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Introdução
O congresso anual do Colégio Americano de Cardiologia 

(American College of Cardiology [ACC]) é um dos eventos 

científicos mais importantes da cardiologia e um dos dois 

congressos norte-americanos anuais da especialidade. 

Este ano o congresso foi realizado na Costa Oeste, em San 

Francisco – Califórnia, de 9 a 11 de março. 

Nesse congresso foram apresentados grandes estudos científicos 

com impacto na prática cardiológica diária, sendo um congresso 

mais clínico que o da Associação Americana do Coração (American 

Heart Association), que é mais voltado à pesquisa. Os trabalhos 

considerados mais importantes são apresentados nas sessões 

chamadas late-breaking clinical trials (estudos clínicos recém-

concluídos). 

Neste exemplar, descrevemos resumidamente os estudos que 

consideramos mais importantes apresentados no congresso. 

Núcleo I: Arritmias

PREVAIL. Oclusão do apêndice atrial esquerdo ou anticoagulação 

na prevenção de eventos tromboembólicos na fibrilação atrial 

não valvar. Estudo multicêntrico que randomizou 475 pacientes 

com fibrilação atrial não valvar, com pontuação CHADS2 ≥ 2, para 

implante de dispositivo para oclusão do apêndice atrial esquerdo 

ou anticoagulação com varfarina. O objetivo do estudo foi avaliar 

a segurança e eficácia do dispositivo, considerando que estudos 

prévios (PROTECT AF) observaram alta taxa de derrame pericárdico 

e acidente vascular cerebral (AVC), relacionados ao implante 

do dispositivo. O objetivo foi demonstrar não inferioridade do 

dispositivo. 

A taxa de sucesso de implante do dispositivo foi de 95,1%. 

O desfecho primário de segurança incluiu mortalidade, AVC, 

embolia sistêmica ou complicações relacionadas ao implante 

do dispositivo com necessidade de intervenção cardiovascular 

ou endovascular e ocorreu em 2,2% dos pacientes. O desfecho 

secundário foi perfuração cardíaca, tamponamento cardíaco, 

AVC, embolização do dispositivo e outras complicações 

vasculares, e ocorreu em 4,4% dos pacientes que receberam o 

dispositivo (8,7% no estudo PROTECT AF). Foi demonstrada a 

não inferioridade do dispositivo, com intervalo de confiança de 

95% (Figura 1). 

Este estudo demonstrou maior taxa de sucesso no implante 

do dispositivo e taxa de complicação menor do que no estudo 

PROTECT AF, motivo pelo qual não houve inferioridade na eficácia 

(Figura 2). Estes resultados provavelmente colaboraram para a 

aprovação do dispositivo pelo Food and Drug Administration 

(FDA), com indicação de ser utilizado em pacientes com 

contraindicação ao uso de anticoagulante oral. 
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Núcleo II: Fibrilação atrial

ORBIT AF. Registro de fibrilação atrial: comparação entre homens 

e mulheres. A prevalência de fibrilação atrial (FA) vem aumentando 

a cada ano, tanto entre os homens como nas mulheres. Existem 

poucos dados sobre a qualidade de vida e a evolução de homens e 

mulheres com FA. O objetivo do estudo foi avaliar se as mulheres 

com FA recebem tratamento diferente e se possuem evolução 

diferente que os homens. Foi realizado um registro prospectivo, 

multicêntrico, com avaliações a cada seis meses e seguimento total 

de três anos. Foram incluídos 5.842 homens e 4.290 mulheres.

Este seguimento foi planejado por 3 anos; durante este período 

foram obtidas informações subjetivas dos participantes pelo 

questionário (validado) Patient Reported Outcomes, em um 

subgrupo de aproximadamente 1.500 pacientes. Entre os 

dados avaliados estão variáveis demográficas, fatores de risco 

cardiovascular, características da FA (paroxística, persistente, 

permanente), estratégia terapêutica (controle de frequência ou 

reversão do ritmo), antecedente de ablação ou cardioversão, 

qualidade de vida relacionada à FA, satisfação com o tratamento 

anticoagulante, comorbidades e evolução clínica.

Os resultados indicaram que as mulheres tem maior risco de AVC que 

Figura 1. Sucesso no procedimento do implante

PROTECT AF
Sucesso do procedimento

90.9%
CAP

Sucesso do procedimento

94.3%
PREVAIL

Sucesso do procedimento

95.1%

Sucesso no implante do dispositivo 
definido como liberação e implante do 
dispositivo no apêndice atrial esquerdo.

P = 0,04
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Sexo feminino (%) Sexo masculino (%) P

Palpitações 43 35 < 0,001

Síncope 6 4 0,0583

Dispneia aos esforços 33 32 0,6933

Tontura 30 25 0,0239

Dispneia em repouso 10 9 0,2660

Fadiga 34 30 0,654

Desconforto/dor torácica 12 8 0,0046

Tabela 1. Estudo ORBIT AF. Sintomas em ambos os sexos

os homens, com taxas semelhantes de uso de anticoagulante oral, 

porém com menor tempo dentro da faixa de INR terapêutico (65% 

vs. 68%). As mulheres também têm mais sintomas relacionados 

à FA, com pior classe funcional, o que piora a qualidade de vida 

(Tabela 1).

Estes dados, assim como os demais obtidos durante o seguimento, 

podem ser úteis para comparar a prática clínica no mundo real, 

em relação ao tratamento e seguimento dos pacientes com FA, 

com as diretrizes das associações científicas, como do American 

College of Cardiology, da American Heart Association e da European 

Society of Cardiology.

Figura 2. Performance do Grupo Controle (Varfarina)

PREVAIL
Grupo Controle (Varfarina)

• Apesar do escore médio de CHADS2 alto (2,6) no grupo controle, a taxa de AVC observada no grupo 

controle do estudo PREVAIL foi menor do que em outros estudos com varfarina publicados.

• Taxa de AVC no grupo controle: 0,7% (IC 0,1 – 5,1)

  • Intervalo de confiança amplo devido ao pequeno número de pacientes com 18 meses de seguimento.

Estudo Grupo controle (Varfarina)
PROTECT AF1 1,6

RE-LY (Dabigatrana)2 1,7

ARISTOTLE (Apixabana)3 1,6

ROCT-AF (Rivaroxabana)4 2,2

PREVAIL 0,7

Resultados preliminares; ainda não foi completada a validação final.
1Ischemic stroke rate from Holmes et al. Lancet 2009; 374:534-42 - 2Connolly et al. N Engl J Med 2009; 361:1139-51  
3Granger et al. N Engl J Med 2011; 365:981-92 - 4Patel et al. N Engl J Med 2011; 365:883-91
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Desfecho Ablação, n = 56 (%) Antiarrítmico, n = 61 (%) Razão de risco (IC 9%); p

Recorrência de FA, flutter atrial ou 
taquicardia atrial

55 72
0,56 (0,35 – 0,90); 0,02

Recorrência de FA, flutter atrial ou 
taquicardia atrial sintomática

47 59
0,56 (0,35 – 0,90); 0,02

FA sintomática apenas 41 58 0,52 (0,30 – 0,89); 0,01
Recorrência apenas por critérios clínicos 24 31 0,86 (0,42 – 1,72); 0,66

Tabela 1. Taxas de recorrência em dois anos de FA, flutter atrial ou taquicardia atrial, sintomática ou assintomática, com duração > 30 segundos. FA: fibrilação atrial; IC: intervalo de confiança

Introdução
O 33º Congresso da Heart Rhythm Society foi realizado em maio de 

2012 em Boston (Massachussets – EUA). Entre outras novidades 

relacionadas à abordagem dos pacientes com arritmias, destacaram-

se os tratamentos não farmacológicos da fibrilação atrial (FA). 

Particularmente, foi demonstrado que estes tratamentos podem 

ter resultados em longo prazo pelo menos semelhantes aos do 

tratamento farmacológico, com bom perfil de segurança.

A seguir, descrevemos os estudos mais relevantes apresentados 

neste importante evento científico. 

Núcleo I: Arritmias

RAAFT-2. Neste segundo estudo RAAFT (Radiofrequency Ablation 

vs Antiarrhythmic Drugs as First-Line Therapy of Atrial Fibrillation; 

ablação por radiofrequência vs. Antiarrítmicos como tratamento de 

primeira escolha na fibrilação atrial), a ablação por radiofrequência 

foi melhor que o uso de antiarrítmicos em termos de recorrência 

da FA ou outras arritmias supraventricular. Estas vantagens foram 

observadas tanto em pacientes sintomáticos como naqueles 

assintomáticos (Tabela 1). 

O objetivo do estudo foi verificar se a ablação da FA (isolamento 

das veias pulmonares) é superior ao uso de antiarrítmicos 

(flecainida ou propafenona), como tratamento de primeira escolha 

em 127 indivíduos com FA paroxística recorrente, sem tratamento 

farmacológico prévio. Foram apenas incluídos pacientes com função 

sistólica preservada e sem antecedentes de insuficiência cardíaca 

ou hipertensão arterial. O desfecho primário avaliado foi o primeiro 

episódio de FA sintomática. 

Entre os pacientes tratados com ablação, a taxa de novos 

procedimentos ou de necessidade posterior de antiarrítmicos foi 

de 15,2% e 10,6%, respectivamente. Por outro lado, entre os 

pacientes tratados com antiarrítmicos, 59% precisaram suspender 

o tratamento por efeitos adversos e 47,5% destes pacientes 

necessitaram ablação durante o seguimento. As taxas de recorrência 

da FA ou de ocorrência de outras arritmias supraventriculares, 

sintomáticas ou não sintomáticas, foram significativamente 

menores no grupo ablação, em comparação com os pacientes 

tratados farmacologicamente. Assim, os investigadores sugerem 
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Figura 1. Curvas de Kaplan-Meier para o desfecho principal. Probabilidades de incidência por intenção de tratar estão demonstradas com o tempo calculado (em dias) desde 
a randomização até o desfecho principal composto (combinação de AVC, embolia sistêmica e mortalidade cardiovascular), AVC isolado e mortalidade por todas causas.
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realizar ablação por radiofrequência como tratamento de primeira 

escolha em pacientes com FA paroxística. 

Núcleo II: Fibrilação atrial

Resultados definitivos do PROTECT-AF. Neste seguimento em longo 

prazo de pacientes do estudo PROTECT-AF (Watchman Left Atrial 

Appendage System for Embolic Protection in Patients With Atrial 

Fibrillation; Sistema Watchman do apêndice atrial esquerdo para 

proteção contra embolia em pacientes com fibrilação atrial), o 

objetivo foi verificar se a oclusão do apêndice atrial esquerdo (AAE) 

com o dispositivo Watchman® não é inferior à anticoagulação 

crônica com varfarina para evitar acidente vascular cerebral (AVC) 

em indivíduos com FA. 

Com esta finalidade, foram incluídos 707 indivíduos com FA não 

valvar e presença de pelo menos um fator de risco (idade > 75 anos, 

AVC prévio, diabetes, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial) 

que foram randomizados para prevenção com o dispositivo ou com 

anticoagulação oral. Todos os pacientes receberam clopidogrel 

durante 4,5 meses e ácido acetilsalicílico de forma contínua. 

Os pacientes que receberam o dispositivo continuaram o uso de 

varfarina por apenas seis semanas. Os indivíduos foram seguidos 

por uma média de 2,3 anos. 

O desfecho principal combinado avaliado consistiu de AVC, embolia 

sistêmica e mortalidade cardiovascular. O desfecho principal ocorreu 

em 3% dos pacientes do grupo dispositivo e em 4,3% dos pacientes 

do grupo anticoagulação (risco relativo: 0,71), demonstrando não 

inferioridade do dispositivo de oclusão do AAE, em comparação 

com o anticoagulante oral (Figura 1 e Tabela 2). O risco relativo 

de eventos adversos foi maior no grupo dispositivo (5,5% ao ano), 

em comparação com o grupo anticoagulação (3,6% ao ano). Os 

resultados de seguimento dos pacientes do estudo PROTECT-AF 

demonstrou que o dispositivo de oclusão do AAE pode ser utilizado 

na prevenção de AVC em indivíduos com FA. 
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Dispositivo Controle Probabilidades Posteriores

Análise Eventos/Total
Pacientes/ano

Taxa
(95%Cl)

Eventos/total
Pacientes/ano

Taxa
(95% Cl)

Risco Relativo
(95% Cl)

Não Inferioridade Superioridade

ITT 31/1025.7 3.0 (2.1-4.3) 24/562.7 4.3 (2.6-5.9) 0.71 (0.44-1.30) >0.99 0.85

Pós-procedimento 25/1015.7 2.5 (1.6-3.6) 24/562.7 4.3 (2.6-5.9) 0.58 (0.35-1.09) >0.99 0.95

Pré-protocolo 21/924.1 2.3 (1.5-3.5) 23/562.1 4.1 (2.5-5.7) 0.56 (0.39-1.09) >0.99 0.96

Terapia 16/705.3 2.3 (1.4-3.7) 23/562.1 4.1 (2.5-5.7) 0.55 (0.31-1.12) >0.99 0.95

Tabela 2. Resultados da eficácia primária. Cl indica o intervalo de confiança; e ITT, intenção de tratamento.
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Associação Americana de Cardiologia (Los Angeles 2012) e o Europeu de Cardiologia (Munique 2012), essa 

edição é patrocinada pelo laboratório Libbs.

O Departamento Editorial da Sociedade Iberoamericana de Informação Científica (SIIC) reproduziu com 

fidelidade as opiniões pessoais e os conceitos científicos escritos pelo Dr. Marcelo Trivi, corresponsável 

científico convidado para a cobertura dos eventos.

A SIIC realizou a produção científica no idioma espanhol e a SIIC do Brasil adequou os conteúdos para a edição 

em português.

SIIC, Consejo de Dirección:
Edificio Calmer,
Avda. Belgrano 430 (C1092AAR),
Buenos Aires, Argentina

SIIC do Brasil
Rua General Sócrates, 216 - sala 57
São Paulo / SP

Sociedad Iberoamericana
de Información Científica

Referências Bibliográficas:

Congreso del Colegio Americano de Cardiología, San Francisco 2013

Figura 1: Adaptada do slide 18, Randomized Trial of LAA Closure vs Warfarin for Stroke/ Thromboembolic Prevention in Patients with Non-valvular Atrial 

Fibrillation (PREVAIL), presented by David R. Holmes at the American College of Cardiology Scientific Sessions, San Francisco, CA, March, 9-11, 2013

Figura 2: Adaptada do slide 27, Randomized Trial of LAA Closure vs Warfarin for Stroke/ Thromboembolic Prevention in Patients with Non-valvular Atrial 

Fibrillation (PREVAIL), presented by David R. Holmes at the American College of Cardiology Scientific Sessions, San Francisco, CA, March, 9-11, 2013

Tabela 1: Abstract 16058: Comparing Symptoms and Quality of Life in Women and Men with Atrial Fibrillation: Results from the Orbit-AF Registry, 

Piccini J et al, Circulation 2012; 126: A16058.

Congreso de la Heart Rhythm Society, Boston 2012

Tabela 1: Adaptada de RAAFT 2: Catheter ablation can be first line of defense against paroxysmal AF, Stiles S, www.theheart.org/article/1397545.do, 

May 11, 2012

Figura 1: Adaptada de Percutaneous Left Atrial Appendage Closure for Stroke Prophylaxis in Patients With Atrial Fibrillation 2.3-Year Follow-up of 

the PROTECT AF (Watchman Left Atrial Appendage System for Embolic Protection in Patients With Atrial Fibrillation) Trial, Reddy V et al. Circulation 

2013;127:720-729.

Tabela 2: Adaptada de Percutaneous Left Atrial Appendage Closure for Stroke Prophylaxis in Patients With Atrial Fibrillation 2.3-Year Follow-up of 

the PROTECT AF (Watchman Left Atrial Appendage System for Embolic Protection in Patients With Atrial Fibrillation) Trial, Reddy V et al. Circulation 

2013;127:720-729.

Conclusões

Nos congressos do Colégio Americano de Cardiologia (San Francisco, 

2013) e da Heart Rhythm Society (Boston, 2012) dada atenção 

especial à FA, por ser uma arritmia relevante do ponto de vista 

clínica e de saúde pública. Neste contexto, a maior disponibilidade 

de estratégias invasivas pode melhorar o prognóstico e a 

evolução destes pacientes, como observado no estudo PREVAIL 

e nos resultados definitivos do estudo PROTECT-AF. A atualização 

constante em novas possibilidades terapêuticas é a meta destes 

congressos, com o objetivo de difundir novos tratamentos para os 

pacientes com arritmias. 




