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Introdução

O Palais du Pharo de Marselha (França) foi a sede do 

Congresso Rhythm 2013, no qual especialistas de diversos 

países se reuniram para atualizar os conhecimentos sobre 

arritmias e insuficiência cardíaca. 

Núcleo I: Arritmias

Dentro do interesse crescente no uso de estratégias 

invasivas precoces para o tratamento de pacientes com 

arritmias, a equipe do Dr. Linz (Hamburgo, Alemanha) 

apresentou as novidades relacionadas à denervação 

simpática renal (DSR) nesses pacientes. A DSR pode modular 

a atividade simpática do sistema nervoso e sabe-se que 

o início e a manutenção das arritmias estão relacionados 

à maior ativação simpática. Em modelos experimentais, 

a DSR associou-se com maior efeito antiarrítmico do que 

fármacos como a amiodarona e o sotalol. Além disso, em 

estudos clínicos em seres humanos, a aplicação de DSR 

e o isolamento circunferencial das veias pulmonares se 

associaram à redução da recorrência de fibrilação atrial (FA), 

em comparação com o procedimento cirúrgico isolado. A 

redução da pressão arterial promovida pela DSR se associou 
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com redução da hipertrofia ventricular esquerda, melhora 

do metabolismo da glicose e melhora da apneia obstrutiva 

do sono nesses pacientes. Ainda, destacou-se que, tanto 

em animais como em humanos, a DSR se associou com 

redução de extrassístoles e de taquiarritmias ventriculares, 

além de haver demonstrado potencial redução do risco de 

FA. Foi comentada a necessidade de estudos controlados 

para definir as potenciais aplicações da DSR em outros 

contextos clínicos.

 

Núcleo II: Fibrilação atrial

Em uma das apresentações com maior repercussão do 

Rhythm 2013, o grupo do Dr. Strelnikov, do Instituto 

de Patologias Circulatórias de Movosibirsk (Rússia), 

apresentou os resultados de um estudo controlado que 

incluiu indivíduos com doença coronária e FA paroxística.

O protocolo foi motivado pelas incertezas sobre os 

benefícios da ablação da arritmia concomitante à cirurgia 

de revascularização miocárdica (CRM). Foram incluídos 43 

pacientes com um primeiro episódio de FA paroxística e 

indicação de CRM, os quais foram randomizados para receber 

ou não tratamento da FA por isolamento epicárdico das veias 
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pulmonares (IVP). Em todos os pacientes foi implantado 

um monitor subcutâneo para registro do ritmo cardíaco e 

de eventos arrítmicos. O principal desfecho avaliado foi 

a sobrevida livre de FA durante seguimento de 18 meses. 

Desfechos secundários incluíram o total de registros de 

FA pelo monitor implantado, eventos tromboembólicos e 

complicações do procedimento (Figura 1).

Ao final do seguimento, 86% dos pacientes submetidos à 

CRM e IVP estavam livres de FA, em comparação a 43% dos 

Acompanhamento por 18 meses (p=0.007)
CRM: cirugia de revascularização do miocárdio

FA

Sem FA

Sem FA

CRM + AVP CRM

FA

Figura 1. Acompanhamento dos pacientes submetidos à cirurgia de revasculariazação do miocárdio1. 

Fonte: Adaptada de STRELNIKOV, A. et al, 2013

indivíduos em que foi realizada apenas a CRM (p = 0,007).

Os indivíduos que realizaram CRM e IVP apresentaram 

também número significativamente menor de eventos de 

FA durante o seguimento, em comparação aos pacientes 

que realizaram apenas CRM. 

Os autores concluíram que a realização simultânea de CRM 

e de ablação podem evitar recorrências de FA em pacientes 

com indicação de CRM e surgimento recente dessa arritmia. 
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Introdução

O Boston A-Fib Symposium (BAFS) é considerado um dos 

mais importantes encontros mundiais sobre a fibrilação 

atrial (FA). Nesta 18ª edição, realizada em janeiro de 

2013, a grande quantidade de congressistas se surpreendeu 

com o anúncio de que o próximo encontro será realizado 

em Orlando. Além desta notícia, os participantes puderam 

entrar em contato com pesquisadores de destaque sobre 

o tema e com as novidades relacionadas ao tratamento 

invasivo e não invasivo dessa arritmia.

Núcleo I: Fibrilação atrial

Eletrocardiografia não invasiva. Teve destaque no BAFS 

2013 a descrição da imagem eletrocardiográfica não invasiva 

(ECGI), que foi comentada por investigadores importantes 

como o Dr. Phillip Cuculich (Barnes Jewish Hospital, Saint 

Louis, E.U.A.) e o Dr. Michel Haissaguerre (grupo de Bordeaux, 

França). Diferente dos cateteres especiais de superfície que 

são necessários para a monitorização eletrocardiográfica 

dos procedimentos de ablação em pacientes com FA, a 

ECGI utiliza um dispositivo que é colocado sobre a pele 

dos pacientes. O equipamento possui 256 eletrodos que 

cobrem grande parte da superfície torácica; a combinação 

dos registros desses eletrodos com imagens de tomografia 

computadorizada permite a obtenção de um mapa 

tridimensional detalhado e colorido do coração (Figura 2). 

Fonte: Adaptadas de RYAN, S.S., 2013

Figura 2. Realização de uma ECGI.2

Este recurso permite localizar os focos de início da FA, 

com erro menor que um centímetro e precisão semelhante 

à dos cateteres intracardíacos. Embora seja baseado no 
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Figura 3. Sequência de ativação não invasiva durante o flutter atrial. SVC: veia cava superior, 
VCS; RAFW: parede livre do átrio direito; LAA: apêndice atrial esquerdo, AAE; IVC: veia cava 
inferior, VCI; TA: valva tricúspide, VT; MA: valva mitral, VM; isthmus: istmo.2

Fonte: Adaptada de RYAN, S.S., 2013

Ablação e remodelamento reverso. Em continuidade 

com os estudos prévios do grupo de Bordeaux, o Dr. 

Jais enfatizou o conceito de remodelamento reverso. 

Foi proposto que, antes do procedimento invasivo de 

ablação, pacientes com FA deveriam ser submetidos à 

cardioversão elétrica com posterior terapia de manutenção 

com antiarrítmicos da classe I ou III por 30 a 90 dias.  

mapeamento de potenciais de superfície corpórea, o ECGI 

incorpora parâmetros específicos de relação entre o coração 

e o tórax (Figura 3). Como não é invasivo, a ECGI pode 

ser realizado por técnicos treinados, sem a necessidade 

de toda a estrutura necessária para uma intervenção de 

emergência (Figuras 4 e 5).

O objetivo dessa abordagem é reverter alguns dos 

componentes do remodelamento elétrico que caracterizam 

a FA persistente. Em comparação ao controle, os pacientes 

submetidos à cardioversão elétrica ou farmacológica 

para ritmo sinusal antes da ablação necessitaram 

menor carga de radiofrequência para o procedimento.  

Além disso, as imagens obtidas pelo ECGI foram muito 

diferentes entre os grupos, com menor proporção de 

centros de rotação e de sinais conflitivos nos pacientes 

com reversão prévia. Assim, esta estratégia parece facilitar 

a ablação, ao reduzir o tempo do procedimento e diminuir 

o risco de lesões térmicas do átrio esquerdo.
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Introdução

A capital da Grécia foi a sede do encontro anual da European 

Heart Rhythm Association (EHRA), um dos departamentos 

da Sociedade Europeia de Cardiologia (European Society of 

Cardiology; ESC). Nesta 17ª edição, outras divisões da ESC 

colaboraram com a organização do evento: Working Group 

on Cardiac Cellular Electrophysiology e Working Group on 

e-Cardiology. Assim, reconhece-se a importância adquirida 

pela abordagem multidisciplinar, pelo estudo molecular 

na interpretação da eletrofisiologia e pelo tratamento das 

alterações da condução do estímulo cardíaco.

Núcleo I: Arritmias

Destacou-se a palestra do Dr. Rosengarten (NHS Foundation 

Trust and Faculty of Medicine, Southampton, Reino Unido), 

na qual se expôs o crescente interesse nos estudos 

moleculares e na análise proteômica para avaliação de 

pacientes com arritmias. Em nível mais avançado do que a 

análise proteômica clássica com espectrometria de massas, 

foi apresentado um estudo que incluiu 243 pacientes e que 

utilizou novas técnicas para análise proteômica completa 

visando identificar eventuais biomarcadores relacionados 

às arritmias. Foram obtidas amostras séricas dos indivíduos 

que necessitaram colocar dispositivos para o tratamento 

de arritmias. Esses pacientes foram acompanhados até a 

ocorrência de arritmias agudas ou óbito. Em seguimento de 

até 40 meses, foram identificadas nove proteínas com maior 

frequência de expressão nos pacientes que apresentaram 

recidiva da arritmia ou óbito. Nesse subgrupo de 

moléculas, tanto a tropomiosina como os canais de ânions 

dependentes de voltagem tipo 1 (VDAC1) são expressas de 

forma diferentes e podem ser úteis como biomarcadores de 

risco de arritmias.



9

Q

Q

Congresso da European Heart Rhythm Association, Atenas 2013

Núcleo I: Arritmias

Destacou-se a palestra do Dr. Rosengarten (NHS Foundation 

Trust and Faculty of Medicine, Southampton, Reino Unido), 

na qual se expôs o crescente interesse nos estudos 

moleculares e na análise proteômica para avaliação de 

pacientes com arritmias. Em nível mais avançado do que a 

análise proteômica clássica com espectrometria de massas, 

foi apresentado um estudo que incluiu 243 pacientes e que 

utilizou novas técnicas para análise proteômica completa 

visando identificar eventuais biomarcadores relacionados 

às arritmias. Foram obtidas amostras séricas dos indivíduos 

que necessitaram colocar dispositivos para o tratamento 

de arritmias. Esses pacientes foram acompanhados até a 

ocorrência de arritmias agudas ou óbito. Em seguimento de 

até 40 meses, foram identificadas nove proteínas com maior 

frequência de expressão nos pacientes que apresentaram 

recidiva da arritmia ou óbito. Nesse subgrupo de 

moléculas, tanto a tropomiosina como os canais de ânions 

dependentes de voltagem tipo 1 (VDAC1) são expressas de 

forma diferentes e podem ser úteis como biomarcadores de 

risco de arritmias.

Núcleo II: Fibrilação atrial

Sobre o debate acerca do uso de ácidos graxos 

poliinsaturados ômega-3 (AGPI-3), o congresso EHRA 

2013 contou com a apresentação dos dados do estudo 

dinamarquês Diet, Cancer, and Health Cohort Study 

(Estudo Dieta, Câncer e Saúde). Este estudo foi motivado 

pelos resultados contraditórios de diferentes estudos 

randomizados e observacionais prévios, em que não foi 

possível definir o possível efeito protetor do consumo 

de AGPI-3 sobre a incidência de fibrilação atrial (FA).  

De acordo com os autores, o consumo de AGPI-3 não 

parece diminuir a probabilidade de novos casos da arritmia, 

porém, o risco associado de FA parece se comportar como 

uma curva em U, com redução significativa dos casos de FA 

pela ingestão moderada de AGPI-3. Conforme detalharam 

os autores, este comportamento pode explicar a falta de 

concordância entre os estudos prévios, nos quais o consumo 

deste suplemento nutricional foi variado. No estudo Diet, 

Cancer, and Health Cohort Study, a ingestão mediana foi de 

0,63 g diários, equivalente ao consumo de duas porções 

semanais de salmão (Tabela 1).

Foi advertido que a ingestão de quantidades maiores do 

AGPI-3 poderia se associar com eventos adversos, embora a 

relação causal entre ambos os processos não foi possível de 

ser estabelecida por tratar-se de um estudo observacional. 

A morfologia em forma de “U” da curva de associação entre 

o risco de FA e o consumo de AGPI-3 foi obtida por análise 

multivariada com ajuste estatístico para outros fatores 

de risco (hipertensão arterial, índice de massa corpórea, 

circunferência abdominal, tabagismo, dislipidemia, 

angina, diabetes) ou outras patologias associadas, como a 

insuficiência cardíaca.

Tabela 1. Risco relativo (RR) e intervalo de confiança de 95% (IC 95%) para incidência de 
fibrilação atrial em função dos quintis de consumo de AGPI-3 (Diet, Cancer, and Health 
Cohort Study).3

Quintis de consumo diário RR (IC 95%)

Q1 < 0.39 g (referência) 1,00

Q2 0.39 – 0.53 g 0.92 (0,82 – 1.02)

Q3 0.54 – 0.73 g 0.87 (0.77 – 0.97)

Q4 0.74 – 0.99 g 0.96 (0.85 – 1.07)

Q5 > 0.99 g 1.06 (0.95 – 1.18)

Fonte: Dietary Omega-3 PUFAs Cut AF Risk, But Only With Moderate Intake, 2013
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científico convidado para a cobertura dos eventos.
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