAC: Quais foram os
maiores desafios que o senhor encontrou durante o seu primeiro ano
de gestão?
Dr. Moura Jorge: O maior desafio
foi inteirar-me do funcionamento
administrativo, financeiro e jurídico
da Instituição. Há muitos anos não
vinha participando das diretorias e
coordenadorias da Sobrac, de tal
modo que tudo era novidade para
mim e para dar minha contribuição precisava, num curto espaço
de tempo, inteirar-me do relacionamento com a indústria, da contratação de serviços terceirizados para a
organização de eventos, marketing,
agência de viagem, contadoria, serviço de informática, questões jurídicas, trabalhistas, entre outros. Enfim
sentia necessidade de conhecer em
profundidade esses assuntos para
realmente poder atuar como presidente da nossa Sociedade.
Diria que não foi fácil, dispendi muitas e muitas horas em reuniões,
Jornal SOBRAC 43ª edição

análises, avaliações, leituras, até que
me senti confortável para fazer meu
trabalho. Felizmente, a equipe da
atual gestão é extraordinária e por
isso só tenho a agradecer pelo trabalho dispendido por cada um em
seu respectivo ter
ritório e sem o
qual não teria sido possível realizar
os compromissos que assumimos
durante a nossa campanha.
Jornal SOBRAC: Considera que
todas as frentes de sua campanha
foram cumpridas para este primeiro
ano?
Dr. Moura Jorge: Foram vários os
nossos compromissos de campanha
e estamos fazendo questão de cumpri-los um a um, mas considero mais
importante direcionar a força da Instituição para atender aos associados,
principalmente na área da educação
continuada e defesa profissional.
Em educação continuada disponibilizamos no nosso site o atendimento
às solicitações de artigos científicos
das principais revistas internacio-

nais de arritmia; também criamos
um espaço para a divulgação mensal de desafios eletrocardiográficos.
Realizamos quatro edições do PreCon, com recorde de público em
Porto Alegre – mais de 350 participantes, e passamos a disponibilizar
as palestras para os associados em
formato amigável a partir, também,
do nosso site. Realizamos os cursos
de holter e reciclagem com revisão
completa dos temas clínicos, eletrofisiológicos e de estimulação, recebendo ótimo feedback dos presentes, sem contar o grande marco de
encerramento do ano, que é o nosso Congresso Brasileiro, em 2018
sediado em Goiânia.
Não poderia deixar de registrar,
ainda, a nossa oficialização junto à
Sociedade Portuguesa de Arritmia
de um acordo de intercâmbio de
bolsista brasileiro e português para
treinamento nos dois países e, obviamente, mantendo a bolsa para treinamento de um brasileiro na Universidade de Mc Gill, no Canada.
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Na área de defesa profissional criamos a “Comissão Permanente de
Defesa Profissional”, com representantes das cinco grandes regiões do
Brasil e os cinco últimos coordenadores da defesa profissional das
gestões anteriores para que possam entender toda complexidade
que permeia os honorários médicos
no nosso País e possam atuar juntamente aos associados para o atingimento de nossos objetivos de reconhecimento da especialidade.
Esta atividade também foi inserida
no Congresso, com um simpósio dedicado à defesa profissional para o
aprofundamento dos temas relacionados às operadoras de saúde e os
honorários médicos.
Na área de relacionamento estreitamos nossa vinculação com o DECA
com a realização conjunta da certificação por proficiência na área de
estimulação e elaboramos conjuntamente o programa científico do
congresso em estimulação.
Por último, e não menos importante, destaco a revitalização do relacionamento com os aliados, que
também foram contemplados com
uma programação específica em
nosso congresso em Goiânia.
Jornal SOBRAC: Algo que gostaria de destacar especialmente na
gestão de 2018?
Dr. Moura Jorge: Gostaria de registrar uma conquista inédita para a
nossa Sociedade, que é o lançamento do nosso “Manual de Normas e
Conduta” (compliance), disponibilizado na pasta dos participantes do
Congresso e no site da SOBRAC. É
fundamental que tenhamos pautada nossa atuação conforme os di
tames de normas previamente es
tabelecidas, que devem nortear o
comportamento, tanto da Sociedade quanto de seus associados, colaboradores, fornecedores e demais
prestadores de serviços no que refere aos princípios éticos.
Também de grande importância tem
sido o trabalho em conjunto com a
diretoria anterior para finalizarmos
o “Tratado de Arritmias Cardíacas”,
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com pré-lançamento realizado no
Congresso de 2018.

Jornal SOBRAC: Quais são as
prioridades para 2019?

Para concluir, propusemos uma
al
teração em nosso Estatuto que
possibilita aos residentes de eletrofisiologia e estimulação cardíaca tornarem-se sócios da Sobrac,
livres do pagamento de anuidade
enquanto estiverem na fase de formação profissional.

Dr. Moura Jorge: As prioridades
para o próximo ano estão atreladas
à publicação da Diretriz dos Dispositivos Implantáveis; publicação das
normas que regem os centros formadores em eletrofisiologia e estimulação; a manutenção dos PreCons, curso de holter e reciclagem.
Focaremos esforços para ampliarmos cada vez mais os resultados do
nosso Congresso, que será realizado na cidade de Salvador sob o sol
maravilhoso da Bahia.

Jornal SOBRAC: Quais foram os
investimentos no fluxo de comunicação com os associados?
Dr. Moura Jorge: Ampliamos o canal de comunicação utilizando diversas ferramentas da mídia eletrônica
(e-mail marketing, newsletter, whatsapp, jornal) para mantê-los em dia
com as realizações da nossa gestão.
O site por inteiro foi repaginado e
atualizado para melhor atender tanto os associados quanto o público
em geral. Assim como o jornal foi
reestruturado para atingir uma efetiva comunicação com o associado.
Para nossas definições internas, mon
tamos um sistema de videoconfe
rência de alta qualidade na sede da
SOBRAC que tem propiciado a realização de reuniões com fornecedores e
prestadores de serviço, sem a necessidade de deslocamentos da diretoria
e, consequentemente, sem gastos
com passagens aéreas e estadias.
Jornal SOBRAC: E as ações para
o público leigo?
Dr. Moura Jorge: A campanha do
Coração na Batida Certa tem estado em plena atividade para chamar
a atenção quanto à prevenção das
arritmias cardíacas e morte súbita
com ações contínuas em escolas.
Este ano nossos associados promoveram ações em cerca de 25 cidades
pelo Brasil, que foram registradas
em mais de 50 matérias da imprensa, e ainda tivemos a adesão de
diversas personalidades, artistas e
formadores de opinião, vestindo a
nossa camisa nas mídias sociais e
que somaram para propagar a nossa missão e consolidar a nossa Sociedade como a principal referência
em arritmias cardíacas no País.

Temos também um projeto em elaboração voltado para um “Manual
de Arritmias Cardíacas” que terá
uma disposição inédita quanto ao
diagnóstico e conduta. E manteremos a atenção voltada para as novas tecnologias como a crioablação,
o oclusor de auriculeta e o ecointracardíaco, para torná-las de cobertura obrigatória no âmbito da saúde
suplementar.
Nos dedicaremos muito, sem es
morecimento da nossa motivação,
no desejo de atender as expectativas de todos.
Jornal SOBRAC: Qual mensagem deixa aos associados?
Dr. Moura Jorge: Espero que
nossa diretoria tenha atendido as
expectativas de cada associado
quanto à contribuição da Sociedade
na área de educação continuada,
defesa profissional, comunicação e
inovação.
Deixo aqui registrado que ninguém
é capaz, sozinho, de gerir uma sociedade como a Sobrac, certo de que a
equipe é quem define o sucesso ou
o fracasso de uma gestão. Afortunadamente tive o privilégio de conviver
e trabalhar com pessoas extraordinárias como os nossos diretores,
coordenadores e funcionários, além
dos prestadores de serviço, que incansavelmente se dedicaram para
que nossa missão fosse cumprida
neste primeiro ano de gestão. Meu
muito obrigado a todos do fundo do
meu coração.

www.sobrac.org
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Congresso Brasileiro da
SOBRAC celebra mais uma
edição de sucesso
Em sua edição de número 35, o
Congresso Brasileiro de Arritmias
Cardíacas da SOBRAC, realizado no
Centro de Convenções Goiânia, em
Goiás, mais uma vez cumpriu com
louvor a sua missão de promover
atualização profissional da mais
alta qualidade em seu segmento.
“Conseguimos reunir algumas das
mais importantes personalidades
em arritmias cardíacas em nível
mundial, que apresentaram conteúdos do mais alto nível para as
centenas de congressistas presentes nos três dias do evento”, destacou o presidente do Congresso,
Dr. Anis Rassi Jr.

fissionais do mais alto gabarito,
nacional e internacional, envolvidos com as mais recentes práticas
do universo das arritmias, este
ano o Congresso incluiu candidatos que em 2017 foram aprovados
em primeiro lugar nas provas de
Eletrofisiologia e arritmia não invasiva, como forma de incentivo.
Outro destaque de 2018 foi a
mudança do concurso de melhor
trabalho e sua premiação. “Este
ano, os 10 Temas Livres melhores avaliados foram selecionados
para apresentação oral, concor-

rendo ao Prêmio Eduardo Sosa
de melhor trabalho do Congresso,
sendo contemplados com 10 e
5 mil reais o primeiro e segundo
colocados, respectivamente. Eliminamos as premiações por área,
tendo apenas dois trabalhos premiados, além do melhor pôster
do Congresso”, explicou o diretor
científico do Congresso, Dr. André
D’Avila.
Agradecemos a todos os envolvidos, já na expectativa pela edição
de 2019, a qual esperamos todos
em Salvador.

Tendo o compromisso de sempre
inovar na proposta de sua programação, o evento foi organizado
com base em alguns temas centrais, como doença de Chagas, síncope, desfibriladores subcutâneos
e marca-passo para estimulação
do sistema His-Purkinje.
Em relação à grade de palestrantes, além da costumeira preocupação com a reunião de proJornal SOBRAC 43ª edição
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1º
lugar

MELHOR TEMA LIVRE ORAL

2º

lugar

ANÁLISE DE EVENTOS ARRÍTMICOS POTENCIALMENTE
FATAIS EM UMA COORTE DE PACIENTES COM SÍNDROME
DE BRUGADA TIPO 1. ESTAMOS REPRODUZINDO OS DADOS
MUNDIAIS?
LUCIANA SACILOTTO*; CAROLINA ISABEL LEMES; NATÁLIA
QUINTELLA SANGIORGI OLIVETTI; GABRIELLE D’AREZZO
PESSENTE; CRISTIANO FARIA PISANI; CARINA HARDY; SISSY
MELO; MUHIEDDINE OMAR CHOKR; SÁVIA CHRISTINA
PEREIRA BUENO; XIMENA FERRUGEM ROSA; FANNY WULKAN;
ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA; DENISE TESSARIOL HACHUL;
JOSE EDUARDO KRIEGER; MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA;
FRANCISCO CARLOS DA COSTA DARRIEUX
INCOR, SAO PAULO, SP, BRASIL.

INCIDÊNCIA DE TROMBO ATRIAL ESQUERDO EM PACIENTES
COM FIBRILAÇÃO ATRIAL EM USO DOS ANTICOAGULANTES
ORAIS DE AÇÃO DIRETA. DADOS DE MUNDO REAL.
THIAGO SILVA MARQUES; FÁBIO GOUVÊA*; FRANCISCO
CARLOS DA COSTA DARRIEUX; LEANDRO GARAMBONE;
ANA PAULA LINDOSO; TAN CHEN WU; LUCIANA SACILOTTO;
NATÁLIA QUINTELLA SANGIORGI OLIVETTI; SISSY MELO;
GUILHERME AUGUSTO TEODORO ATHAYDE; DENISE
TESSARIOL HACHUL; CRISTIANO FARIA PISANI; ANA LUCIA
COIMBRA; MARTINA BATTISTINI PINHEIRO; CARINA HARDY;
MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA
INSTITUTO DO CORAÇÃO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
PRÊMIO: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) patrocínio da Sobrac.

PRÊMIO EDUARDO SOSA DE MELHOR TEMA LIVRE 2018 TROFEU + R$ 10.000,00 (Dez mil reais) patrocínio da Sobrac.

MELHOR PÔSTER
AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS VETOCARDIOGRÁFICOS NA ANÁLISE DA SINCRONIA CARDÍACA EM PORTADORES DE
MARCAPASSO COM ESTIMULAÇÃO VENTRICULAR UNIFOCAL.
CARLOS EDUARDO DUARTE*; RAQUEL A. LOPES NEVES; JAQUELINE CORREIA PADILHA; ELIZABETH SARTORI CREVELARI; CAIO
MARCOS DE MORAES ALBERTINI; KATIA REGINA DA SILVA; MARCELO LUIZ CAMPOS VIEIRA; MARTINO MARTINELLI FILHO;
ROBERTO COSTA
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP, SAO PAULO, SP, BRASIL.
PRÊMIO: CERTIFICADO DE MELHOR PÔSTER

Melhor Tema Livre Profissionais Aliados
SINTOMAS E QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE NAS ARRITMIAS CARDÍACAS: TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO PARA A
CULTURA BRASILEIRA DO ARRHYTHMIA-SPECIFIC QUESTIONNAIRE IN TACHYCARDIA AND ARRHYTHMIA
PRISCILA MORENO SPERLING CANNAVAN*1; FERNANDO PIZA DE SOUZA CANNAVAN1; ULLA WALFRIDSSON2; MARIA HELENA
BAENA DE MORAES LOPES1
1.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL; 2.LINKÖPING UNIVERSITY, LINKÖPING, SUÉCIA.
PRÊMIO: CERTIFICADO DE MELHOR TEMA LIVRE DE ALIADOS

Jornal SOBRAC 43ª edição
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A SOBRAC investe não só na formação de seus profissionais como no interesse contínuo pela pesquisa e
qualificação. Prova disso é a premiação dos melhores Temas Livres no Congresso Brasileiro de Arritmias
Cardíacas, que aconteceu dos dias 22 a 24 de novembro.
Confira as fotos dos melhores trabalhos!

Dra. Denise Hachul, recebendo o prêmio de 1º lugar
em nome da Dra. Luciana Sacilotto.

Trabalho selecionado: Análise de eventos arrítmicos
potencialmente fatais em uma coorte de pacientes com síndrome
de Brugada tipo 1. Estamos produzindo os dados mundiais?

Priscila Cannavan, vencedora do prêmio de melhor Tema Livre dos
profissionais aliados, e Drs. Fernando Cannavan e Marcio Figueiredo.

Dr. Fábio Gouveia, recebendo o prêmio de 2º lugar
em nome do Dr. Thiago Marques, e Dra. Denise Hachul.

Trabalho selecionado: Incidência de trombo atrial esquerdo em
pacientes com fibrilação atrial em uso dos anticoagulantes orais de
ação direta. Dados de mundo real.

Drs. José Carlos Moura Jorge, André D’Ávila, Anis Rassi Jr.
e profissionais premiados.

Trabalho selecionado: Sintomas e qualidade de vida relacionada
à saúde nas arritmias clínicas: tradução e adaptação para a cultura
brasileira do Arrhythmia-specific questionnaire in tachycardia and
arrhytmia.

10

www.sobrac.org

SOBRAC EM FOCO

Por mais corações na
batida certa
Em 2007 a SOBRAC deu início a
uma importante campanha de
cunho socioeducativo, a Coração
na Batida Certa, ampliando seus
horizontes de comunicações profissionais para se aproximar do
público leigo e alertá-los sobre a
importância da prevenção e do
tratamento das arritmias cardíacas, a fim de evitar a morte súbita.

COORDENADORA:
LUCIANA ARMAGANIJAN

Elegendo 12 de novembro como
o Dia Nacional da Prevenção das
Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, e marco para a promoção de
ações para o atendimento direto
à população, conseguiu ao longo
do tempo instituir a data dentro
do calendário oficial do Ministério
da Saúde, tornando-a pública para
todos que queiram celebrar a sua
importância.
A campanha em especial, completando 11 anos de atividades, mobilizou até aqui centenas de profissionais para levar informação
de primeira utilidade a milhares
de pessoas, que passaram a identificar a doença e até a salvar vidas
a partir de seus ensinamentos.
Segundo a coordenadora da Coração na Batida Certa de 2018,
Dra. Luciana Armaganijan, “a cam
panha representa uma oportunidade de orientar a população
leiga a reconhecer os sintomas de
arritmias, procurar atendimento
médico e aderir de forma mais
consciente ao tratamento. Treinamentos básicos de manobras de
ressuscitação cardiopulmonar em
ambientes públicos como escolas,
aeroportos, academias, entre outros, também são o foco da campanha, objetivando-se a redução
das taxas de mortalidade nos casos de parada cardíaca”.
Jornal SOBRAC 43ª edição

ATOR:
ROMULO ESTRELA

A campanha representa uma oportunidade de orientar a
população leiga a reconhecer os sintomas de arritmias,
procurar atendimento médico e aderir de forma mais
consciente ao tratamento. Treinamentos básicos de manobras
de ressuscitação cardiopulmonar em ambientes públicos como
escolas, aeroportos, academias, entre outros, também são o
foco da campanha, objetivando-se a redução das
taxas de mortalidade nos casos de parada cardíaca

Ao ter a imprensa e as mídias sociais como propagadoras de suas
atividades, a SOBRAC também
ampliou de maneira exponencial
o alcance de suas mensagens, se
consolidando como a principal re
ferência no tema das arritmias
cardíacas e morte súbita.

E nada disso seria possível sem o compromisso dos seus associados,
parceiros, fornecedores,
patrocinadores, enfim, de
todos os envolvidos. Que
em 2019 possamos muito mais!
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Após a realização de vários cursos
e a criação de um DVD com o título:
Desmistificando o Eletrocardiograma –
Porque a arritmia é igual à onda
“P”, foi editado o livro, um manual
conciso, com a intenção de simplificar
a interpretação do Eletrocardiograma,
o qual é um método extremamente
utilizado na prática diária dos
cardiologistas e clínicos em geral,
e pode ser útil como manual para
analisar de uma maneira sistemática
e simplificada as principais
características das arritmias cardíacas.
Através de 11 capítulos, neste livro
são demonstrados os diferentes
tipos de bradicardias, taquicardias e
a posição da onda P em relação ao
complexo QRS consegue-se melhor
diferenciá-las.
No final de cada capítulo há um Box
com o resumo didático e, no último,
são interpretados 28 casos clínicos com
a história clínica, os pontos-chaves do
ECG e diagnóstico.

Mitermayer Reis Brito
Autor

Jornal SOBRAC 43ª edição
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Segurança no perioperatório e
eficácia de diferentes estratégias de
anticoagulação com anticoagulantes
diretos no isolamento de veias
pulmonares – uma metanálise
JACC Clin Electrophysiol 2018;4(6):794-806
Gorla R, Deltali F, Crippa M, Marazzato J, Di Minno MND, Grandi AM, De Ponti R.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi avaliar
a segurança e eficácia da administração do anticoagulante oral direto (ACD), ininterrupto e interrompido, em pacientes submetidos ao
isolamento de veias pulmonares
(IVP).

RACIONAL
O tratamento perioperatório ótimo dos ACDs, em pacientes submetidos a IVP, não está bem definido e estratégias diferentes são
utilizadas.

MÉTODOS
Uma busca sistemática do PubMed/MEDLINE, Ovid/MEDLINE e
EMBASE foi realizada. Três estra
tégias para administração de ACD
periprocedural foram consideradas: ininterruptas, levemente interrompidas (<12 h) e interrompidas
(≥12 h). Os desfechos primários
foram complicações como san
gramento maior (SM) e complica
ções tromboembólicas (TE). A média da incidência ponderada (WMI)
foi calculada usando um modelo
de efeitos aleatórios. Um endpoint
secundário foi a Média Ponderada
do sangramento total (ST).
Jornal SOBRAC 43ª edição

RESULTADOS
A análise incluiu 43 estudos para
um total de 8.362 pacientes. ACDs
mostraram segurança e eficácia
semelhantes nos 3 subgrupos. O
WMI de MB foi de 1,02%, 1,49%
e 1,17% para as estratégias ininterrupta, levemente interrompida
e interrompida, respectivamente;
o WMI de complicações TE foi de
0,16%, 0,46% e 0,49% para as estratégias ininterrupta, levemente
interrompida e interrompida, respectivamente, sem heterogenei

dade. O ST pareceu ser maior nos
grupos ininterrupto (6,33%) e levemente interrompido (8,62%) em
comparação com o interrompido
(3,53%), com substancial heterogeneidade entre os estudos. Nenhuma interação foi encontrada
entre a incidência de complicações
SM e TE e diferentes ACDs.

CONCLUSÕES
Em pacientes submetidos a IVP,
essas três estratégias de anticoa
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gulação podem ter segurança e
eficácia similares em termos de
complicações de SM e TE. O ST
parece ser maior em estratégias
ininterruptas e levemente interrompidas em comparação com a
estratégia interrompida. Nenhuma diferença substancial foi observada entre os ACDs em relação
à incidência de complicações de
HG e TE.

Comentário
A ablação por cateter da FA, embora seja segura, não é isenta de
complicações, sendo que AVC
perioperatório e outras complicações importantes podem acometer até 5% dos pacientes (AVC perioperatório <1%; tamponamento
cardíaco 1-2%; morte perioperatória <0,2%; fistula átrio-esofágica
<0,5%, estenose pulmonar <1%,
paralisia do nervo frênico 1-2%;

complicações vasculares 2-4% e
outras complicações ≅ 1%)1,2.

Vários estudos têm sido realizados no intuito de se manter a anticoagulação plena, seja com varfarina ou ACD com certa segurança,
como foi o caso do estudo RE-CIRCUIT, que comparou dabigatrana
150 mg 2 x ao dia com varfarina
em 678 pacientes. Esse estudo
demonstrou uma menor incidência de sangramento e eventos
tromboembólicos com a dabigatrana3. Na grande maioria dos
centros responsáveis por esses
trabalhos, a ablação foi realizada
sob visualização direta por ecocardiograma intracardíaco, o que
já conferia uma maior segurança
no procedimento.
Essa metanálise veio demonstrar
que, embora a estratégia de anticoagulação contínua sem inter-

rupção do ACD seja segura, ainda
assim ela demonstrou maior incidência de sangramento que a estratégia de interrupção por tempo
≥12 horas (geralmente 12 a 48h)
sem diferença na incidência de
fenômenos tromboembólicos. Tal
estratégia se mostra interessante,
especialmente naqueles serviços
que não possuem Eco intracar
díaco ou que realizem procedimentos onde o convênio não libere tal ferramenta. Obviamente
que o ecocardiograma transesofágico sem trombos ou contraste
espontâneo importante prévio ao
procedimento minimiza os riscos.
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Impacto do exercício na
miocardiopatia hipertrófica
Artigo: Exercise hemodynamics in hypertrophic cardiomyopathy identify risk of incident heart failure but not
ventricular arrhythmias or sudden cardiac death. Smith ED, Tome J, Mcgrath R, Kumar S, Concannon M, Day SM,
Saberi S, Helms AS. Int J Cardiol. 2018 Jul 24. pii: S0167-5273(18)33053-5.

A cardiomiopatia hipertrófica (CMH)
é a desordem cardiovascular de
origem genética mais comum. Sua
prevalência é estimada em 1:500
indivíduos, embora autores advoguem que esta pode alcançar
1:200 tendo em vista o grande
número de indivíduos genótipopo
sitivo fenótipo-negativo. Esta
doença ainda é responsável pela
principal causa de morte súbita
(MS) em jovens e atletas <40 anos.
A incidência de morte súbita pode
chegar a 5% ao ano, mas estes números reduziram-se com uso de
novas terapias como o cardiodesfibrilador implantável.
Os fatores de risco relacionados
à MS na CMH classicamente reconhecidos são: história prévia de
taquicardia ventricular/fibrilação
ventricular, síncope inexplicada,
his
tória familiar de morte súbita,
espessura parietal máxima do VE
>30 mm, taquicardia ventricular
não-sustentada e resposta anormal da pressão arterial no exercício. Em 2014, a ESC incorporou em
seus guidelines a estratificação de
risco para MS baseada em cálculo
de risco proposta por Elliott et al.
Este risco aferido baseia-se em diâmetros do átrio esquerdo, espessura máxima do VE, idade, gradiente na via-de-saída do VE, presença
de síncope, história familiar de MS
e taquicardia ventricular não-sustentada. Verifica-se que esta nova
sistematização para estratificação
de rico na CMH não incorporou a
resposta anormal da pressão arterial no exercício proposta pela Gui
deline AHA/ACCF 2011.
Jornal SOBRAC 43ª edição

Resposta anormal da pressão arterial no exercício tem sido incorporada como fator de risco para
MS desde 2003, quando o primeiro consenso AHA/ACCF/ESC foi
publicado. Contudo, a literatura
atual diverge sobre sua influência
no risco de um evento arrítmico
maior. Christiaans et al publicou
em 2010 uma revisão sistemática
sobre os fatores de risco para MS
na CMH e identificou que a razão
de risco para MS, atribuída pela
resposta anormal da pressão arterial no exercício, foi de 1,30 (IC
95%: 0,64-1,96). Desta forma, o
autor coloca em dúvida o papel
dessa variável na estratificação de
risco.
Baseando-se nestes preceitos, os
autores do artigo Exercise hemo
dynamics in hypertrophic cardio
myopathy identify risk of incident
heart failure but not ventricular ar
rhythmia sor sudden cardiac death
possuem como objetivo esclarecer o papel da resposta anormal
da pressão arterial no exercício
como fator de risco para morte
súbita e, também, relacioná-la
com a presença de obstrução na
via de saída do ventrículo esquerdo e risco de hospitalização por
insuficiência cardíaca. Foram estudados, retrospectivamente, 598
pacientes com CMH submetidos a
teste cardiopulmonar ou ergometria. Resposta anormal da pressão
arterial ao exercício foi definido
como queda de pressão arterial sistólica no pico do exercício
>20 mmHg ou >200 mmHg em
qualquer momento do exame em

relação ao repouso. Um subgrupo
foi também definido como incapacidade de elevar >20 mmHg a
pressão arterial sistólica em relação ao repouso. Foram definidos
como desfechos arrítmicos: parada cardíaca por fibrilação ventricular/taquicardia ventricular, morte
súbita ou choque apropriado pelo
CDI. Desfecho de insuficiência cardíaca foi definido como primeira
hospitalização por IC.
Os resultados demonstrados iden
tificaram que os indivíduos que
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apresentaram resposta anormal
da pressão arterial no exercício
foram mais propensos a ter teste genético positivo, maior hipertrofia ventricular e gradiente em
via-de-saída do VE, menor pico da
pressão arterial no exercício, menor VO2 predito e METs atingidos.
Avaliando-se os pacientes em relação ao VO2 predito alcançado,
verificou-se que a presença de
obstrução na via-de-saída e resposta anormal da pressão arterial
apresentaram, de forma independente e em associação, o menor
VO2 atingido em relação àqueles
com teste normal para estes fatores. Resultado semelhante foi
observado em relação ao número
de METs alcançados. Os autores
também realizaram análise em relação à resposta anormal da pressão em relação àqueles com queda >20 mmHg (hipotensão) e não
elevação >20 mmHg (resposta atenuada). Verificou-se que, em relação aos indivíduos normais, ambas
respostas alteradas apresentaram
maior diâmetro do átrio esquerdo
e espessura parietal máxima do
VE, menor VO2 predito, menor número de METs alcançados.

NYHA 3 e 4 quando comparados
à mesma classe funcional nos
indivíduos com resposta normal
da pressão arterial no exercício
(p=0,017). Por fim, realizou-se
análise multivariada para os fatores de risco na estratificação
da ESC e observou-se que história
de síncope (HR 3,25 [1,05-9,60],
p=0,04), espessura parietal máxima do VE (HR 1,1 [1,02-1,18],
p=0,02) e diâmetro do átrio esquerdo (HR 1,09 [1,02-1,16],
p=0,006) foram os únicos a se
associarem a eventos arrítmicos.
Análise univariada para desfechos nos pacientes com resposta
anormal da pressão arterial não
apresentou associação (p=0,348).
Portanto, este artigo agrega, à
discussão já presente na literatura, que a resposta anormal
da pressão arterial no exercício
em pacientes com CMH não se

associa com eventos arrítmicos
maiores. Desta forma, não deve
ser utilizada como balizador na
tomada de decisão para implante
de CDI. Contudo, este fator possui caráter e papel prognósticos
na medida que incorre em risco
de hospitalização por insuficiência cardíaca. Assim, pode-se levantar a hipótese de que pode
estar associado a risco de mortalidade por insuficiência cardíaca,
mas esta não foi abordada neste
trabalho.
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Em relação a análise de sobrevida livre de eventos, os dados
observados demonstraram que a
presença de resposta anormal da
pressão arterial no exercício não
se associou com maior número
de eventos arrítmicos (P=0,265).
Contudo, pode-se observar que,
em análise univariada, diâmetro
do átrio esquerdo (HR 1,09 por
mm [1,03-1,16], p=0,005), história de TVNS (HR 3,44 [1,46-8,10],
p=0,005), história de síncope
(HR 3,32 [1,23-8,94], p=0,018), e
espessura parietal máxima do
VE (HR 1,1 por mm [1.042-1,17],
p=0,002) se associaram a maior
número de eventos arrítmicos. No
entanto, a presença de resposta
anormal da pressão arterial no
exercício se associou com maior
hospitalização por insuficiência
cardíaca (p=0,002), principalmente naqueles em classe funcional
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Extrassístoles supraventriculares
e risco de AVC
A fibrilação atrial (FA) é a arritmia
sustentada mais frequente, afetando 1-2% da população adulta
e 3-9% da população acima de 65
anos,uma arritmia crônica mais
prevalente. A FA está associada
ao aumento do risco de AVC e de
mortalidade total.
Já existem evidências correlacionando a presença de extrassístoles supraventriculares (ESV) com
o desenvolvimento de FA. Em um
estudo realizado por Chong e colaboradores, com 428 pacientes
sem FA ou doença estrutural, 29%
dos pacientes com ESV frequentes
desenvolveram FA, comparados
a 9% no grupo controle. Sabe-se
que mulheres e pessoas de etnia
afrodescendente tem uma menor
prevalência de FA, possivelmente
por homens e caucasianos serem
mais sensíveis a gatilhos, como as
ESV. Neste estudo, procurou-se
avaliar se existe diferença racial
ou de gênero entre ESV e a incidência de FA na coorte “Reasons
for Geographic And Ethnic Differen
ces in Stroke (REGARDS)”4.
O estudo REGARDS é uma coorte
prospectiva cujo objetivo é identificar as causas de mortalidade
relacionada ao AVC em diferentes
locais e populações do chamado
StrokeBelt – região composta pelos estados da Carolina do Norte,
Carolina do Sul, Georgia, Alabama,
Mississipi, Tenesse, Arkansansas e
Louisiana, no qual a incidência de
AVC é mais elevada em comparação com outras regiões do EUA.
O estudo contemplou 30.239
par
ticipantes, 50% oriundos do
StrokeBelt e 50% do restante dos
Estados Unidos. Os participantes
realizaram uma entrevista telefônica na qual foram obtidos dados
Jornal SOBRAC 43ª edição

demográficos e histórico médico.
Depois, foi agendado um exame
físico sumário em visita domiciliar
3 a 4 semanas após a entrevista.
Durante a visita foram coletadas
amostras sanguínea e de urina
além de um ECG de repouso.
Após 10 anos da avaliação inicial,
15.517 participantes do estudo
completaram um seguimento similar à visita inicial. Pacientes foram
excluídos se já tinham FA no início
do estudo (n=1,048) ou se covariáveis estivessem faltando (n=629). A
FA foi identificada através do ECG
ou relatado durante entrevista telefônica. FA autorrelatada foi definida como uma resposta afirmativa à questão “Algum médico ou
profissional de saúde já disse que
você tinha fibrilação atrial?”

9,1% vsn=221, 4,3%; p=0,56) nem
entre sexo feminino VS masculino (n=436, 5,6% vsn=579, 9,5%;
p=0,66).
Apesar de outras evidências demonstrarem que o remodelamento cardíaco adverso varia conforme etnia e sexo, os resultados
desta análise sugerem que o risco
de FA associado com ESV não varia
por etnia ou sexo. Isto implica que
as diferenças nestes parâmetros
na suscetibilidade para FA estão
mais relacionadas a uma variação
no remodelamento atrial do que
uma ectopia atrial. Portanto, uma
melhor caracterização dos fatores
de risco do remodelamento atrial

Na análise final, foram incluídos
13.840 pacientes, com idade média de 63±84 anos, sendo 56%
mulheres, 37% afrodescendentes
e 6,9% com ESV detectadas no
ECG basal. A incidência de FA nos
pacientes que tinham ESV foi, estatisticamente, superior quando
comparado com os pacientes sem
ESV (n=139, 15% vsn=876, 6,8%;
p<0,001).
Na análise multivariada foram
rea
lizados 2 modelos. O primeiro, incluía variáveis como Idade,
sexo, etnia, educação, renda e região geográfica; o segundo incluía,
além de todas variáveis do modelo 1, pressão arterial sistólica, HDL,
índice de massa corporal, tabagismo, diabetes, medicação anti-hipertensiva, hipertrofia ventricular
esquerda, doença cardio
vascular
prévia. Na avaliação entre a interação da etnia, não se observou
diferença estatística entre caucasianos e afrodescendentes (n=794,
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é necessária para compreender as
diferenças na suscetibilidade por
etnia e sexo.
Algumas limitações deste estudo
precisam ser ressaltadas, como o
fato de os resultados serem auto
relatados, as ESV serem detectadas em apenas um ECG, a ocorrência de FA pode ter sido subestimada, além de possibilidade de
não ter sido realizado algum ajuste para algum fator que possa influenciar os resultados.

REFERÊNCIAS
1. O’Neal WT, Kamel H, Judd SE, Safford MM, Vaccarino V, Howard VJ,

et al. Usefulness of Atrial Premature Complexes on Routine Electrocardiogram to Determine the Risk
of Atrial Fibrillation (from the REGARDS Study). Am J Cardiol. 2017
Sep;120(5):782-5.
2. Iwasaki Y, Nishida K, Kato T, Nattel
S. Atrial fibrillation pathophysiology:
implications for management. Circulation. 2011 Nov;124(20):2264-74.
3. Chong B-H, Pong V, Lam K-F, Liu S,
Zuo M-L, Lau Y-F, et al. Frequent premature atrial complexes predict new
occurrence of atrial fibrillation and
adverse cardiovascular events. Eur
Eur pacing, arrhythmias, Card Electrophysiol J Work groups Card pacing,

arrhythmias, Card Cell Electrophysiol
Eur Soc Cardiol. 2012 Jul;14(7):942-7.
4. Howard VJ, Cushman M, Pulley L, Gomez CR, Go RC, Prineas RJ, et al. The
reasons for geographic and racial
differences in stroke study: objectives and design. Neuroepidemiology.
2005;25(3):135-43.
5. Go AS, Hylek EM, Phillips KA, Chang
Y, Henault LE, Selby J V, et al. Prevalence of diagnosed atrial fibrillation
in adults: national implications for
rhythm management and stroke
prevention: the AnTicoagulation
and Risk Factors in Atrial Fibrillation (ATRIA) Study. JAMA. 2001 May;
285(18):2370-5.

EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

Amputação do apêndice atrial
esquerdo em cirurgia cardíaca.
O que podemos esperar?
O artigo “Does Left Atrial Appenda
ge Amputation During Routine Car
diac Surgery Reduce Future Atrial
Fibrillation and Stroke?1”, publicado neste ano, busca realizar uma
revisão sucinta, porém, bastante
abrangente a respeito da exclusão
do apêndice atrial esquerdo (AAE)
concomitantemente à realização
de cirurgias cardiovasculares e os
possíveis benefícios deste procedimento, em especial com relação
a incidência de fibrilação atrial (FA)
nova e acidentes vasculares ence-
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fálicos (AVE) no pós-operatório de
cirurgias cardiovasculares.
Inicialmente, o autor destaca a
relevância deste tema, haja vista que a FA é uma complicação
pós-operatória de incidência alta,
variando de 10-65%, conforme
dados da literatura. Além disso,
está intimamente associada a des
fechos adversos. Ahlsson et al.
demonstrou em coorte, com seguimento de aproximadamente
7 anos, que pacientes com FA no
pós-operatório apresentam mor
talidade 57% maior quando comparados com aqueles que não
apresentaram esta complicação,
aumento este muito dependente
da maior taxa de AVE nestes pacientes.2 Destaca-se, ainda, o fato
de que muitos dos pacientes acabam por não ser diagnosticados
com esta condição, ou terem um
tratamento subótimo. Desta forma, entendemos o impacto que
evitar o surgimento desta condição no pós-operatório de cirurgias
cardiovasculares poderia exercer.
Entendida a importância da fibrilação atrial na morbidade do pós-
operatório da cirurgia cardiovascular, passamos ao papel que o
AAE exerce. Esta estrutura em ritmo sinusal apresenta alta contratilidade, contudo, em indiví
duos
em ritmo de FA esta estrutura
passa a se constituir em um “espaço-morto” hemodinâmico, favorecendo a formação de trombos
no seu interior. Além disso, suas
paredes, as quais são altamente
trabeculadas, também são um fa-

tor pró-trombogênico. Estima-se
que aproximadamente 90% dos
trombos atriais têm origem no
interior do AEE.3 Alguns estudos
sugerem, ainda, que além de seu
papel trombogênico, o AAE pode
ser o sítio de onde se originam
os estímulos que leva à fibrilação atrial. Sendo assim, podemos
perceber que o AAE em pacientes
fibrilados pode estar altamente
relacionado a ocorrência de AVE
isquêmico, uma das complicações
mais mórbidas no pós-operatório
das cirurgias cardiovasculares.
À luz destes conhecimentos, é evidente que a hipótese de remover
esta estrutura durante cirurgias
cardiovasculares levaria a uma redução tanto na incidência de FA,
quanto na de AVE. Em 1949, John
L. Madden, foi o primeiro cirurgião a descrever a remoção desta
estrutura4; a partir daí, ocorreram
diversas evoluções como o desenvolvimento de técnicas minimamente invasivas e o surgimento
de devices de clipagem. A despeito das inovações ainda persiste a
dúvida de qual a melhor técnica
de exclusão/oclusão do AAE, visto
que os estudos apresentam resultados conflitantes.
Ao analisarmos os estudos e tópicos apresentados pelo autor po
demos perceber duas linhas de
análise para os resultados das técnicas de remoção do AAE.
A primeira, que avalia os prováveis
efeitos deletérios desta. Nesta linha, destaca-se o temor de um
www.sobrac.org
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possível impacto hemodinâmico
do procedimento; contudo, estudos já demonstram não haver
nenhuma alteração nos padrões
hemodinâmicos dos pacientes
submetidos a estes procedimentos5. O segundo principal temor
é o possível efeito trombogênico
que remanescentes do AAE possam ter. Este temor encontra-se
devidamente fundamentado, vis
to que a taxa de insucesso do
pro
cedimento, apesar de variar
com as diferentes técnicas, não é
insignificante6, e o procedimento
quando incompleto está associado a um risco 16 vezes maior de
AVE e embolias sistêmicas quando
comparados com procedimentos
completos7. Dessa forma, o autor
sugere que na realização de procedimentos cirúrgicos para exclusão
do AEE a presença de um ecocardiograma transesofâgico transoperatório é fundamental para avaliar o tamanho do remanescente e
guiar a correção para que este se
limite a menos de 1cm.
A segunda linha, apresentada pelo
autor, nos mostra os benefícios da
cirurgia. Nesta abordagem o autor procurou nos mostrar que já
existem evidências demonstrando que a remoção do AAE retira
uma estrutura pro-arritmogênica.
Este fato se traduziu em redução
na recorrência de FA, em pacientes submetidos a ablações, ou até
mesmo redução da incidência de
FA em pós-operatórios.
Após expor todos estes fatos, aqui
explorados, o autor conclui que
apesar de diversos estudos demonstrarem efeitos benéficos da
oclusão do AAE durante cirurgias
cardíacas, ainda não existe evidência forte o suficiente para recomendar este procedimento de
maneira rotineira, sendo necessária a realização de ensaios clínicos
randomizados.
Todavia, destaco a ausência de
es
tudos abordando o assunto
que julgo mais importante: qual
a influência do procedimento na
Jornal SOBRAC 43ª edição

redução das taxas de AVE pós
operatório?. Não existe nenhum
tópico abordando este assunto
e os estudos mais recentemente
publicados a esse respeito não
se encontram citados. No tocante
a este assunto, destaco aqui artigo recentemente publicado no
JAMA8, no qual foram avaliados
mais de 10.000 pacientes em uma
coorte retrospectiva. Os resultados são animadores e, talvez, possam impulsionar a realização de
um ensaio clínico randomizado.
Pacientes submetidos a oclusão
do AAE durante cirurgia cardíaca
apresentaram taxa de reinternação por eventos tromboembôlicos
34% menores que os pacientes não
submetidos aos procedimentos.
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