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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NA

REVISTA DA SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São
Paulo (Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo) é o órgão oficial de
divulgação da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (SO-
CESP). Trata-se de uma publicação trimestral, com previsão de 120
páginas por edição, e indexada no LILACS (Literatura Latino-Ameri-
cana e do Caribe em Ciências da Saúde) e no Latindex (Sistema Regio-
nal de Información en Línea para Revistas Científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal).

Cada edição abrangerá dois temas distintos, selecionados a critério
da Diretoria de Publicações. Cada tema incluirá no máximo seis arti-
gos. Em todas as edições serão convidados dois editores, um para cada
tema. Editores convidados e autores devem adequar os artigos às Nor-
mas para Publicação, evitando-se prejuízo às fases de produção edito-
rial e de produção gráfica.

1 DADOS GERAIS PARA PREPARO DO ARTIGO
A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo

adota as Normas de Vancouver (Uniform Requirements for Manuscript
Submitted to Biomedical Journals – revisão em julho/2010), organizadas
pelo International Committee of Medical Journal Editors: “Vancouver
Style” (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_ requirements.html).
1.1 Cada artigo deverá ter até 20 páginas, incluindo as referências,

respeitando a configuração de página padrão (2,5 cm nas laterais
da página e 3,5 cm nas bordas superior e inferior), e deverá ser
digitado em Times New Roman, tamanho 10, e espaçamento en-
tre linhas de 1,5. Poderão ser inseridas até 4 ilustrações, conside-
rando figuras, fotografias, gráficos e/ou tabelas, e até 50 referên-
cias. As exceções serão analisadas pelos editores.

1.2 O uso de abreviaturas, mesmo as consagradas, deverá ser evitado.
1.3 O texto deverá ser digitado sem formatações especiais.
1.4 As tabelas deverão ser digitadas no mesmo processador/editor de

texto utilizado para o restante do texto. Não serão aceitas tabelas
enviadas como imagem.

2 SEQUÊNCIA DA DISPOSIÇÃO DO TEXTO
Somente serão considerados aptos a produção editorial os artigos

que se enquadrarem nas Normas para Publicação aqui apresentadas,
respeitando a seguinte disposição:
2.1 Primeira página

- Título do artigo em português.
- Nome(s) do(s) autor(es) por extenso.
- Instituição(ões) a que cada autor pertence.
- Nome do autor responsável pela correspondência e endereço

completo, incluindo endereço eletrônico.
2.2 Segunda página

- Resumo: até 250 palavras.
- Descritores: até 5 (obter os termos no “DeCS – Descritores em

Ciências da Saúde”, disponível em: http://decs.bvs.br).
2.3 Terceira página

- Título em inglês.
- Abstract (resumo em inglês): até 250 palavras.
- Descriptors: até 5 (obter os termos no DeCS – versão em inglês).

2.4 Quarta página e demais
- Corpo do texto: organizado em intertítulo, subtítulo, etc.
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ANÚNCIO PHILIPS

3 ESTILO E FORMATO DAS REFERÊNCIAS
3.1 As referências devem ser citadas quando efetivamente consultadas

e numeradas, no corpo do texto, em formato sobrescrito, respei-
tando a ordem de entrada no texto.

3.2 Incluir até 50 referências relevantes.
3.3 Exemplos de referências
Artigo de revista com até 6 autores, citar todos os autores

Pahl E, Seghal R, Chystolf D, Neches WH, Webb CL, Duffy CE.
Feasibility of exercise stress echocardiography for the follow-up
of children with coronary involvement secondary to Kawasaki.
Circulation. 1995;91(1):122-8.

Artigo de revista com mais de 6 autores, citar os seis primeiros
autores seguidos de et al.

Yu CM, Fung JW, Zhang Q, Chan CK, Chan YS, Lin H, et al.
Tissue Doppler imaging is supervisor to strain rate imaging and
prost systolic shortening on the prediction of reverse remodeling
is both ischemics and nonischemics heart failure after cardiac
resynchronization therapy. Circulation. 2004;110(1):68-79.

Instituição como autor
The Cardiac Society of Australia and New Zeland. Clinical exerci-
se stress testing: safety and performance guidelines. Med J Aust.
1996;164(5):282-4.

Sem indicação de autoria
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J. 1994;84(12):15.

Volume com suplemento
Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity
and occupational lung cancer. Environ Health Prospect. 1994;102
Suppl 1:275-82.

Livro
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical
microbiology. 4th ed. Saint Louis: Mosby; 2002.

Capítulo de livro
Mylek WY. Endothelium and its properties. In: Clark BL Jr,
editor. New frontiers in surgery. New York: McGraw Hill; 1998.
p. 55-64.

Monografias, dissertações e teses
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of
Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central
Michigan University; 2002.
Takemura CK. Correlação das variáveis geométricas de lesões co-
ronárias com achados ultra-sonográficas [tese]. São Paulo: Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo; 2003.

Eventos
Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s computational
effort statistic for genetic programming. In: Foster JA, Lutton E,
Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic programming,
EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Ge-
netic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland, Berlin: Sprin-
ger; 2002. p. 182-91.

Material eletrônico
- CONSULTAS NA INTERNET:
Ministério da Saúde [homepage]. Secretaria Executiva. Datasus.
Informações de Saúde. Morbidade e informações epidemiológicas
[citado 2000 maio 10]. Disponível em: http://www.datasus.gov.br.
Sabroza PC. Globalização e saúde: impacto nos perfis epidemioló-
gicos das populações. In: 4o Congresso Brasileiro de Epidemiolo-
gia [on line]; 1998 Ago 1-5; Rio de Janeiro. Anais eletrônicos. Rio
de Janeiro: ABRASCO; 1998 [citado 1999 jan 17]. Disponível em:
http://www.abrasco.br/epirio98.

- JORNAL:
Novo remédio ajuda a deixar o hábito de fumar. O Globo, Rio de
Janeiro [jornal on line]. 1999 maio 17 [citado 1999 ago 17].
Disponível em: http://www.oglobo.com.br.



viii Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 20 — N
o

 3 — Jul-Ago-Set — 2010

- REVISTA:
Morse SS. Factors in the emergence of infections diseases. Emerg
Infect Dis. 1995;1(1):e10-e23. [cited 1996 Jun 5]. Available from:
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.
- LIVRO:
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for asthma and
allergies too. New York: Health On The Net Foundation; 1996 [cited
1999 May 27]. Available from: http://www.sinuses.com/postsurg.htm.
- CAPÍTULO DE LIVRO QUANDO O AUTOR DO CAPÍTULO É O MESMO

AUTOR DO LIVRO:
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for asthma and
allergies too. New York: Health On The Net Foundation; 1996.
p. e31-e43. [cited 1999 May 27]. Available from: http://www.sinuses.
com/postsurg.htm.
- TESE (LIVRO NO TODO):
Lourenço LG. Relação entre a contagem de microdensidade vasal tu-
moral e o prognóstico do adenocarcinoma gástrico operado [tese on
line]. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 1999 [citado 1999
jun 10]. Disponível em: http://www.epm.br/cirurgia/gastro/laercio.

4 TABELAS E FIGURAS
4.1 Tabelas

As tabelas devem ser inseridas apenas quando necessário para a efeti-
va compreensão do trabalho, não devem ser redundantes (repetindo
informações já mencionadas no corpo do texto), e devem ser nume-
radas por ordem de citação. Devem ser apresentadas em páginas
separadas, no mesmo arquivo do texto, depois das referências, digita-
das em Word e configuradas em espaço duplo, sem linhas de grade.
Devem ser numeradas em numeral arábico e o título (enunciado) deve
ser conciso. Os marcadores de rodapé devem obedecer à seguinte
ordem: *, †, ‡, §, #, **. As abreviações utilizadas devem ser definidas
no rodapé da tabela.

4.2 Figuras
As figuras devem ser submetidas em alta resolução (mínimo de 300 dpi)

e enviadas em formato JPEG ou TIFF, preferencialmente, ou em PDF.
As legendas das figuras devem constar em páginas separadas, após
as tabelas, e permitir sua perfeita compreensão, independentemente
do texto. Siglas e abreviações usadas nas figuras devem ser explici-
tadas nas legendas.

5 ENVIO DO MATERIAL
O artigo completo, compreendendo texto, figuras/fotos/gráficos e

tabelas, deverá ser enviado unicamente via Internet para o e-mail do
editor responsável pelo tema para o qual o autor foi convidado a
escrever. O artigo deverá ser acompanhado por uma carta de submis-
são, em PDF, contendo uma declaração do autor de que todos os coau-
tores estão de acordo com o conteúdo expresso no trabalho, explici-
tando a presença ou não de conflito de interesses e a inexistência de
problema ético relacionado.
Atenção: Solicitamos aos autores a elaboração de um teste de múlti-
pla escolha relativo ao assunto abordado em seus respectivos artigos.
Esse material será disponibilizado no website www.socesp.org.br, como
contribuição ao programa de educação médica continuada destinado a
nossos leitores.

6 DIREITOS AUTORAIS
Após o aceite do artigo e previamente à publicação, os autores de-

verão encaminhar à SOCESP (socesp@socesp.org.br), em PDF, a se-
guinte declaração escrita e assinada, inclusive pelos coautores:

O(s) autor(es) abaixo assinado(s) transfere(m) todos os direitos au-
torais do artigo (título do artigo) à Revista da Sociedade de Cardio-
logia do Estado de São Paulo. O(s) signatário(s) garante(m) que o
artigo não infringe os direitos autorais ou qualquer outro direito de pro-
priedade de terceiros, e confirma(m) que sua versão final foi revista e
aprovada por ele(s).

Todos os artigos publicados tornam-se propriedade permanente da
Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo e
não podem ser publicados sem o consentimento por escrito da Direto-
ria de Publicações.



Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 20 — N
o

 3 — Jul-Ago-Set — 2010 285

CARTA DO EDITOR CONVIDADO

Avanços no tratamento da fibrilação atrial

Nesta edição da Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo procuramos abordar os
avanços na fisiopatologia e no tratamento da fibrilação atrial de forma simplificada, objetiva e prática. Com
esse propósito, tivemos o privilégio de reunir os maiores nomes da eletrofisiologia clínica e intervencionista
de nosso Estado, além de uma participação especial da Duke University, dos Estados Unidos. Em nome da
SOCESP, agradeço a todos os autores a valorosa colaboração, criando textos altamente atualizados,
concisos e de fácil leitura.

A fibrilação atrial é a arritmia cardíaca sustentada mais frequente. Nos Estados Unidos, existem mais de
5 milhões de portadores, número que deverá triplicar até 2050. Ocorre em 10% das pessoas com mais de 80
anos. Além dos sintomas, dos problemas hemodinâmicos e da taquicardiomiopatia, essa arritmia acrescen-
ta considerável risco de tromboembolismo. No Brasil, 26% dos pacientes com mais de 80 anos que já
tiveram acidente vascular cerebral isquêmico são portadores de fibrilação atrial. Mesmo na forma isolada,
sem cardiopatia estrutural, o risco de tromboembolismo duplica e na fibrilação atrial da cardiopatia reumá-
tica pode chegar a 17 vezes em relação ao da população normal.

No atendimento de emergência deve-se verificar se a fibrilação atrial é aguda ou de longa duração e se
está sendo bem ou mal tolerada. Se houver grave comprometimento hemodinâmico, o tratamento imediato
é a cardioversão torácica externa, que poderá ser feita sem maiores problemas quando a fibrilação atrial tem
menos de 48 horas de duração. Se a duração for maior ou não conhecida, devemos afastar o risco de
tromboembolismo com ecocardiograma transesofágico ou mantendo-se o tempo de protrombina entre 2 e
3 por três semanas. Eventualmente podemos controlar a frequência com o uso de betabloqueadores, blo-
queadores de cálcio ou amiodarona para estabilizar o quadro clínico enquanto se planeja a cardioversão.

Com relação à fisiopatologia, novos conhecimentos têm demonstrado que a fibrilação atrial comumente
é deflagrada por extrassístoles originadas nas veias pulmonares. Outra novidade é que, dependendo das
técnicas empregadas, é possível identificar uma taquicardia atrial muito rápida, protegida por bloqueio de
entrada no foco (taquicardia de background), responsável pela manutenção da arritmia. A irregularidade
peculiar do ritmo atrial na fibrilação atrial resulta de um tipo de “ressonância elétrica” dos “ninhos de
fibrilação atrial”, que decorre da estimulação do miocárdio fibrilar com alta frequência. Vários desses
novos conceitos, obtidos em grande parte por estudos de análise espectral, demonstram que a fibrilação
atrial, mais que “uma arritmia”, constitui-se na realidade num “conjunto de arritmias”. Nos últimos anos, o
maior avanço no tratamento da fibrilação atrial foi o surgimento da ablação por radiofrequência. Esse
procedimento não necessita de toracotomia ou internação em Unidade de Terapia Intensiva, e é realizado
por cateter com punção venosa numa curta internação de dois dias. O objetivo é isolar as veias pul-
monares, eliminar os ninhos de fibrilação atrial ou realizar extensas linhas de bloqueio nos átrios. Fre-
quentemente os melhores resultados são obtidos por técnicas híbridas. O índice de complicações tem sido
drasticamente reduzido, permitindo sua aplicação clínica em larga escala. O sucesso depende do tipo de
fibrilação atrial, chegando a 93% na paroxística e a cerca de 70% na permanente.

O surgimento de novos antiarrítmicos, anticoagulantes e bloqueadores de trombina e o grande avanço
da ablação por radiofrequência com cateter irrigado com soro fisiológico justificam a frequente revisão de
conceitos e condutas nessa afecção, que serão extensamente comentados no decorrer dos próximos
capítulos. Boa leitura!

José Carlos Pachón M.
Editor Convidado
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A fibrilação atrial é a arritmia cardíaca sustentada mais frequen-
te, afetando aproximadamente 0,7% da população mundial. Nos
Estados Unidos, estima-se em 2,2 milhões os portadores de
fibrilação atrial atualmente, acarretando aumento do risco de
eventos tromboembólicos em sete vezes em relação à popula-
ção normal. Dados oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS)
demonstram que a fibrilação atrial é a quinta maior causa de
internação e acomete quase 10% da população atendida por
serviço especializado em cardiologia. É necessário então que
os médicos das salas de emergência estejam devidamente pre-
parados para fazer o diagnóstico, realizar o atendimento na
fase aguda e orientar os pacientes para o tratamento a longo
prazo. Felizmente, houve expressiva melhora dos equipamen-
tos que dão suporte ao diagnóstico e ajudam na reversão da
fibrilação atrial. O índice de sucesso da reversão no pronto-
socorro é superior a 85%, sendo o caminho escolhido pela
maioria dos pacientes quando percebem uma crise pela primei-
ra vez ou nas recorrências. Existem poucos medicamentos para
reversão da fibrilação atrial no mercado nacional, pois vários
deixaram de ser comercializados, mas o treinamento na car-
dioversão elétrica tem sido a grande estratégia no atendimento
de emergência. O risco de tromboembolismo está muito bem
definido e é de conhecimento geral, reduzindo muito suas com-
plicações. Além disso, de acordo com as modernas diretrizes,
diante de recorrências o médico pode orientar o paciente quan-
to ao tratamento definitivo pela ablação por radiofrequência,
cujo grande avanço nos últimos anos, com melhora progressi-
va dos resultados, está mudando significativamente a evolu-
ção dessa tão prevalente e temida arritmia cardíaca.

Descritores: Fibrilação atrial/terapia. Tratamento de emergên-
cia. Cardioversão elétrica. Arritmias cardíacas. Tromboembolia.

ATRIAL FIBRILLATION TREATMENT IN THE EMERGENCY  ROOM

Atrial fibrillation is the most frequent sustained cardiac arrhy-
thmia, affecting approximately 0.7% of world population. In
the United States, there is an estimated 2.2 million patients
with atrial fibrillation today, leading to a 7-fold increase of the
risk of thromboembolic events and therefore increased mor-
bidity and mortality. Official data of the Brazilian Unified Health
System (SUS) indicate atrial fibrillation as the fifth leading
cause of hospitalization, affecting nearly 10% of the popula-
tion seen at specialized cardiology services. Therefore emer-
gency care physicians must be properly prepared to make the
diagnosis and to instruct patients about long-term therapy.
Fortunately, there has been a significant improvement of the
devices used to support the diagnosis and revert atrial fibril-
lation. The success rate of atrial fibrillation reversion in the
emergency room is greater than 85%, and is the preferred
option by most patients when they identify a crisis for the
first time, or in recurrences. There are few drugs available for
atrial fibrillation reversion in the domestic market, because
many of them are no longer commercialized, but electrical
cardioversion training has been the main strategy in the emer-
gency care. The risk of thromboembolism is well characteri-
zed and well known, greatly reducing its complications. Mo-
reover, according to the latest guidelines, in cases of recur-
rences physicians should inform patients about definitive
therapy by radiofrequency ablation, whose evolution and
progressively improved results have significantly changed
the evolution of this highly prevalent and feared cardiac
arrhythmia.
Descriptors: Atrial fibrillation/therapy. Emergency treatment.
Electric countershock. Arrhythmias, cardiac. Thromboembolism.
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Afibrilação atrial caracteriza-se por ritmo irregular, com
complexos QRS semelhantes aos do ritmo sinusal (ou
com aberrância de condução) e frequência ventricular

variável e dependente da condução atrioventricular. Durante
o episódio de fibrilação atrial, os átrios apresentam uma ativi-
dade elétrica caótica, não sincicial e com frequência muito
alta. Como consequência, apesar da presença de atividade
elétrica a contração dos átrios se anula e ocorre estase do
sangue atrial. Essa condição predispõe a uma das mais temi-
das e frequentes complicações da fibrilação atrial que é a
formação de trombos, os quais podem se desprender causan-
do embolias e infartos em qualquer órgão. Outra grande pre-
ocupação durante o episódio dessa arritmia é a frequência
ventricular resultante, que pode ser muito elevada (taquicar-
dia), comprometendo a hemodinâmica do paciente. Eventual-
mente, na presença de distúrbio da condução atrioventricu-
lar a fibrilação atrial pode se apresentar como bradiarritmia.
Dessa forma, a frequência cardíaca na fibrilação atrial depen-
de da permeabilidade do nó atrioventricular. Todavia, a presen-
ça concomitante de feixes anômalos pode proporcionar fre-
quência ventricular muito elevada e alto risco. O uso de medi-
camentos que retardam ou facilitam a condução pelo nó atrio-
ventricular interfere de forma significativa na frequência du-
rante a arritmia. A fibrilação atrial poderá ter curso agudo be-
nigno ou maligno, dependendo da frequência ventricular e da
presença de cardiopatia subjacente, que poderá reduzir drasti-
camente a tolerância do paciente à arritmia. Todos esses aspec-
tos devem ser lembrados no momento em que o paciente chega
a uma unidade de atendimento de urgência, já que a apresenta-
ção clínica pode ser muito diferente, desde discretas palpita-
ções a significativa instabilidade hemodinâmica, síncope e mes-
mo choque, exigindo tratamentos distintos e imediatos.

INCIDÊNCIA E PREVALÊNCIA

A fibrilação atrial é a arritmia cardíaca sustentada mais
frequente, afetando aproximadamente 0,7% da população
mundial.1 É responsável por mais de 30% das internações
hospitalares relacionadas a distúrbios do ritmo cardíaco. No
Brasil não temos dados consistentes, mas nos Estados Uni-
dos estima-se em 2,2 milhões os portadores de fibrilação atrial
atualmente2,3, acarretando aumento do risco de eventos trom-
boembólicos em sete vezes e respondendo por 6% a 24% dos
acidentes vasculares cerebrais. Dados de registros multicên-
tricos incluindo o Brasil4 sugerem que a prevalência de fibri-
lação atrial em pacientes com acidente vascular encefálico
gira em torno de 11% a 30%.5,6 A partir desses números po-
demos imaginar o impacto na sociedade e os custos envolvi-
dos com essa arritmia. Considerando que a incidência de fi-

brilação atrial aumenta exponencialmente com a idade (dobra
a cada década da vida adulta), projeta-se que em 2050 existirão
pelo menos 10 milhões de pacientes com fibrilação atrial7, fato
intimamente relacionado ao aumento da expectativa de vida e
ao desenvolvimento de novas tecnologias na área da saúde.
Dados retirados do DATASUS demonstram que a fibrilação
atrial é a quinta maior causa de internação e acomete quase
10% da população atendida por serviço especializado em car-
diologia de hospitais com nível de complexidade de atendimen-
to quaternário. Podemos então concluir que cerca de 10% dos
atendimentos em emergências são diretamente decorrentes da
fibrilação atrial ou estão relacionadas a sua presença.

IDENTIFICANDO CLINICAMENTE O PACIENTE

COM FIBRILAÇÃO ATRIAL NA EMERGÊNCIA

Ao chegar à emergência o paciente comumente apresenta
palpitações, com sintomas que podem variar de discreto des-
conforto a sensação de mal-estar intenso. Pode ser o primeiro
episódio ou então trata-se de paciente que retorna com crises
frequentes muitas vezes relatando inclusive quais as condu-
tas mais efetivas para seu caso. Se já teve outros episódios,
as experiências anteriores podem ser muito importantes e de-
vem ser consideradas, pois aceleram o processo de atendimen-
to e a solução imediata do problema, além de ajudar no diag-
nóstico. Outro ponto importante é a ansiedade que geralmen-
te acompanha o quadro de fibrilação atrial, que deve ser trata-
da transmitindo segurança ao paciente ou mesmo utilizando
um ansiolítico de ação rápida. De modo geral, se o portador
de fibrilação atrial recorrente percebe desconhecimento ou
insegurança no médico que o atende, reduz-se proporcional-
mente a possibilidade de sucesso do tratamento.

Inicialmente é fundamental avaliar qual é o grau de compro-
metimento hemodinâmico para definir a urgência do atendi-
mento. A irregularidade permanente do pulso é a característi-
ca marcante da fibrilação atrial. Entretanto, taquicardias atriais
muito rápidas, inclusive o flutter, podem apresentar pulso
totalmente irregular em decorrência da condução atrioventri-
cular variável, ao passo que a fibrilação atrial com condução
atrioventricular rápida ou com alto grau de bloqueio pode
mostrar irregularidade quase imperceptível. Eventualmente
quando a frequência é muito alta pode ser difícil notar a irregu-
laridade do ritmo. Nesses casos, uma ausculta mais prolongada
poderá ajudar no diagnóstico, pois numa primeira avaliação a
fibrilação atrial com frequência elevada pode passar por ta-
quicardia regular. Dados adicionais como ingurgitamento jugu-
lar, terceira bulha, sopros valvares, dispneia, estertores pulmo-
nares, aumento do fígado doloroso à palpação e presença de
edemas podem identificar uma cardiopatia subjacente. Pacien-
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tes jovens apresentam mais raramente episódios de fibrilação
atrial, e, quando ocorrem, não raramente estão relacionados à
ingestão alcoólica ou ao uso de drogas (holiday heart syndro-
me), sendo frequentemente “primeiro episódio” na ausência
de cardiopatia de base. Outra frequente associação com epi-
sódios de fibrilação atrial é a hipertensão arterial, e, neste
caso, independe da idade do paciente, embora seja mais co-
mum em idosos. Outro fator frequentemente relacionado à
fibrilação atrial é a tireopatia, principalmente o hipertireoidis-
mo, que promove hiperexcitação cardíaca. O hipotireoidismo
tem efeito inverso, porém o uso de hormônios tireoidianos
para seu controle pode desencadear a arritmia, principalmen-
te se forem indicadas doses elevadas. Aproximadamente 40%
dos casos de fibrilação atrial paroxística e 25% dos casos de
fibrilação atrial persistente ocorrem em pacientes jovens sem
cardiopatia estrutural demonstrável (fibrilação atrial idiopáti-
ca ou lone atrial fibrillation). Isso significa que, apesar de
uma avaliação cardiológica rigorosa, podemos não encontrar
qualquer anormalidade, e ainda assim o paciente apresentar
fibrilação atrial, mas uma causa cardíaca inicialmente não de-
tectável pode vir à tona com o tempo.8

O ELETROCARDIOGRAMA DA FIBRILAÇÃO

ATRIAL NA SALA DE EMERGÊNCIA

Apesar de simples e rápido, o eletrocardiograma é um dos
exames que mais informações acrescentam à avaliação clínica.
Embora muitos eletrocardiógrafos façam o diagnóstico auto-
mático da arritmia, o diagnóstico médico é imprescindível, pois
os algoritmos de análise não são 100% seguros e dependem
diretamente da qualidade do traçado. Tipicamente, a identifica-
ção da atividade atrial pode ser difícil, aparecendo como uma
irregularidade na linha de base (ondas f), que, muitas vezes, se
confunde com “ruído” muscular. Em alguns casos as ondas f
são mais grosseiras e de fácil visualização, podendo ser con-
fundidas com as ondas F de flutter atrial (Figura 1). A presença
da irregularidade R-R ajuda no diagnóstico, porém não é ex-
clusiva da fibrilação atrial, podendo ocorrer em outras arrit-
mias atriais com condução atrioventricular variável. O QRS
pode ser estreito na ausência de bloqueio de ramo ou alargado
em decorrência de bloqueios de ramo preexistentes, de aber-
rância de condução (bloqueio de ramo funcional) ou de con-
dução anterógrada por feixe anômalo (pré-excitação ventricular).
Após a análise do QRS, a avaliação do intervalo ST é fun-
damental, apesar de prejudicada pela linha de base irregular em
decorrência das ondas f. Mesmo nessa condição, as altera-
ções do ST como supra ou infradesnivelamento podem de-
nunciar a presença de pericardite, sobrecarga ventricular ou
isquemia miocárdica. Esta pode ser secundária, por aumento

do consumo de oxigênio resultante da frequência alta, ou pri-
mária, na qual a própria fibrilação atrial pode ser decorrente de
cardiopatia isquêmica subjacente. Finalmente, a análise da on-
da T é muito importante, pois alterações da repolarização ven-
tricular podem estar relacionadas a isquemia, intoxicações e
alterações hidroeletrolíticas muito comuns nos pacientes que
usam diuréticos e digitálicos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL PELO ELETROCARDIOGRAMA

DE OUTRAS ARRITMIAS SUPRAVENTRICULARES

As arritmias supraventriculares são condições muito fre-
quentes nos prontos-socorros e por isso incluem-se no diag-
nóstico diferencial da fibrilação atrial, já que o tratamento é
distinto. As mais comuns e que podem trazer dificuldade diag-
nóstica são:
– taquicardia por reentrada nodal;
– taquicardia por reentrada atrioventricular;
– taquicardia atrial;
– flutter atrial.

A taquicardia por reentrada nodal caracteristicamente apre-
senta-se muito regular, com a frequência cardíaca constante e
com início e término súbitos. Se não houver bloqueios intra-
ventriculares o QRS é estreito e a linha de base do eletrocardio-
grama é lisa, quando livre de interferências. Com um pouco
de atenção, é possível ver um entalhe no final do QRS que
corresponde à onda P retrógrada. Manobras vagais poderão
reverter a taquicardia, comprovando o diagnóstico.

A taquicardia por reentrada atrioventricular também é uma
arritmia muito regular, com frequência ventricular constante e
com início e término súbitos. Na ausência de bloqueios de
ramo, o QRS é estreito e a linha de base é livre de atividade
atrial (ausência de onda P). Com observação criteriosa é possí-
vel detectar um entalhe, frequentemente no segmento ST, que
corresponde à onda P retrógrada. Manobras vagais poderão
alterar a frequência da arritmia e até produzir sua reversão.

A taquicardia atrial é uma arritmia também regular na maioria
dos casos, mas pode apresentar-se irregular pela condução
atrioventricular variável. Essa condição ocorre quando a fre-
quência atrial é muito elevada ou o paciente se encontra em
uso de algum antiarrítmico que modifica o nó atrioventricular.
Quase sempre é visível uma onda P que precede o QRS. De-
pendendo da permeabilidade do nó atrioventricular, as taqui-
cardias atriais podem apresentar relação atrioventricular fixa
(1:1, 2:1, 3:1) ou variável, gerando irregularidade do ritmo ven-
tricular. Nesta última condição o diagnóstico diferencial com
a fibrilação atrial torna-se mais difícil. Manobras adicionais
(respiratórias, vagais ou adenosina por via endovenosa) po-
dem ajudar no diagnóstico, produzindo bloqueios atrioven-
triculares que facilitam a observação da atividade atrial.
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O flutter atrial é a arritmia mais confundida com a fibrila-
ção atrial. É uma taquicardia supraventricular muito frequen-
te e facilmente encontrada em portadores de fibrilação atrial,
pois ambas são favorecidas por átrios dilatados. A coexistên-
cia dessas arritmias no mesmo paciente (em momentos diferen-
tes) causa dificuldade adicional no diagnóstico e frequentes
erros de interpretação. O eletrocardiograma do flutter atrial
comum tem peculiaridades muito bem definidas, que facilitam
seu reconhecimento na maioria das situações. A frequência
ventricular costuma ser estável e rotineiramente há uma rela-
ção fixa em 2:1, ou seja, os ventrículos são excitados uma vez
a cada duas despolarizações atriais. Embora possível quando
existe pré-excitação, a condução atrioventricular 1:1 é bastante
rara e causa significativo comprometimento hemodinâmico,
pois os ventrículos são estimulados com cerca de 300 bpm.
Como o circuito do flutter atrial comum é sempre o mesmo, a
frequência atrial é bastante estável e próxima dos 300 bpm.
Em decorrência da condução atrioventricular 2:1, os ventrícu-
los apresentam frequência fixa em 150 bpm ou próximo desse
valor. É possível, sob efeito de antiarrítmicos ou por lesão no
nó atrioventricular, que ocorra condução atrioventricular va-
riável, resultando em ritmo ventricular irregular, facilmente
confundido com a fibrilação atrial. Contudo, neste caso, a
linha de base do eletrocardiograma apresenta as ondas F típi-
cas, que formam uma imagem conhecida como dentes de ser-
ra, pela sua característica ondulatória e regular.

ABORDAGEM TERAPÊUTICA DA

FIBRILAÇÃO ATRIAL NA EMERGÊNCIA

Qualquer tentativa de reversão da fibrilação atrial só pode
ser realizada depois de determinar a duração do episódio, exce-
to quando exista repercussão hemodinâmica significativa. Como
a fibrilação atrial favorece a estase de sangue nas paredes
atriais, aumenta consideravelmente a possibilidade da forma-
ção de coágulos e trombos, especialmente nos apêndices atriais
direito e esquerdo. Esses coágulos/trombos poderão se des-
prender durante a fibrilação atrial, mas com muito maior proba-
bilidade no momento de sua reversão quando se recupera a
capacidade mecânica atrial. A reversão da fibrilação atrial com
menos de 48 horas de duração tem risco tromboembólico de
0,8%, enquanto na duração superior a 48 horas o risco chega
a 6%.9 Como resultado, sem outros cuidados não se recomen-
da restaurar o ritmo sinusal em paciente com fibrilação atrial
de duração superior a 48 horas ou que não se saiba com segu-
rança sua duração. É necessário identificar com rigor a data
de início da fibrilação atrial. Muitas vezes o paciente procura
a emergência pela piora dos sintomas, porém o início pode ter
ocorrido há muito mais tempo. A história clínica é fundamen-

tal para esse esclarecimento, assim como a presença de um
eletrocardiograma em ritmo sinusal há menos de 48 horas. Se
houver qualquer dúvida em relação ao momento exato do
início da arritmia, o tratamento deve seguir as orientações da
fibrilação atrial com mais de 48 horas. Caso contrário, será
necessário um ecocardiograma transesofágico para afastar a
existência de trombos intracavitários.

Pacientes com história de fibrilação atrial com duração
inferior a 48 horas devem ser monitorizados (observar a possi-
bilidade de reversão espontânea) até a decisão sobre rever-
são química ou elétrica, desde que a condição hemodinâmica
seja estável. Em nosso serviço, logo que a fibrilação atrial é
diagnosticada e desde que o paciente não faça uso regular de
anticoagulantes, iniciamos o uso de heparina de baixo peso
molecular por via subcutânea para prevenir a formação de
trombos, independentemente do tempo de início da fibrilação
atrial. O algoritmo definido pelas Diretrizes Brasileiras de Fi-
brilação Atrial10 é recomendado para reduzir a possibilidade
de complicações (Figura 2A).

Pacientes com fibrilação atrial de duração > 48 horas ou
de tempo indeterminado devem iniciar anticoagulação ime-
diatamente, na emergência, com heparina intravenosa ou sub-
cutânea associada ao anticoagulante oral, além de controlar a
resposta ventricular. A seguir deverá ser discutida a indica-
ção de cardioversão elétrica. Eventos embólicos podem ocor-
rer em 1% a 7% dos pacientes submetidos a cardioversão sem
anticoagulação profilática11. A cardioversão poderá ser reali-
zada após três semanas de anticoagulação plena com INR
entre 2,0 e 3,0 ou após ecocardiograma transesofágico sem
evidência de trombos intracavitários. Nessas duas situações,

Figura 1. Três formas de apresentação eletrocardiográfica da
fibrilação atrial. Em A, taquicárdica, com frequência cardíaca
média de 145 bpm. Em B, com bradicardia intensa e frequência
cardíaca média de 30 bpm. E em C, com frequência cardíaca
média de 91 bpm. Observar que em C as ondas f são mais
grosseiras e facilmente confundidas com flutter atrial, e que
em B as ondas f são de baixa amplitude e frequência elevada,
demonstrando grande comprometimento da parede atrial.
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após a cardioversão, a anticoagulação deverá ser mantida
por no mínimo quatro semanas (Figura 2B).

Pacientes sintomáticos com alta resposta ventricular du-
rante fibrilação atrial devem ser tratados prontamente. Em
caso de repercussão hemodinâmica significativa, deve ser
indicada cardioversão elétrica imediata ou drogas intraveno-
sas que diminuam rapidamente a frequência ventricular, como
betabloqueadores ou antagonistas dos canais de cálcio e
eventualmente digitálicos.12 Mesmo com a recuperação do
ritmo sinusal podem ocorrer fenômenos embólicos pós-car-
dioversão resultantes da formação de trombos pela estase de
sangue no átrio esquerdo. Não raramente, após a cardiover-
são (espontânea, elétrica ou farmacológica), segue-se um

período de “atordoamento” atrial com consequente estase e
aumento do risco de formação de trombos e embolia. Depen-
dendo da duração da fibrilação atrial, a melhora progressiva
da contratilidade atrial pode demorar até quatro semanas. Apro-
ximadamente 80% dos eventos embólicos ocorrem dentro de
três dias, podendo acontecer em até 15 dias pós-cardiover-
são. Isso justifica a necessidade de manter a anticoagulação
por pelo menos quatro semanas após a cardioversão. O eco-
cardiograma transesofágico é o método mais adequado para
a identificação de trombos intracavitários.13 Pacientes com
fibrilação atrial > 48 horas de duração, tempo indeterminado
ou com presença de trombo em átrio esquerdo pelo ecocar-
diograma transesofágico são considerados de alto risco para
tromboembolismo, devendo ser anticoagulados por pelo me-
nos três semanas antes e quatro semanas após a cardiover-
são. O benefício da conduta baseada no ecocardiograma
transesofágico está na redução do tempo para se efetuar a
cardioversão, já que, na ausência de trombos intracavitá-
rios, será possível realizá-la imediatamente e não após três
semanas. O ecocardiograma transesofágico tem alta sensi-
bilidade (90% a 100%) e alta especificidade (98% a 100%)
para afastar trombos intracavitários,13 permitindo a cardio-
versão com segurança.

CARDIOVERSÃO ELÉTRICA DA FIBRILAÇÃO

ATRIAL NA SALA DE EMERGÊNCIA

A cardioversão elétrica é a forma mais rápida de se res-
taurar o ritmo sinusal quando um paciente chega ao pronto-
socorro com fibrilação atrial; porém, é necessário preparo
técnico, estrutura local e conhecimento das complicações
que podem surgir. Sempre que possível deve ser eletiva,
porém quando a arritmia é o fator responsável por insufi-
ciência cardíaca aguda, hipotensão, choque ou piora da an-
gina do peito em paciente com doença arterial coronária a
cardioversão elétrica deve ser imediata. Quando possível,
o uso de uma droga antiarrítmica antes de proceder à car-
dioversão é recomendado, pois pode resultar na reversão
química da arritmia antes mesmo da cardioversão, pode
aumentar a chance da reversão pela cardioversão e aumenta
a possibilidade de o paciente permanecer em ritmo sinusal
após a cardioversão. Todavia, algumas complicações po-
derão ocorrer com o uso de antiarrítmicos, tais como bradi-
cardia após cardioversão.

O preparo do paciente é fundamental para o sucesso da
cardioversão, desde o controle da ansiedade até a limpeza da
pele onde serão aderidas ou apoiadas as placas do cardiover-
sor. Salvo em situações de emergência, o paciente deverá
estar em jejum de 6 horas. É obrigatório o preparo de um bom

Figura 2. Em A, algoritmo para tratamento da fibrilação atrial
com duração inferior a 48 horas, proposto pelas Diretrizes
Brasileiras de Fibrilação Atrial10. Em B, algoritmo para cardio-
versão da fibrilação atrial com duração superior a 48 horas
(cardioversão – medicamentosa ou química). ECO TE = ecocar-
diograma transesofágico; FA = fibrilação atrial; FC = frequên-
cia cardíaca; IV = via intravenosa; VO = via oral.
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há maior chance de reversão com menor ener-
gia. Além disso, o cardioversor-desfibrila-
dor que tem marca-passo transcutâneo
pode ajudar muito caso o paciente apresen-
te bradicardia após a cardioversão. Na au-
sência de placas adesivas, o uso de placas
convencionais, procurando apoiar com fir-
meza e de forma homogênea toda sua su-
perfície, com gel adequado, incluindo entre
elas a maior área atrial possível, também tem
bom resultado, porém utilizando-se 20% a
40% a mais de energia. O cálculo da energia
deve seguir a equação: 1,5 J/kg a 2 J/kg (bi-
fásico) e 2 J/kg a 3 J/kg (monofásico). Corre-
ções poderão ser aplicadas caso o tórax seja
de grande ou pequena dimensão e quanto à
presença de grande quantidade de tecido
adiposo na região, o qual é isolante elétri-
co. A anestesia deve ser curta e seguir a
rotina do serviço. O uso de drogas de ação
ultrarrápida como o propofol e o midazolan
facilita a sedação com baixo índice de com-
plicações, porém a dose deve ser adequada,
pois a cardioversão é procedimento muito
doloroso e não basta apenas o paciente es-
tar dormindo. É necessário um nível de anal-
gesia mais profundo. O local onde está o
acesso venoso deve ser fixo e protegido da
contração muscular que ocorre com o cho-
que, pois existe a possibilidade de o pa-
ciente perder o acesso com a movimenta-
ção. É preciso ter todo o material para en-
tubação orotraqueal, assim como ambu,
linha de oxigênio próxima e aspirador. É im-

portante verificar se o cardioversor-desfibrilador está de-
tectando adequadamente a onda R do QRS para garantir a
cardioversão sincronizada com a onda R (Figura 3 A e B),
reduzindo o risco de desencadear arritmia ventricular de di-
fícil controle. Após a aplicação do primeiro choque, obser-
var todos os sinais vitais e se houve reversão para ritmo
sinusal, mantendo a sedação por mais alguns minutos. No
caso de insucesso, após cinco minutos de observação, e
mantendo a sedação, poderá ser realizada nova cardiover-
são com os mesmos cuidados, porém aumentando a carga
30% a 40% do valor inicial. Após três a quatro tentativas, se
persistir o insucesso, deve-se interromper a cardioversão e
reiniciar a impregnação antiarrítmica por via endovenosa,
podendo-se programar novo procedimento após 24 horas
(Figura 4.)

Figura 3. Traçados eletrocardiográficos demonstrando episódios de fibrilação
atrial corretamente revertidos por cardioversão externa. Em A, acionamento do
sincronismo com a onda R e ajuste da menor energia para o caso (70 J bifási-
cos). Em B, momento da aplicação do choque sincronizado. O aparelho fornece
ainda a impedância do choque (52Ω), que está dentro do limite recomendado
(80Ω), demonstrando que a pele foi bem preparada e as placas bem aderidas,
resultando na passagem de 21 ampères pelo tórax, revertendo a fibrilação atrial.
Após a cardioversão o paciente recupera o ritmo sinusal com 75 bpm e sem
nenhuma instabilidade elétrica atrial adicional. Em C, apresentação eletrocar-
diográfica de fibrilação atrial no portador de síndrome de Wolff-Parkinson-
White e síncopes. Observar a frequência ventricular elevada e o QRS alargado
(pré-excitado) semelhante à taquicardia ventricular. Em D, continuação do tra-
çado C, durante aplicação de choque sincronizado bifásico de 100 J, reverte a
arritmia para ritmo sinusal, verificando-se a presença de PR curto e onda Delta,
confirmando o diagnóstico. Esse segundo paciente foi submetido em seguida
a ablação por radiofrequência, com eliminação definitiva do feixe anômalo.

acesso venoso e de estrutura adicional para colocação de um
marca-passo provisório para atendimento eventual de para-
da cardíaca. Monitor de eletrocardiograma, oxímetro de pulso
e pressão não-invasiva são itens que devem estar bem instala-
dos e testados previamente no paciente. Sempre que possí-
vel recomenda-se o uso de placas adesivas para a cardiover-
são, que podem ser colocadas nas regiões anterior e posterior
do tórax, concentrando a aplicação sobre os átrios. A posição
recomendada das placas adesivas é a seguinte: a anterior
deve ser aderida considerando seu ponto médio sobre a de-
rivação V1 e a posterior deve ter seu ponto médio sobre a refle-
xão de V2 no dorso. Dessa forma, os átrios direito e esquerdo
estarão exatamente entre as duas placas, aumentando consi-
deravelmente o índice de sucesso. Deve ser utilizado prefe-
rencialmente o cardioversor-desfibrilador bifásico, com o qual
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As recomendações divulgadas neste artigo seguem os
critérios apresentados a seguir, os quais têm sido pratica-
mente o padrão universal na elaboração de diretrizes:

Classe I: Benefício >>> Risco. Condições para as quais há
evidências conclusivas ou, na sua falta, consenso geral de que
o procedimento é seguro, e útil/eficaz.

Classe II: Condições para as quais há evidências conflitan-
tes e/ou divergência de opinião sobre segurança, e utilidade/
eficácia do procedimento.

A: Benefício >> Risco. Peso ou evidência/opinião a favor
do procedimento. A maioria aprova.

B: Benefício > Risco. Segurança e utilidade/eficácia me-
nos bem estabelecida, não havendo predomínio de opiniões
a favor.

Classe III: Risco > Benefício. Condições para as quais há
evidências e/ou consenso de que o procedimento não é útil/
eficaz e, em alguns casos, pode ser prejudicial.

– Nível de evidência:
A: Dados obtidos a partir de múltiplos estudos randomi-

zados de bom porte, concordantes e/ou de meta-análise ro-
busta de estudos clínicos randomizados.

B: Dados obtidos a partir de meta-análise menos robusta,
a partir de um único estudo randomizado ou de estudos não-
randomizados (observacionais).

C: Dados obtidos de opiniões consensuais de espe-
cialistas.

Recomendações para a cardioversão elétrica
Classe I

1. Fibrilação atrial com frequência ventricular rápida sem
resposta imediata a medidas farmacológicas ou acompanha-
da de isquemia miocárdica, hipotensão, angina ou insuficiên-
cia cardíaca. (NE C)

2. Fibrilação atrial associada a pré-excitação ventricular
com taquicardia muito rápida ou instabilidade hemodinâmica.
(NE B)

3. Fibrilação atrial muito sintomática, mesmo não ha-
vendo instabilidade hemodinâmica. No caso de recorrên-
cia precoce da fibrilação atrial, a cardioversão poderá ser
repetida após a administração de fármacos antiarrítmicos.
(NE C)

Classe II A
1. Como parte de estratégia de longo prazo na conduta de

pacientes com fibrilação atrial recorrente. (NE B)
2. Cardioversões repetidas para o controle de fibrilação

atrial recorrente ou sintomática, caso seja a preferência do
paciente. (NE B)

Classe III
1. Repetição frequente de cardioversão elétrica em pacien-

tes com períodos relativamente curtos de ritmo sinusal, como
resultado de recorrências de fibrilação atrial, apesar da tera-
pia profilática com drogas antiarrítmicas. (NE C)

2. Cardioversão elétrica em pacientes com intoxicação di-
gitálica ou hipopotassemia. (NE C)

Anestesia para realizar a cardioversão
elétrica

Não há consenso quanto ao melhor regime
para sedação/analgesia durante a cardioversão
elétrica. Alguns esquemas estão sumarizados
na Tabela 1. Essas drogas são semelhantes em
termos de sucesso na cardioversão e eventuais
efeitos cardiovasculares; no entanto, os esque-
mas que utilizam midazolan, em estudos com-
parativos, apresentam tempo de recuperação da
consciência mais prolongado que as outras dro-
gas, além de maior risco de ressedação. Há tam-
bém esquemas com associação de drogas (mi-
dazolan/flumazenil; midazolan/fentanila; etomi-
dato/fentanila). O propofol é uma das drogas
mais utilizadas, tendo em vista a praticidade e
sua rápida metabolização com pronta recupe-
ração da consciência e menor índice de efeitos
colaterais.

Figura 4. Algoritmo mostrando as etapas para realizar a cardioversão elé-
trica em pronto-socorro. AV = atrioventricular; CVE = cardioversão elétri-
ca; ECG = eletrocardiograma; EV = via endovenosa; FA = fibrilação atrial.
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Esquema para utilização do propofol
1. Após monitorização (PA, oximetria e eletrocardiogra-

ma) e disponibilização do material necessário (equipamento
para desobstruir vias aéreas, oxigênio, máscara, ambu, cânu-
la de entubação e equipamento para ressuscitação cardiopul-
monar), destaca-se uma pessoa (médico, fisioterapeuta) res-
ponsável pelo controle das vias aéreas.

2. O paciente é pré-oxigenado.
3. Deve-se preparar um bom acesso venoso e, pela sua

rápida depuração metabólica (hepática) e redistribuição pe-
los tecidos, manter um soro glicosado a 5% com infusão contí-
nua e rápida para que o bolus da droga infundida na extensão
do equipo seja “levado” em conjunto para circulação central.
A ampola da apresentação comercial mais comum (Diprivan®)
contém 20 ml com concentração de 10 mg/ml (total = 200 mg).

4. Aplica-se bolus de 2 ml a 4 ml (20 mg a 40 mg) a cada 10
segundos e observa-se a resposta no nível de consciência e
a estímulos externos (reflexo córneo palpebral). Habitualmen-
te, para um indivíduo de 55 anos e peso de 75 kg, com um total
de 8 ml a 10 ml de infusão da droga obtém-se a sedação dese-
jada, no entanto a dose necessária pode atingir até 2 mg/kg a
2,5 mg/kg.

5. Deve-se estar preparado para os seguintes efeitos ad-
versos mais comuns: hipotensão, bradicardia, depressão res-
piratória e dor no acesso venoso no início da infusão. A dor
pode ser minimizada pela coadministração de lidocaína.

6. Não deve ser utilizado na gravidez.

TERAPIA FARMACOLÓGICA NO PREPARO

DA CARDIOVERSÃO ELÉTRICA

A cardioversão elétrica pode ser acompanhada de insu-
cesso ou de recidiva imediata em várias situações:
– tempo de existência da fibrilação atrial;
– característica do paciente;
– forma de onda do cardioversor;
– uso prévio de antiarrítmicos.

De modo geral, quanto mais tempo dura o episódio de
fibrilação atrial maior é a remodelação elétrica e estrutura,
sendo maior a dificuldade de sua reversão, ou quando bem-
sucedida maior é a possibilidade de recidiva. Isso porque as
células atriais, quando submetidas a grandes frequências de
ativação durante a fibrilação atrial, reduzem o período refratá-
rio (remodelamento elétrico atrial), tornando-se vulneráveis a
quaisquer extrassístoles que ocorram após a cardioversão. A
fibrilação atrial com duração superior a um ano tem índice de
sucesso tipicamente baixo.

As características físicas do paciente também podem favo-
recer ou prejudicar a cardioversão. Pacientes de peso eleva-

do, com tórax de grande diâmetro e os enfisematosos tendem
a apresentar maior resistência à passagem da corrente elétri-
ca, necessitando de maiores cargas.

Os modernos cardioversores fornecem choques bifási-
cos. Isso significa que, apesar do choque ter duração extre-
mamente curta (34 ms a 50 ms), esses aparelhos são capazes
de inverter a direção da corrente elétrica durante o choque,
liberando cerca de metade da energia em uma polaridade e o
restante na polaridade inversa. Como esse processo é extrema-
mente rápido, não é perceptível, mas o índice de reversão
aumenta consideravelmente e os níveis de energia utilizados
tendem a ser menores14, causando menor lesão tecidual.

USO DE ANTIARRÍTMICOS NA CARDIOVERSÃO

Os antiarrítmicos podem ser associados à cardioversão elé-
trica, elevando seu índice de sucesso e reduzindo as recorrên-
cias. O início da terapia antiarrítmica pode ser imediato, no mo-
mento da chegada do paciente à sala de emergência, in-
dependentemente de se optar pela reversão elétrica ou química,
e, com isso, ganhamos tempo de impregnação da droga. Evi-
dentemente, se o paciente está em fibrilação atrial há mais de 48
horas deve-se ter o cuidado de não reverter a arritmia antes de
realizar ecocardiograma transesofágico e confirmar a ausência
de trombos. Outro risco da terapia farmacológica antes da car-
dioversão é o aumento do limiar de desfibrilação que ocorre com
algumas drogas como a flecainamida e a própria amiodarona.
Outras drogas, como as do grupo IA e IC, podem facilitar a
condução atrioventricular e produzir aumento excessivo da fre-
quência ventricular antes de sua reversão. Nesse caso, o uso
concomitante de drogas que produzam algum grau de bloqueio
atrioventricular é recomendado, como betabloqueadores e an-
tagonistas dos canais de cálcio não-diidropiridínicos. O uso de
drogas antiarrítmicas antes da cardioversão elétrica é espe-
cialmente importante nos pacientes que já tiveram insucesso
nesse procedimento ou desenvolveram recorrência precoce.

Recomendações de antiarrítmicos para
melhorar a eficácia da cardioversão elétrica
Classe IIA

1. Pré-tratamento com amiodarona, propafenona ou sota-
lol para aumentar o sucesso da cardioversão elétrica, com o
objetivo de prevenir a recorrência da fibrilação atrial. (NE C)

2. Administração profilática de medicação antiarrítmica,
antes da repetição da cardioversão elétrica, em pacientes com
recorrência da fibrilação atrial. (NE C)

Classe IIB
1. Administração de betabloqueador, disopiramida, diltia-

zem, procainamida ou verapamil em pacientes com fibrilação
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atrial persistente com o objetivo de aumentar o sucesso da
cardioversão elétrica ou prevenir recorrência precoce da fibri-
lação atrial. (NE C)

2. Início de medicação antiarrítmica, fora do hospital, para
aumentar o sucesso da cardioversão elétrica da fibrilação atrial
em pacientes sem doença cardíaca. (NE C)

3. O início de medicação antiarrítmica, fora do hospital,
para aumentar o sucesso da cardioversão elétrica da fibrila-
ção atrial em pacientes com doença cardíaca, desde que a
segurança da droga tenha sido previamente avaliada para
aquele paciente. (NE C)

CARDIOVERSÃO QUÍMICA DA FIBRILAÇÃO
ATRIAL NA SALA DE EMERGÊNCIA

Além da cardioversão elétrica, a fibrilação atrial pode tam-
bém ser revertida com o uso de drogas antiarrítmicas. O de-
senvolvimento de novas drogas tem aumentado a populari-
dade da cardioversão farmacológica, mas as desvantagens
incluem o risco de torsades de pointes ou outras arritmias
graves. Além disso, a cardioversão farmacológica é menos
efetiva que a cardioversão elétrica, principalmente quando se
utiliza o choque bifásico, porém não precisa de anestesia.
Não há evidência de que o risco de tromboembolismo ou
acidente vascular cerebral seja diferente entre as duas técni-
cas, portanto a recomendação para anticoagulação é a mes-
ma para ambos os métodos.

As evidências disponíveis na literatura, avaliando a efe-
tividade da cardioversão farmacológica, são limitadas por

número pequeno de casos, não uniformidade da população
estudada (inclusão de flutter atrial e fibrilação atrial), inter-
valos variáveis na administração das drogas e definição ar-
bitrária das doses.15 Embora a cardioversão tanto elétrica
como farmacológica não tenha sido comparada diretamen-
te, a abordagem farmacológica parece mais simples, porém é
claramente menos eficaz. O maior risco está associado à
toxicidade das drogas antiarrítmicas e a seus efeitos pró-
arrítmicos, reforçando-se ainda que o cuidado com o trom-
boembolismo seja igual nos dois procedimentos.

A cardioversão farmacológica parece mais efetiva quan-
do instituída nos sete primeiros dias do início da fibrilação
atrial.16 Grande porcentagem de pacientes com fibrilação atrial
de início recente apresenta reversão espontânea dentro de
24 a 48 horas. Nesse sentido, apesar de a cardioversão far-
macológica acelerar a restauração do ritmo sinusal nesse
grupo de pacientes entre 24 e 48 horas, a vantagem sobre o
placebo é pequena, já que mesmo sem o uso das drogas
antiarrítmicas ocorreria reversão espontânea dentro do pra-
zo considerado seguro. A cardioversão farmacológica é tam-
bém menos efetiva em pacientes com fibrilação atrial persis-
tente quando comparada à fibrilação atrial paroxística. Al-
gumas drogas antiarrítmicas têm seu início de ação após
minutos da infusão e outras demoram horas para atingir o
efeito adequado, produzindo grande variação de resposta
ao tratamento farmacológico. O tempo de espera para a re-
versão química da fibrilação atrial pode gerar ansiedade no
paciente e na própria equipe médica, sendo preterida algu-

Tabela 1 - Drogas frequentemente utilizadas para obter sedação do paciente durante cardioversão elétrica

Droga Apresentação Dose Observação

Propofol Amp.: 20 ml com 10 mg/ml 1 mg/kg ou Efeito ultrarrápido.
(Diprivan®) 1 a 6 mg/kg Após parar a infusão o

por hora efeito desaparece em
1 a 2 minutos.

Midazolan Amp.: 3 ml com 15 mg 5 mg ou Seu efeito pode ser bloqueado pelo
(Dormonid®) 5 ml com 5 mg 0,2 mg/kg flumazenil em caso de superdosagem

ou depressão respiratória.
Etomidato Amp.: 10 ml com 2 mg/ml 0,3 mg/kg ou Monitorar a respiração para evitar
(Hypnomidade®) 0,2 a 0,6 mg/kg  apneia.

injetados em 30
a 60 segundos

Fentanila Amp.: 2 ml com 0,05 mg/ml 0,5 a 0,1 mg Deve ser associado ao midazolan
5 ml com 0,785 mg/ml com intervalos para obter sedação adequada.
10 ml com 0,05 mg/ml de 2 a 3 minutos Seu antagonista é o naloxone.
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mas vezes quando se deseja uma reversão mais rápida, mes-
mo que não haja indicação bem definida para essa mudança
de conduta. A interação potencial das drogas antiarrítmicas
com os anticoagulantes orais e antagonistas da vitamina K
deve ser sempre observada, pois pode ocasionar aumento
ou diminuição do efeito anticoagulante. As recomendações
relacionadas ao uso de agentes farmacológicos para cardio-
versão da fibrilação atrial estão apresentadas na Tabela 2. É
importante lembrar que drogas da classe I (propafenona,
quinidina, procainamida, disopiramida) não devem ser usa-
das em pacientes com cardiopatia estrutural significativa.
Algumas drogas como a procainamida e a disopiramida dei-
xaram de ser comercializadas no Brasil, sendo possível seu
uso apenas em situações especiais, após importação. A qui-
nidina, apesar de ser ainda comercializada em nosso País,
está cada vez mais difícil de se encontrar. Em pacientes com
fibrilação atrial isolada (lone atrial fibrillation) sem cardio-
patia estrutural, a propafenona pode ser usada em nível do-
miciliar para reversão da fibrilação atrial. Para que esse es-
quema, chamado “pílula de bolso” (pill in the pocket), pos-
sa ser utilizado, é necessário que sua segurança tenha sido
previamente testada em nível hospitalar. Em geral, recomen-
da-se a administração de betabloqueadores ou bloqueado-
res de canais de cálcio não-diidropiridínicos 30 minutos an-
tes da administração da propafenona, visando à prevenção
de resposta ventricular rápida em caso de organização da
fibrilação atrial em flutter atrial.12

Recomendações para o uso de antiarrítmicos para
cardioversão farmacológica da fibrilação atrial10

Classe I
1. Propafenona via oral ou intravenosa para reversão farma-

cológica da fibrilação atrial, na ausência de cardiopatia estrutu-
ral e na ausência de condução atrioventricular acelerada. (NE A)

2. Amiodarona intravenosa para reversão farmacológica
da fibrilação atrial, na presença de disfunção ventricular mo-
derada ou grave. (NE A)

Classe IIA
1. Amiodarona intravenosa para reversão farmacológica

da fibrilação atrial, na ausência de disfunção ventricular mode-
rada ou grave. (NE A)

2. Dose única oral de 600 mg de propafenona para reversão
farmacológica da fibrilação atrial paroxística ou persistente fora do
hospital, desde que o tratamento já tenha sido demonstrado ser
eficaz e seguro durante internação hospitalar em pacientes sem
disfunção do nó sinusal ou atrioventricular, bloqueio de ramo,
prolongamento do intervalo QT, síndrome de Brugada ou doença
cardíaca estrutural. Antes do início da medicação antiarrítmica,
deve-se administrar betabloqueador ou antagonista dos canais
de cálcio não-diidropiridínico para prevenir a condução atrio-
ventricular rápida, na eventual ocorrência de flutter atrial. (NE C)

Classe II B
1. Amiodarona oral em pacientes ambulatoriais com fibri-

lação atrial paroxística ou persistente, quando a reversão ao
ritmo sinusal não é imediatamente necessária. (NE C)

Tabela 2 - Medicamentos utilizados na emergência para reversão da fibrilação atrial e sua recomendação de acordo com
as Diretrizes Brasileiras de Fibrilação Atrial (somente foram apresentados os medicamentos existentes no mercado
nacional atualmente)

Medicação Duração da fibrilação atrial Via Classe de recomendação

Propafenona > 7 dias Oral ou IV IIa
< 7 dias Oral ou IV I

Amiodarona > 7 dias Oral ou IV IIa
< 7 dias Oral ou IV IIa

Quinidina > 7 dias Oral IIb
< 7 dias Oral IIb

Digoxina > 7 dias Oral ou IV III
< 7 dias Oral ou IV III

Sotalol > 7 dias Oral ou IV III
< 7 dias Oral ou IV III

Obs.: Os medicamentos digoxina e sotalol têm recomendação classe III e, portanto, não devem ser utilizados para reversão
da fibrilação atrial, mas sim em situações especiais. IV= intravenosa.
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2. Quinidina ou procainamida para reversão farmacológi-
ca da fibrilação atrial, contraindicadas quando houver cardio-
patia. (NE C)

Classe III
1. Digoxina e sotalol para reversão farmacológica da fibri-

lação atrial. (NE A)
2. Quinidina, procainamida e disopiramida, iniciadas

fora do hospital, para reversão farmacológica da fibrila-
ção atrial. (NE B)

Drogas utilizadas no manuseio da fibrilação atrial
na emergência (Tabela 3)
Amiodarona

Tem atividade antagonista de cálcio, betabloqueadora,
discreto efeito bloqueador dos canais de sódio, além de pro-
longar o período refratário atrial. Todas essas atividades a
tornam um potente fármaco estabilizador da atividade elétrica
atrial, além de reduzir os gatilhos deflagradores dessa arritmia
(extrassístoles atriais e taquicardia atrial paroxística). A amio-
darona melhora o sucesso da cardioversão nos casos de re-
corrência. Para preparar a cardioversão pode ser empregada
na dose mínima de 100 mg a 200 mg por dia com eficácia
comprovada, particularmente em idosos, ou por via endove-
nosa para reversão química da fibrilação atrial (Tabela 3). O
que limita o largo emprego da amiodarona é o risco de efeitos
colaterais cardíacos e extracardíacos, principal motivo da sus-
pensão de sua utilização (cerca de 20% a 40% dos casos)12;
porém, após a reversão do episódio de fibrilação atrial, outras
drogas de maior tolerabilidade poderão ser administradas na
manutenção do ritmo sinusal pós-reversão. Durante sua uti-
lização endovenosa na reversão da fibrilação atrial é neces-
sário estar preparado para a ocorrência de bradicardia por
aumento do grau de bloqueio atrioventricular mesmo antes
da reversão da arritmia ou por comprometimento do automa-
tismo sinusal e/ou nó atrioventricular após a reversão. Essa
condição geralmente é acompanhada de hipotensão por ação
direta da droga ou em combinação com a redução da frequên-
cia, que às vezes exige a instalação de marca-passo provisó-
rio endocárdico ou transcutâneo associado a manobras adi-
cionais, como o uso de drogas vasoativas.

Propafenona
É o único fármaco antiarrítmico do grupo IC (bloquea-

dor dos canais rápidos de sódio) disponível no Brasil. Seu
uso pode ser considerado antes da amiodarona em pacien-
tes com coração normal ou na presença de cardiopatia mí-
nima. Em comparação a outros agentes, a propafenona
apresenta maior eficácia para reversão de episódios agu-
dos de fibrilação atrial e na prevenção de recorrências.17

Doses superiores a 900 mg/dia são associadas a grande in-
cidência de efeitos colaterais. Seus benefícios são demons-
trados tanto na redução do número de recorrências como
na manutenção do ritmo sinusal. Esse agente não deve ser
empregado em pacientes com hipertrofia ventricular es-
querda, disfunção ventricular, insuficiência cardíaca e insu-
ficiência coronária em decorrência dos riscos de efeitos
pró-arrítmicos. É bom lembrar que a propafenona foi retira-
da prematuramente, aos 11 meses, do estudo CASH, por
ter apresentado mortalidade 61% maior que a do grupo
com desfibriladores.18 Além do risco de pró-arritmia na car-
diopatia estrutural, outra complicação de seu emprego é a
transformação da fibrilação atrial em flutter atrial com res-
posta ventricular rápida, que pode ser mal tolerada hemo-
dinamicamente ou confundida com taquicardia ventricular
quando o flutter atrial se manifesta com complexos QRS
alargados. Como resultado, recomenda-se o uso conco-
mitante de betabloqueadores ou antagonistas dos canais
de cálcio não-diidropiridínicos. Esses medicamentos redu-
zem a condução atrioventricular, evitando que arritmias su-
praventriculares sejam conduzidas aos ventrículos em fre-
quências elevadas. A propafenona pode ser utilizada tanto
em sua formulação oral como na preparação endovenosa
nas doses descritas na Tabela 3, embora tenhamos obser-
vado grande dificuldade de encontrar a apresentação EV
nos hospitais.

Quinidina
Semelhante ao observado com a propafenona, os fárma-

cos do grupo IA, particularmente a quinidina, estão associa-
dos a maior risco de efeitos pró-arrítmicos (torsades de poin-
tes) e de óbito, e, por essa razão, devem ser utilizados com
muita cautela na reversão da fibrilação atrial. Sua eficácia é
menor que a da propafenona e da amiodarona. A diarreia é um
dos mais frequentes efeitos colaterais (cerca de 30% dos ca-
sos), podendo causar perda de eletrólitos, potássio princi-
palmente, aumentando assim a chance de efeitos pró-arrítmi-
cos.19 Está contraindicada em pacientes com cardiopatia es-
trutural, hipertrofia ventricular esquerda, insuficiência cardía-
ca, insuficiência coronária e intervalo QT longo, e também
nos pacientes com arritmia ventricular complexa. Atualmente
está disponível apenas em sua apresentação oral e as doses
recomendadas estão descritas na Tabela 3.

USO DA “PÍLULA DE BOLSO” NO TRATAMENTO

DO EPISÓDIO AGUDO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL

Pacientes que conseguem definir exatamente e com se-
gurança o momento de início da fibrilação atrial e têm epi-
sódios recorrentes de arritmia podem utilizar uma alternati-
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va de tratamento por via oral que dispensa sua visita ao pron-
to-socorro, desde que previamente testada. Essa alternativa
de tratamento ficou conhecida como “pílula de bolso” ou
pill-in-the-pocket20, em sua designação original. Esse tipo
de intervenção, bastante confortável para o paciente, foi di-
fundido por alguns autores que utilizaram a flecainamida e a
propafenona para obter a reversão da fibrilação atrial sem a
necessidade de visitas à emergência. A recomendação é que
sempre nos primeiros episódios o paciente seja monitorizado
em ambiente seguro e a medicação seja administrada sob su-
pervisão. No Brasil ainda não temos a flecainamida dispo-
nível, mas é possível utilizar a propafenona oral nas doses
recomendadas na Tabela 3. Os pacientes elegíveis para esse
tratamento não podem apresentar cardiopatia estrutural e
devem tolerar bem a arritmia, ou seja, a frequência ventricular
não pode ser elevada. Além disso, devem identificar exata-
mente o início do episódio, pois caso contrário há o risco de
se reverter uma fibrilação atrial com mais de 48 horas de dura-
ção e consequentemente com risco de complicações em-
bólicas. Como as primeiras reversões químicas serão realiza-
das em ambiente seguro, é possível observar o comporta-
mento da arritmia durante a reversão e se o paciente tem risco

de condução atrioventricular acelerada. Dessa forma, em pa-
cientes bem selecionados pode ser usada a técnica da “pílula
de bolso” para reversão ambulatorial. No trabalho original,
22% dos pacientes inicialmente recrutados foram dispensa-
dos por apresentarem efeitos colaterais indesejáveis ao trata-
mento em sua fase inicial intra-hospitalar. Houve 94% de su-
cesso na reversão da fibrilação atrial com tempo médio de
113 + 84 minutos para retorno ao ritmo sinusal. Do grupo
inicialmente selecionado, 7% apresentaram efeitos colaterais
adicionais, e um paciente apresentou flutter com condução
atrioventricular acelerada. Assim, apesar dos excelentes re-
sultados nesse grupo, recomenda-se muito cuidado na pres-
crição dessa opção, pois não é isenta de complicações.

FIBRILAÇÃO ATRIAL NA EMERGÊNCIA EM

PORTADOR DE MARCA-PASSO, DESFIBRILADOR OU

RESSINCRONIZADOR DEFINITIVOS

O paciente portador de marca-passo não está livre de apre-
sentar episódios de fibrilação atrial; pelo contrário, ocorre
com mais frequência por ter cardiopatia subjacente. Todo
marca-passo que deflagra em ventrículo a partir da detecção

Tabela 3 - Drogas de uso típico para reversão da fibrilação atrial na sala de emergência e seus efeitos colaterais mais comuns

Medicação Via Dosagem Efeitos colaterais

Amiodarona Oral 1,2 g/dia a 1,8 g/dia em doses Hipotensão, bradicardia,
divididas até o total de prolongamento do QT, torsades de

10 g ou 30 mg/kg em dose única. pointes, elevação da glicemia,
Manutenção: 200 a 400 mg/dia obstipação, flebite.

IV 5 mg/kg a 7 mg/kg em 30 a
60 minutos, seguidos

de 1,2 g/dia a 1,8 g/dia e
infusão contínua até o

total de 10 g

Propafenona Oral 600 mg para pacientes Hipotensão, flutter atrial com
> 70 kg e 450 mg para os demais alta resposta ventricular.

IV 600 mg IV 1,5 a 2 mg/kg
em 10 a 20 minutos

Quinidina Oral 0,75 g a 1,5 g em doses Prolongamento do QT, torsades
divididas durante 6 a 12 horas, de pointes, hiperglicemia,

 associadas a medicamento hipotensão.
 para diminuir a

 frequência cardíaca

IV= intravenosa.
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atrial deve ser programado com recursos de proteção caso
ocorram episódios de fibrilação atrial. Esse cuidado é particu-
larmente importante quando o aparelho implantado é um mar-
ca-passo bicameral, ressincronizador ou desfibrilador. Isso
porque o marca-passo pode interagir com a arritmia atrial de-
sencadeando uma arritmia ventricular (comportando-se como
se fosse um feixe anômalo artificial) ou identificar a arritmia
como sendo ventricular e aplicar terapias inapropriadas (si-
tuação restrita aos desfibriladores implantáveis). A maioria
dos marca-passos modernos tem algoritmos para identificar a
fibrilação atrial. Nos últimos anos tem havido melhora consi-
derável na detecção da fibrilação atrial. Os marca-passos atrio-
ventriculares já vêm pré-programados para identificar arrit-
mias atriais com frequências superiores a 170 bpm e automa-
ticamente deixam de seguir os átrios a partir dessa frequên-
cia, estimulando exclusivamente os ventrículos com frequên-
cia controlada. Tanto a frequência de detecção da fibrilação
atrial como a frequência de estimulação ventricular máxima
durante o episódio podem ser programadas de acordo com o
quadro clínico do paciente. Além disso, durante esse período
é possível acionar o sensor de movimento, fazendo com que
a frequência ventricular seja modulada de acordo com a ativi-
dade do paciente, independentemente da condição do nó si-
nusal naquele momento. Outro dado importante dessa pro-
gramação (denominada mudança automática do modo de es-
timulação)21 é que quando a fibrilação atrial reverte, o marca-
passo automaticamente retorna à programação anterior à cri-
se, voltando a seguir o ritmo sinusal ou estimular caso a fre-
quência atrial seja inferior à programada. Todos esses deta-
lhes de programação dos marca-passos alcançam grande im-
portância especialmente nos ressincronizadores e nos desfi-
briladores implantáveis. Nos primeiros, porque se a frequên-
cia ventricular for elevada pela estimulação artificial poderá
ocorrer uma descompensação cardíaca aguda, e no caso dos
desfibriladores há o risco de a fibrilação atrial ser identificada
como taquicardia ventricular nos pacientes que apresentam
condução atrioventricular, ocorrendo aplicação de terapias
inapropriadas. Considerando todos esses detalhes, ao chegar
à emergência o paciente portador de marca-passo deve ser
cuidadosamente avaliado. O tipo de gerador deve ser identi-
ficado através do cartão de identificação do portador de mar-
ca-passo, de sua imagem radiológica ou de seu comportamen-
to pelo eletrocardiograma. Identificar o tipo de marca-passo
facilita a compreensão de seu comportamento e ajuda nos cui-
dados a serem tomados.

É importante salientar que alguns antiarrítmicos utiliza-
dos na reversão da fibrilação atrial podem alterar os limiares
de comando e de sensibilidade dos marca-passos e que com-
portamentos adversos poderão ser observados nessas con-

dições. A propafenona e a quinidina podem alterar os limi-
ares de comando e de sensibilidade e a amiodarona, o limi-
ar de desfibrilação. Sempre que possível, uma avaliação
prévia da condição do marca-passo é muito útil e acrescen-
ta segurança à reversão e possíveis complicações cardía-
cas e ao próprio gerador de pulsos. Afastados esses pro-
blemas, o marca-passo passa a ser um aliado na emergência,
pois evita a ocorrência da temida bradicardia pós-cardio-
versão e dispensa a necessidade de implante de marca-
passo provisório.

Caso o marca-passo esteja detectando a fibrilação atrial e
estimulando os ventrículos com frequência alta, uma alternati-
va de controle enquanto não se reverte a fibrilação atrial é a
colocação de um ímã sobre o gerador. Essa manobra torna o
marca-passo assincrôncio, o qual deixa de detectar a alta fre-
quência atrial, caindo para a frequência de estimulação magné-
tica. Entretanto poderá ocorrer competição ventricular caso
haja certo grau de condução atrioventricular por vias normais.

Outra situação que poderá ocorrer na emergência é fibri-
lação atrial em portador de desfibrilador que esteja aplicando
terapias inapropriadas em decorrência da frequência alta da
fibrilação atrial. Nessa situação a solução mais rápida é a
colocação de um ímã sobre a loja do desfibrilador. Normal-
mente o ímã inativa as terapias antitaquicardia do desfibrila-
dor, mantendo sua função antibradicardia.

Cuidados durante a cardioversão elétrica no
portador de marca-passo definitivo

A cardioversão elétrica pode interagir com marca-passos
e desfibriladores implantados, exigindo cuidados especiais.
As complicações mais comuns são relacionadas a problemas
na interface eletrodo/endocárdio ou no próprio gerador. Como
os cabos-eletrodos estão conectados ao gerador em sua por-
ção inicial e ao endocárdio em sua porção final, a circulação
de grande quantidade de energia induzida pelo choque pode
provocar uma microcauterização em seu ponto de implante
endocárdico, elevando o limiar de comando ou até mesmo
produzindo falha total de comando pós-cardioversão. Na outra
ponta do eletrodo, a circulação de alta energia pode produzir
lesão definitiva no circuito de sensibilidade, inutilizando o
marca-passo. Os marca-passos modernos são projetados para
resistir às descargas dos desfibriladores, porém correntes mui-
to elevadas poderão ultrapassar os circuitos de segurança de
forma imprevisível.

Para evitar essas complicações, cuidados simples podem
minimizar os efeitos da cardioversão elétrica nos portadores
de marca-passo:

1. Utilizar a menor quantidade de energia possível na car-
dioversão para o caso.
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2. Preparar cuidadosamente a pele onde serão colocadas
as placas, de forma a reduzir a resistência elétrica e aumentar
a eficiência da cardioversão.

3. Colocar uma camada homogênea de gel condutor co-
brindo totalmente a superfície metálica no caso de utilizar as
pás não-descartáveis.

4. Posicionar as pás sempre perpendiculares aos cabos-
eletrodos do marca-passo, reduzindo as correntes elétricas
induzidas nesses cabos.

5. Dar preferência às pás adesivas descartáveis e colocá-
las no sentido ântero-posterior do tórax, fazendo com que a
maior parte dos átrios fique entre as duas pás;

6. Jamais colocar uma das pás sobre o marca-passo, pois
isso poderá inutilizá-lo definitivamente, além de produzir quei-
maduras na pele sobre a loja do marca-passo.

7. Não é necessário colocar um ímã sobre o marca-passo
no momento da cardioversão, desde que tomados os cuida-
dos descritos anteriormente.

8. Forçar o sincronismo do cardioversor com o QRS do
paciente, evitando-se aplicar o choque no final da onda T, o
que poderia desencadear taquicardia ventricular ou mesmo
fibrilação ventricular.

9. Lembrar que taquicardias supraventriculares regulares
como taquicardia atrial ou flutter atrial poderão ser revertidas
através de programação do marca-passo por sobre-estimula-
ção (overdrive), sem a necessidade de choque externo, po-
rém esse recurso não reverte arritmias irregulares como a fi-
brilação atrial.

Após a cardioversão elétrica, a avaliação do eletrocardi-
ograma deve ser cuidadosa à procura de falhas de comando
e/ou sensibilidade atrial ou ventricular. Caso ocorra bradicar-
dia por falha de comando ou ausência de espícula do marca-
passo, certamente ocorreu lesão em alguma parte do sistema,
sendo necessária a instalação de um marca-passo provisório.
Caso tenha ocorrido lesão na interface eletrodo/endocárdio,
recomenda-se instalar um marca-passo provisório, iniciar cor-
ticoide e aguardar 48 a 72 horas, pois a lesão poderá ser rever-
sível. Se as funções básicas do marca-passo estiverem pre-
servadas e a condição clínica do paciente estiver estável, é
importante fazer completa avaliação e programação do mar-
ca-passo (com programador específico) antes de liberá-lo.

FIBRILAÇÃO ATRIAL NO PORTADOR DA SÍNDROME DE

WOLFF-PARKINSON-WHITE

A fibrilação atrial paroxística é uma arritmia comum nos
pacientes com síndrome de Wolff-Parkinson-White e pode
ser observada em 30% a 40% dos casos.22 Acredita-se que
essa maior ocorrência de fibrilação atrial resulte do aumento

da vulnerabilidade atrial, acompanhada por alterações hemo-
dinâmicas durante os episódios de taquicardia por reentrada
atrioventricular ou por anormalidade atrial intrínseca. O pacien-
te portador de síndrome de Wolff-Parkinson-White tem ca-
racterísticas especiais, pois não possui o retardo atrioventri-
cular esperado, permitindo que arritmias supraventriculares
sejam conduzidas facilmente aos ventrículos através do feixe
anômalo. A frequência ventricular atingida durante uma fibri-
lação atrial depende muito das características de condução
do feixe anômalo. Quanto maior a capacidade de condução
do feixe, maior será a frequência ventricular durante a fibrila-
ção atrial e mais grave será o caso. Exatamente por causa
dessa possibilidade, os pacientes portadores de síndrome de
Wolff-Parkinson-White, assim que identificados, devem ser
encaminhados para avaliar a capacidade de condução do fei-
xe, sendo recomendada a ablação por radiofrequência nos
casos de risco. Isso porque se o feixe anômalo tiver alta capa-
cidade de condução o portador de síndrome de Wolff-Parkin-
son-White poderá ter morte súbita na primeira crise de fibrila-
ção atrial. Durante a fibrilação atrial a ativação ventricular
ocorre comumente pelo feixe anômalo e pelo sistema de con-
dução normal. Isso gera grande variedade de complexos QRS
com maior ou menor aberrância. Os complexos alargados ten-
dem a apresentar a morfologia compatível com o ponto de
inserção ventricular do feixe anômalo. Adicionalmente, mui-
tos complexos alargados nesses episódios resultam de res-
postas ventriculares repetitivas em decorrência da ativação
ventricular irregular e rápida. O conjunto desses fenômenos
pode gerar um quadro clínico compatível com taquicardia ven-
tricular ou até flutter ou fibrilação ventriculares, exigindo rápi-
da intervenção com cardioversão no pronto-socorro (Figura 3
C e D). O procedimento de reversão dessa arritmia segue as
mesmas orientações descritas anteriormente para o portador
de fibrilação atrial com frequência ventricular elevada. No caso
de a frequência não ser muito alta, desde que o paciente esteja
tolerando bem a arritmia, poderão ser utilizadas drogas antiar-
rítmicas para reversão química e/ou controle da frequência. A
amiodarona é a droga de eleição, pois atua tanto no feixe como
na condução atrioventricular e nas paredes atriais, aumentan-
do a chance de reversão ao mesmo tempo em que controla a
frequência ventricular. A administração de fármacos que pro-
longam a refratariedade nodal, como digitálicos, bloqueadores
dos canais de cálcio e betabloqueadores, está contraindicada.
Todos os pacientes portadores de síndrome de Wolff-Parkin-
son-White atendidos na sala de emergência com fibrilação
atrial, independentemente da frequência, deverão ser avalia-
dos pela equipe de eletrofisiologia para definir o grau de risco
em possível novo evento e também para indicar a ablação por
radiofrequência do feixe anômalo. Essa recomendação resul-
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ta do fato de que pacientes submetidos a ablação do feixe
anômalo, além de curados do problema da pré-excitação,
reduzem sensivelmente os episódios de fibrilação atrial a
longo prazo.

Recomendações para manejo da fibrilação atrial
na síndrome de Wolff-Parkinson-White10

Classe I
1. Cardioversão elétrica imediata nos casos de frequência

cardíaca rápida e instabilidade hemodinâmica. (NE B)
2. Ablação por cateter da via anômala em pacientes com

frequência cardíaca rápida e síncopes ou período refratário
efetivo da via acessória curto (< 270 ms). (NE B)

3. Administração de propafenona, procainamida ou
amiodarona intravenosas para restaurar o ritmo sinusal em
pacientes com QRS largo (> 120 ms) e estáveis hemodina-
micamente. (NE C)

Classe IIB
1. Administração de propafenona, procainamida ou amio-

darona intravenosas em pacientes com fibrilação atrial pré-
excitada, estáveis hemodinamicamente. (NE BC)

Classe III
1. Administração de digitálicos, betabloqueadores, ade-

nosina, verapamil e diltiazem. (NE B)

ORIENTAÇÕES APÓS A REVERSÃO DA FIBRILAÇÃO

ATRIAL NA SALA DE EMERGÊNCIA

Após proceder à reversão farmacológica e/ou elétrica e
restabelecer a hemodinâmica e o ritmo do paciente, é neces-
sário tomar alguns cuidados para que não haja recorrência da
arritmia. Todos os pacientes deverão ser orientados a evitar
as situações que provocam a fibrilação atrial, como uso de
estimulantes, estresse intenso, atividade física exagerada e
tratamento dos fatores causais. Como mencionado anterior-
mente, se o paciente é portador de marca-passo, reconduzir o
paciente à análise de todos os parâmetros do marca-passo
tem importância fundamental, pois, além de avaliar qualquer
alteração que tenha ocorrido ao aparelho durante as mano-
bras de reversão, pequenos erros de programação poderão
estar envolvidos com a gênese da fibrilação atrial nesse pa-
ciente e poderão ser facilmente corrigidos. Também há na
memória do marca-passo informações valiosas de como está
evoluindo o ritmo do paciente, o que facilita a programação
adequada do aparelho.

No caso de paciente portador de síndrome de Wolff-Par-
kinson-White, a eliminação do feixe anômalo por meio da abla-
ção por radiofrequência, além de reduzir o risco dos episó-
dios, reduz a possibilidade de ocorrência de novas crises de

fibrilação atrial, já que a presença do feixe está relacionada à
ocorrência de crises de fibrilação atrial independentemente
das taquicardias por reentrada atrioventricular. Utilizando as
modernas técnicas de mapeamento e de ablação com cateter
irrigado temos obtido taxa de sucesso de 98% no caso de
síndrome de Wolff-Parkinson-White por feixes da parede li-
vre e de 84% no caso de feixes localizados próximos à junção
atrioventricular, sem nenhuma complicação maior.

Se o paciente apresenta episódio de fibrilação atrial e não
se detecta cardiopatia subjacente, é provável que a causa seja
relacionada a alterações na própria parede atrial ou alterações
no óstio das veias pulmonares. Embora esse assunto seja abor-
dado profundamente em outro capítulo, é importante ressaltar
o excelente resultado obtido pela ablação por radiofrequência
na fibrilação atrial em pacientes com nenhuma ou pouca doen-
ça estrutural, evitando recorrências e reduzindo a necessidade
do uso de antiarrítmicos e anticoagulante a longo prazo, me-
lhorando de forma significativa a qualidade de vida do pa-
ciente. Em nossa casuística, em levantamento recente de abla-
ção de fibrilação atrial utilizando cateter irrigado com técnica
híbrida constituída de isolamento de veias pulmonares, abla-
ção dos ninhos de fibrilação atrial23 e taquicardia de back-
ground, em seguimento médio de 14,9 + 2,3 meses, obteve-se
taxa de sucesso de 84,5%, incluindo-se nesse grupo fibrilação
atrial paroxística (33 casos), persistente (36 casos) e perma-
nente (7 casos). Se considerarmos somente as fibrilações atriais
paroxística e permanente, a taxa de sucesso é de 91,1%. Dessa
forma, após reversão da fibrilação atrial, desde que o tratamen-
to clínico não esteja sendo adequado, poderá se recomendar a
ablação com grande chance de beneficiar o paciente.

Pacientes que apresentaram fibrilação atrial e são portadores
de tireopatia ou pneumopatia deverão ser submetidos ao tra-
tamento da doença de base com bastante cuidado, evitando-
se o uso de drogas estimulantes do automatismo e excitabilida-
de cardíacos, da mesma forma que devem ser evitadas as dro-
gas que afetem esses órgãos (como amiodarona e betabloquea-
dores, respectivamente). Sempre ocorrerá prejuízo ao paciente
se não houver sincronismo entre os diferentes profissionais
envolvidos no tratamento, e cabe grande dose de bom senso
na orientação dos casos que apresentam mais de uma afecção.
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ADVANCES, INDICATIONS AND RESULTS OF NON-PHARMACOLOGICAL

ATRIAL FIBRILLATION TREATMENT:  CATHETER ABLATION

The development of new antiarrhythmic drugs and anticoa-
gulants and the great advance of radiofrequency ablation in
atrial fibrillation treatment justify a frequent review of the
conduct against the most frequent types of sustained arrhy-
thmia. In the USA there are over 5 million patients with atrial
fibrillation, and this figure is likely to triple by 2050. It is ob-
served in over 10% of people over 80 years of age. In addition
to the symptoms, hemodynamic problems and tachycardio-
myopathy, this arrhythmia has a considerable risk of throm-
boembolism. In Brazil, 26% of the patients over 80 years of
age who have had a ischemic stroke have atrial fibrillation.
Even in cases of atrial fibrillation alone, without structural
heart disease, there is a 2-fold increase of the risk of throm-
boembolism and it may be up to 17 times higher than in the
normal population in atrial fibrillation caused by rheumatic
heart disease. The treatment with intelligent pacemakers or
with atrial defibrillators has not shown any benefit or clinical
applicability. In the last years new drugs have been introduced,
however, non-pharmacological treatment with the possibility
of curing atrial fibrillation and the discontinuation of drugs is
a great challenge and the major hope of modern electrophy-
siology. New advances in the understanding of this patho-
physiology have increased the success rate of radiofrequency
ablation, making it an attractive and safe option in cases
which, despite the good results, are highly dependent on
medication.
Descriptors: Atrial fibrillation/therapy. Arrhythmias, cardiac.
Catheter ablation. Thromboembolism.

O surgimento de novos antiarrítmicos e anticoagulantes e o
grande avanço da ablação por radiofrequência na fibrilação
atrial justificam a frequente revisão de conduta nessa que é a
arritmia sustentada mais frequente. Nos Estados Unidos, exis-
tem mais de 5 milhões de portadores, número que deverá tri-
plicar até 2050. Ocorre em 10% das pessoas com mais de 80
anos. Além dos sintomas, problemas hemodinâmicos e ta-
quicardiomiopatia, essa arritmia acrescenta considerável ris-
co de tromboembolismo. No Brasil, 26% dos pacientes com
mais de 80 anos que já tiveram acidente vascular cerebral
isquêmico são portadores de fibrilação atrial. Mesmo na fi-
brilação atrial isolada, sem cardiopatia estrutural, o risco de
tromboembolismo duplica e na fibrilação atrial da cardiopatia
reumática o risco pode chegar a 17 vezes em relação à popula-
ção normal. O tratamento com marca-passos ou com desfibri-
ladores atriais não mostrou benefício ou aplicabilidade clíni-
ca. Nos últimos anos, novas drogas foram introduzidas; entre-
tanto, o tratamento não-farmacológico, com possibilidade de
cura da fibrilação atrial e suspensão dos medicamentos, repre-
senta ao mesmo tempo o grande desafio e a grande aspiração
da eletrofisiologia moderna. Nesse sentido, novos avanços
no entendimento da fisiopatologia permitiram aumentar a taxa
de sucesso da ablação por radiofrequência, tornando-a uma
opção altamente atrativa e segura mesmo nos casos que, apesar
de boa resposta, são altamente dependentes de medicação.

Descritores: Fibrilação atrial/terapia. Arritmias cardíacas.
Ablação por cateter. Tromboembolia.
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A fibrilação atrial é a arritmia sustentada mais frequente.
Caracteriza-se por atividade elétrica atrial desorgani-
zada e frequência ventricular irregular. Além das pal-

pitações provocadas pela irregularidade do pulso, suas conse-
quências são:

– redução do rendimento cardíaco pela perda da função
mecânica atrial;

– perda da resposta cronotrópica fisiológica;
– regurgitação mitral;
– predisposição a tromboembolismo;
– predisposição ao desenvolvimento de taquicardiomio-

patia atrial e ventricular;
– risco de morte súbita.
É mais comum no sexo masculino e aumenta a incidência

com o envelhecimento. Sua prevalência varia de menos de 2%
da população aos 50 anos de idade chegando a 12% naque-
les com mais de 80 anos. Pode ocorrer no coração normal,
porém é muito mais frequente nas cardiopatias, podendo ser
20 vezes mais frequente na cardiopatia reumática quando com-
parada à população normal.

As principais estratégias para o tratamento dessa arritmia
se resumem a:

1. prevenção de tromboembolismo – farmacológica (anti-
coagulantes e antiagregantes) e não-farmacológica (implante
de prótese oclusora do apêndice atrial esquerdo);

2. controle do ritmo (para reverter a arritmia) – cardiover-
são elétrica, tratamento farmacológico, tratamento interven-
cionista por meio de ablação por cateter e cirurgia;

3. controle da frequência (para reduzir a frequência ventri-
cular) – drogas antiarrítmicas que reduzem a condução atrio-
ventricular e ablação do nó atrioventricular e implante de mar-
ca-passo.

Independentemente da opção terapêutica, a prevenção de
tromboembolismo com antiagregantes e/ou anticoagulantes
é fundamental e indispensável.

A fibrilação atrial é uma arritmia caracterizada por ativida-
de atrial muito rápida e desorganizada e ritmo ventricular irre-
gular. A desordem elétrica das paredes atriais resulta na perda
da função mecânica atrial. A frequência ventricular depende
da permeabilidade do nó atrioventricular. Dessa forma, mais
frequentemente apresenta-se como uma taquiarritmia nos
casos com permeabilidade atrioventricular normal, que deter-
mina frequência ventricular variável entre 110 bpm e 160 bpm.
Contudo, quando existe certo grau de bloqueio atrioventri-
cular pode apresentar-se clinicamente como bradiarritmia. O
risco maior ocorre nos portadores de pré-excitação, nos quais
a fibrilação atrial pode provocar frequências ventriculares
muito rápidas (> 200 bpm ou 300 bpm), com sério comprome-
timento hemodinâmico e risco de vida.

Dessa forma, podemos dizer que no átrio a fibrilação atrial
é sempre uma taquiarritmia, porém no ventrículo poderá ser
uma taquiarritmia ou uma bradiarritmia, dependendo das ca-
racterísticas da condução atrioventricular.

Adicionalmente a diversos fatores, a estase venosa nas
câmaras atriais que tipicamene ocorre nessa arritmia predis-
põe a eventos tromboembólicos, que representam uma das
piores complicações dessa afecção.

CLASSIFICAÇÃO

Para entendimento da fisiopatologia e por razões de trata-
mento e prognóstico, consideram-se as seguintes formas:
paroxística, quando reverte espontaneamente em menos de 7
dias; persistente, quando dura mais de 7 dias ou necessita de
intervenção médica para reversão (ambos podem ser recor-
rentes); e fibrilação atrial de longa duração (permanente),
quando dura mais de um ano. Considera-se fibrilação atrial
isolada ou lone atrial fibrillation quando o coração é apa-
rentemente normal.1 Esses tipos referem-se a episódios que
duram mais de 30 segundos (fibrilação atrial sustentada). Quan-
do a arritmia dura menos de 30 segundos é considerada não-
sustentada. Essas categorias não são excludentes, de forma
que um paciente pode ter fibrilação atrial persistente e even-
tuais episódios da forma paroxística. Do ponto de vista práti-
co, classifica-se o caso pela forma mais frequente.

Apesar de pouco frequentes, existem casos com fibrila-
ção atrial assintomática ou oligossintomática nos quais pode
ser difícil determinar a duração da arritmia.

AVANÇOS NA FISIOPATOLOGIA DA FIBRILAÇÃO ATRIAL

O sucesso da ablação da fibrilação atrial por cateter de-
pende diretamente do entendimento de sua fisiopatologia.
Nos últimos anos novos e importantes aspectos têm sido
descobertos, permitindo expandir as possibilidades da abla-
ção por radiofrequência. Antes de abordar o tema diretamen-
te é oportuno ponderar sobre alguns aspectos.

A origem da fibrilação atrial envolve paradoxos, tais como:
1. Apesar de ser comumente relacionada a cardiopatia,

também aparece em corações estruturalmente normais. Não é
rara a história de fibrilação atrial em pacientes jovens e sau-
dáveis, sem nenhuma cardiopatia aparente.

2. Em muitos casos é desencadeada durante esforço físi-
co (adrenérgico-dependente), porém em outros pacientes so-
mente ocorre durante o sono ou nos períodos de aumento do
tônus vagal (colinérgico-dependente).

3. É comum na idade avançada, porém também ocorre em
jovens.
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4. Muitas vezes as crises somente surgem com aumento
da frequência cardíaca (taquicardia-dependentes), porém
outros casos são claramente bradicardia-dependentes.

5. É fácil entender a presença dessa arritmia quando o
átrio esquerdo está muito dilatado. Apresenta fibrose e dege-
neração do miocárdio, porém são frequentes os exemplos de
pacientes com importante cardiopatia e átrios muito dilata-
dos que nunca apresentaram fibrilação atrial, ao passo que
muitos casos com átrios totalmente normais, sem cardiopatia
aparente, apresentam a arritmia.

Diante desses aspectos, é natural a dificuldade na defini-
ção da fisiopatologia da fibrilação atrial. Qual será o mecanis-
mo que origina a mesma arritmia em resposta a situações tão
distintas? Nesse sentido, consideramos oportuno aceitar um
novo conceito formado a partir da experiência com a ablação
por cateter: A fibrilação atrial, longe de ser uma arritmia isola-
da, é, na realidade, um conjunto de arritmias! Portanto, não
existe uma única fisiopatologia. É necessário um conjunto de
conceitos e mecanismos concorrentes e/ou sequenciais que
terminam induzindo e sustentando a arritmia quando coin-
cidem no mesmo paciente num determinado momento. É com
esse entendimento que, nos próximos parágrafos, vamos ana-
lisar a fisiopatologia da fibrilação atrial, englobando antigos
e novos conceitos.

A eletrofisiologia convencional associada à ablação por
radiofrequência por mapeamento espectral tem possibilitado
entender melhor a fisiopatologia da fibrilação atrial, amplian-
do os conceitos clássicos. Essas novas formas de estudo e
ablação permitem identificar pelo menos quatro elementos
fundamentais dessa fisiopatologia, descritos a seguir.

1) Fator modulador: é um dos mais antigos e conhecidos
elementos fisiopatológicos, sendo constituído pelo sistema
nervoso autônomo. Por meio do fenômeno “transiente de cál-
cio”, tanto a estimulação simpática como a parassimpática
induzem o surgimento de pós-potenciais nas células atriais,
alimentando o fenômeno da atividade deflagrada. Esse meca-
nismo, por sua vez, além de participar na indução, contribui
extensamente na manutenção da fibrilação atrial.

2) Fator deflagrador: na década de 1990, foi observado
que o principal deflagrador da fibrilação atrial paroxística são
as extrassístoles originadas nos prolongamentos de miocár-
dio atrial dentro das veias pulmonares, e nisso se baseia o
tratamento pelo isolamento das veias pulmonares. Essas ex-
trassístoles, muito precoces, comumente ocorrem no período
vulnerável do átrio, induzindo a fibrilação atrial.

3) Substrato: diversos achados do mapeamento espectral
indicam que os “ninhos de fibrilação atrial” são elementos fun-
damentais na constituição do substrato dessa arritmia (Figu-
ra 1). Por meio do estudo espectral, verifica-se que o átrio é

constituído por dois tipos de miocárdio: o compacto, que apre-
senta espectro liso, período refratário normal e condução iso-
trópica, e o fibrilar, cujo espectro é segmentado, tem período
refratário curto e sua condução é anisotrópica. A análise es-
pectral revela que o miocárdio compacto é formado por células
muito bem conectadas, ao passo que no fibrilar as células são
mal conectadas. O miocárdio fibrilar comumente se acumula em
pequenos nichos (ninhos de fibrilação atrial) distribuídos pe-
las paredes atriais esquerda, direita e mesmo no interior das
veias pulmonares. Durante estimulação atrial progressiva o mio-
cárdio compacto geralmente resiste e mantém uma resposta
organizada, ao passo que o fibrilar se desorganiza muito antes
e passa a mostrar respostas repetitivas de alta frequência, fun-
cionando como um elemento ressonante e multiplicador da fi-
brilação atrial. Diversos achados têm demonstrado que os ni-
nhos de fibrilação atrial podem ter as seguintes origens:

a) Congênita: entrada da inervação (interpolação de fibras).
Foi observado que a eliminação dos ninhos de fibrilação atrial
torna negativa a resposta à atropina (denervação) em pacientes
que antes apresentavam resposta normal, revelando estreita re-
lação entre os ninhos de fibrilação atrial e a inervação vagal.2

b) Constitucional: redução de conexinas com predomínio
de conexões término-terminais (crista terminalis).

c) Transição atriovenosa: interpolação de tecidos na in-
serção das veias pulmonares.

d) Estiramento mecânico do miocárdio atrial (separação
das células por condições patológicas, tais como aneurisma
do septo interatrial, distensão, etc.).

e) Redução da expressão das conexinas (insuficiência car-
díaca congestiva, envelhecimento, condições congênitas).

f) Patológica: degeneração, isquemia, inflamação ou doen-
ça infiltrativa com remodelação e redução das conexinas.

Com o envelhecimento e progressão das afecções, a des-
conexão de células do miocárdio compacto vai progressiva-
mente formando novos focos de miocárdio fibrilar e aumen-
tando o substrato da fibrilação atrial.

4) Fator mantenedor: muito está sendo aprendido a res-
peito da fisiopatologia da fibrilação atrial com as diversas
técnicas de ablação por radiofrequência. Um comportamento
muito interessante é a modificação da arritmia sem a completa
reversão durante a ablação. Quando a fibrilação atrial é per-
manente e refratária à cardioversão elétrica, temos que iniciar
a ablação na presença da arritmia. Nesse caso, procuramos
eliminá-la ablacionando progressivamente os ninhos de fibri-
lação atrial. Nessa situação, observamos que eventualmente
a arritmia reverte; entretanto, em outras ocasiões, a arritmia
não reverte, porém sofre uma modificação, tornando-se pro-
gressivamente mais organizada até que se transforma em ta-
quicardia atrial regular (Figura 2).
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Por longo tempo pensava-se que
essa taquicardia era “criada” durante a
ablação da fibrilação atrial. Entretanto,
com o advento da ablação dos ninhos
de fibrilação atrial e utilizando a trans-
formada de Fourier, verificamos que
essa taquicardia não é um “efeito cola-
teral” da ablação. Na realidade, os acha-
dos sugerem que a mesma está presen-
te na fibrilação atrial desde o início e
que o procedimento de ablação, elimi-
nando os ninhos de fibrilação atrial,
reduz ou suprime a “ressonância” (“ru-
ído elétrico”), favorecendo a visualiza-
ção dessa taquicardia. Já que existe em
“segundo plano” (“por trás do cená-
rio”), é denominada “taquicardia de
background”. Essa taquicardia funcio-
na como mantenedor da fibrilação atrial,
sendo um núcleo gerador de alta fre-
quência, resistente à reversão, e, por-

Figura 1. Miocárdio compacto (1) e miocárdio fibrilar (2). Em A, esquema da histologia do miocárdio. Em B, esquema da
condução. Em C, potencial endocárdico (domínio do tempo). Em D, espectro endocárdico (domínio da frequência). As células
do miocárdio compacto são bem conectadas, possuindo muitas conexinas, representadas pelas pequenas barras em azul-claro
(1A). Nesse tecido, a condução é isotrópica (homogênea) e o espectro é liso (1D), semelhante à condução em uma única célula
(1A e 1B). Contrariamente, quando as células se desconectam, como nos pontos de entrada da inervação ou nas áreas
patológicas (2A), ocorre condução anisotrópica (2B). Como resultado, o espectro é segmentado, mostrando vários grupos de
frequência (2D). Isso caracteriza o miocárdio fibrilar, no qual a condução é heterogênea, anisotrópica e semelhante à condução
em um feixe de células mal conectadas (2B). FA = fibrilação atrial; FFT = transformada rápida de Fourier (complexo processo
matemático que permite obter o espectro – gráfico das frequências – de qualquer fenômeno que oscila no decorrer do tempo).

Figura 2. Traçados do mesmo paciente, pré e pós a ablação dos ninhos de fibrila-
ção atrial. Nesse caso, a ablação foi realizada durante fibrilação atrial. À direita,
observa-se a organização do ritmo após eliminação dos ninhos de fibrilação atrial,
resultando na taquicardia de background. Esses dados indicam que esse tipo de
taquicardia existe durante a fibrilação atrial e funciona como um elemento mante-
nedor da arritmia. Apesar de ser originada por reentrada, é capaz de resistir à
tormenta elétrica da fibrilação atrial por ter um mecanismo de proteção (bloqueio
de entrada no foco). Entretanto, quando ocorre a penetração no foco de algum
estímulo a taquicardia de background é revertida, extinguindo a fibrilação atrial
(autorreversão da fibrilação atrial). FA = fibrilação atrial; NFA = ninhos de fibrila-
ção atrial; TKBG = taquicardia de background.
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tanto, capaz de sobreviver à tormenta elétrica da fibrilação
atrial. Isso se explica pelo fato de ter bloqueio de entrada no
foco, sendo, portanto, protegida.

Relação da taquicardia de background com a
fibrilação atrial

Durante a ablação dos ninhos de fibrilação atrial, o foco
da taquicardia de background pode eventualmente ser elimi-
nado. Entretanto, quando isso não acontece essa taquicardia
pode ser induzida, pois sem os ninhos de fibrilação atrial a
atividade elétrica é normalmente organizada. Isso é bastante
evidente quando fazemos a ablação da fibrilação atrial duran-
te a fibrilação atrial. Nesse caso, não raramente se observa
que a fibrilação atrial vai se organizando e se transforma numa
taquicardia regular após a progressiva eliminação dos ninhos
de fibrilação atrial. Esses dados sugerem que essa taquicar-
dia é peça fundamental na fisiopatologia da fibrilação atrial.
Trata-se de uma taquicardia regular (originada por microrre-
entrada), que, aparentemente, existe em um segundo plano
(background) durante a fibrilação atrial. Sua frequência muito
alta estimula os ninhos de fibrilação atrial, promovendo sua
desorganização, ressonância (respostas múltiplas) e realimen-
tação. A presença de bloqueio de entrada “protege” o foco
da taquicardia de background de modo que ela não é reverti-
da pelos estímulos vindos da própria fibrilação atrial (auto-
overdrive). Quanto maior o bloqueio de entrada (mais difícil
de reverter com estimulação atrial) mais prolongada a fibrila-
ção atrial. A fusão da taquicardia de background com a fre-
quência muito alta e desorganizada dos ninhos de fibrilação
atrial e também com a atividade elétrica organizada do mio-
cárdio compacto resulta na atividade elétrica aparentemente
caótica que caracteriza a morfologia clássica das ondas f no
eletrocardiograma da fibrilação atrial franca. Do ponto de vis-
ta elétrico essa taquicardia é o “oscilador mestre” (mantene-
dor) da fibrilação atrial. Quando existe predominância do mio-
cárdio compacto a fibrilação atrial tem ondas maiores e pa-
rece mais organizada, situação que comumente é denomina-
da fibrilo-flutter. Por outro lado, quando existe grande quan-
tidade de miocárdio fibrilar a tendência é que a fibrilação atrial
tenha ondas muito reduzidas e de alta frequência (fibrilação
atrial fina) (Figura 3).

Um aspecto clínico frequentemente observado, em espe-
cial quando a causa subjacente não é corrigida e os episó-
dios de fibrilação atrial se repetem com frequência, é a evolu-
ção progressiva, a longo prazo, da forma paroxística para per-
sistente, longa duração e permanente. Acredita-se que isso
se deva ao desenvolvimento de uma taquicardiomiopatia atrial
decorrente do esgotamento metabólico das células atriais por
conta da alta frequência. Aparentemente esse fenômeno re-

duz a produção de conexinas, favorecendo as desconexões
celulares, a formação de ninhos de fibrilação atrial, a disper-
são do período refratário e a condução anisotrópica.

Resumo da fisiopatologia da fibrilação atrial conforme os
achados do estudo espectral

A fibrilação atrial se mantém graças à convivência e à fusão
de arritmias constituídas essencialmente por uma taquicardia
atrial protegida (taquicardia de background), que excita os ni-
nhos de fibrilação atrial e os mantém em constante estado de
respostas repetitivas (Figura 3). Dessa forma, a fisiopatologia
da fibrilação atrial está baseada nos seguintes componentes:

– Modulador – sistema nervoso autônomo (extensamen-
te modificado pela ablação dos ninhos de fibrilação atrial).3

– Deflagrador – extrassístoles e taquicardias não-susten-
tadas das veias pulmonares.4

– Substrato (elemento multiplicador e ressonante) – ni-
nhos de fibrilação atrial que respondem com alta frequência à
estimulação atrial rápida em decorrência das propriedades
ressonantes (microrreentrada e/ou atividade deflagrada). A
capacidade de multiplicar os estímulos é um dos fatores que
sustentam a fibrilação atrial.5,6

– Mantenedor – taquicardia de background que funciona
como um marcapasso atrial assincrônico com frequência mui-
to alta, capaz de acionar os ninhos de fibrilação atrial, man-
tendo-os na faixa de respostas repetitivas.7

APRESENTAÇÃO CLÍNICA DA FIBRILAÇÃO ATRIAL

CONFORME A FISIOPATOLOGIA ESPECTRAL

Essa fisiopatologia explica os diversos quadros clínicos
classicamente conhecidos (Tabela 1):

A: Se o paciente tem somente deflagradores, tais como as
extrassístoles das veias pulmonares, o quadro clínico mos-
trará somente extrassístoles atriais que poderão ou não pro-
vocar sintomas.

B: Se o paciente tem ectopias de veias pulmonares e nu-
merosos ninhos de fibrilação atrial, poderá apresentar episó-
dios de fibrilação atrial não-sustentada.

C: Se o paciente tiver ectopias de veias pulmonares, ni-
nhos de fibrilação atrial e taquicardia de background, segu-
ramente terá fibrilação atrial paroxística, persistente ou per-
manente. Nesse caso, a duração da fibrilação atrial vai depen-
der muito da taquicardia de background. Um foco mal prote-
gido causa fibrilação atrial paroxística, já que ela mesma au-
torreverte. No caso de o foco ser bem protegido, a fibrilação
atrial tende a ser de longa duração, ou seja, persistente. Por
outro lado, se existir, no mesmo caso, mais de uma taquicardia
de background a fibrilação atrial tende a ser permanente.
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D: Se o paciente tiver somente ectopias de veias pulmo-
nares e taquicardia de background, a tendência é que ao invés
de fibrilação atrial apresente somente crises de taquicardia
atrial (comumente diagnosticada como flutter atípico).

E: Finalmente, se o paciente tiver somente ninhos de fibri-
lação atrial a tendência é que não apresente nenhuma arritmia
clínica, tendo somente considerável anisotropia atrial e po-
tencialidade para evoluir para arritmia no futuro.

TRATAMENTO NÃO-FARMACOLÓGICO

DA FIBRILAÇÃO ATRIAL

O tratamento farmacológico é sempre utilizado numa pri-
meira fase no portador de fibrilação atrial, seja para reverter
uma crise ou mesmo para prevenir o surgimento da arritmia
ou controlar a frequência ventricular. É também a terapia mais
antiga e mais conhecida. Entretanto, apesar dos novos an-

Figura 3. Esquema mostrando o comportamento dos miocárdios compacto e fibrilar ativados pela taquicardia de background,
a qual se comporta como uma microrreentrada protegida com elevada frequência, induzida pelos deflagradores. Em decorrên-
cia de sua alta frequência, o miocárdio compacto (↑ período refratário) responde até o limite de seu período refratário (menor
frequência e maior regularidade), enquanto o fibrilar (↓ período refratário) responde com frequência muito alta e irregular. A
somatória desses ritmos resulta na expressão eletrocardiográfica que conhecemos como fibrilação atrial. AE = átrio esquerdo;
FA = fibrilação atrial; SNA = sistema nervoso autônomo; VPID = veia pulmonar inferior direita; VPIE = veia pulmonar inferior
esquerda; VPSD = veia pulmonar superior direita; VPSE = veia pulmonar superior esquerda.

Tabela 1 - Fisiopatologia da fibrilação atrial conforme as observações da ablação espectral dos ninhos de fibrilação atrial
(as diversas combinações dos elementos fundamentais da fibrilação atrial determinam o surgimento de quadros clínicos
diferentes, conhecidos de longa data dos cardiologistas)

Ectopia Ninhos Taquicardia
de VP de FA de background Apresentação clínica

A + - - Extrassístoles atriais
B + + - FA não-sustentada
C + + + FA paroxística, persistente ou permanente
D + - + Flutter atípico ou taquicardia atrial
E - + - Sem arritmia

FA = fibrilação atrial; VP = veias pulmonares.
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tiarrítmicos, sua eficiência é baixa e inconsistente além de
provocar efeitos colaterais e toxicidade significativos. Esse
fato levou à pesquisa de alternativas terapêuticas não-farma-
cológicas, tanto para o controle do ritmo como para o contro-
le da frequência e até mesmo do tromboembolismo, tais como:

– ablação por radiofrequência por meio de cateter;
– ablação do nó atrioventricular com implante de marca-

passo para controle da frequência;
– marca-passo ou desfibrilador para o controle do ritmo;
– oclusão endovascular da auriculeta esquerda para pre-

venção do tromboembolismo;
– cirurgia.

Ablação por radiofrequência por meio de cateter
No final de 2006 estimava-se que cerca de 45 mil abla-

ções por radiofrequência haviam sido realizadas para trata-
mento da fibrilação atrial em mais de 30 mil pacientes.3 Tra-
ta-se, portanto, de uma técnica com grande aceitação clíni-
ca e que apresenta expectativa de rápida expansão. Após o
tratamento clínico e os antiarrítmicos esta é atualmente a
opção terapêutica mais difundida. A ablação por radiofre-
quência não necessita de toracotomia ou internação em Uni-
dade de Terapia Intensiva, e é realizada por cateter com pun-
ção venosa em curta internação de dois dias. Tem o objetivo
de recuperar o ritmo sinusal, buscando isolar as veias pul-
monares e eliminar o substrato por meio de técnicas asso-
ciadas como ablação dos ninhos de fibrilação atrial ou li-
nhas de bloqueio. O sucesso depende do tipo de fibrilação
atrial e da técnica utilizada, podendo chegar a 94% na paro-
xística e a cerca de 70% na permanente. Pode ser aplicada a
todos os tipos de fibrilação atrial.

Indicação de ablação por radiofrequência no tratamento
da fibrilação atrial

A grande evolução da tecnologia com o advento dos sis-
temas de navegação eletroanatômica tridimensional e ca-
teteres irrigados permitiu tornar a ablação por radiofrequên-
cia para tratamento da fibrilação atrial um procedimento de
rotina, altamente eficiente, de baixo risco, expandindo sua
utilização. Por conta disso, as diretrizes do American Col-
lege of Cardiology/American Heart Association/European
Society of Cardiology, de 20061, consideram a ablação por
radiofrequência uma alternativa terapêutica nos principais
tipos de fibrilação atrial desde que haja dificuldade no con-
trole com uma ou mais drogas antiarrítmicas em pacientes
com sintomas tais como palpitações, tonturas, fadiga, in-
tolerância aos esforços ou insuficiência cardíaca. Tem sido
possível aplicar a ablação por radiofrequência em todas as
idades, porém os melhores resultados são obtidos em pacien-

tes com mais de 80 anos de idade, átrio esquerdo > 55 mm e
ausência de cardiopatia estrutural ou com graus não muito
avançados de cardiopatia. A ablação por radiofrequência
como tratamento primário de fibrilação atrial está sob inves-
tigação. Possíveis candidatos seriam os pacientes jovens,
sem cardiopatia estrutural e com fibrilação atrial recorren-
te que desejam evitar o uso permanente de antiarrítmicos
(Tabela 2).

Técnicas de ablação por cateter
A maioria das fibrilações atriais paroxísticas é deflagrada

por extrassístoles de veias pulmonares.4 Dessa forma, pode-
se obter a supressão ou cura dessa arritmia ablacionando a
junção das veias pulmonares com o átrio esquerdo, buscan-
do isolar eletricamente essas veias. O objetivo maior nesse
caso é eliminar o fator deflagrador. Apesar dos resultados
iniciais bastante animadores, logo se percebeu que eram ne-
cessárias técnicas adicionais visando ao substrato para au-
mentar a taxa de sucesso. Foram desenvolvidos as linhas
de bloqueio5, o mapeamento espectral com a ablação dos
ninhos de fibrilação atrial6, a ablação da taquicardia de
background7 e a ablação dos potenciais complexos fraciona-
dos8, descritos a seguir:

– Isolamento das veias pulmonares – iniciada na déca-
da de 1990, essa técnica é largamente utilizada até hoje.4

No começo tentava-se identificar os focos extrassistólicos
dentro das veias aplicando-se a radiofrequência diretamen-
te na origem.9,10 Isso acabou originando uma grave compli-
cação (obstrução de veias pulmonares), a qual foi corrigida
com a evolução da técnica buscando-se tratar o antro e não
o interior das veias. Atualmente, todas as técnicas de abla-
ção e até mesmo a cirurgia incorporam o isolamento das
veias pulmonares.

– Linhas de bloqueio – são realizadas principalmente de
forma mais ou menos extensa na parede posterior e no teto do
átrio esquerdo. Também servem para isolar as veias pulmona-
res do restante das paredes atriais. Promovem extensas le-
sões e são mais utilizadas nas formas persistente e permanente
da fibrilação atrial.

– Mapeamento espectral com ablação dos ninhos de fi-
brilação atrial – o espectro permite identificar áreas de mús-
culo fibrilar para que sejam ablacionadas durante ritmo sinu-
sal. Na medida em que os ninhos de fibrilação atrial são elimi-
nados torna-se mais difícil a indução da fibrilação atrial, ha-
vendo redução progressiva da frequência de ressonância elé-
trica atrial. Adicionalmente promove extensa denervação au-
tonômica das paredes atriais, o que, aparentemente, contri-
bui positivamente no sucesso, já que reduz o efeito do siste-
ma nervoso autônomo (fator modulador). Dessa forma, além
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da ablação de fibrilação atrial, tem mostrado excelente resul-
tado no tratamento da síncope neurocardiogênica cardioini-
bitória pelo fato de atenuar o reflexo vagal (Figura 4).

– Ablação da taquicardia de background – após a ablação
dos ninhos de fibrilação atrial, utilizando-se a estimulação
atrial rápida, muitas vezes é possível induzir uma taquicardia
atrial regular de alta frequência. O mapeamento e a eliminação

do foco dessa taquicardia são fundamentais para o
sucesso a longo prazo da ablação.

– Potenciais complexos fracionados – essa técnica
somente pode ser realizada na presença de fibrilação
atrial. São ablacionados locais de alta frequência e bai-
xa amplitude. Sua utilização tem sido progressivamen-
te reduzida, pois, embora o trabalho inicial tenha mos-
trado reversão de até 92% dos casos, trabalhos poste-
riores não conseguiram reproduzir esse resultado. Uma
das dificuldades é que durante a fibrilação atrial, pela
enorme quantidade de colisões entre frentes de ondas,
formam-se muitas áreas “virtuais” de potenciais com-
plexos, problema que não existe durante o ritmo sinu-
sal. Atualmente não é utilizada como método isolado.

Resultados da ablação por radiofrequência
Considerando que existem diversos tipos de fibri-

lação atrial e diferentes técnicas de ablação, serão mos-
trados os resultados conforme a última meta-análise
publicada na literatura e os resultados pessoais do gru-
po do autor.

Nesta meta-análise, os autores incluíram 6 estudos
randomizados, controlados, comparando a ablação por
radiofrequência com tratamento antiarrítmico, sobretu-

do nas fibrilações atriais paroxística e persistente.11 A média
de idade variou de 55 a 62 anos, com predomínio 2:1 do sexo
masculino. A maioria dos pacientes apresentou recidiva com
um ou dois antiarrítmicos, incluindo a amiodarona, sendo dois
terços deles portadores de cardiopatia estrutural, principal-
mente hipertensão arterial. Os resultados demonstraram que
a ablação por radiofrequência reduz o risco relativo de fibrila-
ção atrial de 65% (RRR) em relação ao tratamento farmacoló-

Tabela 2 – Recomendação de ablação por radiofrequência no tratamento da fibrilação atrial para prevenção de recorrência de
acordo com as diretrizes do American College of Cardiology/American Heart Association/European Society of Cardiology,
de 2006, indicada em todos os tipos de fibrilação atrial quando existe falha no tratamento com um ou mais antiarrítmicos,
mesmo na presença de insuficiência cardíaca, porém desde que não haja uma cardiopatia grave (a tabela foi modificada e
adaptada para contemplar as drogas antiarrítmicas existentes em nosso meio)

Hipertensão Insuficiência
Opção FA isolada Com HVE Sem HVE Coronariopatia cardíaca

1a Propafenona Amiodarona Propafenona Sotalol Amiodarona
ou sotalol ou sotalol

2a Amiodarona ARF Amiodarona Amiodarona ARF
ou ARF ou ARF ou ARF

ARF = ablação por radiofrequência; FA = fibrilação atrial; HVE = hipertrofia ventricular esquerda.

Figura 4. Ilustração representando o método de ablação dos ninhos
de fibrilação atrial. À esquerda, esquema da punção transeptal, que
permite o acesso ao átrio esquerdo. Além do cateter de ablação nor-
malmente coloca-se também, através da mesma punção, um cateter
circular que facilita o mapeamento do óstio das veias pulmonares. À
direita e acima observa-se o mapeamento espectral em tempo real de
um ninho de fibrilação atrial (espectro segmentado). Abaixo, o mesmo
ninho de fibrilação atrial após aplicação de radiofrequência, com gran-
de atenuação das frequências acima de 80 Hz. RF = radiofrequência.
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gico, ao final de um ano. Somente um desses estudos incluiu
pacientes com fibrilação atrial permanente, observando 38%
de redução de risco relativo de fibrilação atrial no mesmo
período (Figura 5).

Experiência dos autores
Com o objetivo de comparação com a meta-análise, vamos

apresentar os resultados de um grupo de pacientes com segui-
mento mínimo de um ano, submetidos ao seguinte protocolo
rígido de ablação por radiofrequência com técnica híbrida:

– isolamento das veias pulmonares;
– mapeamento espectral e ablação dos ninhos de fibrila-

ção atrial nos átrios esquerdo e direito;

– estimulação atrial rápida de até 300 ppm;
– ablação focal das taquicardias de background induzi-

das ou remanescentes;
– seguimento de pelo menos 12 meses (clínica, eletrocar-

diograma, Holter seriado);
– antiarrítmicos mantidos pelo menos por 3 meses pós-

ablação por radiofrequência (blanking pós-radiofrequência).
As ablações foram realizadas com cateter irrigado com

mapeamento computadorizado tridimensional eletroanatômi-
co utilizando o sistema Navx e espectrometria online.

Foram incluídos 76 pacientes, portadores de fibrilação
atrial paroxística (36), persistente (33) ou permanente (7), re-

fratária ou de difícil controle farma-
cológico, submetidos a ablação por
radiofrequência com técnica híbrida
(isolamento das veias pulmonares +
ablação dos ninhos de fibrilação
atrial + ablação focal da taquicardia
de background). Os resultados estão
apresentados na Tabela 3.

Os resultados demonstram alta
taxa de sucesso, o que pode ter sido
motivado pelo fato de o protocolo
de ablação ser muito rígido, utilizan-
do uma técnica híbrida, buscando
obter o maior benefício possível de
cada metodologia isoladamente.
Dessa forma, além do isolamento das
veias pulmonares foi realizado ma-
peamento espectral com ablação de
todos os ninhos de fibrilação atrial
encontrados. Após essa etapa era
realizada estimulação atrial agressi-
va até 300 ppm. Caso fosse induzida

Tabela 3 – Resultados da ablação por radiofrequência com técnica híbrida (isolamento das veias pulmonares + ablação
dos ninhos de fibrilação atrial + ablação da taquicardia de background) em seguimento de 12 meses

Tipo Idade Seguimento AE FE Eventos Sucesso
de FA n (anos) Gênero (meses) (mm) (%) FA TA FLA (%)

Paroxística 36 53,7 ± 12 4 F/32 M 16,7 ± 3 38,8 ± 6 68,5 ± 6 1 1 0 94,4
Persistente 33 53,5 ± 12 2 F/31 M 13,6 ± 2 43,4 ± 6 66,7 ± 9 2 1 1 87,9
Permanente 7 55,4 ± 16 1 F/6 M 14,3 ± 2 39 ± 5 59,7 ± 12 1 1 0 71,4

AE = átrio esquerdo, F = feminino; FA = fibrilação atrial; FA/TA/FL = fibrilação, taquicardia e flutter atriais; FE = fração de
ejeção; M = masculino; n = número de pacientes.

Figura 5. Meta-análise comparando a ablação por radiofrequência e o tratamento clíni-
co na fibrilação atrial. Análise preliminar incluindo 5 estudos randomizados e um resu-
mo. Verifica-se que em todos os estudos houve redução significativa do risco relativo
de fibrilação atrial (65%) com a ablação por radiofrequência.11
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fibrilação atrial, isolamento das veias pulmonares, ablação
dos ninhos de fibrilação atrial e nova estimulação atrial rápi-
da eram refeitos. Caso fosse induzida taquicardia de back-
ground ou flutter os mesmos eram imediatamente abla-
cionados. Caso nada fosse induzido o procedimento era ter-
minado. Dessa forma, nesse grupo de pacientes procurava-
se terminar os procedimentos somente quando não se con-
seguia reinduzir a fibrilação atrial e taquicardias correlatas.
A análise desses dados e da literatura sugere que quanto
mais extensa e minuciosa for a técnica de ablação melhor
tendem a ser os resultados. Desse modo, aparentemente
não existe uma técnica definitiva ideal na ablação por radio-
frequência da fibrilação atrial, sendo os melhores resultados
obtidos com técnicas híbridas.

Ablação da taquicardia de background
Em nossa metodologia híbrida de ablação da fibrilação

atrial realizamos estimulação atrial rápida após a ablação dos
ninhos de fibrilação atrial. Muitos investigadores não utili-
zam esse recurso, considerando que teria baixa especificida-
de. Entretanto, em nossa metodologia, após a eliminação dos
ninhos de fibrilação atrial, caso induzida, é possível visuali-
zar e mapear com certa facilidade a taquicardia de background.
Obviamente, caso o foco dessa taquicardia tenha sido elimi-
nado durante a ablação dos ninhos de fibrilação atrial, a mes-
ma não será induzida e o procedimento será terminado pela
impossibilidade de induzir arritmias. Em nossa experiência,
foi muito diferente a evolução dos pacientes que tiveram a
taquicardia de background tratada ou naqueles nos quais foi
impossível induzi-la comparativamente com a do grupo no
qual essa taquicardia não foi tratada. No primeiro grupo o
sucesso foi de 88,9%, ao passo que no segundo a fibrilação
atrial foi eliminada somente em 73% (p = 0,008). Todavia, em
decorrência dos mecanismos de proteção, muitas vezes a ta-
quicardia de background pode não ser induzida apesar de
ainda existir viabilidade do foco. Outro aspecto dessa arrit-
mia é que normalmente tem frequência muito alta, comumente
acima de 200 bpm, o que dificulta o mapeamento. Por conta
disso, sua localização detalhada para ablação pode ser difícil
mesmo com os sistemas de mapeamento eletroanatômico. De
qualquer forma, sempre que for induzida é altamente reco-
mendável proceder à ablação do foco de origem, o que é pos-
sível em praticamente 70% dos casos. Todavia, em alguns
casos nos quais o mapeamento é muito prolongado uma op-
ção é encerrar o procedimento com cardioversão e observa-
ção clínica. Um fato interessante é que mais da metade des-
ses casos nos quais o procedimento é terminado sem a abla-
ção definitiva da taquicardia de backgrounda não desenvol-
vem mais fibrilação atrial durante a evolução clínica. Acredi-

tamos que a ablação dos ninhos de fibrilação atrial e o isola-
mento das veias pulmonares modificam as condições de in-
dução espontânea da taquicardia de background ou elimi-
nam os deflagradores e, com isso, reduzem ou impedem seu
aparecimento natural.

Complicações da ablação por radiofrequência
na fibrilação atrial

Embora seja um procedimento que exige infraestrutura
avançada e longa curva de aprendizado do operador, verifi-
ca-se que as complicações são muito raras, desde que o pro-
cedimento seja realizado com cuidado, e podem ser divididas
em maiores e menores. As principais complicações maiores
são: tamponamento cardíaco, acidente vascular cerebral, le-
são do esôfago, perfuração atrial, paralisia gastrointestinal,
estenose de veias pulmonares, lesão de nervo frênico e óbi-
to. Entretanto, a literatura divulga as seguintes incidências:
óbito, 0,001%; tamponamento cardíaco, 8,2% (letal em ape-
nas 2,3% dos casos); e acidente vascular cerebral, 5,1%. Ape-
sar de muito rara, nesta série da literatura a fístula átrio-esofá-
gica ocorreu em 7 casos, dos quais 5 morreram. Trata-se, por-
tanto, de complicação muito grave e que precisa ser evitada
com extremo cuidado.12 Estenose de veias pulmonares tem
sido relatada somente em 1% a 3%, e lesão do nervo frênico,
paralisia gastrointestinal e oclusão coronária aguda em me-
nos de 1%. As complicações menores podem ser observadas
em qualquer outro tipo de ablação e não trazem risco de vida
para o paciente. Exemplos dessas complicações são sangra-
mento na punção, hematoma, fístula arteriovenosa, dor peri-
cárdica e disfunção sinusal transitória pós-ablação.

Em nossa série aqui apresentada não ocorreu nenhuma
complicação maior. Ocorreram apenas 6 (7,9%) complicações
menores, com excelente resolução clínica.

Ablação do nó atrioventricular + implante de marca-passo
para controle da frequência

Nos casos em que não há indicação de ablação por radio-
frequência ou quando ocorre insucesso com essa terapia e
não se consegue controle adequado da frequência ventricu-
lar com medicamentos, pode ser indicada indução de blo-
queio atrioventricular definitivo por meio de ablação por ra-
diofrequência seguida de implante de marca-passo. Também
é uma terapia de ablação por cateter, porém deverá ser consi-
derada sempre como última opção. Tem a vantagem de permi-
tir total controle da frequência ventricular sem a necessidade
de drogas. As desvantagens são o bloqueio atrioventricular
total iatrogênico, a necessidade de marca-passo, a necessi-
dade de anticoagulação pela permanência da fibrilação atrial
e a dessincronização ventricular. Esta última pode ser evitada
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com implante de marca-passo ressincronizador. As indica-
ções e os resultados dessa terapia são mais bem discutidos
em outros artigos.

Marca-passo ou desfibrilador atrial para o controle do ritmo
Na década passada houve grande entusiasmo com mar-

ca-passos “inteligentes” com algoritmos para prevenção da
fibrilação atrial. Apesar da grande variedade e da complexi-
dade desses modos de estimulação, estudos randomizados
demonstraram pouco valor na prevenção a longo prazo da
fibrilação atrial. Dessa forma, o marca-passo tem sido aceito
como uma contribuição ao controle do ritmo somente nos
casos que apresentam franca síndrome bradi-taquicardia, não
sendo indicado em nenhum caso única e exclusivamente para
tratamento da fibrilação atrial.

O desfibrilador atrial implantável para cardioversão da fi-
brilação atrial, apesar de altamente eficiente, não tem mostra-
do aceitação clínica já que os choques são mal tolerados
pelos pacientes no contexto de uma arritmia que eventual-
mente é até mesmo assintomática. Além do mais, essas próte-
ses necessitam de um back-up ventricular para desfibrilação,
tornando a complexidade e o custo da prótese desproporcio-
nais a seu objetivo. Entretanto, nos portadores de desfibrila-
dores com eletrodo de cava superior de alta potência podem
ser programadas cardioversões automáticas de fibrilação atrial
como tratamento colateral.

Oclusão endovascular da auriculeta esquerda para
prevenção do tromboembolismo

Atualmente existe opção não-farmacológica para a pre-
venção do tromboembolismo na fibrilação atrial por meio do
implante de um dispositivo endovascular para oclusão do
apêndice auricular esquerdo.13 Dois sistemas (PLAATO e
WATCHMAN) estão sendo testados e em fase final de apro-
vação. O implante é realizado por meio de cateterismo venoso
com punção transeptal. As indicações estão sendo estabele-
cidas, essencialmente, em portadores de fibrilação atrial per-
manente com CHADS > 1, que apresentam impossibilidade
de uso crônico de varfarínicos ou bloqueadores de trombina.
Os resultados dos estudos iniciais mostram não-inferiorida-
de em relação aos varfarínicos.

Cirurgia
Em 1989, Cox et al.14 propuseram uma técnica cirúrgica

para tratamento do ritmo na fibrilação atrial. Essa técnica pas-
sou a ser conhecida como cirurgia de Cox.14 Após dezenas de
modificações, passou a ser regularmente utilizada. Sua indi-
cação mais difundida é quando um paciente de cirurgia car-
díaca tem história de fibrilação atrial. Nesse caso, é realizada

no momento da cirurgia, a céu aberto, com acesso epicárdico.
Inicialmente eram necessárias diversas incisões e suturas das
paredes atriais, porém atualmente pode ser realizada com uma
“caneta de radiofrequência” por via epicárdica sem abertura
atrial. Os resultados variam entre 70% e 94% de sucesso em
três anos de seguimento, dependendo da técnica utilizada.

CONCLUSÃO

Novas observações a respeito da fisiopatologia da fibri-
lação atrial sugerem que as extrassístoles das veias pulmona-
res deflagram um foco protegido de taquicardia muito rápida.
Nessa situação, o miocárdio compacto responde de forma
organizada, porém o miocárdio fibrilar se desorganiza num
fenômeno de ressonância elétrica (baixa amplitude e alta fre-
quência). A somatória dessas atividades elétricas compõe a
fibrilação atrial em suas diversas apresentações clínicas (pa-
roxística, persistente e permanente). A ablação por radiofre-
quência, na medida em que elimina um ou mais elementos
desse cenário, representa a melhor alternativa terapêutica atual
para o tratamento definitivo dessa arritmia, depois que pelo
menos um ou mais antiarrítmicos tenham se demonstrado ine-
ficazes. A taxa de sucesso varia de 70% a 90%, dependendo
da apresentação clínica e da técnica utilizada. Pode ser indi-
cada em qualquer tipo de fibrilação atrial e em qualquer etio-
logia, mesmo na presença de insuficiência cardíaca. Apresen-
ta melhores resultados quando não existe valvopatia mitral e
quando os átrios estão estruturalmente preservados, princi-
palmente se o átrio esquerdo é menor que 55 mm. Com a evo-
lução das técnicas de ablação as complicações têm sido mui-
to raras, permitindo larga aplicação clínica. É conveniente
avaliar a utilidade da ablação por radiofrequência no contex-
to das outras modalidades terapêuticas da fibrilação atrial. A
cirurgia de fibrilação atrial deve ser considerada nos casos
com história da arritmia submetidos a cirurgia cardíaca a céu
aberto por outra causa. No estágio atual, os desfibriladores
implantáveis para cardioversão automática da fibrilação atrial
não têm aplicação clínica. O marca-passo cardíaco para pre-
venção de fibrilação atrial somente mostra benefício na sín-
drome bradi-taquicardia avançada. A ablação do nó atrioven-
tricular seguida de implante de marca-passo cardíaco deve
ser recomendada somente quando a fibrilação atrial é refratá-
ria a todas as outras alternativas terapêuticas, principalmente
quando os sintomas são muito relevantes e/ou na presença
de taquicardiomiopatia.
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ADVANCES IN THE PHARMACOLOGICAL TREATMENT

OF ATRIAL FIBRILLATION

Atrial fibrillation is the most common sustained arrhythmia
in the clinical practice, and its prevalence increases signi-
ficantly in individuals over 60 years of age. As the population
grows older, the statistical perspectives tend to get even worse.
Antiarrhythmic drugs are essential tools to maintain sinus
rhythm. In case of atrial fibrillation recurrences, heart rate
control strategies may also be adopted. Without effective in-
terventions, cardiovascular and cerebrovascular morbidity
and mortality due to atrial fibrillation will continue to grow.
Although there has been a significant increase in the use of
ablation with promising results, the technique might not be
appropriate for all of the cases and pharmacological therapy
will continue to play an important role in the management of
this arrhythmia. None of the currently available antiarrhyth-
mic drugs are completely satisfactory, each one of them have
efficacy, safety and tolerability limitations. Amiodarone ana-
logs (dronedarone), new classes of antiarrhythmics (such as
selective atrial agents) and adjuvant therapies with substrate,
constitute potential pharmacological approaches for atrial fi-
brillation.

Descriptors: Atrial fibrillation/therapy. Arrhythmias, cardiac.
Anti-arrhythmia agents/therapeutic use.

A fibrilação atrial é a arritmia sustentada mais comum na práti-
ca clínica, com aumento expressivo da prevalência a partir da
sexta década de vida. Proporcionalmente ao envelhecimento
da população, há perspectivas de estatísticas ainda mais preo-
cupantes dessa entidade em alguns anos. Drogas antiarrít-
micas são ferramentas essenciais na tentativa da manuten-
ção do ritmo sinusal. Se houver recorrência da fibrilação atrial,
estratégia de manejo com controle de frequência cardíaca tam-
bém pode ser adotada. Sem intervenções mais efetivas, a mor-
bidade e a mortalidade cardiovascular e cerebrovascular rela-
cionadas à fibrilação atrial vão continuar crescendo. Embora
haja na atualidade significativa expansão no uso de ablação
com resultados cada vez mais promissores, a técnica poderá
não ser apropriada em todos os casos e a terapia farmacológica
continuará exercendo importante papel no manejo dessa arrit-
mia. Nenhuma das drogas antiarrítmicas disponíveis é total-
mente satisfatória, cada uma tendo eficácia limitada combina-
da com segurança e tolerabilidade restritas. Fármacos análo-
gos da amiodarona (dronedarona), novas classes de antiarrít-
micos (como agentes atriais seletivos) e terapias adjuvantes,
que lidam com substrato, representam fontes potenciais de
novas terapias farmacológicas para fibrilação atrial.

Descritores: Fibrilação atrial/terapia. Arritmias cardíacas. An-
tiarrítmicos/uso terapêutico.
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F ibrilação atrial é a arritmia cardíaca sustentada mais co-
mum na prática clínica diária. Tem apresentação variá-
vel, podendo ocorrer na ausência de doença cardíaca

estrutural (lone atrial fibrillation) em até um terço dos ca-
sos ou, mais comumente, em associação com condições como
hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca e doen-
ça cardíaca valvar. Há também diferenças temporais na fibrila-
ção atrial, que podem influenciar a escolha do tratamento, ca-
racterizadas por primeiro episódio detectado e episódios re-
correntes, e o último também pode ser dividido em fibrilação
atrial paroxística (episódio com duração de até 7 dias e habi-
tualmente com reversão espontânea), fibrilação atrial persis-
tente (que requer cardioversão elétrica ou farmacológica a
ritmo sinusal) e fibrilação atrial permanente (em que a restaura-
ção ao ritmo sinusal é considerada impossível ou inapropria-
da, termo atualmente contestado com avanços no tratamento,
inclusive com ablação de fibrilação atrial, talvez sendo mais
adequado o termo fibrilação atrial “decidida” ou “aceita”1).

A prevalência de fibrilação atrial é bastante alta e varia
com a idade, sendo inferior a 1% na população com menos de
60 anos de idade e chegando a significantes 7% na popula-
ção com mais de 80 anos. Com o envelhecimento da popula-
ção, existem previsões de que a prevalência dessa arritmia
dobre até 2050.2,3

Existe uma preocupação constante e crescente no que se
refere à mortalidade e à morbidade cardiovasculares relaciona-
da à fibrilação atrial, principalmente associada a acidentes
vasculares encefálicos. À luz dessas considerações, há per-
manente necessidade de aprimorar estratégias terapêuticas
que acrescentem em efetividade e segurança ao tratamento
dessa entidade.4

As drogas disponíveis na atualidade têm diversas limita-
ções, incluindo efetividade parcial e risco de complicações
pró-arrítmicas ameaçadoras à vida, já que as mesmas foram
inicialmente mais bem estudadas e utilizadas em arritmias ven-
triculares. Tratamento não-farmacológico (ablação) está em
ascendência; entretanto, apesar de grande número de pacien-
tes ser potencialmente beneficiado com essa terapia, as indica-
ções ainda são reservadas aos casos que apresentam falha de
um ou mais antiarrítmicos. Torna-se, então, imperativo o de-
senvolvimento de estratégias de tratamento farmacológico,
talvez mais voltado para mecanismos fisiopatológicos espe-
cíficos envolvendo a gênese da fibrilação atrial.5

PATOGÊNESE

Fibrilação atrial ocorre num contexto específico de mudan-
ças estruturais e eletrofisiológicas, nomeadas “remodelamento
atrial”, que contribuem para a perpetuação da arritmia. O remo-
delamento atrial pode envolver mudanças primariamente fun-

cionais e na distribuição de canais iônicos cardíacos (remode-
lamento elétrico) ou na arquitetura do tecido com fibrose in-
tersticial e dilatação atrial (remodelamento estrutural). Am-
bos podem coexistir. Enquanto o remodelamento promove o
substrato para manutenção da fibrilação atrial, extrassístoles
atriais relacionadas a mecanismos dependentes de Ca2+ (pós-
potenciais tardios e precoces), originados principalmente nas
veias pulmonares, atuam como gatilhos que iniciam a arritmia.3,6

Uma vez instalada, a própria presença da arritmia causa mu-
danças eletrofisiológicas e estruturais (remodelamento), que
desempenham importante papel na fisiopatologia. Ativação
atrial rápida leva a progressivo encurtamento da duração do
potencial de ação atrial, possibilitando modificações na veloci-
dade de condução e no período refratário do tecido, o que
permite pequenos circuitos de reentrada e aceleração/esta-
bilização de rotores reentrantes, ajudando a perpetuar a arrit-
mia. Rotores são ondas espirais com um núcleo excitável, que
agem como geradores para manutenção de arritmia reentrante.3,6

Tanto a duração do potencial de ação como a velocidade de
condução e período refratário atrial podem ser modulados por
terapia com drogas antiarrítmicas, e também podem atuar nos
deflagradores da arritmia.3,6,7

CONTROLE DE FREQUÊNCIA VS. CONTROLE DE RITMO

Há duas estratégias potenciais para manejo da fibrilação
atrial: restauração e manutenção do ritmo sinusal (controle
do ritmo) ou deixar o paciente em fibrilação atrial, conquanto
se faça o controle da frequência ventricular (controle de fre-
quência). Os méritos relativos a cada uma das estratégias têm
sido extensamente debatidos na atualidade. Teoricamente,
manutenção do ritmo sinusal é preferível, mas vários estudos
falharam em mostrar que a estratégia de controle de ritmo
pudesse ser superior em aspectos avaliados. A falha dessa
estratégia em diminuir desfechos duros, como mortalidade e
taxa de acidente vascular cerebral, deve estar relacionada a
uso de drogas terapêuticas ainda não totalmente adequadas,
especialmente pela baixa efetividade e risco de pró-arritmias.6,8

DROGAS DE USO TRADICIONAL NO

MANEJO DA FIBRILAÇÃO ATRIAL

Podem ser divididas em duas categorias:
1. drogas para controle da frequência ventricular; e
2. drogas para restauração/manutenção do ritmo sinusal.

Drogas para controle da frequência ventricular
(Tabelas 1 e 2)

Os objetivos de controle da frequência na fibrilação atrial
são minimizar sintomas associados a frequências cardíacas
elevadas e prevenir taquicardiomiopatia. Controle de frequên-



316

Leal MG et al./Avanços no tratamento farmacológico da fibrilação atrial
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2010;20(3):314-24

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 20 — N
o

 3 — Jul-Ago-Set — 2010

cia envolve o uso de drogas, muitas vezes inotrópicas nega-
tivas, que deprimem a condução por meio do nó atrioventricu-
lar, exceto em casos de síndrome de Wolff-Parkinson-White,
na qual são necessários agentes que aumentem a refratarie-
dade da via acessória.

Frequência ventricular adequada em repouso nem sempre
traduz efetivo controle durante atividade física, especialmen-

te em uso de digoxina como monoterapia. Durante exercício,
o tônus vagal é inibido, perdendo-se a ação controladora de
frequência do digital, e a condução pelo nó atrioventricular é
acelerada, pelo aumento do tônus simpático.8 As principais
medicações utilizadas para controle de frequência cardíaca
são: betabloqueadores, antagonistas de canal de cálcio não-
diidropiridínicos (limitadores de frequência) e digoxina; em

Tabela 1 - Principais medicamentos utilizados para controle de frequência na fibrilação atrial, com exemplos de
dosagens e efeitos colaterais

Medicação Eficácia Posologia Efeitos colaterais

Betabloqueadores Alta Atenolol (VO) Astenia, letargia, broncoespasmo,
25-200 mg/dia hipotensão arterial, bradicardia,
Propranolol bloqueio AV, piora da ICC,

40-240 mg/dia intolerância a esforços

Bloqueadores de Modesta Diltiazem Hipotensão arterial, edema de
canais de cálcio 120-360 mg/dia membros inferiores, bradicardia,

bloqueio AV

Digitálicos Baixa Digoxina Intoxicação digitálica, distúrbios
0,25 mg/dia visuais, náuseas, vômitos,

taquiarritmias ventriculares,
bradicardia, bloqueio AV,

fibrilação ventricular

Amiodarona Alta Impregnação: Hipo ou hipertireoidismo,
(mais indicada para 600-800 mg/dia em fotossensibilidade cutânea,
controle de ritmo) 2 a 3 vezes até disfunção hepática, neuropatia,

completar 10 g alterações visuais, pneumopatia,
Manutenção: bradicardia, bloqueio AV

200-400 mg/dia

AV = atrioventricular; ICC = insuficiência cardíaca congestiva; VO = via oral.

Tabela 2 - Recomendações para controle de frequência cardíaca na fibrilação atrial8

Em pacientes com fibrilação atrial permantente, que necessitam tratamento para controle de frequência cardíaca:
- Betabloqueadores ou antagonistas de canais de cálcio limitadores de frequência devem ser monoterapia inicial preferida

em todos os pacientes.
- Digoxina deve somente ser considerada como monoterapia em pacientes predominantemente sedentários ou com alguma

limitação física.
Em pacientes com fibrilação atrial permanente, em que a monoterapia está inadequada:

- Para controle de frequência cardíaca durante atividades habituais, betabloqueadores ou antagonistas de canais de cálcio
devem ser administrados com digoxina.

- Para controle de frequência cardíaca tanto durante atividades habituais como durante exercício físico, antagonistas de
canais de cálcio devem ser administrados com digoxina.



317

Leal MG et al./Avanços no tratamento farmacológico da fibrilação atrial
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2010;20(3):314-24

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 20 — N
o

 3 — Jul-Ago-Set — 2010

casos especiais, refratários às medicações citadas, drogas da
classe III na classificação de Vaughan-Williams, como amio-
darona e sotalol, também podem ser utilizadas.

Betabloqueadores
São, provavelmente, as drogas mais utilizadas para controle

de frequência na fibrilação atrial, principalmente por via oral.
São mais elegíveis que antagonistas de canal de cálcio em pa-
cientes com cardiopatia isquêmica ou disfunção ventricular
esquerda. Podem ser usados isoladamente ou em associação a
digitálicos. Em doses maiores, mesmo melhorando a frequên-
cia cardíaca em repouso e esforço, estão relacionados a dimi-
nuição da tolerância ao esforço e qualidade de vida.7,8

Antagonistas de canal de cálcio não-diidropiridínicos
(limitadores de frequência)

Eficazes para controle de frequência em pacientes com
fibrilação atrial, são os únicos relacionados à melhora da tole-
rância ao esforço e qualidade de vida. Como têm efeito inotró-
pico negativo, devem ser evitados em pacientes com cardiopa-
tia estrutural significativa, em destaque disfunção ventricu-
lar sistólica esquerda. Podem ser deletérios, causando hipo-
tensão e piora do inotropismo em doses altas; porém, em
doses baixas são mais bem tolerados e a associação com digitá-
licos permite utilizá-los em menor dose. São preferíveis aos be-
tabloqueadores em pacientes com história de broncoespasmo.7,8

As principais drogas são diltiazem e verapamil.

Digitálicos
São ineficazes em controlar a frequência cardíaca durante

esforço, entretanto são eficazes em pacientes idosos, seden-
tários ou com alguma limitação física. Podem ser usados iso-
ladamente, porém é nas associações que se percebem efeitos
mais benéficos (por exemplo, betabloqueador e digoxina em
pacientes com fibrilação atrial e insuficiência cardíaca), além
de permitirem a utilização de menores doses de betabloquea-
dores e bloqueadores de canais de cálcio, minimizando os
efeitos indesejáveis dessas drogas. Deve-se tomar cuidado com
sua toxicidade, interação com outras drogas e ajuste de dose
para idade e insuficiência renal.7,8

Recomendações das Diretrizes Brasileiras de
Fibrilação Atrial (2009)7

As diretrizes brasileiras, publicadas em 2009, fazem reco-
mendações quanto ao uso de drogas para controle da frequên-
cia cardíaca:

Classe I
1. Em pacientes sem cardiopatia estrutral significativa com

fibrilação atrial persistente ou permanente, uso de betabloquea-
dores ou antagonistas de canais de cálcio não-diidropiridínicos
(verapamil e diltiazem) em doses individualizadas. (NE B)

2. Em pacientes que apresentem sintomas de fibrilação
atrial relacionados ao esforço, a eficácia do tratamento deve
ser testada durante exercício, ajustando-se as drogas o sufi-
ciente para manter a frequência cardíaca em níveis fisioló-
gicos. (NE C)

Classe IIA
1. Combinação de digoxina com betabloqueador ou com

bloqueadores de canais de cálcio não-diidropiridínicos para
controle de frequência cardíaca em repouso e durante exer-
cício em pacientes com fibrilação atrial. A escolha da medi-
cação deve ser individualizada e controlada para evitar bradi-
cardia. (NE B)

Classe IIB
1. Amiodarona oral quando a frequência cardíaca não pode

ser controlada adequadamente em pacientes com fibrilação
atrial usando betabloqueadores, bloqueadores de canais de
cálcio não-diidropiridínicos ou digoxina, isoladamente ou em
associações. (NE C)

Classe III
1. Digitálicos utilizados como agentes isolados para contro-

lar a resposta ventricular em pacientes com fibrilação atrial
paroxística. (NE B)

2. Administração de bloqueadores de canais de cálcio não-
diidropiridínicos em pacientes com insuficiência cardíaca des-
compensada e fibrilação atrial. (NE C)

3. Administração de digitálicos, betabloqueadores ou blo-
queadores de canais de cálcio não-diidropiridínicos em pacien-
tes com fibrilação atrial e síndrome de pré-excitação. (NE C)

Drogas para restauração/manutenção
do ritmo sinusal (Tabela 3)

Drogas antiarrítmicas são ferramentas fundamentais no
manejo da fibrilação atrial e podem ser usadas como pré-medi-
cação antes da cardioversão, como própria droga cardioverso-
ra ou para prevenção de recorrência. É provável que a dificul-
dade na manutenção do ritmo sinusal seja secundária aos
múltiplos mecanismos responsáveis pela recorrência e perpe-
tuação da arritmia, citados anteriormente, aspectos esses que
devem ser considerados ao se proceder a escolha e procurar
aumentar a eficácia da terapia farmacológica. Ademais, as dro-
gas antiarrítmicas disponíveis atualmente não conseguem blo-
quear simultaneamente todos os fatores desencadeantes, mes-
mo porque foram, inicialmente, utilizadas para controle de
arritmias ventriculares, levando a baixas taxas de manuten-
ção do ritmo sinusal.1,5-7

Outrossim, a escolha do fármaco tem que ser cuidadosa
para diminuir risco de pró-arritmia, que pode levar, inclusive,
à morte súbita. Embora seja complexa a identificação ideal de
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pacientes com maior risco de complicações graves, há algu-
mas variáveis, como presença de cardiopatia estrutural signifi-
cativa, hipertrofia ventricular esquerda, coronariopatia, insufi-
ciência cardíaca, distúrbios hidroeletrolíticos, secundários,
por exemplo, a uso de diuréticos, que são preditoras de risco
para efeitos pró-arrítmicos, conduzindo o clínico à procura
dessas condições para melhor prescrição dos fármacos.7

São efeitos pró-arrítmicos: aumento de recorrência de fibri-
lação atrial, bradiarritmia grave, e taquicardia ventricular poli-
mórfica do tipo torsades de pointes (principalmente associa-
dos a quinidina e sotalol).6,7

Tradicionalmente, temos disponíveis para uso drogas das
classes I (inibidores de canais de sódio) e III (inibidores de
canais de potássio) da classificação de Vaughan-Williams.

Drogas da classe I
Agentes da classe I suprimem a atividade ectópica asso-

ciada à atividade deflagrada (pós-potenciais precoces e
tardios). Embora teoricamente o fato de alentecer a veloci-
dade de condução intra-atrial pudesse facilitar o mecanis-
mo de reentrada da fibrilação atrial, drogas da classe I ter-
minam e previnem a fibrilação atrial ao desestabilizar gera-
dores de ondas espirais (rotores). Em isquêmicos, em de-
corrência de seu forte efeito de alentecer a velocidade de
condução no tecido isquêmico, há aumento do risco de
taquiarritmias ventriculares e morte súbita, impossibilitan-
do o uso em coronariopatas.

Agentes da classe IA são a quinidina e a disopiramida
(não aprovada pelo Food and Drug Administration – FDA), e
agentes da classe IC são a propafenona e a flecainida (este
último não disponível no Brasil).5-7

– Quinidina: Está associada a risco de efeitos pró-arrítmi-
cos (torsades de pointes) e de óbito, devendo ser prescrita
com muita cautela. Sua eficácia é menor que a da propafeno-
na e da amiodarona e similar à do sotalol. Pode propiciar erite-
ma, fotossensibilidade e principalmente efeitos gastrointesti-
nais (diarreia, dor abdominal) em até 30% dos casos, com
consequente perda de eletrólitos (potássio) e aumento dos
efeitos pró-arrítmicos. Está contraindicada em pacientes com
cardiopatia estrutural, hipertrofia ventricular esquerda, coro-
nariopatias, intervalo QT longo e arritmias ventriculares com-
plexas.5,7

– Disopiramida: Em decorrência de seu potente efeito
anticolinérgico, pode ser útil em pacientes com fibrilação
atrial vagal dependentes de bradicardia. Porém, por causa
desses mesmos efeitos, leva a baixa tolerabilidade, já que
provoca boca seca, retenção urinária e glaucoma, entre ou-
tros efeitos.5,7

– Propafenona: Único fármaco antiarrítmico da classe IC
disponível no Brasil. Embora tenha eficácia inferior à da amio-
darona, deve ser indicado antes do uso de amiodarona em
pacientes com coração normal ou mínima cardiopatia, por apre-
sentar menor incidência de efeitos colaterais graves. Compara-

Tabela 3 - Drogas antiarrítmicas para manutenção de ritmo sinusal (via oral) disponíveis no Brasil

Medicação Eficácia Posologia Efeitos colaterais

Quinidina Baixa 300-600 mg Proarritmia (torsades de pointes);
em 4 tomadas diárias efeitos gastrintestinais

Disopiramida Baixa 100-200 mg a cada Proarritmia (torsades de pointes);
6 horas efeitos anticolinérgicos

Propafenona Modesta 450-900 mg/dia Proarritmia; bloqueio β
divididos em 2 a 3 doses não-seletivo (bradicardia,

exacerbação de doença pulmonar
obstrutiva crônica)

Sotalol Modesta 160-640 mg/dia Proarritmia (torsades de pointes);
divididos em 2 doses bloqueio β não-seletivo

Amiodarona Alta Impregnação Efeitos extracardíacos
600-800 mg/dia em

2 a 3 vezes até
completar 10 g
Manutenção:

200-400 mg/dia
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tivamente a outros agentes, tem maior eficácia para reversão
de episódios agudos de fibrilação atrial e na prevenção de recor-
rências. Doses maiores são associadas a maiores efeitos cola-
terais. Os benefícios são demonstrados tanto na redução do
número de recorrências como na manutenção do ritmo sinu-
sal. Não deve ser usada em pacientes com hipertrofia ventricu-
lar esquerda, disfunção ventricular, insuficiência cardíaca e
insuficiência coronária.5-7

Um cuidado em seu emprego é a possibilidade de trans-
formação da fibrilação atrial em flutter com resposta ventricu-
lar rápida, podendo ser mal tolerada hemodinamicamente.
Esse efeito pode ser minimizado ao se associar betabloquea-
dor, que contribuiria para o controle da resposta ventricular
nessa situação.7

Drogas da classe III
Agentes da classe III suprimem a reentrada ao aumentar

períodos refratários, mas podem produzir torsades de poin-
tes relacionados a pós-potenciais precoces. As drogas da
classe III tradicionais são: amiodarona, sotalol e dofetilide
(esta última não disponível no Brasil).

– Amiodarona: É a droga mais efetiva e mais utilizada na
atualidade, provavelmente por suas propriedades eletrofisio-
lógicas mais amplas, por seu potencial pró-arrítmico baixo e
por não aumentar a mortalidade em pacientes com insuficiên-
cia cardíaca ou cardiopatias estruturais, permitindo o uso nessa
população. Tem atividade antagonista de cálcio, betabloque-
adora, discreto efeito inibidor de canais de sódio, além de
prolongar o período refratário atrial. Essas características tor-
nam a amiodarona uma potente droga estabilizadora da ativi-
dade elétrica atrial, também reduzindo gatilhos deflagradores
da fibrilação atrial (extrassístoles atriais e taquicardia atrial
paroxística). Estudos demonstraram a superioridade dessa
droga na manutenção do ritmo sinusal em relação a medica-
mentos como agentes da classe I e sotalol. Já em pacientes
com cardiopatia isquêmica, o sucesso da amiodarona e sota-
lol é similar.5-7 Os fatores limitantes do uso da amiodarona na
fibrilação atrial são a meia-vida longa e os efeitos colaterais,
principalmente extracardíacos, que motivam suspensão da
medicação em até 40% dos casos. Esses efeitos incluem: neu-
ropatia, disfunção tireoidiana (efeito comum manifestado como
hipotireoidismo e hipertireoidismo), fibrose pulmonar (com-
plicação rara, mas potencialmente grave), hepatotoxicidade,
eritema ou fotossensibilidade, impregnação na pele levando
a coloração cinza-azulada e efeitos oftalmológicos (depósi-
tos corneanos e neurite óptica). Esses efeitos colaterais po-
dem não ser observados durante terapia inicial, contudo o
risco aumenta após 6 meses ou mais de tratamento.5

– Sotalol: Fármaco que compreende uma mistura racêmi-
ca, com propriedades betabloqueadoras (l-sotalol) e prolon-

gadoras do período refratário atrial (d-sotalol), considerado
agente seguro e eficaz no controle de recorrências de fibrila-
ção atrial. Tem sucesso similar ao da propafenona, porém
menor que o da amiodarona, principalmente em pacientes com
cardiomiopatia dilatada não-isquêmica. Pacientes em uso de
sotalol apresentam recorrências mais bem toleradas hemodina-
micamente, em decorrência da frequência cardíaca mais baixa
proporcionada pelo seu efeito betabloqueador na junção atrio-
ventricular. Tem efeito uso-dependente reverso, ou seja, atua
de maneira mais intensa em frequências cardíacas mais len-
tas, o que pode aumentar o efeito pró-arrítmico em pacientes
com bradicardia sinusal após cardioversão.5-7 Está contraindi-
cado em pacientes com asma, hipertrofia ventricular esquer-
da acentuada, disfunção ventricular significativa, insuficiên-
cia cardíaca aparente, insuficiência renal ou pacientes com
intervalo QT longo. Está associado a maior incidência de tor-
sades de pointes (em torno de 2,5% dos casos), principalmente
em pacientes que desenvolvem hipopotassemia secundária a
diuréticos. O ideal para minimizar o risco de pró-arritmias é
que se inicie a droga com paciente internado, embora em pa-
cientes sem outras comorbidades o início possa ser feito am-
bulatorialmente com monitoração. Em pacientes com coração
estruturalmente normal deve ser indicado antes do emprego
da amiodarona.5-7

Diretrizes Brasileiras de Fibrilação Atrial (2009)7

As diretrizes brasileiras, publicadas em 2009, fazem refe-
rências ao uso de drogas antiarrítmicas para manutenção do
ritmo sinusal:

Classe I
1. Não utilização de droga antiarrítmica para manutenção

de ritmo sinusal na fibrilação atrial sem fatores de risco para
recorrências e cujo fator desencadeante tenha sido corrigido.
(NE C)

2. Antes de iniciar o tratamento antiarrítmico, deve-se iden-
tificar e tratar as causas potencialmente removíveis da fibrila-
ção atrial. (NE C)

Classe IIA
1. Terapêutica farmacológica para a manutenção do ritmo

sinusal e prevenir taquicardiomiopatia. (NE C)
2. Terapêutica antiarrítmica para o tratamento de recorrên-

cias infrequentes e bem toleradas de fibrilação atrial. (NE C)
3. Início ambulatorial da terapêutica antiarrítmica em pa-

ciente com fibrilação atrial sem cardiopatia e que apresentam
boa tolerância ao agente farmacológico empregado. (NE C)

4. Propafenona iniciada ambulatorialmente na fibrila-
ção atrial paroxística idiopática em pacientes sem cardio-
patia e que estão em ritmo sinusal quando do início do tra-
tamento. (NE B)
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5. Sotalol administrado ambulatorialmente a pacientes com
discreta ou nenhuma cardiopatia, quando em ritmo sinusal, e
com risco de fibrilação atrial paroxística, se o intervalo QT
corrigido for inferior a 460 ms, os eletrólitos plasmáticos esti-
verem normais e na ausência de fatores de risco pró-arrítmi-
cos associados aos fármacos do grupo III. (NE C)

Classe III
1. A terapêutica antiarrítmica para manutenção do ritmo

sinusal com um fármaco antiarrítmico em pacientes com fato-
res de risco bem definidos para pró-arritmia. (NE A)

2. A terapêutica farmacológica para a manutenção do rit-
mo sinusal em pacientes com doença do nó sinusal avançada
ou disfunção da condução atrioventricular significativa, a
menos que os pacientes tenham suporte de um marcapasso
artificial. (NE C)

NOVOS ANTIARRÍTMICOS PARA O TRATAMENTO

DA FIBRILAÇÃO ATRIAL

De acordo com a premente necessidade já abordada ante-
riormente, o progressivo conhecimento da complexa fisiopato-
logia que envolve a fibrilação atrial tem resultado em uma
nova abordagem farmacológica, baseada no desenvolvimen-
to de medicações com atuação seletiva em nível atrial. Daí sur-
gem as drogas que estão em fase de estudos clínicos ou pré-
clínicos, com ação sobre canais iônicos especificamente
atriais. Busca-se, dessa maneira, o aperfeiçoamento das dro-
gas antiarrítmicas tradicionais (classes I e III), visando: dimi-
nuição de efeitos pró-arrítmicos ventriculares, diminuição da
toxicidade extracardíaca, melhora da tolerabilidade e manu-
tenção ou incremento da atividade antiarrítmica.6

Dentro dessa perspectiva, surge como grande promessa
o grupo de drogas análogas da amiodarona, tendo como seu
principal representante a dronedarona, que, dentro em breve,
deverá estar disponível comercialmente em nosso País. Ou-
tras drogas promissoras estão em fases preliminares de estu-
do, tais como vernakalant, ranolazina, AZD7009, AVE0118,
dentre outras. Cada qual será abordada especificamente nos
parágrafos que se seguem.6,9

Na manutenção do ritmo sinusal, também se tem dado
muita importância às alterações estruturais que ocorrem em
nível atrial, especificamente a cadeia de eventos que leva à
fibrose, que, por si só, constitui substrato para a ocorrência
de fibrilação atrial. Atuando sobre os fatores que levam a
essa fibrose atrial, por exemplo, hipertensão, coronariopatia e
insuficiência cardíaca, pode-se prevenir a recorrência da ar-
ritmia.6,9,10

Para prevenção dessas alterações estruturais atriais, mere-
ce destaque o conceito de terapia adjuvante de manutenção

do ritmo sinusal. Fazem parte desse arsenal terapêutico: blo-
queio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, estatinas
e ômega 3. Também será dado enfoque específico a cada uma
das terapias adjuvantes no decorrer deste capítulo.6,9-11

Dronedarona
Trata-se de um derivado não-iodado da amiodarona desen-

volvido com o intuito de, comparativamente à primeira, encur-
tar a meia-vida plasmática, tornar menos lipossolúvel e dimi-
nuir a toxicidade extracardíaca. Tal como a amiodarona, o me-
canismo de ação envolve efeitos das quatro classes de Vau-
ghan-Williams (bloqueador de múltiplos canais iônicos) e pro-
priedades antiadrenérgicas, resultando em redução da fre-
quência cardíaca, prolongamento do potencial de ação e da
refratariedade, com baixo risco de torsade de pointes.6,12

A farmacocinética da dronedarona demonstra boa absor-
ção após administração oral. Se ingerida com alimentos, espe-
cificamente comida gordurosa, há aumento de duas a três
vezes nas concentrações séricas da droga. O pico plasmático
é atingido entre 3 e 6 horas e alcança estado de equilíbrio
após 4 a 8 dias de ingestão de 800 mg diários (divididos em
duas doses). Por ser menos lipossolúvel, em função da retira-
da de grupamentos de iodo de sua estrutura a meia-vida plas-
mática foi reduzida para 24 horas.6,12

O metabolismo ocorre principalmente pelo sistema do ci-
tocromo P450, especificamente CYP3A4, podendo, portanto,
haver interações com drogas indutoras ou inibidoras desse
sistema. A eliminação é principalmente pelas fezes (84%) e
apenas 6% são eliminados pelos rins.6,12

A droga tem a propriedade de penetrar a barreira hemato-
encefálica e a placenta e é excretada no leite materno. É con-
traindicada durante a gravidez, sendo considerada teratogê-
nica, e também durante a amamentação.12

As contraindicações estendem-se aos portadores de insu-
ficiência hepática grave e insuficiência cardíaca de classes
funcionais III e IV (NYHA). Não há necessidade de ajuste de
dose para pacientes portadores de insuficiência renal; entre-
tanto, a droga pode aumentar a creatinina sérica de forma não
clinicamente significante.6,12

Os estudos duplo-cegos, placebo-controlados, da drone-
darona foram: DAFNE13, EURIDIS/ADONIS (protocolos idên-
ticos aplicados na Europa e EUA-Austrália)14, ERATO15,
ANDROMEDA16, ATHENA17,18 e DIONYSOS6,12.

No estudo DAFNE13, ficou estabelecido que a dose ótima
para tratamento com a dronedarona é de 400 mg, duas vezes
por dia.

Quanto à eficácia da droga, os estudos EURIDIS e ADONIS14

demonstraram que o tempo médio para recorrência da fibrilação
atrial foi significantemente maior no grupo dronedarona que
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no grupo placebo (tratamento convencional para fibrilação
atrial). Também houve demonstração de diminuição da fre-
quência ventricular durante as recorrências da arritmia.

No quesito controle de frequência ventricular com drone-
darona durante fibrilação atrial, o estudo ERATO15 demons-
trou redução significativa da frequência ventricular no re-
pouso e mais acentuadamente no exercício, sem prejudicar
significativamente a tolerância ao exercício. Nesse estudo,
demonstrou-se também que a droga pode ser utilizada em
associação ao já bem conhecido arsenal de drogas que atuam
para diminuição da resposta ventricular.

O estudo ANDROMEDA16 foi desenvolvido para avaliar
sobrevida e melhora de morbidade com o uso de dronedaro-
na em pacientes internados por insuficiência cardíaca mode-
rada ou grave e disfunção ventricular esquerda (fração de
ejeção do ventrículo esquerdo < 35%). Houve interrupção
precoce do estudo por ter havido aumento de mortalidade atri-
buída à piora da insuficiência cardíaca no grupo dronedaro-
na, ainda que de forma não estatisticamente significante. Foi
a partir desse trabalho que se estabeleceu a contraindicação
da droga para pacientes em classes funcionais III e IV de
insuficiência cardíaca.

Outro estudo de eficácia, o ATHENA17,18, envolvendo o maior
número de pacientes (n = 4.628), incluiu sujeitos com alto
risco cardiovascular, com pelo menos uma das seguintes ca-
racterísticas: idade > 70 anos, fração de ejeção do ventrículo
esquerdo < 40% ou acidente vascular cerebral/acidente isqu-
êmico transitório prévio. O desfecho primário foi a primeira
hospitalização decorrente de eventos cardiovasculares ou
morte. O tempo médio de seguimento foi de 21 meses. Houve
redução significativa do desfecho primário por parte da dro-
nedarona.2 Também foi observada redução significativa da
mortalidade arrítmica (desfecho secundário). O tempo para
recorrência de fibrilação ou flutter atrial foi significativamente
aumentado pela dronedarona.

A eficácia e a segurança da dronedarona foram compara-
das com a amiodarona na manutenção do ritmo sinusal em
portadores de fibrilação atrial, no estudo DIONYSOS. As análi-
ses preliminares revelaram que a recorrência da arritmia no
grupo dronedarona foi maior que no grupo amiodarona. Por
outro lado, houve maior taxa de interrupção do tratamento no
grupo amiodarona.6,12

Não se pode tecer conclusões sobre segurança e eficácia
comparativa das drogas amiodarona e dronedarona, a longo
prazo, pelo curto tempo de seguimento dos pacientes do es-
tudo DIONYSOS, ainda não publicado. Entretanto, as informa-
ções até agora disponíveis sugerem maior tolerância e menor
eficácia da dronedarona quando comparada à amiodarona.6,12

Segundo Piccini et al.19, para cada mil pacientes tratados
com dronedarona haveria 228 recorrências a mais de fibrila-
ção atrial, à custa de 9,6 menos mortes e 62 eventos adversos
a menos, comparativamente à amiodarona.

Com base em meta-análise20 dos estudos ERATO, DAF-
NE, EURIDIS, ADONIS e ATHENA, contabilizando 6.157 pa-
cientes com fibrilação ou flutter atrial, permite-se dizer que a
dronedarona poder ser utilizada para controle do ritmo e da
frequência ventricular, além de reduzir as admissões hospita-
lares por causas cardiovasculares e mortalidade cardiovas-
cular. Há também indícios de redução de risco de acidente
vascular cerebral com a dronedarona.21

Da aplicação clínica da dronedarona nos grandes estu-
dos citados anteriormente, os efeitos colaterais mais relata-
dos, comparativamente ao placebo, são: gastrointestinais (diar-
reia, náuseas e vômitos), cutâneos (rash) e elevação da creati-
nina por inibição da secreção tubular renal. O risco pró-ar-
rítmico é baixo, tendo sido relatado apenas um caso de torsa-
de de pointes em todos os estudos realizados.6,12

A dronedarona foi aprovada pelo FDA, em 2009, para ma-
nutenção do ritmo sinusal em pacientes com fibrilação atrial
ou flutter atrial com fração de ejeção > 35%. A European Medi-
cines Agency (EMEA) também já aprovou a droga para manu-
tenção do ritmo sinusal e controle de frequência ventricular.6

Em estudos preliminares, estão sendo testados outros dois
análogos da amiodarona. O primeiro é o celivarone, outro
derivado não-iodado, que compartilha das mesmas proprieda-
des eletrofisiológicas e hemodinâmicas da dronedarona. O
segundo é o budiodarone, derivado iodado que está sendo
avaliado quanto a sua capacidade de reversão da fibrilação
atrial em portadores de marca-passo.6,9

Vernakalant
Vernakalant6,9 é droga de atuação seletiva atrial que está

em fase mais avançada de investigação. Sua ação ocorre em
canais de sódio e de potássio, agindo preferencialmente em
subtipos desses canais iônicos, em nível atrial.

A primeira formulação do vernakalant foi desenvolvida
para uso endovenoso para reversão da fibrilação atrial de
início recente (entre 3 horas e 45 dias), com pouca ou nenhu-
ma eficácia para reversão de flutter atrial. A dose preconizada
é de 3 mg/kg, seguida de 2 mg/kg após 15 minutos em caso de
não reversão do ritmo.

A meia-vida plasmática da droga é curta, de apenas duas
horas. A formulação oral, de liberação lenta, visa à manuten-
ção do ritmo sinusal e está em fase de desenvolvimento.

Os estudos clínicos de fases II ou III, que estudaram a
eficácia da droga, foram: CRAFT, ACT I, ACT II e ACT III.
Demonstrou-se boa eficácia na reversão para ritmo sinusal
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quando comparada ao placebo (50% vs. 0-10%, respectiva-
mente), especificamente na fibrilação atrial iniciada entre 3
horas e 7 dias. Ainda não foram publicados trabalhos compa-
rativos com outras drogas antiarrítmicas.

O perfil de segurança demonstrou efeitos adversos raros e
leves. Não houve prolongamento de QT ou torsade de pointes.

Dessa forma, o vernakalant parece ser efetivo e seguro para
conversão aguda da fibrilação atrial. No momento, resulta-
dos preliminares de estudo fase II demonstram que a droga,
em formulação oral, pode ser boa também para manutenção
do ritmo sinusal.

Em termos de liberação do uso comercial, a droga já foi
recomendada para liberação pelo FDA, nos Estados Unidos,
para reversão de fibrilação atrial de início recente.

Ranolazina
A ranolazina6 é uma droga com propriedades antiangino-

sas utilizada na angina estável. Atua também de forma seleti-
va em nível atrial, por meio do bloqueio de canais de sódio. A
atuação na fibrilação atrial foi verificada no estudo MERLIN-
TIMI 3622, trabalho desenhado para avaliação de eventuais
arritmias associadas ao uso dessa medicação em pacientes
internados por síndrome coronária aguda sem supra-
desnivelamento do segmento ST. Pequenos estudos demons-
traram a eficácia da ranolazina para reversão da fibrilação atrial
e manutenção do ritmo sinusal. Grandes estudos estão em an-
damento para tentar comprovar a eficácia da droga.

TERAPIAS ADJUVANTES PARA MANUTENÇÃO

DO RITMO SINUSAL

Bloqueio do sistema renina-angiotensina
A história natural da fibrilação atrial, conforme previa-

mente mencionado, demonstra o progressivo processo de
remodelamento estrutural, por meio de dilatação e fibrose atrial,
além de remodelamento elétrico, manifestado pela diminui-
ção da refratariedade atrial.6,9,10

Nota-se o aumento da expressão de receptor tipo 1 da
angiotensina II e enzima conversora de angiotensina nos átrios
de portadores de fibrilação atrial de longa duração. Há correla-
ção da presença da angiotensina II com o remodelamento
estrutural e correlação da presença dos receptores tipo I da
angiotensina II com inibição de correntes de potássio, des-
coberta mais recentemente, com possível envolvimento na
fisiopatologia da fibrilação atrial.10

Em modelo animal, o bloqueio do sistema renina-angioten-
sina demonstrou benefício nos remodelamentos estrutural e
elétrico. Nos testes com humanos, entretanto, os trabalhos
demonstraram heterogeneidade, no que tange especificamen-
te à prevenção da fibrilação atrial.

Dessa forma, foi realizada uma meta-análise10, baseada em
23 estudos randomizados e controlados, contabilizando 87.048
pacientes. Essa meta-análise demonstrou benefícios da inibi-
ção do sistema renina-angiotensina, por meio de inibidores
da enzima conversora da angiotensina ou de bloqueadores
dos receptores da angiotensina, tanto para prevenção primá-
ria como para prevenção secundária da fibrilação atrial. Na
prevenção primária, os maiores benefícios foram observados
nos portadores de hipertrofia ventricular esquerda e insuficiên-
cia cardíaca. Na prevenção secundária, os estudos foram ho-
mogêneos na demonstração de benefícios, principalmente
quando da associação do bloqueio do sistema renina-angio-
tensina com amiodarona.

Há, porém, algumas controvérsias sobre o assunto, basea-
das em dois estudos mais recentes (GISSI-AF23 e ACTIVE-I),
que falharam em demonstrar os benefícios do bloqueio do sis-
tema renina-angiotensina na prevenção da fibrilação atrial.

Outro foco de terapia adjuvante potencial, relacionado ao
sistema renina-angiotensina, é a observação de que há maior
concentração de aldosterona plasmática e expressão de recep-
tores atriais de aldosterona nos portadores de fibrilação atrial.
Daí esse ser um alvo terapêutico a ser explorado.

Estatinas
O fato de a inflamação ser um dos pontos principais na

patogênese da fibrilação atrial torna este um potencial alvo
para prevenção da arritmia.

Em artigo de revisão de Adam et al.24 sobre prevenção da
fibrilação atrial com o uso de estatinas, foram apontados os
principais efeitos desse grupo de drogas no átrio esquerdo:

– melhora da função endotelial, por meio de maior biodis-
ponibilidade de óxido nítrico;

– efeitos antioxidantes, por meio da diminuição da liberação
de radicais livres de oxigênio e inibição da NADPH-oxidase;

– propriedades anti-inflamatórias, por meio da diminui-
ção de citocinas pró-inflamatórias (TNFα, IL-1, IL-6) e dimi-
nuição da proteína C-reativa ultrassensível;

– redução de ativação neuro-hormonal por inibição de
receptores de angiotensina 1.

Os estudos clínicos e experimentais de prevenção de fibri-
lação atrial com estatinas apontam para efeitos benéficos des-
se grupo de drogas, especificamente em pacientes no pós-ope-
ratório de cirurgia cardíaca.25

A partir de análise post hoc do estudo AFFIRM, comparan-
do-se os pacientes que estavam em uso de estatina (n = 913)
com os que não estavam (n = 3.147), foram estabelecidos os
seguintes desfechos: mortalidade por todas as causas, mor-
talidade cardiovascular e acidente vascular cerebral.11 Os re-
sultados desse trabalho demonstraram que o uso de estati-
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nas esteve significativamente associado a melhora nos três
desfechos. Apesar das limitações de um estudo de análise
retrospectiva, o conjunto de evidências até agora criadas de-
monstra papel promissor para o uso de estatinas na preven-
ção da fibrilação atrial.

Ácido graxo ômega 3 (óleo de peixe)
O óleo de peixe apresenta, assim como as estatinas, pro-

priedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Entretanto, aná-
lises epidemiológicas demonstram resultados conflitantes en-
tre consumo de peixe e incidência de fibrilação atrial. São ne-
cessárias evidências mais consistentes que demonstrem a
prevenção da arritmia por meio do uso de ômega 3.6,9

CONCLUSÃO

A fibrilação atrial é uma entidade de difícil tratamento. No
terreno da terapia farmacológica, a droga antiarrítmica ideal
para tratamento da fibrilação atrial deveria de modo seguro e
efetivo terminar e prevenir a recorrência de arritmia, em pacien-
tes com ou sem cardiopatia estrutural. Essa droga também
não exerceria efeito inotrópico negativo ou interferiria com
profilaxia tromboembólica e ainda promoveria controle de fre-
quência cardíaca (bloqueio atrioventricular nodal) nas even-
tuais recorrências. As drogas antiarrítmicas tradicionalmente
utilizadas, infelizmente, por motivos distintos, não preenchem
esses critérios. A nova geração de fármacos antiarrítmicos em
desenvolvimento promete tentar elevar ou, pelo menos, man-
ter a eficácia dos atuais antiarrítmicos, porém com menor toxi-
cidade cardíaca e extracardíaca.4

A dronedarona é a droga dessa nova geração mais próxima
de ser liberada para uso comercial em nosso País. Constitui-se
em droga promissora com impacto na redução das internações
hospitalares (por eventos cardiovasculares e óbito) e na dimi-
nuição de efeitos colaterais, apesar de apresentar menor eficá-
cia que a amiodarona na manutenção do ritmo sinusal.

Não somente os antiarrítmicos, mas também as terapias
adjuvantes ganham espaço na tentativa de prevenir essa ar-
ritmia de alta complexidade fisiopatológica. Nesse contexto,
as drogas bloqueadoras do sistema renina-angiotensina (ini-
bidores da enzima conversora da angiotensina e bloqueado-
res dos receptores de angiotensina) e as estatinas parecem
atuar favoravelmente para a manutenção do ritmo sinusal.

A perspectiva futura é de que haverá sempre espaço para
a terapia farmacológica na prevenção da fibrilação atrial, a
despeito do aprimoramento das técnicas de ablação.
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ANTICOAGULATION AND PLATELET ANTIAGGREGATION IN

PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION: PAST, PRESENT AND FUTURE

Prevention of stroke and systemic embolism is a paradigm in
the management of atrial fibrillation. Although warfarin is the
most used anticoagulant in patients with atrial fibrillation, it
has significant limitations which have not enabled its appro-
priate use in the prophylaxis of stroke in eligible patients. Con-
sequently, there are many ongoing studies to find an alter-
native to warfarin. Recently, the RE-LY trial demonstrated that
dabigatran (a new oral direct thrombin inhibitor) is a well to-
lerated and effective alternative to warfarin for patients with
chronic atrial fibrillation and at least one additional risk factor
for stroke. However, dabigratran has some drawbacks and
therefore, multiple therapeutic options may be required to
meet the needs of a rapidly growing and diverse atrial fibril-
lation patient population. Oral direct Xa factor inhibitors are
potentially well tolerated and effective replacements for war-
farin. These agents do not require cofactors and offer selective
inhibition at a critical step of amplification in the coagulation
cascade. Several agents of this new class of anticoagulants
are currently undergoing phase I, II, and III trials. Early results
suggest that these novel anticoagulants have favorable phar-
macokinetic and pharmacodynamic profiles and do not require
therapeutic monitoring. Two oral direct Xa factor inhibitors
are emerging from phase II trials (betrixaban and YM150) and
three are being evaluated in phase III trials (apixaban, edoxa-
ban, and rivaroxaban) for the prevention of stroke and syste-
mic embolism in patients with atrial fibrillation. Phase III trials
of apixaban and rivaroxaban have concluded enrollment and
are in the follow-up phase. Given the growing population of
patients with atrial fibrillation, there is a great interest in fin-
ding new therapies for oral anticoagulation. Oral direct Xa

A prevenção de acidente vascular cerebral e embolia sistêmica
é um paradigma no tratamento da fibrilação atrial. Embora a
varfarina seja o anticoagulante oral mais utilizado na prática
clínica em pacientes com fibrilação atrial, esse medicamento
apresenta significantes limitações que impedem seu uso apro-
priado na profilaxia do acidente vascular cerebral em pacien-
tes elegíveis para tal. Consequentemente, muitos estudos
estão em andamento para se encontrar uma alternativa à var-
farina. Recentemente, o estudo RE-LY demonstrou que o da-
bigatran (um novo anticoagulante oral da classe dos inibidores
diretos da trombina) é bem tolerado e é uma alternativa efe-
tiva à varfarina para pacientes com fibrilação atrial crônica e
pelo menos um fator de risco adicional para acidente vascular
cerebral. Porém como o dabigatran apresenta alguns incon-
venientes, múltiplas escolhas terapêuticas talvez sejam ne-
cessárias para suprir as necessidades de uma crescente e
diversa população com fibrilação atrial. Os inibidores orais e
diretos do fator Xa são potencialmente bem tolerados e subs-
titutos efetivos para a varfarina. Esses agentes não necessi-
tam de cofatores para sua ação e oferecem inibição seletiva
em etapa crítica da amplificação na cascata de coagulação.
Vários agentes dessa nova classe de anticoagulantes estão
atualmente em desenvolvimento em estudos fase I, fase II e
fase III. Resultados recentes demonstraram que esses anti-
coagulantes têm perfis farmacocinéticos e farmacodinâmicos
favoráveis sem necessidade de monitorização terapêutica.
Dois agentes inibidores orais e diretos do fator Xa estão sur-
gindo a partir de estudos fase II (betrixaban e YM150) e 3
estão sendo avaliados em estudos fase III (apixaban, edoxa-
ban, e rivaroxiban) para a prevenção de acidente vascular
cerebral e embolia sistêmica em pacientes com fibrilação atrial.
Os estudos fase III de apixaban e rivaroxaban encerraram o
recrutamento de pacientes e estão agora em fase de segui-
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A fibrilação atrial é a arritmia sustentada mais comum
encontrada na prática clínica.1 Estima-se que 2,2 mi-
lhões de pessoas nos Estados Unidos e 4,5 milhões

de pessoas na União Europeia possuem fibrilação atrial. Apro-
ximadamente um terço das hospitalizações relacionadas a dis-
túrbios do ritmo cardíaco tem relação com a fibrilação atrial,
com aumento de 60% desse tipo de admissão hospitalar nos
últimos 20 anos. Isso pode ser justificado pelo envelheci-
mento populacional, pelo aumento da prevalência de doen-
ças crônicas cardiovasculares e pelo maior número de diag-
nósticos por meio da monitorização eletrocardiográfica am-
bulatorial. A prevalência da fibrilação atrial está em torno de
0,4% a 1% da população geral e aumenta com o envelheci-
mento. Ao longo da última década, a prevalência de fibrilação
atrial em pacientes idosos dobrou, de modo que 6% a 7% das
pessoas com mais de 65 anos de idade são portadoras de
fibrilação atrial.2 Projeções demonstram que mais de 12 mi-
lhões de pessoas terão fibrilação atrial no ano de 2050, levan-
do-se em consideração o fator envelhecimento. Se não consi-
derarmos o fator idade, os números serão ainda maiores, po-
dendo chegar a 16 milhões de pessoas com fibrilação atrial
(Figura 1).

Essa arritmia comum é associada a alta morbidade e mor-
talidade, e os pacientes apresentam redução da qualidade de
vida, maior risco de desenvolvimento de insuficiência cardía-
ca ou disfunção cognitiva, e aumento da mortalidade.3-5 Além
desses riscos, pacientes com fibrilação atrial têm cinco vezes
maior risco de acidente vascular cerebral, o desfecho clínico
mais temido nessa população e considerado a maior morbida-
de relacionada à fibrilação atrial. Estima-se que até 25% de
todos os acidentes vasculares cerebrais nos idosos são asso-
ciados com a presença de fibrilação atrial.6 Além disso, os
pacientes com acidente vascular cerebral e fibrilação atrial
apresentam o dobro de risco de permanecer acamados e maior
mortalidade quando comparados com aqueles com acidentes
vasculares cerebrais não embólicos.7-9 Não causa surpresa o
fato de os acidentes vasculares cerebrais relacionados à pre-

sença de fibrilação atrial estarem associados a significativo
ônus econômico, custando cerca de 8 bilhões de dólares anual-
mente ao serviço de saúde norte-americano.10

ANTICOAGULAÇÃO NA FIBRILAÇÃO ATRIAL

Antagonistas da vitamina K são altamente eficazes para a
prevenção de acidente vascular cerebral em pacientes com
fibrilação atrial não-valvar. Esses compostos criam um efeito
anticoagulante, inibindo a gama-carboxilação dos fatores
dependentes da vitamina K (II, VII, IX e X).11 Em uma meta-
análise de 29 ensaios clínicos randomizados, incluindo mais
de 28 mil doentes com fibrilação atrial não-valvar, a varfari-
na associou-se a redução do risco relativo de acidente vas-
cular cerebral de 64% [intervalo de confiança de 95% (IC 95%)
49-74] em relação ao placebo. Um fato relevante é que a tera-
pia com varfarina foi associada a redução do risco relativo de
mortalidade por todas as causas de 26% (IC 95% 3-34).12 Des-
se modo, a anticoagulação de pacientes com fibrilação atrial
para prevenção de acidente vascular cerebral é um dos pila-

mento. Em decorrência do crescimento da população de pa-
cientes com fibrilação atrial, há grande interesse em se en-
contrar novas opções terapêuticas para se anticoagular efeti-
va e seguramente esses pacientes. Os inibidores orais e dire-
tos do fator Xa, juntamente com os inibidores orais e direto
de trombina, talvez possam oferecer diversas alternativas pro-
missoras ao uso da efetiva porém antiga e limitada terapia
com varfarina.
Descritores: Anticoagulantes. Agregação plaquetária. Fibri-
lação atrial. Varfarina.

Figura 1. Uso de varfarina em pacientes com fibrilação atrial
e outras condições clínicas.

factor inhibitors along with oral direct thrombin inhibitors
may offer several promising alternatives to warfarin therapy.

Descriptors: Anticoagulants. Platelet aggregation. Atrial
fibrillation. Warfarin.
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res fundamentais do tratamento e manejo clínico dessa arritmia
e deve sempre ser lembrada e considerada uma regra geral.

ANTIAGREGACÃO PLAQUETÁRIA NA FIBRILAÇÃO ATRIAL

O uso de aspirina na prevenção de acidente vascular ce-
rebral em pacientes com fibrilação atrial é menos efetivo que
o uso de varfarina, apresentando redução de risco relativo de
acidente vascular cerebral de 21% quando comparado ao pla-
cebo. Também foi demonstrado que em pacientes com fibrila-
ção atrial a varfarina é mais efetiva e igualmente segura quan-
do comparada ao tratamento com antiplaquetário simples ou
duplo (incluindo terapia antiplaquetária dupla com aspirina
e clopidogrel) para a prevenção de acidente vascular cerebral
e embolia sistêmica.12,13 Em análise de subgrupo do estudo
ACTIVE-W, demonstrou-se que esse beneficio da varfarina
em relação à combinação de aspirina e clopidogrel se limitou
a centros em que o controle do INR (razão normalizada inter-
nacional) foi bom, encontrando-se na faixa terapêutica (entre
2-3) em média 64% do tempo. Em pacientes com baixa qua-
lidade de controle de INR, não houve diferença entre os
grupos varfarina e aspirina mais clopidogrel para a preven-
ção de acidente vascular cerebral; no entanto, o uso de var-
farina nesse grupo associou-se a mais episódios de sangra-
mentos maiores.14 Dessa forma, tanto a qualidade como a
habilidade de se controlar adequadamente o INR de pacien-
tes elegíveis para o uso de anticoagulante oral com varfarina
são elementos fundamentais para a decisão final sobre a me-
lhor terapêutica antitrombótica a ser usada em pacientes com
fibrilação atrial.

O estudo ACTIVE-A testou a combinação de aspirina mais
clopidogrel comparativamente a aspirina mais placebo em
pacientes com fibrilação atrial que não eram candidatos a
terapia com antagonistas da vitamina K.15 A combinação de
clopidogrel mais aspirina demonstrou redução de eventos
isquêmicos maiores, primariamente à custa de redução do
número de acidente vascular cerebral. No entanto, a combi-
nação de antiagregantes plaquetários também se associou a
aumento de sangramentos maiores. Essas taxas de sangra-
mentos foram semelhantes àquelas observadas no grupo de
anticoagulação oral do estudo ACTIVE-W. Além disso, um
aspecto importante do estudo ACTIVE-A é que em 50% dos
pacientes desse estudo a decisão de inelegibilidade para uso
de varfarina foi subjetivamente realizada pelos médicos in-
vestigadores que trataram os pacientes e não pelo protocolo
do estudo. Em somente 23% dos pacientes detectou-se a pre-
sença de um fator de risco relativo para sangramento. Desse
modo, tratando-se mil pacientes com aspirina mais clopido-
grel por três anos temos uma prevenção de 28 acidentes vas-

culares cerebrais e 6 infartos do miocárdio, no entanto a um
custo de 20 eventos de sangramentos maiores, sendo 3 deles
fatais. Desse modo, o julgamento clínico para uso da combi-
nação de antiagregantes em pacientes com fibrilação atrial se
faz realmente necessário e até o momento não se justifica de
maneira rotineira.

À luz desses achados ganham importância os resultados
parciais do estudo AVERROES, ensaio clínico randomizado,
duplo-cego e multicêntrico em que se testou o apixaban, um
novo anticoagulante oral, comparativamente à aspirina em
5.600 pacientes com fibrilação atrial que não eram candidatos
a terapia com antagonistas da vitamina K.16 O estudo, que
finalizou a fase de inclusão de pacientes e que se encontrava
na fase de seguimento, foi recente e precocemente inter-
rompido pela comissão de monitorização de segurança, pela
maior eficácia do apixaban quando comparado à aspirina, a
um custo aceitável de sangramentos. Esses resultados serão
formalmente apresentados no Congresso Europeu de Car-
diologia de 2010, na Suécia. Dessa forma, caminhamos para
uma direção em que a anticoagulação em pacientes com fibri-
lação atrial deve ser a regra. A combinação de antiagregantes,
a menos que se tenham outras indicações clínicas além da
fibrilação atrial, não se faz necessária, não está indicada e
pode até mesmo ser prejudicial.

LIMITAÇÕES AO USO DOS ATUAIS ANTICOAGULANTES ORAIS

Apesar de sua eficácia impressionante, a varfarina e ou-
tros antagonistas da vitamina K cumarínicos (cumatetralil,
femprocumom, dicumarol, tioclomarol) ou não-cumarínicos
(fluindiona, fenindione, clorindione, difenadione) sofrem uma
série de limitações. Antagonistas da vitamina K têm faixa te-
rapêutica estreita e meia-vida longa. As doses desses fárma-
cos podem ser imprevisíveis, em decorrência de fatores gené-
ticos, presença de doenças subjacentes, e fatores ambien-
tais. Doses fixas e consistentes (e efeito terapêutico) da var-
farina também são limitadas pela influência do consumo de
vitamina K na dieta alimentar, o que leva a inúmeras intera-
ções entre droga e alimentos. Além disso, há também muitas
interações entre os antagonistas da vitamina K e outras me-
dicações.17 A monitorização terapêutica com necessidade da
medida do INR pelo menos a cada quatro semanas18 junta-
mente com o acompanhamento por longo prazo é um grave
inconveniente tanto para os pacientes como para médicos e
profissionais da saúde. A falha na prescrição de varfarina em
pacientes elegíveis em diversas condições clínicas é um pro-
blema atual e sério (Figura 2), apesar das claras orientações e
recomendações das diretrizes sobre o uso dos antagonistas
da vitamina K em pacientes com fibrilação atrial e sob risco
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moderado a grave de acidente vascular cerebral.18-25 Por exem-
plo, no sistema público de saúde norte-americano um em cada
três pacientes elegíveis para a terapia de anticoagulação não
recebe varfarina. Em outro registro norte-americano, apenas
65% dos pacientes com insuficiência cardíaca e fibrilação atrial
receberam a prescrição de varfarina na alta hospitalar.17,26 Além
disso, grande parte dos pacientes com fibrilação atrial que
poderiam se beneficiar de varfarina não recebe o tratamento
ou se recusa a tomá-lo ou decide interrompê-lo.

Mesmo quando prescrita, a terapia com varfarina não ne-
cessariamente é ideal. A falta de manutenção do INR na faixa
terapêutica é associada a piores desfechos clínicos. INRs
acima da faixa terapêutica podem resultar em sangramentos
importantes e INRs abaixo da faixa desejável podem levar a
eventos tromboembólicos. Uma recente meta-análise sobre
qualidade no controle de INR demonstrou que a proporção
de tempo na faixa terapêutica foi associada a menores taxas
de hemorragia grave (p = 0,002) e acidente vascular cerebral
(p = 0,01).27 Dados de ensaios clínicos têm demonstrado que,
dentre os pacientes com fibrilação atrial não-valvar que rece-
bem varfarina para a prevenção de acidente vascular cere-
bral, os valores de INR estão dentro da faixa terapêutica em
apenas 65% do tempo.25,28,29 Recentemente, foi relatado que
mais de 20% de eventos tromboembólicos ocorrem durante
períodos em que o INR se encontra abaixo de 2,0.30 Essas
limitações indicam uma real necessidade para novas opções
de terapia anticoagulante que seja eficaz e com boa tolera-
bilidade para prevenção de acidente vascular cerebral em pa-
cientes com fibrilação atrial. Assim, o desenvolvimento de
um novo anticoagulante oral, com propriedades farmacoci-

néticas e farmocodinâmicas previsíveis e favoráveis, míni-
mas interações com outras drogas e alimentos, e ausência da
necessidade de monitorização frequente com subsequentes
ajustes de doses, poderá representar grande avanço no trata-
mento de pacientes com fibrilação atrial.

COMO E QUANDO INDICAR TERAPIA ANTITROMBÓTICA?

O uso da terapia antitrombótica (que inclui anticoagulan-
tes ou antiagregantes plaquetárioss) deve ser a regra em pa-
cientes com fibrilação atrial, com exceção daqueles pacientes
com fibrilação atrial isolada ou que possuam contraindica-
ções para tal tratamento. A decisão sobre como e quando
indicar a terapia antitrombótica é baseada no julgamento clí-
nico, levando-se em consideração o risco de acidente vascu-
lar cerebral e sangramento de cada paciente. A anticoagula-
ção oral é recomendada para pacientes com fibrilação atrial
de qualquer intensidade ou duração que tenham fatores de
risco para eventos embólicos, ou seja, para pacientes de alto
risco. Pacientes sob baixo risco podem ser tratados com aspi-
rina. Quanto aos pacientes sob risco moderado, tanto a anti-
coagulação com varfarina como também o uso de aspirina
são opções aceitáveis, havendo tendência de se indicar an-
ticoagulação oral com varfarina para esse grupo de pacien-
tes, particularmente naqueles com > 75 anos de idade, na
presença de insuficiência cardíaca ou nos casos de diabetes
melito e idade entre 65 e 74 anos.

Os fatores de risco clássicos para acidente vascular cere-
bral e embolia sistêmica em pacientes com fibrilação atrial
não-valvar são acidente vascular cerebral ou ataque isquêmi-
co transitório prévios, diabetes melito, hipertensão arterial,
insuficiência cardíaca e idade avançada (> 75 anos). Esses
são, portanto, os elementos que formam o escore de risco
denominado CHADS

2
, que, apesar de não ser perfeito, é prá-

tico, acurado e bem validado.31 O escore CHADS
2
 fornece

uma estimativa razoável do risco de acidente vascular cere-
bral em pacientes com fibrilação atrial (Figura 3) e também
auxilia a guiar a terapêutica. Uma das principais limitações
desse escore é sua sobreposição com os fatores de risco para
sangramento em pacientes com fibrilação atrial. Em outras
palavras, o escore CHADS

2 
identifica os pacientes sob risco

de acidente vascular cerebral, mas também identifica ao mes-
mo tempo aqueles pacientes sob risco aumentado de sangra-
mento, impossibilitando, portanto, seu uso isolado para a
decisão final sobre a melhor terapia antitrombótica a ser apli-
cada nos pacientes com fibrilação atrial. Esse é um dilema
importante que vivemos na prática clínica e as diretrizes mun-
diais não fazem nenhum tipo de recomendação sobre como
balancear de maneira prática os riscos de acidente vascular

Figura 2. Projeção de pacientes com fibrilação atrial nos Es-
tados Unidos entre 2000 e 2050. FA = fibrilação atrial.
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cerebral e sangramento para a escolha da terapia antitrom-
bótica. Outros fatores de risco para sangramentos que de-
vem ser levados em consideração, juntamente com o escore
CHADS

2
,
 
antes de se decidir pela indicação da terapia anti-

trombótica são:
– doença hepática ou renal;
– uso abusivo de álcool;
– presença de câncer;
– idade > 75 anos;
– redução do número ou da função de plaquetas;
– hipertensão arterial não controlada;
– anemia;
– fatores genéticos;
– risco excessivo de quedas;
– acidente vascular cerebral prévio;
– presença de doença arterial coronária;
– vasculopatias;
– valores de INR acima da faixa terapêutica;
– uso de outros medicamentos antitrombóticos como as-

pirina e/ou clopidogrel; e, principalmente,
– episódios prévios de sangramento.
Tendo em vista esses fatores de risco para acidente vas-

cular cerebral e sangramentos, juntamente com a ideia de que
o uso de terapia antitrombótica deve ser a regra em pacientes
com fibrilação atrial, devemos avaliar caso a caso, individua-
lizando cada paciente para que possamos fazer a melhor es-
colha de tratamento.

As Tabelas 1 e 2 resumem,
segundo as diretrizes americanas
e europeias,31 as atuais indicações
e o modo de terapia antitrombóti-
ca em pacientes com fibrilação
atrial. Deve-se ter em mente que
tais indicações deverão sofrer al-
terações nos próximos três a cin-
co anos, diante dos inúmeros es-
tudos de fibrilação atrial que es-
tão em andamento. Além disso,
espera-se que um novo e melhor
escore de risco possa ser desen-
volvido, em que a discriminação
entre os riscos de acidente vas-
cular cerebral e sangramento pos-
sa ser realizada com maior preci-
são e, assim, possamos decidir
com mais certeza e segurança so-
bre a terapia antitrombótica mais
apropriada a ser utilizada. Espe-

ra-se também que, com os subestudos de biomarcadores (clás-
sicos e não clássicos, como genomas, proteomas, metabolo-
mas, etc.) que estão em desenvolvimento atualmente, fatores
de risco adicionais possam ser identificados e, dessa forma,
utilizando um perfil “clinômico” em que se leve em conside-
ração dados clínicos e também dados de genoma, proteoma e
metaboloma, possamos entender melhor aspectos fisiopato-
lógicos, diagnósticos e principalmente terapêuticos de pa-
cientes com fibrilação atrial.

NOVAS OPÇÕES PARA ANTICOAGULAÇÃO

Os inibidores orais e diretos do fator Xa podem ser uma
alternativa segura e efetiva à varfarina. Esses agentes não
requerem cofatores para sua ação e oferecem inibição sele-
tiva em uma etapa crítica da cascata da coagulação, inibin-
do a formação de trombina, porém não sua atividade.32 Vá-
rios agentes dessa classe estão atualmente em processo de
avaliação por meio de estudos de fases I, II e III. Resultados
preliminares sugerem que esses novos anticoagulantes orais
apresentam perfis farmacocinético e farmacodinâmico favo-
ráveis, com mínima ou nenhuma necessidade de monitoriza-
ção terapêutica.

Dois inibidores diretos de fator Xa estão sendo avaliados
em estudos de fase II (betrixaban e YM150) e três outros
agentes dessa mesma classe encontram-se em estudos de
fase III (apixaban, edoxaban e rivaroxaban), com foco na
prevenção de acidente vascular cerebral e embolia sistêmi-

Figura 3. Risco de acidente vascular cerebral em pacientes com fibrilação atrial sem trata-
mento com anticoagulação oral de acordo com o escore de CHADS

2
. AIT = ataque isquê-

mico transitório; AVC = acidente vascular cerebral; HAS = hipertensão arterial sistêmica;
IC = insuficiência cardíaca.
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Tabela 1 - Escore CHADS
2
 para risco de tromboembo-

lismo na fibrilação atrial*

Parâmetro clínico Pontos

Congestive heart failure (qualquer evento) 1
Hypertension 1
Age > 75 years 1
Diabetes mellitus 1
Secondary prevention 2
(pacientes com acidente vascular cerebral
prévio ou ataque isquêmico transitório;
a maioria dos investigadores inclui também
casos de embolia sistêmica)

* Os termos em inglês foram mantidos para corresponder à
sigla original.

Tabela 2 - Recomendações para terapia antitrombótica em pacientes com fibrilação atrial

Categoria de risco Terapia recomendada

Sem fator de risco Aspirina, 81 mg/dia a 325 mg/dia*
Pelo menos 1 fator de risco leve: Aspirina, 81 mg/dia a 325 mg/dia ou varfarina
- Sexo feminino (RNI 2,0-3,0, meta 2,5)
- Idade de 65 a 74 anos
- Doença arterial coronária
- Tireotoxicose
Somente 1 fator de risco moderado (CHADS

2
 = 1): Aspirina, 81 mg/dia a 325 mg/dia ou varfarina

- Insuficiência cardíaca congestiva (RNI 2,0-3,0, meta 2,5)
- Hipertensão arterial sistêmica
- Idade > 75 anos
- Diabetes melito
Pelo menos 1 fator de risco grave: Varfarina (RNI 2,0-3,0, meta 2,5)
- Acidente vascular cerebral ou ataque isquêmico transitório
- Embolia sistêmica
- Estenose mitral
- Prótese valvar**
Mais de um fator de risco moderado (CHADS

2
 > 1) Varfarina (RNI 2,0-3,0, meta 2,5)

Fibrilação atrial isolada*** Terapia antitrombótica não é recomendada

* Pacientes com fibrilação atrial, mas não isolada.
** Em caso de valva mecânica, então a meta de RNI é maior que 2,5.
*** Pacientes jovens, idade inferior a 60 anos sem doença cardíaca ou fatores de risco para tromboembolismo.

ca em pacientes portadores de fibrilação atrial crônica33-35

(NCT00781391, NCT00938730). Os estudos de fase III de
apixaban e rivaroxaban, envolvendo mais de 30 mil pacientes,
já finalizaram a fase de recrutamento, encontrando-se agora
na fase de seguimento, sendo seus resultados previstos para
os próximos 6 a 12 meses.

Recentemente, o dabigatran (um novo inibidor oral e dire-
to de trombina) demonstrou ser bem tolerado e eficaz como
alternativa à varfarina em pacientes com fibrilação atrial crô-
nica e pelo menos um fator de risco para acidente vascular
cerebral. No estudo RE-LY, ensaio clínico randomizado, aber-
to, multicêntrico e controlado com varfarina, o dabigatran na
dose de 110 mg duas vezes por dia não foi inferior à varfarina
para a prevenção de acidente vascular cerebral e embolia sis-
têmica (risco relativo 0,91, IC 95% 0,74-1,11; p > 0,001 para
inferioridade) e se associou com menos episódios de sangra-
mentos (2,71% vs. 3,36% por ano com varfarina; p = 0,003).34,36

Além disso, dabigatran na dose de 150 mg duas vezes por dia
foi superior à varfarina para a prevenção de acidente vascular
cerebral e embolia sistêmica (risco relativo 0,66, IC 95%
0,53-0,82; p < 0,001 para superioridade), com risco semelhan-
te de sangramento maior (3,11% vs. 3,36% por ano com var-
farina; p = 0,31). Ambas as doses de dabigatran causaram
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significantemente menos sangramentos cerebrais que a var-
farina, porém a dose mais elevada de dabigratan apresentou
mais episódios de sangramento gastrointestinal. Diante des-
ses resultados, pode-se questionar se ainda há necessidade
de alternativas adicionais à varfarina, tais como os inibidores
do fator Xa. O dabigatran, entretanto, apresenta alguns in-
convenientes, como a necessidade de administração da dose
duas vezes por dia, com consequente diminuição da aderên-
cia quando comparado a um regime de dose única diária.37

Pacientes com doença renal crônica (clearance de creati-
nina < 30 ml/min) não são elegíveis para o uso de dabigatran
e foram excluídos do estudo RE-LY, uma vez que aproxima-
damente 80% da excreção do dabigatran se dá pelo rim. Dabi-
gatran não foi associado com hepatotoxicidade assim como o
ximelagatran, mas foi associado a maior número de casos de
dispepsia, o que culminou na descontinuidade anual da dro-
ga em 12% dos pacientes (comparativamente a 6% do grupo
que recebeu varfarina). Finalmente, os pacientes randomi-
zados para dabigatran no RE-LY apresentaram pequeno, po-
rém significante, aumento do risco de infarto agudo do mio-
cárdio (número necessário de pacientes tratados para se ter
um evento adverso de aproximadamente 500).38 A fibrilação
atrial permanece como uma doença altamente heterogênea,
com múltiplos fenótipos e vasta gama de riscos para acidente
vascular cerebral. Pacientes com fibrilação atrial são frequen-
temente idosos e têm uma variedade de comorbidades car-
diovasculares e não-cardiovasculares. O que poderia ser um
bom agente para pacientes com idade avançada e hiperten-
são arterial sistêmica pode não ser uma boa escolha em pa-
cientes com insuficiência cardíaca, função renal alterada e
pontuação de CHADS

2
 maior que 3. Múltiplas escolhas tera-

pêuticas podem ser necessárias para suprir as necessidades
do rápido crescimento de uma diversificada população de
doentes com fibrilação atrial.

DESENVOLVIMENTO DE INIBIDORES ORAIS DO FATOR XA

Atualmente, há múltiplos inibidores orais e diretos do fa-
tor Xa em desenvolvimento. A Tabela 3 ilustra os principais
inibidores do fator Xa que estão sendo atualmente avaliados
em estudos de fases II e III, assim como algumas de suas
características farmacocinéticas e dinâmicas.

CENÁRIO DA PESQUISA CLÍNICA EM FIBRILAÇÃO ATRIAL

A concepção e a execução de grandes ensaios clínicos de
fase III, comparando a terapia de antagonistas da vitamina K
com os antagonistas do fator Xa e inibidores orais e diretos
de trombina, são desafiadores. Acidente vascular cerebral e
embolia sistêmica são complicações devastadoras em pa-

cientes com fibrilação atrial, mas, felizmente, a taxa global
desses eventos é baixa e a varfarina é efetiva quando usada
em pacientes apropriados. Os antiagregantes plaquetários pos-
suem efetividade menor e perfil de segurança semelhante,
devendo, portanto, ser usados com muita cautela nessa po-
pulação com fibrilação atrial e que não tenha doença arterial
coronária. Grandes tamanhos de amostra são necessários para
acumular o número necessário de eventos em ensaios clíni-
cos para que o poder estatístico possa comprovar a não-
inferioridade ou a superioridade em relação à varfarina. Têm
sido motivo de muito debate, em comunidades clínicas e aca-
dêmicas e em órgãos regulatórios, os aspectos positivos e
negativos das diferentes características de desenhos para os
ensaios em andamento, particularmente o fato de ser aberto
ou duplo-cego assim como as opções de margens estatísti-
cas de não-inferioridade que estão sendo utilizadas.39 Os en-
saios de código aberto da varfarina vs. novos anticoagulan-
tes são suscetíveis a fornecer resultados potencialmente mais
representativos na prática clínica do mundo real. Estudos du-
plo-cegos ajudam a evitar viés na comunicação, validação e
interpretação dos eventos. No entanto, essa abordagem acres-
centa considerável custo e complexidade por conta da dis-
tribuição da droga no estudo do tipo duplo-dummy e pelo uso
de maneira cega de um sistema de acompanhamento de INR.
Apesar dos muitos desafios em sua concepção e execução,
grandes ensaios clínicos randomizados são essenciais para
que se atinjam resultados significativos e consistentes, em que
relações de causa-efeito entre o medicamento em estudo e os
desfechos clínicos possam ser estabelecidas. Dessa forma, tais
estudos poderão ajudar o avanço dessa área de pesquisa, per-
mitindo a realização de análises quantitativas para se aprimo-
rar a tomada de decisões. Independentemente dos resultados
dos estudos, essa extensa combinação de resultados permitirá
uma excelente oportunidade para que melhor se compreendam
os aspectos e as nuanças da fibrilação atrial, assim como as
estratégias de tratamento utilizadas em todo o mundo.

Todos esses estudos em andamento trarão importante
contribuição para o cenário médico mundial e oferecerão não
apenas uma mas muitas alternativas à varfarina, aumentando,
assim, as opções terapêuticas para o tratamento desses pa-
cientes de alto risco para eventos isquêmicos.

No entanto, todos esses pacientes participam de ensaios
clínicos em que se sabe que o tratamento e a conduta médica
não refletem o dia a dia, ou seja, o mundo real. Além disso,
pacientes envolvidos em ensaios clínicos são de certa forma
selecionados, não sendo totalmente representativos da prá-
tica médica diária. Dessa forma, mais estudos se fazem ne-
cessários, incluindo registros em que se avaliem pacientes
não selecionados sob todos os espectros de risco para aci-
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dente vascular cerebral. Estudos dessa natureza possibilitam
melhor interpretação dos resultados gerados pelos ensaios
clínicos, pois permitem interpretação mais refinada e a com-
paração entre a população de pacientes do dia a dia e aquela
incluída nos ensaios clínicos. Os registros trarão rica des-
crição de uma população mais geral de pacientes com fibrila-
ção atrial e com risco para acidente vascular cerebral, incluin-
do a maneira como são conduzidos clinicamente assim como
a prevalência e as características de seus desfechos clínicos
na prática médica diária.

CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS EM FIBRILAÇÃO ATRIAL

Médicos e pacientes estão ansiosos por novas opções
para terapia anticoagulante para a fibrilação atrial. O agente

ideal deveria ser mais eficaz na redução de complicações
tromboembólicas, ter menos efeitos colaterais e menos san-
gramentos, e ser mais fácil de manusear que a varfarina. É
provável que o equilíbrio entre esses três fatores seja consi-
derado com base nos resultados individuais de cada um dos
ensaios clínicos. Outras questões fundamentais devem ser
consideradas, a partir de mais resultados dos atuais estudos
que se encontram disponíveis:

1. Podem esses novos anticoagulantes ser utilizados em
combinação com agentes antiplaquetários existentes ou emer-
gentes?

2. Como eles interagem farmacocinética e farmacodinami-
camente com outros medicamentos comumente prescritos em
pacientes com doenças cardiovasculares na prática clínica?

3. Esses medicamentos são custo-efetivos?

Tabela 3 - Inibidores orais e diretos do fator Xa em estudos de fases II e III

Meia- Biodispo-
vida- nibilidade Eliminação (%)

Droga (horas) (%) Renal Hepática Dosagem Avaliação fases II e III

Apixaban 12 50 25 75 2 vezes ARISTOTLE (NCT00412984)
por dia Estudo de fase III, duplo-dummy,

duplo-cego, 5 mg 2 vezes por dia
vs. varfarina (objetivo INR 2-3).

AVERROES (NCT00496769)
2,5 mg 2 vezes por dia vs. aspirina

81-324 mg diariamente, fase III,
duplo-cego.

Betrixaban 20 34 < 5 95 1 vez EXPLORE-Xa (NCT00742859)
por dia Estudo de fase II, duplo-cego, 40 mg,

60 mg ou 80 mg diariamente vs.
varfarina ajustado em dose aberta.

Edoxaban 6-12 100 62 35 1 vez ENGAGE AF-TIMI 48
por dia (NCT00781391)

Estudo de fase III, duplo-cego,
duplo-dummy, avaliando 30 mg e

60 mg uma vez por dia vs. varfarina
(objetivo INR 2-3)

Rivaroxaban 5-9 80 33 67 1 vez ROCKET-AF (NCT00403767)
por dia Estudo de fase III, duplo-dummy,

duplo-cego, 20 mg por dia vs.
varfarina (objetivo INR 2-3)

YM150 18-20 25-82 NR NR 1 ou OPAL-2 (NCT00938730)
2 vezes Estudo de fase II, 6 dosagens
por dia diferentes vs. varfarina aberta
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4. Eles melhoram a qualidade de vida dos pacientes com
fibrilação atrial?

5. Como esses novos agentes se comportam na popula-
ção geral, em um ambiente não selecionado fora dos ensaios
clínicos?

Resumindo, ainda há muito a aprender em relação à fibri-
lação atrial para que possamos aprimorar e refinar o tratamen-
to de nossos pacientes.

CONCLUSÃO

Atualmente, a varfarina é o anticoagulante oral disponí-
vel mais utilizado para a profilaxia de acidentes tromboembó-
licos em pacientes com fibrilação atrial. Esse medicamento,
embora eficaz, está associado a limitações significantes para
o sistema de saúde, profissionais de saúde e pacientes. A
falta de opções para a anticoagulação oral na fibrilação atrial
é particularmente desafiadora, dada a significante hetero-
geneidade que acompanha o envelhecimento da população
com fibrilação atrial. É necessário também o desenvolvimen-
to de um escore de risco mais acurado, que discrimine com
mais precisão os pacientes com fibrilação atrial, levando-se
em consideração os riscos de acidente vascular cerebral e
sangramento, para que, dessa forma, possamos indicar o me-
lhor tratamento antitrombótico assim como acompanhar es-
ses pacientes de maneira mais eficaz.

Com base em estudos de pós-operatório na prevenção de
tromboembolismo venoso, os inibidores orais e diretos do
fator Xa parecem ser terapias eficazes; no entanto, mais estu-
dos são necessários para que se possa definir com maior cer-
teza seus papéis como novas alternativas para o tratamento
de pacientes com fibrilação atrial. O desenvolvimento de múl-
tiplas terapias alternativas aos antagonistas da vitamina K é
um importante passo no avanço nesse campo de pesquisa. O
potencial para alterar a maneira como anticoagulamos nos-
sos pacientes e melhorar os desfechos da população com
fibrilação atrial deve ser uma forte motivação para continuar-
mos o esforço necessário para completar os ensaios clínicos
que estão em andamento.
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A fibrilação atrial e a insuficiência cardíaca congestiva têm
sido consideradas as novas epidemias entre as doenças car-
diovasculares. Ambas são responsáveis por substancial custo
econômico, morbidade e mortalidade. Essas condições afe-
tam desproporcionalmente os idosos, dobrando sua incidên-
cia a cada década de vida. Portanto, o volume dessa associa-
ção deve aumentar com o progressivo envelhecimento da popu-
lação. Na insuficiência cardíaca surgem condições fisiopa-
tológicas que predispõem ao desenvolvimento de fibrilação
atrial, e a fibrilação atrial, por si, afeta negativamente o compor-
tamento hemodinâmico dos pacientes com insuficiência cardía-
ca congestiva pela perda da contribuição da sístole atrial, a
redução do desempenho da contração ventricular em decor-
rência da irregularidade do ciclo cardíaco e do desenvolvimen-
to de disfunção ventricular pela frequência cardíaca elevada.
A otimização do tratamento da insuficiência cardíaca, ao lado
da prevenção das complicações embólicas e do controle da fre-
quência cardíaca, são os objetivos do tratamento dos pacien-
tes com essas associações. A manutenção do ritmo sinusal com
fármacos antiarrítmicos, com ablação cirúrgica ou com abla-
ção por cateter pode trazer benefício clínico em casos sele-
cionados. A indução de bloqueio atrioventricular total e o
implante de marca-passo com estimulação biventricular são al-
ternativas satisfatórias para os casos de difícil controle clínico.
Descritores: Fibrilação atrial/terapia. Insuficiência cardíaca/te-
rapia. Cardiomiopatias/terapia. Inibidores da enzima conver-
sora da angiotensina. Ablação por cateter.

ADVANCES OF THE TREATMENT OF ATRIAL FIBRILLATION

IN HEART FAILURE AND CARDIOMYOPATHIES

Atrial fibrillation and congestive heart failure have been con-
sidered new epidemics among cardiovascular diseases. Both
are responsible for substantial economic cost, morbidity and
mortality. These conditions disproportionally affect the el-
derly, doubling its incidence every decade of life. Therefore,
this association is likely to increase with the progressive aging
of the population. Pathophysiological conditions predispo-
sing the development of atrial fibrillation are observed in heart
failure, and atrial fibrillation in turn has a negative impact on
the hemodynamic profile of congestive heart failure patients
due to the loss of the contribution of atrial systole and the
reduction of ventricular performance due to the irregularity
of the cardiac cycle and the development of ventricular dys-
function due to increased heart rate. The optimization of the
treatment of heart failure, along with the prevention of embolic
complications and heart rate control are the treatment goals
for patients with these associations. The maintenance of sinus
rhythm by antiarrhythmic drugs, surgical or catheter ablation
may be clinically beneficial in selected cases. The induction of
complete atrioventricular block and biventricular pacing are
satisfactory alternatives for cases of difficult clinical control.

Descriptors: Atrial fibrillation/therapy. Heart failure/therapy.
Cardiomyopathies/therapy. Angiotensin-converting enzyme
inhibitors. Catheter ablation.
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Afibrilação atrial e a insuficiência cardíaca são condi-
ções clínicas que interagem entre si, sendo comumen-
te consideradas “vias de dois sentidos”. A fibrilação

atrial pode ocasionar graus variáveis de insuficiência cardía-
ca, desde sintomas clínicos (aparecimento ou piora de dispneia,
por exemplo) até remodelamento adverso do ventrículo es-
querdo, quase sempre secundários a uma frequência cardía-
ca média elevada (taquicardiomiopatia). Por outro lado, em
pacientes com insuficiência cardíaca, o aparecimento da fibrila-
ção atrial quase sempre implica piora da qualidade de vida,
muitas vezes denotando progressão clínica desfavorável, como
a fibrilação atrial no contexto de uma cardiomiopatia hiper-
trófica. À medida que o envelhecimento da população mundial
aumenta, especialmente nos países mais desenvolvidos e
emergentes, o problema “fibrilação atrial” também aumenta,
já que pode ser considerado o preço pago pela melhora da
sobrevida dos pacientes hipertensos, coronariopatas, valvo-
patas ou portadores de outras cardiopatias. Serão discutidas
neste artigo as principais considerações e implicações da fibri-
lação atrial na insuficiência cardíaca, e será feita uma análise
crítica do tratamento atual e dos principais avanços na área
que envolve insuficiência cardíaca e fibrilação atrial.

FIBRILAÇÃO ATRIAL E INSUFICIÊNCIA CARDÍACA:
VIA DE DOIS SENTIDOS

A insuficiência cardíaca congestiva é uma crescente doen-
ça cardiovascular que afeta 15 a 20 milhões de pessoas em
todo o mundo. Aproximadamente dois terços dos pacientes
com insuficiência cardíaca têm mais de 65 anos de idade e
estão mais propensos ao desenvolvimento de fibrilação atrial
e suas complicações associadas. Segundo o estudo de Fra-
mingham, a insuficiência cardíaca congestiva aumenta o ris-
co de fibrilação atrial em torno de 4,5 vezes nos homens e de
5,9 vezes nas mulheres.1 Por outro lado, a insuficiência cardía-
ca diastólica, muito comum em idosos, com o aumento secun-
dário da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, pode
ocasionar o remodelamento atrial, com consequente implica-
ção de maior risco de até 5,26 vezes no desenvolvimento de
fibrilação atrial, quando comparado com indivíduos com fun-
ção diastólica normal.2 Já os pacientes com insuficiência car-
díaca diastólica têm a mesma prevalência de fibrilação atrial
que os com insuficiência cardíaca sistólica. O estudo Euro-
Heart Failure Survey3, conduzido em 24 países europeus,
documentou que até 45% dos pacientes com insuficiência car-
díaca congestiva podem apresentar fibrilação atrial de modo in-
termitente ou já estabelecida. A prevalência da fibrilação atrial
também depende da gravidade da cardiopatia de base, variando
de 10% a 20% na insuficiência cardíaca congestiva leve a mo-
derada até 50% na insuficiência cardíaca congestiva avançada.4

Por exemplo, no estudo CHF-STAT a prevalência de fibrilação
atrial na população com insuficiência cardíaca congestiva foi de
cerca de 15%, ao passo que nos estudos com maior gravidade
de classe funcional da New York Heart Association (NYHA
III-IV), como os estudos GESICA e CONSENSUS, a prevalência
esteve em torno de 30% e 50%, respectivamente.4

O outro lado da moeda refere-se aos pacientes que desen-
volvem inicialmente fibrilação atrial e evoluem posteriormen-
te para insuficiência cardíaca congestiva (taquicardiomiopa-
tia). Quase sempre esses pacientes apresentam fibrilação atrial
nas formas persistente e permanente, porém encontram-se
mal controlados quanto à frequência ventricular, seja por refra-
tariedade aos fármacos bloqueadores da condução atrioven-
tricular seja por recorrências assintomáticas frequentes, ape-
sar do uso de drogas antiarrítmicas. O melhor controle da res-
posta ventricular ou do ritmo cardíaco, incluindo terapêuti-
cas invasivas, como a ablação por radiofrequência e o implan-
te de dispositivos cardíacos eletrônicos, pode levar ao remo-
delamento cardíaco reverso.

FIBRILAÇÃO ATRIAL, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

E IMPLICAÇÕES NOS DESFECHOS CLÍNICOS

Apesar de a fibrilação atrial ser um fator de risco indepen-
dente já conhecido que contribui para o aumento da mortali-
dade na insuficiência cardíaca congestiva5,6, ainda não está
bem estabelecido se em pacientes com insuficiência cardíaca
congestiva os principais desfechos clínicos (por exemplo,
mortalidade geral e cardíaca) são reduzidos na estratégia de
controle de ritmo. O estudo AF-CHF7, que recrutou 1.376 pa-
cientes com insuficiência cardíaca congestiva, comparou a
estratégia de controle de ritmo (682 pacientes) com a estraté-
gia de controle da frequência (694 pacientes) por um segui-
mento médio de 37 meses. Ao final do estudo, a estratégia de
controle do ritmo não ofereceu vantagens em relação à de
frequência cardíaca para reduzir mortalidade por causas cardio-
vasculares (27% no controle de ritmo vs. 25% no controle de
frequência; p = NS). Um dos principais questionamentos des-
se estudo foi a baixa taxa de utilização de procedimentos de
intervenção (ablação por radiofrequência e/ou dispositivos
eletrônicos), sendo basicamente um estudo clínico, porém
mais compatível como o mundo real do universo de pacientes
com fibrilação atrial. Outra crítica seria o fato de que a estraté-
gia de controle do ritmo não garante necessariamente um
ritmo sinusal estável. Entretanto, em publicação recente, Ta-
lajic et al.8 demonstraram que, mesmo nos pacientes que de
fato estavam em ritmo sinusal na estratégia de controle do
ritmo no estudo AF-CHF, não houve benefício associado ao
melhor desfecho cardiovascular quando comparado ao gru-
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po que ficou em ritmo de fibrilação atrial com resposta ventri-
cular adequada.

Quando o paciente já se encontra em ritmo de fibrilação
atrial permanente e, portanto, já se optou pela estratégia de
controle de frequência cardíaca, é necessária uma média de
frequência cardíaca em torno de 80-85 batimentos por minuto
(em exame de Holter, por exemplo) para que se evite uma pro-
gressão para taquicardiomiopatia. Entretanto, esse controle
da frequência cardíaca não precisa ser necessariamente rígi-
do ou estrito. Recentemente, no estudo RACE II9 foram avalia-
dos 614 pacientes com fibrilação atrial permanente, que foram
divididos em dois grupos: controle estrito da frequência car-
díaca (menor que 80 bpm em repouso) vs. controle leniente
da frequência cardíaca (menor que 110 bpm em repouso). Ao
final de no máximo três anos foi demonstrado que não houve
diferenças entre os grupos quanto ao desfecho primário (mor-
talidade por causas cardiovasculares, hospitalização por insu-
ficiência cardíaca congestiva, acidente vascular cerebral, embo-
lia sistêmica, sangramento e eventos arrítmicos de risco). Toda-
via, mesmo o grupo de controle dito leniente terminou o estudo
com uma frequência cardíaca média em torno de 85 bpm.

Já a ablação da fibrilação atrial em pacientes com insuficiên-
cia cardíaca congestiva, embora do ponto de vista racional seja
uma opção animadora, uma vez que pode estabelecer o ritmo
sinusal sem os riscos das drogas antiarrítmicas, possui impor-
tantes riscos ligados ao procedimento, bem como ainda care-
cem de dados a partir de estudos randomizados que demons-
trem de maneira inequívoca benefícios na sobrevida a longo
prazo.10 Entretanto, nos pacientes com insuficiência cardíaca
congestiva, cuja qualidade de vida passa a ser diretamente afe-
tada pelo aparecimento da fibrilação atrial, a ablação por radio-
frequência pode ser uma ótima alternativa de tratamento.

TRATAMENTO DA FIBRILAÇÃO ATRIAL EM PACIENTES

COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

A insuficiência cardíaca, como a fibrilação atrial, é uma
doença multifatorial. Assim, ao nos depararmos com um pacien-
te portador de insuficiência cardíaca congestiva e fibrilação
atrial, algumas perguntas básicas precisam ser feitas (não
necessariamente respondidas): 1) Qual é a etiologia da insufi-
ciência cardíaca congestiva? (isquêmica, cardiomiopatia hiper-
trófica, valvular, etc.); 2) A fibrilação atrial faz parte do contex-
to da insuficiência cardíaca congestiva ou apareceu antes?
(nem sempre é fácil estabelecer relação de causa e efeito entre
fibrilação atrial e insuficiência cardíaca congestiva); 3) O resta-
belecimento do ritmo sinusal (por drogas ou ablação por cate-
ter) é mandatório ou pode ser apenas controlada a resposta
ventricular?; e 4) O paciente vai precisar de algum dispositi-

vo eletrônico? (por exemplo, marca-passo para fibrilação atrial
de baixa resposta evoluindo com piora da classe funcional de
insuficiência cardíaca congestiva; ressincronizador na insufi-
ciência cardíaca congestiva avançada). O aspecto etiológico
da insuficiência cardíaca congestiva é importante para definir
a estratégia de tratamento. Por exemplo, no caso de uma car-
diopatia valvar com fibrilação atrial de alta resposta, durante
o procedimento cirúrgico de troca valvar, pode ser feita abla-
ção cirúrgica da fibrilação atrial (por exemplo, cirurgia de Maze
e/ou ablação por cateter). Em nossa experiência, nos 70 pacien-
tes com indicação de tratamento cirúrgico da valva mitral, a
incorporação da ablação por cateter irrigado (SICTRA) para
tratamento da fibrilação atrial resultou em melhora significati-
va dos sintomas quando comparados ao grupo controle (sem
tratamento concomitante da fibrilação atrial), bem como a res-
tauração do ritmo sinusal ocorreu em 79,4% dos pacientes
(vs. 26,9% no grupo controle) no período médio de 14 meses.11

De modo geral, quando se opta pela manutenção do ritmo
sinusal em pacientes portadores de insuficiência cardíaca e
fibrilação atrial, a única opção atual no Brasil é a amiodarona,
por ser o fármaco mais seguro e eficaz de todos, especialmen-
te nas fases mais avançadas da insuficiência cardíaca conges-
tiva. Em geral, pacientes com insuficiência cardíaca congesti-
va tendem a necessitar de doses maiores de amiodarona para
manutenção do ritmo sinusal, porém a própria insuficiência
cardíaca congestiva é uma causa de refratariedade clínica aos
antiarrítmicos, muitas vezes sendo necessária a opção pelo
controle da frequência cardíaca. Também existe o oposto, ou
seja, pacientes que desenvolvem taquicardiomiopatia pela
fibrilação atrial de alta resposta, mas uma vez sendo reverti-
dos (cardioversão química ou elétrica) podem ter evolução
favorável após o uso contínuo de amiodarona, ocorrendo me-
lhora significativa da função ventricular esquerda e do “de-
saparecimento” da insuficiência cardíaca congestiva. As atuais
Diretrizes Brasileiras de Fibrilação Atrial12 recomendam o uso
de amiodarona como primeira opção, seguido da ablação por
radiofrequência em casos selecionados e em centros experi-
entes (Figura 1).

A dofetilida pode ser uma opção segura, porém não é
comercializada em nosso País. Mais recentemente, outra opção
pode ser a dronedarona, que compartilha algumas proprie-
dades eletrofisiológicas da amiodarona, porém sem o radical
iodo. Este último fármaco, ainda não disponível no Brasil, tem
menor eficácia que a amiodarona, mas menor toxicidade a
longo prazo. Entretanto, não pode ser utilizado em pacientes
em classe funcional III e IV ou em pacientes com hospitaliza-
ção recente por insuficiência cardíaca congestiva, pelo aumen-
to de mortalidade observado no estudo ANDROMEDA13. Já
o estudo ATHENA14, que recrutou 4.628 pacientes, compa-
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rou dronedarona com placebo em pacientes com fibrilação
atrial e pelo menos um fator de risco, incluindo a insuficiência
cardíaca, e cerca de 60% dos pacientes tinham cardiopatia
estrutural e em torno de 15%, fração de ejeção do ventrículo
esquerdo abaixo de 45%. Ao final do estudo, houve redução
da mortalidade cardiovascular e das internações hospitalares
no grupo em uso de dronedarona. Uma das explicações pode
ser porque a dronedarona também poder reduzir a frequência
cardíaca mesmo nos pacientes em ritmo de fibrilação atrial,
com menor chance de descompensação cardíaca. Outro fato
curioso no estudo foi a menor taxa de acidente vascular cere-
bral no grupo dronedarona15, talvez pela menor interação com
os anticoagulantes orais.

Por outro lado, é importante frisar que o tratamento da fibri-
lação atrial na insuficiência cardíaca não se restringe apenas
ao tratamento da arritmia em si, mas do tratamento da insufi-
ciência cardíaca, como o uso otimizado de betabloqueadores,
de inibidores da enzima de conversão da angiotensina e/ou
de bloqueadores do receptor AT-1, de espironolactona e de
estatinas (quando indicado), ácido ascórbico e óleo de peixe.

Todas essas considerações farmacológicas e nutricionais são
fundamentais tanto para a melhora da sobrevida como para a
redução de recorrências de episódios de fibrilação atrial. A
Figura 2 demonstra as principais vias do remodelamento atrial e
os possíveis efeitos benéficos dos fármacos não-antiarrítmicos.

EVIDÊNCIAS EXPERIMENTAIS E CLÍNICAS DOS

BLOQUEADORES DA ENZIMA DE CONVERSÃO DA

ANGIOTENSINA E DOS BLOQUEADORES DO RECEPTOR AT-1

A distensão atrial resulta no aumento da síntese local de
angiotensina II e já foi demonstrado que os níveis de angioten-
sina II e da enzima de conversão da angiotensina estão ele-
vados no tecido atrial em ritmo de fibrilação atrial.16 Como
consequência, o estímulo dos receptores tipo 1 da angiotensi-
na II (AT-1) inicia uma cascata de processos de fosforilação
que ativam uma família de enzimo-quinases (MAP quinases),
que promovem hipertrofia de miócitos atriais, proliferação fi-
broblástica, acúmulo de colágeno e apoptose, contribuindo
para o chamado remodelamento atrial. A perpetuação desses
processos de remodelamento atrial dificulta cada vez mais a
manutenção do ritmo sinusal e faz com que a fibrilação atrial
se torne permanente. Também ocorre acúmulo intracelular de
cálcio, que se liga aos miofilamentos celulares, que geram
correntes de cálcio que produzem atividade deflagrada por
pós-potenciais tardios, com remodelamento elétrico e encurta-
mento do período refratário atrial.17 Embora bastante comple-
xo, o remodelamento atrial pode ocorrer de modo similar ao

Figura 1. Diretrizes Brasileiras de Fibrilação Atrial12. Algoritmo
prático para manuseio dos pacientes com fibrilação atrial e insufi-
ciência cardíaca, em que a anticoagulação e o controle da
frequência cardíaca (digital ou betabloqueadores) são as ba-
ses do tratamento da fibrilação atrial em pacientes com insu-
ficiência cardíaca. A amiodarona é a única opção segura para
manutenção do ritmo sinusal nessa população. O isolamento
das veias pulmonares ou a ablação da junção atrioventricular
com implante de marca-passo biventricular são alternativas mui-
to satisfatórias para pacientes selecionados de difícil controle
clínico. AV = atrioventricular; FA = fibrilação atrial; FC = fre-
quência cardíaca; MP = marca-passo; VPs = veias pulmonares.

Figura 2. Remodelamento atrial e possível efeito benéfico
dos fármacos não-antiarrítmicos. BCC = bloqueador de canal
de Ca++; IECA-BRA = inibidor da enzima de conversão da
angiotensina-bloqueador do receptor AT-1; SRAA = sistema
renina-angiotensina-aldosterona.
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remodelamento adverso do ventrículo esquerdo, que ocorre
na insuficiência cardíaca. Daí na interligação entre fibrilação
atrial e insuficiência cardíaca nem sempre ser tão simples de
entender a relação entre causa e efeito.

Os inibidores da enzima de conversão da angiotensina e
dos receptores AT-1 podem impedir ou retardar o desenvolvi-
mento da fibrilação atrial em pacientes com insuficiência car-
díaca congestiva por reduzir a sobrecarga do átrio esquerdo,
ou seja, reduzindo a pressão intra-atrial e o estresse de pare-
de, diminuindo a regurgitação mitral e impedindo a dilatação
do átrio esquerdo. Entretanto, os efeitos não se limitam ape-
nas aos benefícios hemodinâmicos, mas também reduzindo a
ação de certas enzimo-quinases promotoras de mitose celu-
lar, impedindo a hipertrofia dos miócitos e a fibrose.18

Em estudos experimentais de insuficiência cardíaca conges-
tiva e/ou modelos de estimulação atrial rápida em fibrilação
atrial, tanto os bloqueadores da enzima de conversão da an-
giotensina quanto os de AT-1 demonstraram ser úteis na pre-
venção do remodelamento elétrico e na redução de fibrose
intersticial.18,19

Já os estudos clínicos, de modo geral, têm demonstrado
benefício dos inibidores da enzima de conversão da angioten-
sina e bloqueadores do receptor AT-1 na prevenção de no-
vos casos de fibrilação atrial ou na recorrência após a cardio-
versão ao ritmo sinusal.20 Os fármacos que mais se destacam
são enalapril, tandolapril, losartana e ibersartana. O estudo
TRACE foi o primeiro grande estudo a demonstrar a redução
relativa de risco de 55% de novos casos de fibrilação atrial
com o uso de tandolapril em 1.746 pacientes após infarto do
miocárdio com disfunção ventricular. Na sequência, uma su-
banálise do estudo SOLVD também demonstrou redução de
risco de fibrilação atrial de 78% comparativamente ao grupo
placebo, sendo o efeito ainda maior no grupo com melhor
fração de ejeção. Outros estudos foram feitos e as observa-
ções finais nos fazem recomendar o uso desses agentes no
tratamento e na prevenção da fibrilação atrial. A Figura 3 mos-
tra a meta-análise de todos os estudos com inibidores da enzi-
ma de conversão da angiotensina e/ou bloqueadores do re-
ceptor AT-1 na prevenção de fibrilação atrial de início recente.

TRATAMENTO INVASIVO DA FIBRILAÇÃO ATRIAL

EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA –
PAPEL DA ABLAÇÃO POR CATETER E DOS

DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS IMPLANTÁVEIS

Na insuficiência cardíaca surgem condições fisiopatológi-
cas que predispõem ao desenvolvimento de fibrilação atrial,
como: isquemia, inflamação, infiltração atrial e fibrose atrial,
próprias da etiologia da insuficiência cardíaca congestiva;

aumento da pressão e distensão atrial como consequência da
disfunção ventricular e/ou valvares; alterações metabólicas,
eletrolíticas, distúrbios endócrinos e modulação do sistema
nervoso autônomo. Todas essas condições são relacionadas
à evolução da insuficiência cardíaca congestiva e ainda aos
efeitos secundários de medicamentos ou de suas associações
utilizados nas diferentes fases do tratamento da insuficiência
cardíaca congestiva. Por outro lado, a fibrilação atrial por si
afeta negativamente o comportamento hemodinâmico dos
pacientes com insuficiência cardíaca congestiva por três me-
canismos básicos: perda da contribuição mecânica da sís-
tole atrial, redução do desempenho na contração ventricular
em decorrência da irregularidade do ciclo cardíaco, e desenvol-
vimento de taquicardiomiopatia pela persistência (inapropria-
da) da frequência cardíaca elevada. A disfunção mecânica
atrial favorece ainda o desenvolvimento de trombose intra-atrial
e a ocorrência de eventos embólicos, fator determinante no
aumento de mortalidade desses pacientes, e, além disso, os
efeitos adversos dos fármacos utilizados para manutenção do
ritmo sinusal podem complicar a evolução dos pacientes. Por
esses motivos, a ocorrência de fibrilação atrial é sempre um
complicador para o manuseio dos pacientes com insuficiência
cardíaca congestiva e em geral é prenúncio de pior prognósti-
co. Portanto, a tarefa do clínico não é fácil, em particular ao
tomar as decisões para escolha das melhores estratégias para
tratamento de seu paciente, que deve ser individualizado.

Figura 3. Resumo da meta-análise dos estudos de prevenção de
fibrilação atrial (início recente), incluindo os pacientes com insufi-
ciência cardíaca. BRAs = bloqueadores do receptor AT-1; FA =
fibrilação atrial; IECAs = inibidores da enzima de conversão da
angiotensina; 95% IC = intervalo de confiança de 95%.
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O tratamento clínico focado na prevenção das complica-
ções embólicas e no controle da frequência cardíaca é o funda-
mento do tratamento dos pacientes com essas associações.
O cuidado na otimização dos medicamentos utilizados para o
tratamento da insuficiência cardíaca congestiva e a atenção
para evitar a utilização de medicamentos que podem agravar
a evolução da insuficiência cardíaca congestiva são essenciais,
como enfatizado anteriormente. A questão que se coloca é
quando o clínico deve pensar em utilizar estratégias não-far-
macológicas para oferecer melhor condição clínica a seu pa-
ciente como alternativa ao tratamento puramente clínico. Duas
estratégias surgem nesse momento: a tentativa de manuten-
ção do ritmo sinusal pela ablação por cateter da fibrilação
atrial ou o controle da frequência cardíaca pela ablação da
junção atrioventricular e implante definitivo de marca-passo
com estimulação biventricular.21,22

O divisor de águas para a tomada de decisão na manuten-
ção do ritmo ou no controle da frequência cardíaca é tentar
reconhecer se a função contrátil atrial ainda está presente e
se a manutenção do ritmo sinusal traz benefícios para o pacien-
te. Durante a evolução das miocardiopatias, há comprometi-
mento progressivo da função contrátil atrial, levando a impor-
tante miopatia atrial nas fases avançadas da insuficiência car-
díaca congestiva com redução expressiva da contratilidade
dos átrios (Figura 4).23 Essa avaliação não é simples em clíni-
ca pois muitas vezes os pacientes se encontram em fibrilação
atrial, mas a suspeita clínica do possível benefício da manuten-
ção do ritmo sinusal é o agravamento da insuficiência cardía-
ca congestiva toda vez que o paciente entra em fibrilação atrial,
apesar de se obter controle satisfatório da frequência clínica.
A avaliação do diâmetro ou do volume atrial esquerdo por
métodos por imagem (ecocardiografia/tomografia computado-
rizada/ressonância nuclear magnética) também é útil, pois a
documentação de átrio esquerdo muito dilatado (> 55 mm)
traz pouca expectativa de manutenção de ritmo sinusal está-
vel após a ablação. Outro dado é a observação de amplas
áreas de cicatrizes atriais obtidas na ressonância nuclear mag-
nética com gadolínio e realce tardio, que antecipa insucesso
do procedimento, alta taxa de recorrência de taquicardias atriais
e ausência de atividade mecânica atrial, mesmo que haja restau-
ração do ritmo sinusal. Paralelamente, é importante estabe-
lecer a relação risco-benefício para a realização da ablação por
cateter da fibrilação atrial, em geral um procedimento mais com-
plexo nesses pacientes, com expectativa de repetição da in-
tervenção entre 30% e 50% por recorrências, principalmente de
taquicardias atriais. Em pacientes mais debilitados, com fre-
quência cardíaca elevada de difícil controle clínico, a ablação
da junção atrioventricular é claramente um procedimento mais

vantajoso pela alta efetividade no controle da frequência car-
díaca e menor agressividade do procedimento.24

Contudo, a ablação da fibrilação atrial para manutenção
do ritmo sinusal não deve ser descartada em pacientes sinto-
máticos, se há evidências de que a função contrátil atrial ain-
da traz benefícios clínicos e não há dilatação atrial significati-
va. Existem evidências de que, nesses casos, é possível man-
ter o ritmo sinusal estável em número significativo de pacien-
tes pela cirurgia do labirinto ou ablação por cateter com isola-
mento ampliado do antro das veias pulmonares.25-28 Chen et al.26

relataram os resultados de ablação de fibrilação atrial com
isolamento ampliado dos antros das veias pulmonares em
uma coorte de 94 pacientes com função do ventrículo esquer-
do deprimida (média de 36 + 8%). Após seguimento médio de
14 + 5 meses, 73% dos pacientes mantiveram ritmo sinusal
estável. Observaram ainda uma tendência (não-significativa)
para melhora da função sistólica do ventrículo esquerdo. Dois
pacientes apresentaram episódio isquêmico cerebral e outro,
edema agudo de pulmão após a intervenção.26 Hsu et al.27

realizaram estudo prospectivo envolvendo pacientes com fibri-

Figura 4. Alterações temporais dos parâmetros do átrio esquer-
do durante o curso da insuficiência cardíaca congestiva. Obser-
vações em experimento animal no decorrer de 40 semanas.
Observa-se que o aumento da rigidez e o estresse circunferen-
cial do ventrículo esquerdo promovem efeitos deletérios no
átrio esquerdo. Na fase inicial há aumento da fração de encur-
tamento do átrio esquerdo compensatória, mas a manuten-
ção do processo leva a progressiva queda da fração de encur-
tamento do átrio esquerdo, possivelmente refletindo traba-
lho intenso do miocárdio atrial, que, ao longo do tempo, leva
à dilatação e à disfunção atrial contrátil. (Adaptado de Kono
et al.23) AE = átrio esquerdo; VE = ventrículo esquerdo.
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lação atrial sintomática, resistentes a pelo menos duas dro-
gas antiarrítmicas, com insuficiência cardíaca congestiva clas-
se funcional  II ou III da NYHA e fração de ejeção do ventrículo
esquerdo < 45%. No total, 58 pacientes com essas característi-
cas foram encaminhados para isolamento das veias pulmona-
res e comparados com 58 pacientes com o mesmo perfil em
relação à fibrilação atrial, mas sem insuficiência cardíaca con-
gestiva. A fibrilação atrial era persistente ou crônica em 90%
dos pacientes e amiodarona foi administrada antes da abla-
ção, mas descontinuada no seguimento (média de 12 + 7 me-
ses) na maioria dos pacientes. Após esse período, 69% dos
pacientes com insuficiência cardíaca congestiva mantiveram
o ritmo sinusal sem uso de drogas antiarrítmicas, proporção
comparável à obtida no grupo sem insuficiência cardíaca con-
gestiva (71%). Chama a atenção nesse estudo que a função
ventricular esquerda melhorou acentuadamente no grupo com
insuficiência cardíaca congestiva, passando de média de 35%
para 55%, com redução do diâmetro médio do ventrículo es-
querdo de 63 mm para 57 mm ao final de 12 meses. Embora os
autores afirmem que a melhora da função sistólica do ventrí-
culo esquerdo tenha ocorrido mesmo nos pacientes que ti-
nham controle adequado da frequência cardíaca antes da abla-
ção, esses resultados sugerem fortemente que parte expressiva
dos pacientes apresentava disfunção ventricular em virtude
de frequência cardíaca elevada (taquicardiomiopatia). Dois
procedimentos foram necessários em metade dos pacientes
para obter esses resultados e dois pacientes (4%) apresenta-
ram complicações maiores: um acidente vascular cerebral e
um tamponamento cardíaco.27

Khan et al.28, em um estudo multicêntrico, prospectivo e
randomizado, compararam 41 pacientes submetidos a isola-
mento dos antros das veias pulmonares a 40 pacientes subme-
tidos a ablação da junção atrioventricular e implante de mar-
ca-passo com estimulação biventricular. Todos os pacientes
tinham fibrilação atrial resistente ao tratamento farmacológi-
co, fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor de 40% e
classe funcional II ou III. Não houve diferença nas característi-
cas clínicas dos pacientes selecionados, 50% com fibrilação
atrial persistente, 70% eram portadores de cardiopatia isquêmi-
ca, com fração de ejeção média de 28%, diâmetro médio do
átrio esquerdo de 48 mm e frequência cardíaca média de 80 bpm
antes da intervenção. Os pacientes foram avaliados por meio
de ecocardiograma, questionário de qualidade de vida e teste
da caminhada (6 minutos). Mantiveram-se em ritmo sinusal
71% dos pacientes submetidos a isolamento das veias pul-
monares (88% com associação de antiarrítmicos), os quais
apresentaram melhores resultados na qualidade de vida e no
teste da caminhada e melhor fração de ejeção (35% vs. 28%;
p < 0,001) na avaliação aos seis meses quando comparados

com os pacientes submetidos a ablação da junção atrioventri-
cular e implante de marcapasso com estimulação biventricu-
lar. No grupo de isolamento das veias pulmonares, um paciente
desenvolveu estenose de veia pulmonar e outro, edema pul-
monar agudo. No grupo bloqueio atrioventricular total + mar-
ca-passo houve deslocamento de eletrodo em um paciente e
pneumotórax em outro. Esses dados sugerem que a ablação
por cateter da fibrilação atrial pode ser superior à ablação da
junção atrioventricular e ao implante de marcapasso, mesmo
com estimulação biventricular, quando não apresentam ca-
racterísticas desfavoráveis para esse procedimento. Entre-
tanto, vale destacar que os centros participantes eram refe-
rências para ablação de fibrilação atrial com profissionais al-
tamente treinados.28

TRATAMENTO DA FIBRILAÇÃO ATRIAL EM PACIENTES COM

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA – SITUAÇÕES ESPECIAIS

Como já comentado no início deste artigo, a insuficiência
cardíaca é uma doença multifatorial. Quase sempre, quando
se comenta sobre sua associação com a fibrilação atrial, a
principal mensagem que fica é a da insuficiência cardíaca sistó-
lica com dilatação do ventrículo esquerdo ou da insuficiência
cardíaca diastólica, que acontece nos hipertensos e idosos.
Entretanto, algumas situações são mais peculiares e também
são de risco para o desenvolvimento da fibrilação atrial, como
cardiopatia valvar, cardiomiopatia restritiva e cardiomiopatia
hipertrófica.

Na cardiopatia valvar, especialmente a reumática mitral, a
ocorrência de fibrilação atrial é muito comum e, muitas vezes,
uma causa da piora da classe funcional e da qualidade de
vida. Quando não há indicação de tratamento cirúrgico da
valva, o tratamento antiarrítmico com amiodarona é uma so-
lução, porém nem sempre é garantia de ausência de recorrên-
cias. O mesmo acontece quando se indica a ablação por ra-
diofrequência, pois há maior chance de recorrências e de re-
petição de procedimentos comparativamente ao grupo sem
cardiopatia valvar.29 Nos casos mais refratários, especialmen-
te com instabilidade hemodinâmica, uma opção sensata é a
ablação do nó atrioventricular e o implante de marca-passo.
Uma consideração a ser feita seria a indicação de um marca-
passo com estimulação biventricular para evitar possível efei-
to deletério da estimulação ventricular direita crônica. Nos
casos em que já existe indicação de tratamento cirúrgico da
valva, recomenda-se o tratamento concomitante da fibrilação
atrial no ato cirúrgico.

A cardiomiopatia restritiva envolve uma série de condi-
ções que levam a uma alteração importante no relaxamento
ventricular esquerdo e/ou direito, com disfunção diastólica,
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quase sempre culminando com grandes dilatações atriais e,
consequentemente, alto risco de fibrilação atrial. Incluem desde
formas idiopáticas, endomiocardiofibrose, até as secundárias,
como amiloidose cardíaca e doenças de depósito. Muitas
dessas formas têm prognóstico reservado, particularmente
em homens idosos, com graus avançados de classe funcio-
nal de insuficiência cardíaca e dimensão atrial esquerda maior
que 60 mm.30 No caso da fibrilação atrial, quase sempre o
tratamento é de suporte, seja por controle da resposta ventri-
cular seja pelo implante de marca-passo por doença do siste-
ma de condução ou decorrente de indicação de ablação do
nó atrioventricular. A anticoagulação oral está indicada nes-
ses casos. No caso da cardiopatia em si, dependendo do qua-
dro clínico e do prognóstico, pode estar indicado transplante
cardíaco.

Outras situações menos comuns incluem doenças de he-
rança genética, como as distrofias miotônicas familiares, asso-
ciadas com flutter atrial ou fibrilação atrial. Algumas delas
podem evoluir para graus variáveis de insuficiência cardíaca
e redução da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. O tra-
tamento das arritmias atriais é de suporte, como controle da
resposta ventricular (muitas vezes não sendo necessário uso
de drogas bloqueadoras do nó atrioventricular) e uso de anti-
coagulação oral.

Finalmente, nas cardiomiopatias hipertróficas, formas assi-
métricas, a ocorrência de fibrilação atrial quase sempre é sinal
de doença mais avançada, com risco de instabilidade hemo-
dinâmica (por exemplo, edema agudo dos pulmões). O átrio
esquerdo costuma estar dilatado e graus variáveis de insufi-
ciência mitral podem ocorrer. Já existem observações correla-
cionando o grau de fibrose miocárdica com a maior ocorrên-
cia de fibrilação atrial.31 Nos casos refratários ao tratamento
antiarrítmico (quase sempre amiodarona), a ablação por radio-
frequência pode ser tentada, como recentemente demonstra-
do em um estudo multicêntrico europeu32, com 61 pacientes,
em que houve importante melhora dos sintomas após a restau-
ração do ritmo sinusal, apesar dos reprocedimentos (redo)
serem frequentemente necessários. Outra opção mais sim-
ples e também com bons resultados sintomáticos é o implan-
te de marca-passo e ablação do nó atrioventricular, sempre
mantendo a anticoagulação oral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando nos deparamos com um paciente com fibrilação
atrial e insuficiência cardíaca, devemos saber que se trata de
uma associação dinâmica, uma via de dois sentidos, muitas
vezes sendo difícil definir a relação causa e efeito. São doen-
ças multifatoriais e, portanto, o tratamento precisa ser indi-

vidualizado. As vias finais na conduta desses casos incluem
o tratamento da doença de base, a cardioversão elétrica e/ou
química, o uso de fármacos antiarrítmicos com melhor perfil
de eficácia e segurança, o controle da frequência cardíaca (quan-
do não se opta pelo controle do ritmo), a indicação liberal de
anticoagulação oral, e, finalmente, a incorporação de técni-
cas de ablação por cateter para tratamento da fibrilação atrial
ou do simples bloqueio nodal atrioventricular, da ablação
cirúrgica e/ou do implante de dispositivos eletrônicos, nesses
casos marca-passos com estimulação biventricular. Em casos
selecionados, como em algumas cardiomiopatias restritivas
graves, pode estar indicado o transplante cardíaco.
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Os estudos randomizados PIAF, STAF, RACE e AFFIRM de-
monstraram que o controle do ritmo, em relação ao controle
da frequência cardíaca, não reduz a mortalidade e o risco de
acidentes vasculares cerebrais em pacientes com fibrilação
atrial e idade superior a 65 anos. Além disso, o estudo
AF-CHF ampliou essa estratégia para os pacientes com insu-
ficiência cardíaca. Como consequência, ambas as estratégias
podem ser consideradas como abordagem primária no trata-
mento de pacientes com fibrilação atrial. No entanto, a
subanálise de seguimento do AFFIRM demonstrou que o
ritmo sinusal é benéfico, sugerindo que o problema é relacio-
nado aos efeitos colaterais das drogas antiarrítmicas dispo-
níveis. Portanto, o desenvolvimento de novas drogas (dro-
nedarona) e de técnicas não-farmacológicas (ablação por ca-
teter e por cirurgia minimamente invasiva) ganhou importân-
cia. Estudos comparativos entre as drogas antiarrítmicas e a
ablação demonstraram superioridade da ablação para a ma-
nutenção do ritmo sinusal. O estudo PABA-CHF combi-
nou qualidade de vida, fração de ejeção e capacidade de exer-
cício como desfecho primário e concluiu que a manutenção
do ritmo sinusal pela ablação foi superior ao controle da
frequência cardíaca com ablação do nó atrioventricular +
marca-passo biventricular, sugerindo que a ablação pode ser
uma opção em pacientes selecionados com fibrilação atrial e
insuficiência cardíaca. Este artigo revisa ensaios clínicos re-
centemente publicados sobre esses temas e discute as implica-
ções clínicas desses estudos.
Descritores: Frequência cardíaca. Arritmias cardíacas. Fibri-
lação atrial. Ensaios clínicos. Ablação por cateter.

RHYTHM OR RATE CONTROL? CRITICAL ANALYSIS

OF RECENT TRIALS

PIAF, STAF, RACE and AFFIRM randomized trials have shown
that rhythm control, compared to heart rate control does not
reduce the mortality and risk of stroke in patients with atrial
fibrillation over 65 years of age. Furthermore, the AF-CHF
study has expanded this strategy for patients with heart
failure. As a result, both strategies may be considered as a
primary approach in the treatment of patients with atrial
fibrillation. However, the AFFIRM follow-up subanalysis
showed that sinus rhythm is beneficial, suggesting the problem
is related to the side effects of the available antiarrhythmic
drugs. Therefore, the development of new drugs (droneda-
rone) and non-pharmacological techniques (catheter abla-
tion, minimally invasive surgery) has gained importance.
Comparative studies of antiarrhythmic drugs and ablation
demonstrated a superiority of ablation in maintaining sinus
rhythm. The PABA-CHF study combined quality of life with
improved ejection fraction and exercise capacity as a primary
outcome and concluded that ablation was superior to heart
rate control (atrioventricular node ablation + biventricular
pacemaker) suggesting ablation may be an option in selected
patients with atrial fibrillation and heart failure. This article
reviews recently published clinical trials on these topics and
discusses their clinical implications.

Descriptors: Heart rate. Arrhythmias, cardiac. Atrial fibrilla-
tion. Clinical trials. Catheter ablation.
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Afibrilação atrial é a arritmia cardíaca sustentada mais
frequente na prática clínica. Sua prevalência aumenta
progressivamente com a faixa etária1, evoluindo de 0,5%

na sexta década até cerca de 10% da população acima de 80
anos. A probabilidade de desenvolver fibrilação atrial é aproxi-
madamente 50% maior nos homens que nas mulheres. Essa arrit-
mia está associada a morbidade e mortalidade aumentadas, acar-
retando pesados custos socioeconômicos.1,2 É notório que, ape-
sar do fácil diagnóstico, se trata da afecção arrítmica mais com-
plexa quando se pensa em decisões terapêuticas. O fato se deve
aos diversos mecanismos eletrofisiológicos envolvidos no de-
sencadeamento, na manutenção (substrato, remodelamento atrial
e gatilhos) e na modulação da fibrilação atrial (fatores genéticos,
sistema nervoso autônomo e inflamação).2 Dessa forma, nos
deparamos com uma afecção que predomina na população ido-
sa e repleta de comorbidades, porém também acomete jovens
sem doença cardíaca estrutural. Pode ser primária ou secundária
e tem ampla gama de apresentações clínicas: desde o paciente
assintomático, as palpitações e a intolerância aos esforços, até a
instabilidade hemodinâmica secundária a frequência cardíaca
elevada, que urge a reversão para o ritmo sinusal. É, por fim, uma
arritmia que tem complicações importantes, sendo as mais temi-
das os fenômenos tromboembólicos (principalmente cerebrais e
que podem ser a primeira manifestação da arritmia assintomá-
tica) e o desenvolvimento ou agravamento de disfunção ventri-
cular e insuficiência cardíaca denominado taquicardiomiopatia.3

A atual classificação da fibrilação atrial, segundo as diretri-
zes da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (Sobrac)2,
possui as seguintes definições:

– primeiro episódio: evento documentado pela primeira vez;
– recorrente: quando documentados dois ou mais episódios;
– paroxística: quando tem remissão espontânea (geralmente

tem duração inferior a sete dias);
– persistente: quando necessita de cardioversão química ou

elétrica para retorno ao ritmo sinusal (duração superior a sete
dias);

– persistente de longa duração: persistente após um ano de
duração;

– permanente: quando houve falha na reversão ou opção
por não tentá-la.

As classificações não são excludentes. Assim, o paciente
pode se apresentar com fibrilação atrial paroxística ou persis-
tente recorrentes. Essa classificação contempla a história na-
tural da arritmia, já que há tendência de os episódios de fibrila-
ção atrial se tornarem mais frequentes e duradouros até que a
arritmia se torne permanente. A evolução decorre de alterações
eletrofisiológicas e estruturais nos átrios que facilitam a per-
petuação da arritmia (fibrilação atrial perpetua a fibrilação atrial).2

Os aspectos clínicos e fisiopatológicos citados consolida-
ram o paradigma de que o objetivo principal do tratamento da
fibrilação atrial é a restauração do ritmo sinusal, independente-
mente do método utilizado. Todavia, a baixa eficácia das drogas
antiarrítmicas na manutenção do ritmo sinusal é uma limitação
para a estratégia de controle do ritmo. Diante disso, existe uma
busca contínua por métodos não-farmacológicos para tratamen-
to da fibrilação atrial,4-8 tais como ablação por cateter e também
cirurgia minimamente invasiva.9 Embora a terapêutica não-far-
macológica tenha um crescimento exponencial e dispute um lu-
gar de igualdade no tratamento, as drogas antiarrítmicas ainda
são a ferramenta basilar para manutenção do ritmo sinusal. En-
tretanto, sabe-se que os fármacos antiarrítmicos podem desen-
cadear pró-arritmias potencialmente fatais, mormente em pa-
cientes com cardiopatia estrutural e insuficiência cardíaca.10

Dessa forma, foi proposta uma segunda estratégia terapêutica
para esses pacientes, consistindo simplesmente no controle da
resposta ventricular durante fibrilação atrial em conjunto com
anticoagulação plena. Essa abordagem, chamada de controle da
frequência, pode ser alcançada na maioria dos casos com rela-
tiva facilidade, no entanto não se sabia se a estratégia de re-
núncia à manutenção do ritmo sinusal incorreria em maior mor-
bidade e mortalidade.

As estratégias de controle do ritmo ou da frequência foram
comparadas, como resumido nas Tabelas 1 e 2, em estudos clíni-
cos randomizados e que tiveram grande impacto: Phar-
macological Intervention in Atrial Fibrillation (PIAF)11, Stra-
tegies of Treatment in Atrial Fibrillation (STAF)12, Rate Con-
trol vs. Electrical Cardioversion for Persistent Atrial Fibrilla-
tion (RACE)13 e Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of
Rhythm Management (AFFIRM).14 Todos os estudos citados
demonstraram que a estratégia do controle da frequência não
apresentou maior mortalidade que a do controle do ritmo, como
será abordado adiante no texto. Além disso, incitaram novas
questões: Essa estratégia pode ser extrapolada para todos os
pacientes? De todas as idades? Mesmo os muito sintomáticos?
Se adotada a estratégia do controle de frequência quão agressi-
vo deve ser esse controle? A ausência de diferença na mortalida-
de decorreu do efeito nocivo das drogas antiarrítmicas ou de
fato as alterações elétricas e anatômicas da fibrilação atrial não
são nocivas? Se houver uma droga nova ou uma terapêutica
não-farmacológica eficaz é melhor manter o ritmo sinusal? Diver-
sos estudos surgiram para tentar responder a essas questões,
alguns deles abordados, de forma resumida, neste manuscrito.

CONTROLE DO RITMO VS. CONTROLE DA

FREQUÊNCIA CARDÍACA

Os estudos citados (PIAF11, STAF12, RACE13 e AFFIRM14)
demonstraram que não houve diferença de mortalidade quan-
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do comparadas as duas estratégias. A seguir resumimos os
dados do AFFIRM, estudo que representou um divisor de
águas nessa questão.

AFFIRM14

Esse é o maior estudo já realizado e o único dimensionado
para detectar diferenças de mortalidade entre as estratégias
de controle do ritmo ou da frequência. Foram randomizados
4.060 pacientes com idade mínima de 65 anos ou ao menos um
fator de risco para acidente vascular cerebral. Para inclusão
no estudo a fibrilação atrial deveria ter, a critério do médico
assistente, alta probabilidade de recorrência. Um episódio
com duração maior que 6 horas deveria ter sido registrado
nos últimos seis meses. Foram admitidos pacientes com fibri-
lação atrial paroxística, persistente, e aqueles que manifesta-
vam fibrilação atrial pela primeira vez (cerca de um terço da
população). Os pacientes randomizados para controle do rit-
mo recebiam drogas de acordo com protocolo pré-estipula-
do. Mais de dois terços dos pacientes iniciaram terapia com
amiodarona ou sotalol e, ao final do estudo, aproximadamen-
te dois terços dos pacientes haviam sido tratados com amioda-
rona. Para o controle da frequência eram utilizados betablo-
queadores, bloqueadores de canais de cálcio, digoxina ou

associações dessas drogas. Todos os pacientes receberam
anticoagulação oral (INR 2,0-3,0). No grupo controle do rit-
mo, caso houvesse ritmo sinusal estável por pelo menos qua-
tro semanas, a anticoagulação oral poderia ser interrompida.
Os pacientes tinham média de idade de 70 anos e foram segui-
dos por 3,5 anos. O objetivo primário era mortalidade total.
Dentre os objetivos secundários, havia avaliações funcio-
nais e de qualidade de vida. Ao final do estudo, o ritmo sinu-
sal estava presente em 63% dos pacientes do grupo controle
do ritmo e em 36% do grupo controle de frequência. Mais de
85% dos pacientes do grupo controle de frequência mantive-
ram-se em uso de anticoagulantes, contra 70% do grupo con-
trole de ritmo. Digno de nota, o AFFIRM permitia a utilização
de métodos não-farmacológicos (ablação, cirurgia do labirin-
to, marca-passos especiais) para pacientes considerados não-
responsivos. Contudo, esses recursos foram empregados
muito esporadicamente. Por exemplo, ablação por radiofre-
quência de fibrilação atrial ou flutter foi realizada em apenas
14 dos 2.033 pacientes. Não houve diferença estatisticamen-
te significante entre os grupos no tocante à mortalidade total.
Entretanto, o número de óbitos tendeu a ser mais elevado no
grupo controle de ritmo (26,7% vs. 25,9 %; p = 0,08). Em rela-
ção aos objetivos secundários, uma vez mais, não foram detec-

Tabela 1 - Características clínicas dos pacientes de acordo com a estratégia de tratamento

Média de idade Ritmo sinusal ao
Sexo (anos) final do estudo

Estudo masculino CR CF Tipo de FA Diagnóstico clínico predominante CR CF

PIAF11 92% 61 ± 9 60 ± 10 FA persistente 50% HA, 23% DAC, 16%
7 dias a 1 ano sem doença cardíaca estrutural 56% 10%

STAF12 64% 65,3 ± 9,4 66,2 ± 7,6 FA persistente 55% ICC classe funcional II
maior que 4 NYHA, 63% HA, 44% DAC, 23% 11%

semanas 11% sem doença cardíaca estrutural

RACE13 63% 68 ± 9 68 ± 8 FA persistente 49% HA, 27% DAC, 21%
com mediana sem doença cardíaca 39% 10%

de 32 dias estrutural

AFFIRM14 61% 69 ± 9 69 ± 8,9 FA persistente 70,8% HA, 38% DAC, 23% ICC,
e paroxística 13% sem doença cardíaca estrutural 63% 36%

AF-CHF20 82% 66 ± 11 67 ± 11 FA persistente e 100 % ICC, 48% DAC, 38%
paroxística  ICC não-isquêmica, 10% HA 73% 30%

CAFE-II19 84% 72,4 ± 7,1 72,7 ± 8,3 FA persistente 100 % ICC, 70% HA, 50% DAC 66% 0

PABA-CHF26 60 ± 8 61 ± 8 FA persistente 100% ICC, 76% DAC 88% 0
e paroxística

CF = controle da frequência; CR = controle do ritmo; FA = fibrilação atrial; DAC = doença arterial coronária; HA = hiperten-
são arterial; ICC = insuficiência cardíaca congestiva; NYHA = New York Heart Association.
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tadas diferenças entre os grupos, incluindo qualidade de vida.
Contudo, a incidência de efeitos adversos das medicações e
o número de hospitalizações foram significantemente maio-
res no grupo controle de ritmo. Acidentes vasculares cere-
brais isquêmicos ocorreram igualmente em ambos os grupos,
predominantemente em pacientes cuja anticoagulação oral
estava inadequada ou havia sido descontinuada. Os autores
concluíram que, em pacientes idosos com fatores de risco
para acidente vascular cerebral, o controle do ritmo não é
vantajoso em relação ao controle da frequência, que poderia
ser considerado o tratamento inicial para esses pacientes de
alto risco. Portanto, a decisão pelo controle do ritmo pode ser
abandonada precocemente em caso de insucesso. Por fim, os
autores recomendam que a anticoagulação oral seja mantida
nesse grupo de pacientes, mesmo que, aparentemente, o rit-
mo sinusal estável tenha sido restaurado.

LIÇÕES DO PIAF11, STAF12, RACE13 E AFFIRM14

Os resultados desses quatro grandes estudos aleatórios
evidenciam de forma inequívoca que a estratégia de controle

do ritmo não é superior à de controle da frequência em pacien-
tes com mais de 65 anos de idade com fibrilação atrial persis-
tente. Apesar de os ensaios possuírem desenhos diferentes e
de terem sido executados em países distintos (PIAF11 e STAF12,
Alemanha; RACE13, Holanda; AFFIRM14, Estados Unidos e
Canadá), seus achados apresentaram muita consistência. Al-
gumas observações desses estudos merecem destaque.

Mortalidade
No AFFIRM14, houve forte tendência de o controle do

ritmo estar associado a maior mortalidade total em relação ao
controle da frequência. O RACE13 não foi dimensionado para
detectar diferenças de mortalidade, mas o desfecho primário
(morte cardiovascular ou eventos cardiovasculares graves)
tendeu a ocorrer com maior frequência com o grupo de con-
trole do ritmo. Esses achados podem estar relacionados à
ocorrência de fenômenos pró-arrítmicos10 dos fármacos utiliza-
dos para manutenção do ritmo sinusal. Corroborando essa
premissa, tanto no PIAF11 como no RACE13 e AFFIRM14 efei-
tos adversos das medicações antiarrítmicas foram significan-
temente mais frequentes com a estratégia de controle do ritmo.

Tabela 2 - Resultados dos principais estudos comparando o controle do ritmo com o da frequência

Número de Seguimento
Estudo pacientes médio Controle do ritmo Controle da frequência Objetivo primário Resultados

PIAF11 252 1 ano CVE, amiodarona Diltiazen Melhora dos sintomas Sem diferenças quanto a
e QLV sintomas e QLV

Melhora da capacidade
funcional com controle do ritmo

STAF12 200 1,7 ano Amiodarona, BB, diltiazen, verapamil, Morte, AVC, RCP Não houve diferenças
propafenona, flecainida digitálicos e ablação por quanto ao objetivo primário
e CVE RF da junção AV

RACE13 522 2,3 anos Sotalol, flecainida ou BB, diltiazen, verapamil, Morte, ICC, AVC e Não houve diferenças quanto
propafenona, amiodarona digitálicos e ablação por efeitos adversos ao objetivo primário.
e CVE RF da junção AV das DAA

AFFIRM14 4.060 3,5 anos CVE, amiodarona, BB, diltiazen, verapamil, Mortalidade total Não houve diferenças quanto ao
sotalol, DAA classe I e digitálicos e ablação objetivo primário (tendência a
terapia não-farmacológica por RF da junção AV favor do controle da FC)

AF-CHF20 1.376 3 anos CVE, amiodarona, BB e/ou digital, Morte cardiovascular Não houve diferenças quanto ao
sotalol, dofetilide e ablação da junção objetivo primário
terapia não-farmacológica por RF + marca-passo.

CAFE-II19 61 14 meses Amiodarona, CVE BB e/ou digoxina QLV pelo SF 36 após A restauração do ritmo sinusal
1 ano melhorou a QLV comparada ao

controle da FC

PABA-CHF26 81 6 meses Ablação para IVP Ablação da junção por Composição de FE, IVP foi superior à ablação da junção
RF + marca-passo teste de caminhada (6 m), + marca-passo biventricular nos
biventricular escore Minnesota pacientes com ICC e FA refratária

AV = atrioventricular; AVC = acidente vascular cerebral; BB = betabloqueador; CVE = cardioversão elétrica; DAA = drogas antiarrítmicas; FA = fibrilação atrial;
FC = frequência cardíaca; FE = fração de ejeção; ICC = insuficiência cardíaca congestiva; IVP = isolamento das veias pulmonares; QLV = qualidade de vida; RCP =
ressuscitação cardiopulmonar; RF = radiofrequência.
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Internações hospitalares
Os quatro estudos demonstraram maior número de admis-

sões hospitalares nos pacientes alocados para controle do
ritmo. Entretanto, a maioria delas foi para realização de cardio-
versão elétrica. A análise de custos demonstrou que a estraté-
gia de controle da frequência para a fibrilação atrial é mais
custo-efetiva que a de controle do ritmo.15

Qualidade de vida
Melhora dos sintomas e da qualidade de vida eram objeti-

vos primários no PIAF11 e secundários nos demais estudos.
Em nenhum deles houve qualquer diferença significante en-
tre o controle do ritmo ou da frequência. Mais importante,
contudo, foi a observação de que, independentemente da
estratégia adotada, a percepção de qualidade de vida melho-
rou com o tratamento. Em outras palavras, do ponto de vista
do paciente, tanto o controle da frequência como do ritmo
são alternativas aceitáveis.

Eventos tromboembólicos
Uma das mais relevantes contribuições desses estudos

foi demonstrar que a estratégia de controle do ritmo não re-
duz o risco de acidentes vasculares cerebrais. Pelo contrário,
nos dois maiores ensaios, RACE13 e AFFIRM14, a incidência
de eventos tromboembólicos foi mais elevada com a aborda-
gem de controle do ritmo, embora sem alcançar significância
estatística. A explicação mais provável para esse achado é
que os pacientes do grupo controle de ritmo interromperam a
anticoagulação oral com mais frequência que os do outro
grupo, motivados pela “segurança” propiciada com a restaura-
ção de ritmo sinusal aparentemente estável. Contudo, é funda-
mental lembrar que, mesmo após a restauração do ritmo sinu-
sal, outros fatores de risco se mantêm presentes16, como hiper-
tensão, diabetes, insuficiência cardíaca, etc. Além disso, episó-
dios assintomáticos de fibrilação atrial são bastante comuns.17,18

Portanto, pacientes com fibrilação atrial e fatores de risco para
fenômenos tromboembólicos devem ser mantidos sob anticoa-
gulação plena, mesmo que haja restauração do ritmo sinusal.

Taquicardiomiopatia
Tanto no RACE13 como no AFFIRM14 não houve progres-

são dos quadros de insuficiência cardíaca, sugerindo que
ambas as estratégias sejam capazes de prevenir o risco de
taquicardiomiopatia. Essa observação corrobora a importân-
cia de se controlar a resposta ventricular na fibrilação atrial.3

ERA PÓS-AFFIRM

Apesar do relativo conforto da opção de manutenção do
ritmo após o AFFIRM, houve a necessidade de estudos para

extrapolação dos resultados para populações específicas, co-
mo pacientes jovens ou com insuficiência cardíaca. O CAFE- II19

foi um estudo realizado numa pequena população (n = 76) de
pacientes com insuficiência cardíaca crônica com o objetivo
de avaliar os sintomas, a função ventricular, a capacidade de
exercício e a qualidade de vida. A amiodarona foi utilizada
como pré-tratamento por três meses para a cardioversão elétri-
ca e mantida após a mesma e foi comparada essa estratégia de
controle do ritmo com betabloqueador e digital. Os autores
demonstraram melhor qualidade de vida e melhora da função
ventricular nos pacientes que mantiveram ritmo sinusal, mas
não aumento da capacidade de exercício. A mortalidade entre
as duas estratégias, por sua vez, foi avaliada pelo estudo  Rhythm
Control versus Rate Control for Atrial Fibrillation and
Heart Failure (AF-CHF).20

AF-CHF20

Estudo multicêntrico, prospectivo, que randomizou 1.376
pacientes portadores de fibrilação atrial (< 6 meses), insuficiên-
cia cardíaca classe II-IV da NYHA, e fração de ejeção < 35%,
com média de idade de 67anos, para as estratégias de contro-
le do ritmo (n = 682) vs. controle da frequência (n = 694). O
objetivo primário de morte por causas cardiovasculares foi
verificado em 25% do grupo da estratégia do ritmo e em 27%
da estratégia da frequência, sem significância estatística. Os
objetivos secundários morte por todas as causas, piora da
insuficiência cardíaca e acidente vascular encefálico, tanto
isolados como combinados, também não diferiram entre os
grupos. Diante disao, e em decorrência da menor necessida-
de de cardioversão e de hospitalização, os autores concluí-
ram que nos pacientes com fibrilação atrial e insuficiência
cardíaca a estratégia de controle do ritmo não melhora a taxa
de mortalidade cardiovascular quando comparada a estraté-
gia de controle da frequência. Ressalta-se que as técnicas
não-farmacológicas, especialmente a ablação, não foram mui-
to utilizadas para a manutenção do ritmo.

QUAL É A FREQUÊNCIA IDEAL?

Após os estudos citados, a estratégia de controle da fre-
quência cardíaca se tornou uma prática rotineira, assim como
a associação de drogas para manter frequência adequada;
entretanto, os valores de frequência cardíaca a serem alcança-
dos não são bem estabelecidos. O consenso americano empiri-
camente recomendou o controle rigoroso da frequência cardía-
ca com intenção de reduzir sintomas, melhorar a qualidade de
vida e aumentar a capacidade de exercício. No entanto, é notó-
rio que a associação de drogas tem como efeitos adversos a
bradicardia, a síncope e a necessidade de marca-passo. Re-
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centemente foi publicado um estudo para elucidar a questão:
Lenient versus Strict Rate Control in Patients with Atrial
Fibrilation (RACE II).21

RACE II21

O estudo envolveu 33 centros e randomizou 614 pacien-
tes com fibrilação atrial permanente para receber: tratamento
mais rígido da frequência cardíaca, definido como frequência
cardíaca < 80 bpm em repouso e < 110 bpm no exercício, ou
tratamento da frequência cardíaca em repouso < 110 bpm,
denominado de mais permissivo. Os critérios de inclusão fo-
ram fibrilação atrial permanente (por pelo menos 12 meses),
idade < 80 anos, frequência cardíaca média acima de 80 bpm,
e uso de anticoagulação oral ou ácido acetilsalicílico (quan-
do indicado). Os betabloqueadores, os bloqueadores não-
diidropiridínicos e a digoxina foram os medicamentos utiliza-
dos para o controle da frequência cardíaca. Esse estudo foi
desenhado para demonstrar a não inferioridade do controle
permissivo em relação ao controle rígido. A composição de
morte por causas cardiovasculares, hospitalização por insufi-
ciência cardíaca, acidente vascular encefálico, embolia sistêmi-
ca, sangramento maior, eventos arrítmicos, efeitos adversos
(com risco de morte) das medicações utilizadas para o contro-
le da frequência cardíaca e implante de marca-passo ou defibri-
lador foi o desfecho primário a ser avaliado no seguimento de
dois a três anos. A incidência cumulativa estimada do desfe-
cho primário para os três anos de seguimento foi de 12,9% para
o grupo permissivo e de 14,9% para o grupo rígido (IC 90%
-7,5 a 3,5; p < 0,001). Os autores concluíram que em pacien-
tes com fibrilação atrial permanente o controle permissivo
(frequência cardíaca < 110 bpm no repouso) é tão efetivo
quanto o controle rígido.

VALE A PENA MANTER O RITMO SINUSAL?

Como visto, o controle do ritmo não se mostrou superior
ao controle da frequência em relação à melhora de sintomas e
à qualidade de vida, além de resultar em mais internações
hospitalares, tendeu a aumentar a mortalidade total e não redu-
ziu a incidência de acidentes vasculares cerebrais. À primeira
vista, pode parecer que não vale a pena tentar a manutenção
do ritmo sinusal em pacientes com fibrilação atrial persistente,
sendo então o controle da frequência a abordagem de esco-
lha nessa população. Contudo, antes de generalizarmos essa
conduta é importante considerar algumas limitações dos es-
tudos em questão.

Quem é o vilão?
É improvável que o ritmo sinusal, por si só, seja o responsá-

vel pela ausência de superioridade do controle do ritmo em

relação ao da frequência. Estudos epidemiológicos há muito
demonstraram que a fibrilação atrial aumenta a morbidade e a
mortalidade,1,2 solidificando a noção de que a manutenção do
ritmo sinusal é importante. Em consonância com essa asserti-
va, nos estudos PIAF11 e AFFIRM14 a tolerância ao exercício
foi superior nos pacientes do grupo controle de ritmo, embo-
ra só no primeiro estudo tenha sido obtida significância esta-
tística. A subanálise do seguimento do estudo AFFIRM, pu-
blicada posteriormente, ao invés de avaliar os pacientes de
acordo com a forma intenção de tratar, analisou a relação de
sobrevida de acordo com o ritmo e o tratamento. Os autores,
assim, concluíram que os pacientes que mantiveram ritmo
sinusal tiveram maior sobrevida em relação aos que persisti-
ram em fibrilação atrial. Além disso, o uso da varfarina se
associou a melhor sobrevida, ao passo que as drogas antiar-
rítmicas estiveram associadas a pior sobrevida, sugerindo
que o efeito adverso das drogas antiarrítmicas foi o provável
responsável pela perda desse resultado, quando analisada a
estratégia de controle do ritmo.22 A qualidade de vida foi su-
perior nos pacientes com insuficiência cardíaca e fibrilação
atrial persistente quando o ritmo foi restaurado em compara-
ção ao controle da frequência cardíaca nos pacientes do estudo
CAFE-II.19 Portanto, parece que o problema não reside no rit-
mo sinusal, mas nos métodos utilizados para sua manutenção.

Uma das constatações mais contundentes dos estudos
foi a pouca eficácia das drogas antiarrítmicas na manutenção
do ritmo sinusal. Ao final do seguimento, o porcentual de pa-
cientes em ritmo sinusal variou de 23% (STAF)12 a 62%
(AFFIRM)14, considerando-se que neste último foram incluí-
dos muitos pacientes com fibrilação atrial paroxística. Vale
ressaltar que as drogas utilizadas são as mais eficazes atual-
mente disponíveis e que porcentagem razoável de pacientes
recebeu amiodarona: PIAF11 (100%), STAF12 (42%), RACE13

(31%) e AFFIRM14 (60%). Mesmo que a amiodarona fosse
empregada na totalidade da população estudada, é imprová-
vel que resultados muito superiores aos do PIAF11 fossem
obtidos, em que apenas 56% do grupo controle de ritmo man-
teve ritmo sinusal. Além de pouco eficazes para controle da
fibrilação atrial, as drogas antiarrítmicas têm o potencial de
causar efeitos adversos graves, principalmente pró-arritmias.10

Esse tipo de complicação é mais frequente em cardiopatas
usando diuréticos, idosos e mulheres, características presen-
tes em boa parcela dos pacientes recrutados nos grandes estu-
dos. Dessa forma, é tentador especular que os potenciais be-
nefícios da manutenção do ritmo sinusal na sobrevida de
pacientes com fibrilação atrial tenham sido anulados pela ine-
ficácia e efeitos adversos dos fármacos.22

Em síntese, os resultados desses estudos não apontam que
o ritmo sinusal é equivalente à fibrilação atrial no tocante à mor-
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talidade, mas sim que a estratégia de controlar a frequência não
se mostrou inferior à estratégia utilizada para controlar o ritmo.

O QUE HÁ DE NOVO PARA O CONTROLE DO

RITMO SINUSAL?

É com base no fato de se tratar de uma afecção complexa
multifatorial e ainda não completamente elucidada que na atua-
lidade os profissionais da saúde lutam em busca de novas
drogas, opções genéticas e não-farmacológicas. As drogas
incluem desde antiarrítmicos, como dronedarona, até não-
antiarrítmicos, que têm importância na prevenção do início e
nas recidivas e seus efeitos estão embasados, entre outros,
nos efeitos anti-inflamatórios e no remodelamento reverso
(por exemplo, inibidores da enzima conversora da angiotensi-
na, bloqueadores do receptor da angiotensina e estatinas).2

A terapia gênica é uma promessa aguardada para futuro
breve.23 O desenvolvimento tecnológico surge como método
alternativo ao uso de antiarrítmicos, sendo a ablação por cate-
ter, com variadas formas de energia (radiofrequência, crioter-
mia, laser, etc.), a opção terapêutica de maior crescimento nos
últimos anos. Desde a documentação do envolvimento das

veias pulmonares na origem e perpetuação da fibrilação atrial,5

diversos estudos foram e estão sendo realizados.
A ablação surgiu com a promessa de se tornar uma estraté-

gia para controle do ritmo mais eficaz que as drogas antiarrítmi-
cas. Após os primeiros anos da técnica, foi publicado um
artigo de revisão sistemática e meta-análise dos estudos reali-
zados com as drogas antiarrítmicas e com as diversas técni-
cas de ablação24, que concluiu haver maior eficácia e menor
número de complicações nos estudos com ablação. Outro
estudo publicado recentemente, prospectivo, multicêntrico
foi o Comparison of Antiarrhythmic Drug Therapy and Ra-
diofrequency Catheter Ablation in Patients With Paroxys-
mal Atrial Fibrilation25, que randomizou de forma não-cega
e com desenho bayesiano os pacientes com fibrilação atrial
paroxística que estavam refratários a pelo menos um antiarrít-
mico. O desfecho primário foi ausência de critérios de falha
de tratamento no período de análise (9 meses). A presença de
efeitos adversos e a qualidade de vida também foram analisa-
das. As médias de idade e de fração de ejeção foram, respecti-
vamente, de 56 anos e de 62%. Ao final da avaliação, 66% dos
pacientes do grupo da ablação (n = 106) e 16% dos pacientes

Tabela 3 - Indicações da ablação da fibrilação atrial por radiofrequência segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de
Arritmias Cardíacas (Sobrac)

Classe I
1. Fibrilação atrial sintomática em paciente jovem com coração estruturalmente normal, sem resposta ou com efeitos
colaterais pelo uso de pelo menos duas drogas antiarrítmicas na ausência de condições metabólicas potencialmente
correlacionadas à arritmia.

Classe II A
1. Pacientes com qualquer idade com fibrilação atrial paroxística, sintomática, frequente, coração estruturalmente normal,
com evolução de pelo menos seis meses, refratária a pelo menos uma droga antiarrítmica de classe IC ou sotalol, e na
ausência de condições metabólicas potencialmente correlacionadas à arritmia. (NE B)
2. Pacientes com fibrilação atrial paroxística, com as mesmas características do item acima, com cardiopatia estrutural e
refratária à amiodarona. (NE C)
3. Pacientes com fibrilação atrial persistente, sintomática e recorrente, refratária a pelo menos uma droga antiarrítmica da
classe IC ou sotalol, se não houver cardiopatia estrutural, ou à amiodarona, caso haja cardiopatia estrutural, tendo sido
afastadas condições clínicas potencialmente deflagradoras da fibrilação atrial. (NE C)
4. Ablação de fibrilação atrial permanente em pacientes jovens com átrio esquerdo pouco aumentado, principalmente
quando a resposta ventricular é mal controlada ou há progressiva dilatação e/ou redução da fração de ejeção do ventrícu-
lo esquerdo. (NE C)

Classe II B
1. Ablação por cateter na fibrilação atrial permanente com cardiopatia associada e átrio esquerdo aumentado (> 50 mm),
quando há progressiva piora da classe funcional, decorrente de controle inadequado da frequência cardíaca ou apesar de
aparente controle farmacológico da frequência cardíaca. (NE C)
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do grupo de drogas antiarrítmicas (n = 61) estavam livres de
falência de tratamento (p < 0,001). Os efeitos adversos maio-
res aconteceram em 4,9% do grupo ablação e em 8,8% do
grupo drogas antiarrítmicas. A média dos escores de qualida-
de de vida melhorou significativamente após os três meses
para o grupo da ablação e se manteve durante todo o perío-
do. Os autores concluíram que nos pacientes com fibrilação
atrial paroxística, refratários a pelo menos uma droga antiar-
rítmica, a ablação resultou em maior tempo até a falência do
tratamento no período analisado. Houve melhora da qualida-
de de vida e o tratamento se demonstrou seguro.

A indicação do marca-passo multissítio para ressincronizar
os pacientes com insuficiência cardíaca é uma realidade con-
templada nas atuais diretrizes mundiais. A fibrilação atrial é
mais frequente nessa população em decorrência de diversos
fatores, como cicatriz, fibrose e modulação neuro-hormonal,
entre outros. Nesse cenário, quando um paciente desenvolve
fibrilação atrial sintomática o que devemos fazer? O estudo
Pulmonary Vein Antrum Isolation versus AV Node Ablation
with Bi-Ventricular Pacing for Treatment of Atrial Fibrilla-
tion in Patients with Congestive Heart Failure (PABA-CHF)26

foi desenhado para comparar a manutenção do ritmo sinusal
pela ablação da fibrilação atrial (isolamento das veias pulmo-
nares) com o controle da frequência com a ablação do nó atri-
oventricular somada à estimulação biventricular. Esse estudo
multicêntrico, prospectivo, randomizou 81 pacientes com fibri-
lação atrial sintomática e refratária, fração de ejeção < 40% e
insuficiência cardíaca classe funcional II ou III da NYHA para
receberem isolamento das veias pulmonares ou ablação do nó
atrioventricular somada ao marca-passo biventricular. Foram
realizados questionário de qualidade de vida de Minnesota (os
escores variam de 0 a 105, em que valores maiores representam

pior qualidade de vida), teste da caminhada de 6 minutos e
ecocardiograma. O desfecho primário foi uma composição des-
ses três fatores e definido caso os três valores obtivessem
valor de p < 0,05 em relação às medidas basais. Esse desfecho
favoreceu o grupo da ablação das veias pulmonares com os
seguintes valores: fração de ejeção, 35% vs. 28% (p < 0,001);
escore de qualidade de vida, 60 vs. 82 (p < 0,001); e distância
percorrida no teste da caminhada de 6 minutos, 340 m vs. 297 m
(p < 0,001). Dessa forma, os autores concluíram que nos pa-
cientes com fibrilação atrial refratária a drogas antiarrítmicas,
disfunção ventricular significativa e sintomas de insuficiência
cardíaca congestiva, a ablação das veias pulmonares é supe-
rior à estratégia da ablação do nó atrioventricular somada à
estimulação biventricular. Os resultados desse estudo, embora
de casuística limitada, demonstram que, quando possível, a
manutenção do ritmo sinusal é vantajosa para os pacientes,
reafirmando que a fibrilação atrial não é uma afecção benigna.
Contudo, ressaltamos que o isolamento das veias pulmonares
foi realizado por eletrofisiologistas muito experientes, de tal
sorte que não sabemos se esses resultados poderão ser extra-
polados a todos os pacientes submetidos a ablação.

IMPLICAÇÕES CLÍNICAS

O principal mérito dos grandes estudos (PIAF,11 STAF12,
RACE13, AFFIRM14, AF-CHF20) foi demonstrar que o controle
da frequência é aceitável como abordagem primária em pacien-
tes idosos ou com insuficiência cardíaca com fibrilação atrial.
A execução dessa estratégia é bastante simples, com alto
índice de sucesso. Deve-se observar, contudo, que os pacien-
tes recrutados nesses estudos apresentavam fibrilação atrial
persistente, com alta probabilidade de recorrência, a maioria
com cardioversão prévia. Ou seja, pacientes que necessita-

Figura 1. Algoritmo de manutenção do ritmo sinusal (Diretrizes de Fibrilação Atrial – Sobrac).
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riam tratamento farmacológico por tempo indeterminado. Em
pacientes com essas características, tanto o controle da fre-
quência como o controle do ritmo podem ser considerados
abordagens primárias. A opção mais conveniente dependerá
do juízo clínico. Por exemplo, em pacientes mais propensos a
apresentar eventos pró-arrítmicos, com átrio esquerdo muito
aumentado, ou nos quais a cardioversão elétrica seja julgada
temerária, talvez seja mais prudente o controle da frequência,
ao passo que naqueles com coração normal o controle do
ritmo pode ser preferível. Outro aspecto importante é que em
caso de recorrência da arritmia o controle da frequência pode
ser considerado precocemente, não sendo necessário testar
várias drogas para abdicar do controle do ritmo. Contudo, é
importante lembrar que a ablação pode ser considerada para
controle do ritmo em pacientes selecionados que não tenham
respondido a um fármaco antiarrítmico, uma vez que pacien-
tes com episódio inicial de fibrilação atrial, a nosso ver, de-
vem receber ao menos uma tentativa de controle do ritmo
com cardioversão elétrica e/ou fármacos. Por fim, em pacien-
tes muito sintomáticos durante fibrilação atrial a estratégia de
controle do ritmo deve ser adotada inicialmente com fárma-
cos e, no caso de recorrência, a ablação deve ser considera-
da, a menos que haja contraindicações ou comorbidades sig-
nificativas. Em suma, ainda é fundamental que a abordagem
do paciente com fibrilação atrial seja individualizada.

Como já mencionado, independentemente da estratégia
escolhida (incluindo os submetidos a ablação), pacientes com
fatores de risco para fenômenos tromboembólicos devem ser
anticoagulados, mesmo que tenha havido restauração do rit-
mo sinusal. Infelizmente, por causa da dificuldade de manter
o INR adequado e do temor de complicações hemorrágicas,
muitos pacientes interrompem o uso dos cumarínicos. Nesse
sentido, aguardamos ansiosamente o advento dos novos ini-
bidores da trombina que prometem tornar a anticoagulação
oral mais prática e segura.27

A população estudada nos grandes ensaios (PIAF11, STAF12,
RACE13, AFFIRM14 e AF-CHF20) representa a maioria dos pacien-
tes acometidos pela fibrilação atrial, sendo predominante-
mente composta por idosos (mais de 65 anos de idade). Não é
possível, portanto, extrapolar os resultados para pacientes mais
jovens com fibrilação atrial. Nesse grupo, o controle do ritmo
ainda deve ser considerado como abordagem inicial, seja com
fármacos ou com a ablação por cateter, conforme estabelecido
pelas diretrizes da Sobrac (Tabela 3; Figura 1).

PERSPECTIVAS FUTURAS

Os estudos PIAF11, STAF12, RACE13, AFFIRM14 e AF-CHF20

atestaram veementemente que o tratamento farmacológico da

fibrilação atrial ainda deixa muito a desejar. Na era pós-
AFFIRM, a busca do esclarecimento sobre quais são os paci-
entes que se beneficiam realmente da estratégia do controle
do ritmo e como deve ser feita a estratégia de controle de
frequência (controle rígido vs. permissivo) e de outras ques-
tões é um grande desafio para os investigadores. Além disso,
o desenvolvimento de métodos não-farmacológicos visando
ao tratamento curativo da fibrilação atrial chega à prática com
grande entusiasmo. Dentre eles destaca-se a ablação por ca-
teter, que tem sido utilizada de maneira crescente e com bons
resultados. A comunidade médica aguarda a publicação do
estudo CABANA, desenhado para comparar a ablação por
radiofrequência aos antiarrítmicos para a manutenção do rit-
mo sinusal nos pacientes com fibrilação atrial de risco elevado.
A população foi semelhante à do estudo AFFIRM, porém com
70% dos pacientes randomizados virgens de tratamento com
drogas antiarrítmicas. Os resultados do estudo piloto foram
apresentados no congresso do American College of Cardiolo-
gy de 2010, e deixaram claro que a ablação tem bons resultados
quando comparada às drogas, mas para que a ablação se torne
estratégia de primeira opção para controle do ritmo há necessi-
dade da realização de grandes estudos para avaliar mortalida-
de, qualidade de vida, custos, etc., a longo prazo.

Novas drogas antiarrítmicas28 também têm sido desen-
volvidas, tais como dronedarona, vernakalant29 (para rever-
são da fibrilação atrial), budiodarona, ranozalina. Essas ob-
servações comprovam que a luta pela manutenção do ritmo
sinusal continua. Contudo, é confortador saber que, até que
esses progressos estejam completamente consolidados para
aplicação clínica, e que quando bem selecionada, a estratégia
de controle da frequência permanece como alternativa sim-
ples, eficiente e segura para pacientes com fibrilação atrial.
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CARTA DO EDITOR CONVIDADO

Anticoagulação e antiagregação plaquetária nas
síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis

As doenças cardiovasculares se constituem na maior causa de óbito na população adulta em todo o
mundo, inclusive em nosso meio. Dentre essas, a coronariopatia aguda é a mais prevalente e, pelo menos
em parte por conta disso, uma das áreas da medicina que tiveram avanços mais expressivos nas últimas
décadas. Por outro lado, dentre os avanços fisiopatológicos e terapêuticos dessa área, aqueles relaciona-
dos à anticoagulação e à antiagregação plaquetária foram, de longe, os mais impactantes, levando a dimi-
nuições significativas nas incidências de eventos isquêmicos, inclusive mortalidade.

Esta edição da Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo analisa alguns dos mais
importantes tópicos dentro do tema, iniciando pelo uso dos fibrinolíticos no tratamento do infarto agudo
do miocárdio com supradesnível do segmento ST. Não é exagero dizer que a demonstração definitiva de
diminuição da mortalidade com o uso desses medicamentos (inicialmente pelos estudos GISSI-1 e ISIS-2,
seguidos de outros como o GUSTO-1, com aproximadamente 42 mil pacientes incluídos) revolucionou
totalmente o tratamento dessa população.

O artigo seguinte revisa o papel das heparinas em pacientes com coronariopatia aguda. É uma das
histórias mais interessantes dentro do capítulo, já que esses medicamentos (inicialmente a heparina não-
fracionada e mais recentemente a heparina de baixo peso molecular) são utilizados nessa situação há mais
de meio século, e até hoje não paramos de aprender qual a melhor maneira de utilizá-los.

Os anticoagulantes continuam evoluindo importantemente nos tempos atuais, de tal sorte que na
sequência o leitor vai ter a oportunidade de se atualizar em relação aos novos bloqueadores específicos do Xa
ou da trombina.

Os dois artigos seguintes analisam o papel dos antiplaquetários orais no tratamento da coronariopatia
aguda. No primeiro deles se analisa o secular ácido acetilsalicílico e os anti-ADP já disponíveis comercialmen-
te em nosso meio, de primeira e de segunda gerações. No artigo seguinte são analisados antiplaquetários
ainda não disponíveis comercialmente em nosso País, dois deles já aprovados (e/ou comercializados) em
outros países, e um deles ainda sendo estudado em pesquisa de fase III. Em comum, os impressionantes
avanços que vêm ocorrendo em relação a essa classe de medicamentos, inclusive com demonstração de
diminuição de mortalidade com um dos antiplaquetários testados, com evidentes implicações para nossos
pacientes. Deve-se salientar neste espaço a importância dos inibidores IIb/IIIa, classe única de medica-
mentos utilizados por via intravenosa e por curto espaço de tempo em pacientes com coronariopatia
aguda, não contemplados em artigo específico por limitação de espaço. Em pacientes com síndrome
isquêmica miocárdica instável sem supradesnível de ST submetidos a estratégia invasiva, meta-análises
chegam a demonstrar redução > 40% na incidência de eventos isquêmicos e de 20% na mortalidade com o
uso desses fármacos, sendo eles também úteis em pacientes submetidos a angioplastia primária. Não há
indicação desses fármacos em pacientes com infarto agudo do miocárdio submetidos a tratamento fibrinolí-
tico.

Finalmente, o último artigo traz uma análise crítica de uma das complicações mais temidas quando se
fala de tratamento antitrombótico: sangramento.

Acreditamos que a leitura cuidadosa dos artigos aqui listados em muito auxiliará o leitor no melhor
entendimento dos avanços terapêuticos e fisiopatológicos desta que é, sem dúvida alguma, uma das mais
importantes áreas da medicina contemporânea.

Boa leitura!
José Carlos Nicolau

Editor Convidado
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A reperfusão do vaso envolvido no infarto agudo do miocárdio
com supradesnível do segmento ST é o objetivo principal a
ser atingido no tratamento do infarto agudo do miocárdio
com supradesnível do segmento ST. Agentes fibrinolíticos
endovenosos são uma das principais estratégias para revas-
cularização, e seu uso foi incorporado à rotina do tratamento
do infarto agudo do miocárdio com supradesnível do segmen-
to ST desde que estudos clínicos demonstraram benefício
incontestável. A angioplastia primária é atualmente a primeira
escolha para a maioria dos pacientes com infarto agudo do
miocárdio com supradesnível do segmento ST, quando pode
ser realizada por operador experiente nos casos em que o
atraso é < 90 minutos. Os diversos agentes fibrinolíticos são
ativadores do plasminogênio, diretos ou indiretos, transfor-
mando a pró-enzima plasminogênio em plasmina. Nesta revi-
são serão discutidos o uso e a eficácia dos principais agentes
fibrinolíticos comercialmente disponíveis, analisando os mais
importantes estudos clínicos que os testaram.

Descritores: Fibrinolíticos. Infarto do miocárdio. Angioplas-
tia. Reperfusão miocárdica.

FIBRINOLYTIC THERAPY IN ST ELEVATION

MYOCARDIAL INFARCTION

Reperfusion of infarct vessel has become one of the corners-
tones in the treatment for acute ST elevation myocardial in-
farction. Intravenous fibrinolytic agents are one of the main
revascularizations strategies available and have been incor-
porated in the routine treatment of acute ST elevation myo-
cardial infarction as clinical trials have shown their unequivocal
benefit. Primary percutaneous coronary intervention is cur-
rently the first choice therapy in patients with acute ST seg-
ment myocardial infarction, when performed by an experienced
operator in cases with a delay of less than 90 minutes from
presentation to the emergency department. Fibrinolytic drugs
are direct or indirect plasminogen activators, which transform
the plasminogen proenzyme into plasmin. In this review we
will discuss the use and efficacy of the main commercially
available fibrinolytic agents, and will analyze the most impor-
tant clinical trials which tested them.

Descriptors: Fibrinolytic agents. Myocardial infarction. An-
gioplasty. Myocardial reperfusion.
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O infarto agudo do miocárdio com supradesnível do
segmento ST usualmente decorre de ruptura e/ou ero-
são de uma placa coronária, o que leva à obstrução

de uma das artérias coronárias epicárdicas por trombo.1,2 Di-
versos estudos randomizados multicêntricos, como o Fibri-
nolytic Therapy Trialists (FTT), demonstraram que a terapia
fibrinolítica é capaz de restabelecer o fluxo coronário, estan-
do também associada a importante redução da mortalidade
de pacientes com infarto agudo do miocárdio com suprades-
nível do segmento ST.3 Apesar de evidências apontarem para
a superioridade da angioplastia primária sobre a reperfusão
farmacológica, a terapia fibrinolítica ainda nos dias atuais per-
manece como uma alternativa muito eficaz, sobretudo em hos-
pitais que não apresentam programas de angioplastia primá-
ria credenciados.4,5 Este artigo tem como objetivo revisar o
uso de fibrinolíticos no infarto agudo do miocárdio com
supradesnível do segmento ST e discutir os principais estudos
clínicos que testaram a eficácia desses agentes (Tabela 1) nessa
afecção.

As primeiras descrições sobre o emprego da estreptoqui-
nase em pacientes com infarto agudo do miocárdio com supra-
desnível do segmento ST são datadas de 1958.6 Apesar de
subsequentes pequenos estudos não terem demonstrado be-
nefício com o uso da estreptoquinase, uma meta-análise7 que
incluiu grande parte desses estudos iniciais sugeriu existir
melhora da mortalidade com o uso de fibrinolítico. Estudos
angiográficos publicados em meados da década de 1980 já
demonstravam que a terapia de reperfusão era capaz de res-
taurar o fluxo coronário e preservar a área de músculo cardía-
co sob risco de isquemia.8-10 Em seguida, foi também confir-
mado que o uso de fibrinolíticos endovenosos era capaz de
reduzir a mortalidade assim como preservar a função ventri-
cular esquerda em pacientes com infarto agudo do miocárdio
com supradesnível do segmento ST.11-13

PRINCÍPIOS DA TERAPIA COM FIBRINOLÍTICOS

A utilização de agentes fibrinolíticos para a recanalização
da artéria relacionada ao infarto em pacientes com infarto
agudo do miocárdio com supradesnível do segmento ST foi
incorporada à prática clínica há mais de 25 anos. Os fibrinolí-
ticos têm indicação nos pacientes com sintomas sugestivos
de infarto associado à presença de supradesnível persistente
do segmento ST em pelo menos duas derivações contíguas
ou de um novo ou presumivelmente novo bloqueio de ramo
esquerdo, desde que não haja contraindicações.14 Mais de
150 mil pacientes já foram randomizados em estudos clínicos
com fibrinolíticos em comparação a placebo ou a outros regi-
mes de fibrinolíticos. A análise do grupo de estudos do FTT3

demonstrou que em pacientes com início dos sintomas infe-
rior a 6 horas e com elevação do segmento ST ou bloqueio de
ramo esquerdo, 30 mortes eram evitadas por mil pacientes
tratados. Em casos de apresentação um pouco mais tardia
(entre 7-12 horas do início dos sintomas) cerca de 20 mortes
eram evitadas, e com mais de 12 horas do início dos sintomas
a terapia fibrinolítica já não apresentava melhora na morta-
lidade. Em pacientes com mais de 75 anos de idade e tratados
até 24 horas do início dos sintomas, o FTT demonstrou haver
apenas pequeno benefício na sobrevida, porém esse benefício
não foi estatisticamente significativo. Recentes evidências15,16

também sugerem que os benefícios da terapia fibrinolítica
são limitados em idosos, podendo ser prejudicial, especial-
mente em indivíduos com mais de 75 anos. Contudo uma inte-
ressante reanálise do FTT17 demonstrou que nos pacientes
com mais de 75 anos e com início dos sintomas até 12 horas
da apresentação as taxas de mortalidade foram menores nos
tratados com fibrinolíticos, demonstrando que ainda existem
questões a serem respondidas a respeito da terapia fibrinolí-
tica em idosos.

Tabela 1 - Características dos principais agentes fibrinolíticos

Peso Meia- Custo/
molecular Fibrino- Metabo- vida Mecanismo Anti- dose*

Agente (KD) específico lismo (min)  de ação gênico Administração (US$)

Estreptoquinase 47 Hepático 18-23 Indireto Sim 1 hora, infusão 300,00
Alteplase (tPA) 63-70 ++ Hepático 3-8 Direto Não Bolo, 90-min 2.200,00
Tenecteplase - +++ Hepático 18-20 Direto Não Bolo 2.200,00
Reteplase 39 + Renal 15-18 Direto Não Duplo bolo 2.200,00

* Custo hospitalar por dose (baseado em dados dos Estados Unidos – 2008).
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A fibrinólise é mediada pela plasmina, uma protease
sérica não-específica que degrada o coágulo contendo
fibrina e fibrinogênio, rompendo o trombo em evolução.
Os diversos agentes fibrinolíticos são todos ativadores
do plasminogênio, diretos ou indiretos, transformando a
pró-enzima plasminogênio em plasmina. A plasmina, por
sua vez, degrada várias proteínas envolvidas nesse pro-
cesso, incluindo fibrina, fibrinogênio, protrombina e fa-
tores V e VII.

Os fibrinolíticos mais utilizados no mundo são estrepto-
quinase, alteplase, tenecteplase e reteplase, este último não
disponível no Brasil (Tabela 1).

Estreptoquinase
Proteína bacteriana com 415 aminoácidos, derivada do

Streptococcus beta-hemolítico. A estreptoquinase, administra-
da habitualmente em 90 minutos, embora tenha menor efeito
fibrinolítico é ainda largamente utilizada pelo seu baixo custo
e grande disponibilidade. Entretanto é antigênica, causando
formação de anticorpos, o que impede readministrações em
casos de não-reperfusão. Apresenta pouca especificidade pela
fibrina, o que leva, em doses clínicas, a significativo efeito
lítico sistêmico.

Alteplase (ativador tecidual do plasminogênio – tPA)
Enzima que ocorre naturalmente (protease), produzida

por uma série de tecidos, incluindo células endoteliais. Ao
contrário da estreptoquinase, o alteplase é fibrinoespecífi-
co e tem afinidade aumentada pelo plasminogênio. É uma
enzima fraca na ausência do fibrinogênio, mas a fibrina au-
menta a taxa de ativação do plasminogênio. A combinação
com fibrina permite a fixação do alteplase ao trombo, com
consequente lise. Tem meia-vida curta (cerca de três a qua-
tro minutos). Por não produzir lise sistêmica, geralmente é
necessária a utilização de heparina endovenosa. Em con-
traste com a estreptoquinase, o alteplase resulta em menor
depleção do fibrinogênio e não está associado a efeitos alér-
gicos ou hipotensão.

Tenecteplase
Versão geneticamente modificada do alteplase por uma

tripla modificação na molécula primitiva, o que aumenta a
meia-vida plasmática, sua ligação à fibrina, e sua resistência
ao inibidor do ativador do plasminogênio (PAI-1). Isso per-
mite a administração em bolo, sendo o tenecteplase o fibri-
nolítico mais fibrino-específico até hoje desenvolvido.

Reteplase
Fibrinolítico de terceira geração, também derivado do al-

teplase. A mutação da molécula original reduz o clearance

plasmático, permitindo a administração em duplo bolo, embo-
ra a fibrino-especificidade seja inferior à do tenecteplase. Até
o momento, esse fibrinolítico não é comercialmente disponí-
vel no Brasil.

COMPARAÇÃO ENTRE OS FIBRINOLÍTICOS

Apesar de haver um número considerável de estudos que
compararam a eficácia dos diversos fibrinolíticos, muitos resul-
tados divergem por diferenças de regime de administração, tera-
pia adjuvante e seleção de pacientes. A IV Diretriz da Sociedade
Brasileira de Cardiologia sobre tratamento do infarto agudo do
miocárdio com supradesnível do segmento ST não recomenda a
escolha de um fibrinolítico específico dentre os disponíveis,
embora alguns autores já tenham sugerido.18,19 A escolha, por-
tanto, continua na dependência da análise individual de ris-
cos, benefícios, disponibilidade e custo do tratamento.

A estreptoquinase continua sendo o fibrinolítico mais
utilizado em nosso meio, por ser o mais disponível e com
custo consideravelmente menor que as drogas mais novas,
embora já tenha sido demonstrada maior redução da morta-
lidade com alteplase e reteplase (menos 10 mortes por mil
pacientes tratados) comparativamente à estreptoquinase12,
sendo esse benefício associado a aumento das taxas de
sangramento cerebral.20 Quando a comparação foi feita en-
tre reteplase e alteplase, a única vantagem foi na forma de
administração em duplo bolo do reteplase.14 Os estudos
Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza
nell’Infarto Miocardico II (GISSI-2)21 e Third Internatio-
nal Study of Infarct Survival (ISIS-3)22 não encontraram di-
ferenças na mortalidade entre o uso de estreptoquinase e
alteplase. Entretanto, o Global Utilization of Streptokina-
se and Tissue Plasminogen Activator for Occluded Coro-
nary Arteries (GUSTO)12, que empregou um regime acelerado
de alteplase em 90 minutos associado ao uso concomitante
de heparina não-fracionada, resultou na redução de 10 mor-
tes adicionais por mil pacientes tratados, comparativamente
à estreptoquinase. O risco de acidente vascular cerebral é
maior com o alteplase que com a estreptoquinase. A retepla-
se, uma das variantes mutantes do alteplase, não oferece
vantagens muito óbvias sobre este último.23-25 Assim, a utili-
zação dessas drogas (alteplase e reteplase) é preferível em
pacientes com baixo risco de sangramento cerebral que se
apresentam rapidamente ao início dos sintomas ou para aque-
les com grande área miocárdica em risco, situações que teri-
am relação custo/benefício mais favorável. O tenecteplase
também tem como característica a administração em bolo úni-
co, com dose ajustada pelo peso, o que favorece seu uso pré-
hospitalar. Esse é o único fibrinolítico disponível para uso em
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bolo único, é equivalente, em termos de mortalidade, ao al-
teplase, e está associado a menor taxa de sangramentos não-
cerebrais e menor necessidade de transfusão sanguínea.26

Entretanto, o custo permanece elevado, o que limita sua
utilização. Esse fármaco foi comparado ao alteplase no As-
sessment of the Safety and Efficacy of a New Thrombolytic
agent II (ASSENT-2)26, em que a mortalidade em 30 dias e as
taxas de sangramentos cerebrais foram semelhantes. Os even-
tos hemorrágicos não-cerebrais e a necessidade de transfu-
são foram menores no braço do tenecteplase. Após um ano
da randomização, o resultado sobre a mortalidade manteve-
se.27 O tenecteplase e o alteplase foram também compara-
dos em relação à rapidez da recanalização coronária.28 Com
base em dados experimentais sobre a precocidade de libera-
ção de isoformas de creatina quinase no infarto, Binbrek et
al.28 avaliaram 266 pacientes com suspeita de infarto agudo
do miocárdio com menos de seis horas do início dos sinto-
mas. Os resultados encontrados indicaram que a recanaliza-
ção foi mais rapidamente alcançada com tenecteplase (208
minutos vs. 237 minutos; p = 0,04), embora ambas as estra-
tégias tenham sido consideradas precoces. A mortalidade
em 30 dias foi semelhante entre os grupos (2%), e essa evo-
lução favorável foi parcialmente atribuída à rapidez da reca-
nalização obtida com esses dois agentes.

A escolha do fibrinolítico depende da análise individual
dos riscos e benefícios, da disponibilidade e do custo. Os
regimes de administração para o tratamento do infarto agu-
do do miocárdio com supradesnível do segmento ST e a
necessidade de terapia coadjuvante estão apresentados na
Tabela 2.

READMINISTRAÇÃO DE FIBRINOLÍTICOS

Nos casos em que há evidência de reoclusão ou de rein-
farto com nova elevação do segmento ST ou bloqueio de
ramo ao eletrocardiograma, uma nova administração de fibri-
nolíticos pode ser realizada caso a reperfusão mecânica não
esteja disponível. No entanto, a estreptoquinase não deve
ser repetida (após 5 dias), pois, como já foi comentado, seu
uso está associado à produção de anticorpos que podem
persistir por até 10 anos.29 O alteplase e suas variantes não
produzem anticorpos e devem ser preferidos no caso de read-
ministração. A readministração do fibrinolítico também pode
aumentar as complicações hemorrágicas.

SEGURANÇA

A Tabela 3 apresenta uma lista detalhada contendo con-
traindicações e precauções para o uso dos fibrinolíticos.

COMPLICAÇÕES COM O USO DE FIBRINOLÍTICOS

Os fibrinolíticos podem causar algumas complicações, como
excesso de 3,9 acidentes vasculares cerebrais por mil pacien-
tes tratados. São considerados preditores independentes para
acidente vascular cerebral pós-fibrinolíticos: idosos, baixo peso,
sexo feminino, antecedente de doença cerebrovascular e hi-
pertensão arterial tanto sistólica como diastólica na admissão.
Sangramentos maiores não-cerebrais (complicações hemorrá-
gicas que necessitam de transfusão) podem ocorrer entre 4% e
13%, sendo preditores independentes: idosos, baixo peso e
sexo feminino.3,30 A utilização da estreptoquinase pode estar
associada à hipotensão, que deve ser tratada com interrupção
de sua administração e, se necessário, com a reposição de vo-
lume ou atropina. As reações alérgicas são raras e a adminis-
tração de rotina de corticoides não é indicada.

FIBRINÓLISE PRÉ-HOSPITALAR

A terapêutica fibrinolítica pré-hospitalar baseia-se na ideia
de que ao se reduzir o tempo de isquemia miocárdica aguda
reduz-se também o tamanho do infarto do miocárdio.31 Isso
pode resultar em menor mortalidade, não só hospitalar como
também pré-hospitalar, bem como diminuir possíveis compli-
cações imediatas e tardias. Quanto mais precoce é adminis-
trada a terapêutica fibrinolítica, menores a mortalidade e o
grau de disfunção ventricular.32,33 Por outro lado, diversos
estudos demonstram não existir vantagem em se administrar
fibrinolíticos após 12 horas do início dos sintomas.3

O retardo no atendimento pré-hospitalar é um dos princi-
pais determinantes do tamanho do infarto e consequente-
mente da mortalidade pré e intra-hospitalar. A utilização pré-
hospitalar da terapêutica fibrinolítica visa justamente a redu-
zir esse retardo o máximo possível.34 Mesmo existindo fortes
evidências favorecendo a angioplastia primária em detrimen-
to da fibrinólise hospitalar com relação a redução de morte,
reinfarto, acidente vascular cerebral e melhora da contratili-
dade ventricular,35-38 são poucas as evidências sobre sua pos-
sível vantagem em relação à fibrinólise pré-hospitalar.

O estudo Comparison of Primary Angioplasty and
Prehospital Thrombolysis in the Acute Phase of Myocardial
Infarction (CAPTIM)39, apesar de suas limitações, não reve-
lou desvantagem da fibrinólise pré-hospitalar em relação à
angioplastia primária no desfecho composto de óbito, rein-
farto e acidente vascular cerebral em 30 dias.

Outros estudos de fibrinólise pré-hospitalar demonstra-
ram que esse procedimento é factível, sendo capaz de reduzir
o tempo para administração do fibrinolítico.40-42 Uma meta-
análise que compilou os principais estudos randomizados
comparando trombólise pré e intra-hospitalar apresentou re-
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Tabela 2 - Regime de doses dos fibrinolíticos e uso de terapia antitrombótica

Agente Tratamento Terapia antitrombótica*

Estreptoquinase 1,5 milhão de UI em 100 ml de HNF ajustada ao peso por
SG 5% ou SF 0,9% em 30-60 minutos 48 horas ou enoxaparina por até 8 dias

Alteplase (tPA) 15 mg EV em bolo, seguidos por HNF ajustada ao peso por
0,75 mg/kg em 30 minutos e então 48 horas ou enoxaparina por até 8 dias
0,50 mg/kg em 60 minutos. A dose total
não deve exceder 100 mg

Tenecteplase Bolo único: 30 mg se < 60 kg; HNF ajustada ao peso por
35 mg se entre 60 kg e menor que 70 kg; 48 horas ou enoxaparina por até 8 dias
40 mg se entre70 kg e menor que 80 kg;
45 mg se entre 80 kg e menor que 90 kg;
50 mg se maior que 90 kg de peso

* Aspirina e clopidogrel devem ser administrados a todos, desde que não haja contraindicação a seu uso.
EV = via endovenosa; HBPM = heparina de baixo peso molecular; HNF = heparina não-fracionada.

Tabela 3 - Contraindicações ao uso de fibrinolíticos

Contraindicações absolutas Contraindicações relativas

Qualquer sangramento intracraniano História de acidente vascular cerebral isquêmico
> 3 meses ou afecções intracranianas não listadas
nas contraindicações

AVC isquêmico nos últimos três meses Gravidez

Dano ou neoplasia no sistema nervoso central Uso atual de antagonistas da vitamina K: quanto
maior o INR maior o risco de sangramento

Trauma significante na cabeça ou no rosto Sangramento  interno recente < 2-4 semanas
nos últimos três meses

Sangramento ativo ou diástese hemorrágica Resssuscitação cardiopulmonar traumática
(exceto menstruação) ou prolongada (> 10 min) ou cirurgia < 3 semanas

Qualquer lesão vascular cerebral conhecida Hipertensão arterial não-controlada (pressão arterial
(malformação arteriovenosa) sistólica > 180 mmHg ou diastólica > 110 mmHg)

Suspeita de dissecção de aorta Punções não-compressíveis
História de hipertensão arterial crônica significativa
e não-controlada
Úlcera péptica ativa
Exposição prévia a estreptoquinase
(mais de 5 dias) ou reação alérgica prévia

sultados favoráveis ao uso da terapia pré-hospitalar. A redução
média do tempo para uso do fibrinolítico foi de uma hora, resul-

tando em queda de 17% na mortalidade ou 21 vidas salvas
por mil pacientes tratados.43
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Recente estudo sueco, com cerca de 5 mil pacientes, con-
firmou que a redução de tempo para uso de fibrinolítico (50
minutos) se associou a redução da mortalidade, com um nú-
mero necessário para tratar (NNT) de 22 pacientes.44 A últi-
ma recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia
orienta um retardo máximo de 90 minutos para a realização
da angioplastia primária. Assim, na impossibilidade de an-
gioplastia ou de transporte em menos de 90 minutos para
hospital com angioplastia, a opção da terapia fibrinolítica,
desde que não haja contraindicação, deve ser preferida. Em
quaisquer das indicações para uso do fibrinolítico pré-hos-
pitalar, um médico deve estar presente, acompanhado de
uma ambulância equipada com eletrocardiograma, para diag-
nóstico e monitorização contínua, além de material para
cardioversão elétrica e eventual parada cardíaca.30 Os fibri-
nolíticos mais comumente empregados no cenário pré-hos-
pitalar são os mesmos usados dentro do hospital, com pre-
ferência para os de mais fácil administração endovenosa,
como é o caso do tenecteplase, único disponível em nosso
meio em dose única.

COMPARAÇÃO ENTRE ANGIOPLASTIA

PRIMÁRIA E FIBRINOLÍTICOS

Apesar de o objetivo deste artigo não ser a realização
de uma comparação sistemática entre vantagens e des-
vantagens da angioplastia primária em relação à fibrinóli-
se, o tema será sucintamente abordado, com comentários
sobre os principais estudos realizados. Inúmeras séries conse-
cutivas além de registros e ensaios randomizados apon-
tam vantagens para a angioplastia primária em compara-
ção com a fibrinólise. A angioplastia primária é capaz de
restabelecer o fluxo coronário epicárdico normal (TIMI grau III)
em mais de 90% dos pacientes, além de estar associada a
reduzidas taxas de isquemia recorrente e reinfarto, com
menor risco de complicações hemorrágicas graves, tais
como acidente vascular cerebral.30,45,46 Até o momento 23
ensaios clínicos compararam os dois métodos, e uma revi-
são sistemática, com cerca de 7.700 pacientes, demonstrou
a superioridade da angioplastia primária.46 Ao final dos pri-
meiros 30 dias, a angioplastia primária reduziu a mortalidade
(7% vs. 9%; p = 0,0002), o reinfarto (2,5% vs. 6,8%; p < 0,0001)
e o acidente vascular cerebral (1% vs. 2%; p = 0,0004).

TERAPIA FIBRINOLÍTICA NA PARADA

CARDIORRESPIRATÓRIA

A administração de fibrinolíticos em pacientes com in-
farto que sofreram parada cardiorrespiratória tem sido alvo

de discussões. O estudo Thrombolysis in Cardiac Arrest
(TROICA)47 acabou sendo interrompido por problemas de
segurança, e seus dados sugerem ser contraindicado o uso
da fibrinólise na ressuscitação cardiopulmonar. Contudo, da-
dos da administração de fibrinolíticos na parada cardiorrespi-
ratória após infarto do miocárdio ou embolia pulmonar maci-
ça têm evidenciado resultados animadores, mesmo quando
essa terapêutica é utilizada como recurso extremo e com res-
suscitação prolongada.48,49 A possível explicação para os efei-
tos benéficos está na dissolução do trombo coronário e/ou
do êmbolo arterial pulmonar, havendo incremento da reperfu-
são na microcirculação, principalmente em território cerebral,50

como ficou demonstrado em estudos experimentais51. Entre-
tanto, existem relatos de complicações hemorrágicas com essa
conduta.52 No único estudo prospectivo randomizado e utili-
zando alteplase vs. placebo em 233 pacientes com parada
cardiorrespiratória em atividade elétrica sem pulso fora do
hospital, não houve diferença estatisticamente significante
na sobrevivência para alta hospitalar.53 O advento de novos
fibrinolíticos, eficientes e habitualmente administrados em
bolo, pode dar novo impulso a essa forma de tratamento.
Entretanto, novos estudos randomizados e de magnitude ade-
quada são necessários, para que se possa recomendar essa
modalidade terapêutica na parada cardíaca em consequência
de infarto agudo do miocárdio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar dos grandes avanços no tratamento fibrinolítico
do infarto agudo do miocárdio com supradesnível do seg-
mento ST, ainda estamos longe do fármaco ideal. Esse trom-
bolítico deveria obter fluxo TIMI III na totalidade dos pa-
cientes, perfusão tecidual máxima, baixos índices de sangra-
mento (principalmente cerebral) e, sobretudo, ser disponível,
fácil de administrar e ter baixo custo.
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A erosão ou a rotura da placa aterosclerótica são os mecanis-
mos essenciais que disparam os eventos fisiopatológicos que
se exteriorizam clinicamente como angina instável e infarto
agudo do miocárdio com ou sem supradesnível do segmento
ST. Os elementos figurados do sangue bem como os fatores
de coagulação são expostos ao contato com o material suben-
dotelial. Isso leva à ativação, à adesão e à agregação plaque-
tárias, e à geração acelerada de trombina, como mecanismos
essenciais de trombose subsequente. É, assim, bastante justi-
ficável a utilização de fármaco antitrombótico padrão (hepari-
na não-fracionada) em concomitância à terapêutica antipla-
quetária para o tratamento rotineiro de pacientes com as diver-
sas modalidades de síndrome coronária aguda. Embora por
mecanismo indireto, o principal efeito anticoagulante da he-
parina depende de sua ligação específica à antitrombina. Ajus-
ta-se o regime de heparinização para valores de tempo de
tromboplastina parcial ativada entre 50 segundos e 70 segun-
dos. Da heparina não-fracionada surgiram as heparinas de
baixo peso molecular, que têm como característica comum,
embora em grau variável, a capacidade de se ligar preferencial-
mente ao fator Xa (e menos ao fator IIa), inativando-o. As
heparinas de baixo peso molecular não se ligam às proteínas
plasmáticas nem às superfícies celulares (plaquetas, macró-
fagos e osteoblastos) e ao endotélio de forma tão intensa como
a heparina não-fracionada. Dessa forma, a heparina de baixo
peso molecular, quando administrada por via subcutânea,
apresenta maior biodisponibilidade e meia-vida, em relação à
heparina não-fracionada, tendo efeito mais previsível que a
heparina não-fracionada. Três heparinas de baixo peso mole-
cular estão disponíveis para uso clínico, todas testadas em
estudos multicêntricos para comparar sua eficácia clínica com
a da heparina não-fracionada no tratamento de pacientes com
síndrome coronária aguda: a nadroparina, a dalteparina, e a
enoxaparina. A única que demonstrou superioridade sobre a
heparina não-fracionada foi a enoxaparina em pacientes com

HEPARIN IN ACUTE CORONARY SYNDROMES

Ruptured or eroded atherosclerotic plaques are essential me-
chanisms which trigger pathophysiological events clinically
manifested as unstable angina and ST-segment and non-ST-
segment elevation acute myocardial infarction. Blood elements
as well as coagulation factors are exposed to sub-endothelial
material leading to platelet adhesion and aggregation and
accelerated thrombin generation, as essential mechanisms of
subsequent thrombosis. Therefore, the use of standard anti-
thrombotic agents (unfractionated heparin) in combination
with antiplatelet therapy is justifiable in the routine treatment
of patients with different modalities of acute coronary syn-
drome. Although it has an indirect mechanism, the main anti-
coagulation effect of heparin depends on its specific binding
to antithrombin. The heparinization regimen is adjusted for
activated partial thromboplastin time (aPTT) values of 50 to 70 s.
Low-molecular-weight heparins were obtained from unfrac-
tionated heparin, whose common characteristic is the ability
to bind to factor Xa (and somewhat less to factor IIa), inactiva-
ting it. Low-molecular-weight heparins do not bind as avidly
to plasma proteins, cell surfaces (platelets, macrophages and
osteoblasts) and the endothelium as unfractionated heparin.
Thus, the subcutaneous (SB) administration of low-molecular-
weight heparin has greater bioavailability and mean-life than
unfractionated heparin and it is also more predictable than
unfractionated heparin. Three low-molecular-weight heparins
are available for clinical use and all of them have been tested in
multicenter studies to compare their clinical efficacy with that
of unfractionated heparin in the treatment of patients with
acute coronary syndrome: nadroparine, dalteparin and eno-
xaparin. Enoxaparin was the only one which demonstrated to
be superior to unfractionated heparin in unstable angina and
moderate-risk non-ST-segment elevation acute coronary syn-
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angina instável e infarto agudo do miocárdio sem suprades-
nível do segmento ST de risco moderado nos estudos
ESSENCE e TIMI 11B. A análise conjunta dos dois estudos
(TESSMA) demonstrou diminuição significativa na incidência
de eventos “duros”, óbito ou (re)infarto, a favor da enoxapa-
rina em relação à heparina não-fracionada, sendo os benefí-
cios mantidos por pelo menos um ano após o tratamento ini-
cial. O estudo SYNERGY foi desenvolvido com pacientes de
alto risco, submetidos a tratamento clínico intensivo e estraté-
gia invasiva precoce. Foram randomizados 10.027 pacientes.
Coronariografia foi realizada em 92% da população global.
Do ponto de vista de eficácia, a meta principal do estudo foi
o desfecho de óbito ou (re)infarto agudo do miocárdio aos 30
dias, que teve incidência de 14% e 14,5%, respectivamente,
nos grupos enoxaparina e heparina não-fracionada (p = 0,396).
Do ponto de vista de sangramento importante, houve incidên-
cia significativamente maior no grupo enoxaparina quando
se levou em consideração o critério TIMI (9,1% vs. 7,6%;
p = 0,008). A incidência de hemorragia cerebral foi < 0,1% em
ambos os grupos. Nesse estudo ocorreu com certa frequência
o fenômeno de crossover, isto é, a utilização dos dois tipos de
heparina no mesmo paciente, muitas vezes na sala de hemo-
dinâmica. Analisando-se especificamente a população com
terapêutica “consistente” (que utilizou apenas uma das he-
parinas testadas; n = 6.138), ocorreu benefício a favor da eno-
xaparina (incidência de óbito ou de infarto agudo do miocárdio
aos 30 dias de 12,8% vs. 15,6%, respectivamente; p = 0,0029),
sem diferença estatisticamente significante em relação ao
sangramento. No contexto de infarto agudo do miocárdio com
supradesnível do segmento ST, a heparina tem aplicação como
terapia adjuvante ao uso de fibrinolíticos, mormente os fibrino-
específicos. No estudo ExTRACT TIMI 25, com 20.506 pacien-
tes com infarto agudo do miocárdio com supradesnível do
segmento ST tratados com fibrinolíticos e randomizados para
enoxaparina durante o período de internação ou heparina não-
fracionada por 48 horas, o regime de enoxaparina foi de 30 mg
em bolo por via endovenosa seguido por 1 mg/kg por via
subcutânea a cada 12 horas. Essa dose foi ajustada para pacien-
tes com idade > 75 anos, para os quais foi omitida a dose em
bolo, com dose por via subcutânea de 0,75 mg/kg e para pa-
cientes com clearance de creatinina menor que 30 ml/min
(dose de 1 mg/kg a cada 24 horas). O desfecho primário foi
óbito ou reinfarto não-fatal em 30 dias. Os resultados de-
monstram redução significativa de 17% no desfecho primário
(9,9% vs. 12,0%, RR 0,83, IC 95% 0,77-0,90), decorrente prin-
cipalmente da redução de reinfarto (3% vs. 4,5%). A análise
de segurança demonstra que houve aumento significativo de
sangramentos maiores com a enoxaparina (2,1% vs. 1,4%),
porém sem diferença em sangramento intracraniano. Na análi-
se de desfecho combinado englobando o desfecho de segu-
rança (morte, infarto agudo do miocárdio, sangramento maior)
em 30 dias houve benefício com o uso da enoxaparina (11%
vs. 12,8%; p < 0,001). Esse benefício ocorreu independente-
mente do tipo de fibrinolítico utilizado.

Descritores: Heparina. Angina instável. Infarto do miocárdio.
Trombose.

drome patients in the ESSENCE and TIMI 11B trials. The joint
analysis of the two studies (TESSMA) showed a significant
decrease in the incidence of adverse events, death or (re)in-
farction, in favor of enoxaparin when compared to unfrac-
tionated heparin and the benefits were maintained for at least
one year after the initial therapy. The SYNERGY trial inclu-
ded high-risk patients undergoing intensive clinical treatment
and early invasive strategy. Ten-thousand and twenty-seven
patients were randomized. Coronariography was carried out
in 92% of the overall population. In terms of efficacy, the
major goal of the study was the outcome of death or acute
myocardial (re)infarction at 30 days, with an incidence of 14%
and 14.5%, respectively, in the enoxaparin and unfractionated
heparin groups (p = 0.396). There was a significantly higher
incidence of bleeding in the group receiving enoxaparin when
the TIMI criterion (9.1% vs. 7.6%; p = 0.008) was used. The
incidence of cerebral hemorrhage was < 0.1% in both groups.
Crossover, i.e. the use of two different types of heparin in the
same patient was frequently observed in this study, often in
the hemodynamics lab. When the population with consis-
tent therapy (which used only one of the tested heparins;
n = 6,138) is analyzed, there was benefit in favor of enoxaparin
(incidence of death or acute myocardial infarction at 30 days
of 12.8% vs. 15.6%, respectively; p = 0.0029), without a
statistically significant difference for bleeding. In the context
of ST-segment elevation acute myocardial infarction, heparin
may be used as an adjuvant therapy to the use of fibrinolytic
drugs, especially fibrin-specific agents. In the ExTRACT-TIMI
25 trial, which included 20,506 patients with ST-segment
elevation acute myocardial infarction treated with fibrino-
lytic agents randomized to receive enoxaparin administered
for the duration of the hospitalization period or unfractio-
nated heparin for 48 hours, the enoxaparin regime was 30 mg
in IV bolus followed by 1 mg/kg every 12 hours. This dose
was adjusted for patients > 75 years of age, who received a
bolus dose with a SC dose of 0.75 mg/kg and for patients with
creatinine clearance greater than 30 mL/min (1 mg/kg dose
every 24 hours). The primary endpoint was death or non-
fatal reinfarction within 30 days. Results showed a signi-
ficant decrease of 17% in the primary outcome (9.9% vs. 12%,
RR 0.83, 95% CI 0.77-0.90), due to the reduction of reinfarc-
tion (3% vs. 4.5%). Safety analysis shows that there was a
significant increase of major bleedings with enoxaparin
(2.1% vs. 1.4%), however, there was no difference in intra-
cranial bleeding. In the analysis of the combined outcome
including safety outcomes (death, acute myocardial infarc-
tion, major bleeding) in 30 days the use of enoxaparin was
beneficial (11% vs. 12.8%; p < 0.001). This benefit was ob-
served regardless of the type of fibrinolytic agent used.

Descriptors: Heparin. Angina, unstable. Myocardial infarc-
tion. Thrombosis.
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A erosão (fissura) ou a rotura da placa aterosclerótica
são os mecanismos essenciais que disparam os even-
tos fisiopatológicos que se exteriorizam clinicamente

como angina instável e infarto agudo do miocárdio com ou
sem supradesnível do segmento ST, respectivamente1-7. Com
a fissura mais ou menos extensa da placa aterosclerótica, os
elementos figurados do sangue bem como os fatores de coa-
gulação são expostos ao contato com o material subendote-
lial. Isso leva à ativação, à adesão e à agregação plaquetárias,
e à geração acelerada de trombina, como mecanismos essen-
ciais de trombose subsequente, localizada na fissura. Esses
dois mecanismos (plaquetário e trombínico) atuam de forma
sinérgica, potenciando-se mutuamente para manutenção e
ampliação do processo de trombose. Entre outros efeitos, a
trombina é um potente ativador plaquetário, assim como o
fator Xa da cascata de coagulação; além disso, ativação da
cascata trombínica, pelos fatores Va e Xa, ocorre na membra-
na plaquetária. Além desses distúrbios fisiopatológicos que
ocorrem nos locais de lesão vascular desencadeadora do
evento clínico, há evidências convincentes de que, em pa-
cientes com síndrome coronária aguda, um estado protrom-
bótico transitório de características sistêmicas esteja presen-
te.8,9 Finalmente, deve ser considerado que o incremento da
atividade trombínica em pacientes com síndrome coronária
aguda tem conotação prognóstica negativa.10,11 Por todos
esses aspectos, é bastante justificável a utilização de fárma-
co antitrombótico padrão (heparina não-fracionada), em con-
comitância à terapêutica antiplaquetária, para o tratamento
rotineiro de pacientes com as diversas modalidades de síndro-
me coronária aguda. Embora por mecanismo indireto, o prin-
cipal efeito anticoagulante da heparina depende de sua liga-
ção específica à antitrombina, que ocorre mediante atuação
de uma sequência pentassacarídea presente em cerca de um
terço das moléculas de heparina.

O complexo heparina-antitrombina altera-se do ponto de
vista estereotáxico, permitindo o acoplamento simultâneo tan-
to à trombina como ao fator Xa, assim neutralizados. Essa
alteração conformacional da molécula do complexo heparina-
antitrombina somente é possível quando a heparina contém
um mínimo de 18 unidades polissacarídeas, correspondendo
a cerca de 6.000 dáltons. Meta-análise de seis estudos rando-
mizados realizados até 1996 referenda a conduta virtualmente
generalizada durante a década passada de se tratar pacientes
com síndrome coronária aguda sem supradesnível de ST com
a combinação de ácido acetilsalicílico e heparina não-fraciona-
da.12 Nesses estudos, o regime de heparinização mais utiliza-
do foi o convencional, com injeção endovenosa inicial de
5.000 UI, seguida de infusão de 1.000 UI/h, e ajuste do tempo
de tromboplastina parcial ativada para dobrar o valor contro-

le. Embora seja teoricamente recomendável ajustar as doses
pelo peso do paciente, de forma a permitir anticoagulação mais
efetiva em termos do valor de tempo de tromboplastina par-
cial ativada desejado,13 não há demonstração de vantagens
clínicas com esse regime terapêutico. Já as injeções intermiten-
tes de heparina não-fracionada mostraram-se efetivas ape-
nas em um relato da literatura, mas não no estudo RISC nem
em outro ensaio menor, pregresso.14 Rotina bastante genera-
lizada é a de ajustar o regime de heparinização para valores de
tempo de tromboplastina parcial ativada entre 1,5-2 vezes o
controle laboratorial (50 segundos a 70 segundos) de acordo
com a estratégia do estudo TIMI-III.15

Durante investigações para melhor compreensão da estru-
tura da heparina convencional (heparina não-fracionada), ve-
rificou-se que suas cadeias polissacárides podem ser despoli-
merizadas por meio de vários processos físicos e químicos,
de forma a se obter compostos também heterogêneos, porém
de mais baixo peso molecular, que recebem o nome genérico de
heparinas fracionadas ou de baixo peso molecular.16,17 Por de-
finição, uma heparina de baixo peso molecular deve ter peso
molecular médio inferior a 8.000 dáltons, e com pelo menos
60% de suas moléculas também atendendo a esse critério.18

Tipicamente, são obtidos compostos com peso molecu-
lar entre 2.000 dáltons e 10.000 dáltons a partir da heparina
não-fracionada, que possui de 5.000 dáltons a 30.000 dál-
tons. As heparinas de baixo peso molecular têm como carac-
terística comum, embora em grau variável, a capacidade de
se ligar preferencialmente ao fator Xa (e menos ao fator IIa),
inativando-o. Essa característica confere-lhes a singular
capacidade de exercer efeito antitrombótico sem alterar subs-
tancialmente (a não ser em altas doses) os testes de coagu-
lação usualmente empregados para monitorar o efeito tera-
pêutico da heparina não-fracionada.

Outra diferença marcante deriva do fato de as heparinas
de baixo peso molecular não se ligarem às proteínas plasmáti-
cas nem às superfícies celulares (plaquetas, macrófagos e
osteoblastos) e ao endotélio de forma tão intensa como a
heparina não-fracionada. Dessa forma, a heparina de baixo peso
molecular, quando administrada por via subcutânea, apresenta
maior biodisponibilidade e meia-vida em relação à heparina
não-fracionada, tendo efeito mais previsível que a heparina
não-fracionada.

Três heparinas de baixo peso molecular estão disponíveis
no Brasil para uso clínico, todas testadas em estudos interna-
cionais, multicêntricos, prospectivamente desenhados para
comparar sua eficácia clínica com a da heparina não-fraciona-
da no tratamento de pacientes com síndrome coronária aguda:
nadroparina, dalteparina e enoxaparina. O estudo FRAXIS
demonstrou que a nadroparina é similar à heparina não-fra-
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cionada, e que não existe ganho adicional com a utilização mais
prolongada do produto, além da fase de hospitalização.19

Três estudos testaram a dalteparina no contexto das sín-
dromes coronárias agudas sem supradesnível de ST e de-
monstraram que esse composto é melhor que placebo e simi-
lar à heparina não-fracionada, além de corroborar o achado
prévio da não utilidade do uso do medicamento por tempo
mais prolongado.20-24

Na mesma época, dois estudos foram publicados compa-
rando a enoxaparina com a heparina não-fracionada, em ter-
mos de eficácia clínica e segurança, no tratamento de pacien-
tes com angina instável e infarto agudo do miocárdio sem su-
pradesnível de ST (os estudos ESSENCE e TIMI 11B). Em
resumo, demonstraram pela primeira vez que uma heparina de
baixo peso molecular (no caso a enoxaparina) era superior à
heparina não-fracionada, além de corroborar que não existe
benefício adicional com a utilização do medicamento após a
fase de hospitalização.

Talvez mais importante, a análise conjunta dos dois estu-
dos demonstrou diminuição significativa da incidência de
eventos “duros”, óbito ou (re)infarto, a favor da enoxaparina
em relação à heparina não-fracionada, sendo os benefícios
mantidos por pelo menos um ano após o tratamento inicial.25-30

Assim, constatou-se que a fraxiparina e a nadroparina são
similares à heparina não-fracionada, sendo a enoxaparina su-
perior a esse composto.

Entretanto, esses estudos foram desenvolvidos em popu-
lação de risco relativamente baixo, não necessariamente sub-
metido a terapêuticas antiplaquetárias agressivas ou a estrati-
ficação invasiva precoce. Em função disso, foram desenvolvi-
dos estudos em populações de risco mais elevado de even-
tos com o objetivo de avaliar se, com o tratamento contemporâ-
neo das síndromes coronárias agudas sem supradesnível de
ST, os benefícios demonstrados em populações de risco me-
nor se manteriam.

Os estudos iniciais, relativamente pequenos, testaram fun-
damentalmente o papel da enoxaparina, em relação à heparina
não-fracionada, em populações tratadas com inibidores da
glicoproteína IIb/IIIa e submetidas a estratificação invasiva
precoce. De modo geral, foram favoráveis à heparina de baixo
peso molecular, com exceção do estudo A to Z, que mostrou
similaridade entre as heparinas31,32. Pela necessidade de uma
resposta definitiva sobre o assunto, desenvolveu-se o estu-
do SYNERGY33, com o intuito de demonstrar a não inferiori-
dade da enoxaparina em relação à heparina não-fracionada
em pacientes de alto risco (caracterizados pela necessidade
da presença de pelo menos dois dos seguintes marcadores
de alto risco: idade superior a 60 anos, marcadores bioquími-
cos de necrose elevados, infradesnível ou supradesnível

transitório de ST), submetidos a tratamento clínico intensivo
e estratégia invasiva precoce. Foram randomizados 10.027
pacientes. Nos grupos enoxaparina e heparina não-fraciona-
da o uso de inibidores da glicoproteína IIb/IIIa ocorreu em
56% e 58% dos casos, respectivamente. Coronariografia foi
realizada em 92% da população global (mediana, 21 horas
após a chegada ao hospital). Intervenção coronária percu-
tânea foi realizada em 46% e 47% e cirurgia de revasculariza-
ção miocárdica, em 19% e 18%, respectivamente.

Do ponto de vista de eficácia, a meta principal do estudo
foi o desfecho de óbito ou (re)infarto agudo do miocárdio
aos 30 dias, que teve incidência de 14% e 14,5%, respectiva-
mente, nos grupos enoxaparina e heparina não-fracionada
(p = 0,396). Tampouco houve diferenças significativas em
relação a cada um dos parâmetros isoladamente, mas todas
as análises atingiram as metas de não-inferioridade. Ainda,
quando se analisou especificamente a população submetida
a intervenção coronária percutânea, demonstrou-se que a
enoxaparina foi tão eficaz quanto a heparina não-fracionada
nos diversos parâmetros analisados, que incluíram insuces-
so do procedimento, oclusão aguda ou necessidade de cirur-
gia de revascularização miocárdica de emergência. Do ponto
de vista de sangramento importante, houve incidência signi-
ficativamente maior no grupo enoxaparina quando se levou
em consideração o critério TIMI (9,1% vs. 7,6%; p = 0,008),
mas não quando se levou em conta o critério GUSTO (2,9%
vs. 2,4%; p = 0,106) ou transfusão sanguínea (17% vs. 16%;
p = 0,155). A incidência de hemorragia cerebral foi < 0,1% em
ambos os grupos. Nesse estudo ocorreu com certa frequên-
cia o fenômeno de crossover, isto é, a utilização dos dois
tipos de heparina no mesmo paciente, muitas vezes na sala de
hemodinâmica. Analisando-se especificamente a população
com terapêutica “consistente” (que utilizou apenas uma das
heparinas testadas; n = 6.138), os autores demonstraram be-
nefício a favor da enoxaparina (incidência de óbito ou de
infarto agudo do miocárdio aos 30 dias de 12,8% vs. 15,6%,
respectivamente; p = 0,0029), sem diferença estatisticamente
significante quanto ao sangramento.

Drouet et al.34 analisaram 72 voluntários saudáveis nos
quais foi administrada enoxaparina por via subcutânea a cada
12 horas por 2 dias seguidos na dose preconizada e no tercei-
ro dia receberam uma primeira dose de enoxaparina, quando
então foram divididos em três grupos (de 24 pacientes cada):
no primeiro, a heparina não-fracionada era administrada por
via endovenosa em bolo após 4 horas da última dose de eno-
xaparina; no segundo grupo, o mesmo era feito após 6 horas;
e no terceiro grupo, 10 horas após. Constatou-se que nos
três grupos houve aumento do pico do fator anti-Xa em três
vezes e do fator anti-IIa em quatro vezes, comparativamente
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às medidas basais, antes do bolo de heparina não-fraciona-
da. O notável foi que esses achados foram observados en-
quanto o tempo de coagulação ativada se mantinha na faixa de
200 a 250 (faixa terapêutica preconizada na sala de intervenção
coronária percutânea). Esse estudo corrobora a importância de
não se permitir a mistura de heparina não-fracionada e eno-
xaparina, principalmente no ambiente de intervenção coronária
percutânea, pois incrementa o risco de sangramentos.

Petersen et al.35, analisando em conjunto seis estudos ran-
domizados que compararam enoxaparina com heparina não-
fracionada (n = 21.946), encontraram diminuições significati-
vas da incidência de óbito/infarto agudo do miocárdio aos 30
dias a favor da heparina de baixo peso molecular, com razões
de probabilidade de 0,91 [intervalo de confiança de 95% (IC
95%) 0,83 - 0,99] na população global (NNT = 107) e de 0,81
(IC 95% 0,71- 0,94) na população com “terapêutica consisten-
te” (NNT = 72). Não houve diferenças significativas em ter-
mos de sangramento importante ou transfusões sanguíneas
entre os grupos. No sentido de se minimizar o problema de
sangramento, a enoxaparina deve ter sua dose de manuten-
ção diminuída em 25% (0,75 mg/kg a cada 12 horas, ao invés
de 1 mg/kg a cada 12 horas) em idosos, e em 50% em pacien-
tes com clearance de creatinina < 30 (1 mg uma vez por dia).

As diferenças clínicas em relação às heparinas de baixo
peso molecular têm sido explicadas pelas divergências entre
elas relacionadas aos variados processos de manufatura, que,
em última análise, explicam perfis diferentes relacionados a
seus pesos moleculares, a seus tempos de absorção e de
eliminação, a sua ativação plaquetária e à ação sobre fatores
como o de Von Willebrand.17,36-41

Assim, pode-se concluir que as heparinas de baixo peso
molecular, de forma geral, são pelo menos tão eficazes quanto
as heparinas não-fracionadas.42,43

Entretanto, a enoxaparina aparentemente é superior à he-
parina não-fracionada.35 Nos pacientes que recebem enoxa-
parina para tratamento de síndrome coronária aguda sem su-
pradesnível de ST e são enviados para intervenção coronária
percutânea em até 8 horas após a última dose por via subcu-
tânea, não há necessidade de anticoagulação adicional. Na-
queles submetidos a intervenção coronária percutânea entre
8 e 12 horas, uma dose adicional de 0,3 mg/kg por via endove-
nosa deve ser administrada imediatamente antes do procedi-
mento.32 Finalmente, sugere-se manter o mesmo tipo de hepa-
rina inicialmente utilizada durante todo o período de hepa-
rinização, evitando-se o uso de heparina de baixo peso molecu-
lar e heparina não-fracionada concomitante ou alternadamente.

A Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia2 reco-
menda:

Classe I
– Uso de heparina não-fracionada em todos os pacien-

tes. (NE A)
– Uso de heparina de baixo peso molecular em todos os

pacientes. (NE A)

Classe IIa
– Uso de enoxaparina preferencialmente à heparina não-

fracionada, a não ser que cirurgia de revascularização miocár-
dica esteja planejada para as próximas 24 horas. (NE A)

– Não realizar uso alternado ou concomitante de heparina
não-fracionada e heparina de baixo peso molecular. (NE B)

É importante recordar que, no paciente de alto risco sub-
metido a tratamento com bloqueadores IIb/IIIa e estraficação
invasiva precoce, se deve dar preferência à utilização da he-
parina não-fracionada ou de enoxaparina, já que são as hepa-
rinas com estudos específicos nessa situação.

No contexto de infarto agudo do miocárdio com supra-
desnível do segmento ST, a heparina tem aplicação como te-
rapia adjuvante ao uso de fibrinolíticos, mormente os fibrino-
específicos.

Após o estudo ASSENT-3 PLUS44 ter demonstrado resul-
tados de segurança desfavoráveis, com doses de enoxapari-
na não ajustadas para o peso e em pacientes idosos (acima de 65
anos), foi planejado e executado o estudo ExTRACT TIMI 2545,
com 20.506 pacientes com infarto agudo do miocárdio com
supradesnível do segmento ST tratados com fibrinolíticos,
randomizados para enoxaparina durante o período de interna-
ção ou heparina não-fracionada por 48 horas. O regime de
enoxaparina foi de 30 mg em bolo por via endovenosa segui-
do por 1 mg/kg por via subcutânea a cada 12 horas (máximo
de 100 mg para as duas primeiras doses). Essa dose foi ajus-
tada para pacientes com idade > 75 anos, para os quais foi
omitida a dose em bolo, com dose por via subcutânea de 0,75
mg/kg (máximo de 75 mg para as duas doses iniciais), e para
pacientes com clearance de creatinina estimado menor que
30 ml/min (dose de 1 mg/kg a cada 24 horas). O desfecho
primário foi óbito ou reinfarto não-fatal em 30 dias. Os resul-
tados demonstram redução significativa de 17% do desfecho
primário (9,9% vs. 12,0%, RR 0,83, IC 95% 0,77-0,90), que se
deve principalmente a uma redução de reinfarto (3% vs. 4,5%).
A análise de segurança demonstra que houve aumento signi-
ficativo de sangramentos maiores com a enoxaparina (2,1%
vs. 1,4%), porém sem diferença em sangramento intracrania-
no.43 Na análise de desfecho combinado englobando o desfe-
cho de segurança (morte, infarto agudo do miocárdio, sangra-
mento maior), em 30 dias houve benefício do uso da enoxapa-
rina (11% vs. 12,8%, RR 0,86, IC 95% 0,80-0,93; p < 0,001).
Esse benefício ocorreu independentemente do tipo de fibri-
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nolítico utilizado46, e subanálise recentemente publicada su-
gere que estreptoquinase + enoxaparina pode ser tão eficaz
quanto fibrinolítico fibrino-específico + heparina não-fracio-
nada ou enoxaparina.47

Uma meta-análise publicada em 2007 analisou estudos
que compararam enoxaparina com heparina não-fracionada
em mais de 27 mil pacientes com infarto do miocárdio tratados
com fibrinolíticos. O desfecho primário de morte, infarto do
miocárdio ou sangramento maior em 30 dias foi 16% menor no
grupo tratado com enoxaparina (OR 0,84, IC 95% 0,73-0,97).48

Em pacientes não elegíveis para a reperfusão (química ou
mecânica), apenas um estudo foi realizado comparando a
enoxaparina com a heparina não-fracionada, não havendo dife-
rença significativa nos desfechos clínicos entre os dois grupos.49

A seguir estão apresentadas as medicações e as doses a
serem utilizadas:

– Heparina não-fracionada: bolo por via endovenosa
de 60 U/kg, com máximo de 4.000 U, seguido de infusão de
12 U/kg por 48 horas, com dose máxima inicial de 1.000 U/h;
ajustar a dose para manter o tempo de tromboplastina parcial
ativada de 50 segundos a 70 segundos. Caso a terapia seja
prolongada além das 48 horas por indicação clínica, aumenta-
rá o risco de plaquetopenia induzida por heparina.

– Enoxaparina: para pacientes com menos de 75 anos de
idade, 30 mg em bolo por via endovenosa seguidos por
1 mg/kg por via subcutânea a cada 12 horas; para pacientes
com mais de 75 anos, não utilizar o bolo inicial e reduzir a dose
para 0,75 mg/kg por via subcutânea a cada 12 horas. Caso o
clearance da creatinina estimado seja inferior a 30 ml/min,
utilizar a dose de 1 mg/kg a cada 24 horas. Manter o tratamen-
to durante o período de internação ou até 8 dias.
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As síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis incluem um
amplo espectro de manifestações da doença coronária, varian-
do de angina instável e infarto do miocárdio sem suprades-
nível do segmento ST até infarto do miocárdio com suprades-
nível do segmento ST. O mecanismo fisiopatológico subjacente
envolve a combinação de aterosclerose e um evento trombó-
tico. O tratamento com heparina não-fracionada ou de baixo
peso molecular tem demonstrado ser eficaz e seguro nesses
pacientes. Entretanto, uma limitação inerente a essas medica-
ções é a ausência de efeito na trombina ligada ao coágulo. No-
vos anticoagulantes foram desenvolvidos, tendo como alvo as
duas formas de trombina – livre e aquela aderida ao coágulo
(inibidores diretos da trombina) – bem como outros componen-
tes individuais da cascata de coagulação (inibidores diretos ou
indiretos do fator Xa). Esses agentes anticoagulantes demons-
traram resultados promissores em estudos pré-clínicos e foram
avaliados em ensaios de síndromes isquêmicas agudas em gran-
de escala. Esta revisão discute a eficácia e a segurança desses
novos agentes quando comparados com os regimes que utili-
zam heparina como anticoagulante de escolha.

Descritores: Síndrome coronariana aguda. Antitrombinas.
Isquemia miocárdica. Anticoagulantes. Fator X.

FACTOR XA INHIBITORS AND SELECTIVE ANTITHROMBIN AGENTS

IN ACUTE CORONARY SYNDROMES

Acute coronary syndromes include a broad spectrum of coro-
nary artery disease ranging from unstable angina, non-ST-seg-
ment elevation myocardial infarction to ST-segment elevation
myocardial infarction. The underlying pathophysiological me-
chanism involves a combination of atherosclerosis and a
thrombotic event. Treatment with unfractionated heparin or
low-molecular-weight heparin has shown to be effective and
safe in these patients. However, a common limitation of these
medications is the lack of effect on clot-bound thrombin. Novel
anticoagulants targeted for both the free and clot-bound
forms of thrombin (direct thrombin inhibitors), or other indi-
vidual components of the coagulation cascade (direct or in-
direct factor Xa inhibitors). These anticoagulants have shown
promising results in preclinical testing and have been eva-
luated in large-scale clinical acute coronary syndrome trials.
This review discusses the efficacy and safety of these novel
agents compared with heparin-based anticoagulants.

Descriptors: Acute coronary syndrome. Antithrombins. Myo-
cardial ischemia. Anticoagulants. Factor X.
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A maioria das síndromes isquêmicas miocárdicas instá-
veis é causada por trombo intracoronário sobreposto
à ruptura da placa aterosclerótica. As plaquetas ade-

rem às proteínas subendoteliais expostas nos sítios de ruptu-
ra da placa, onde se tornam ativadas, liberando substâncias
vasoativas e pró-coagulantes, culminando com a formação
de um agregado. O fator tecidual no núcleo rico em lipídeos
da placa inicia a coagulação, que leva à geração de trombina.
Um potente agonista plaquetário, a trombina, recruta plaque-
tas adicionais ao sítio de injúria vascular. A trombina também
converte fibrinogênio em fibrina, que serve para estabilizar o
trombo rico em plaquetas formado nos sítios de ruptura da
placa. Dependendo da extensão e da duração da obstrução
arterial coronária, as manifestações clínicas variam de angina
instável até infarto agudo do miocárdio.1 Os agentes antitrom-
bínicos são um componente primordial dos regimes médicos
e estratégias intervencionistas correntemente recomendadas
para reduzir as complicações trombóticas em pacientes com
síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis.2

A anticoagulação pode ser atingida pela inibição de dife-
rentes fatores que influenciam a cascata de coagulação. No
desenvolvimento de novos anticoagulantes, o alvo principal
tem sido preferencialmente a síntese de fatores inibidores da
coagulação seletivos, com ação independente de seus cofato-
res.3,4 Assim, os novos anticoagulantes agem sobre diferen-
tes alvos na cascata da coagulação (Figura 1), mas dois fato-
res chave, o Xa e o IIa (trombina), parecem ser os mais promis-
sores alvos contra os quais novas drogas têm sido desenvol-

vidas. A inibição destes permite o bloqueio da cascata em
ambas as vias, intrínseca e extrínseca.

Nesta revisão, serão abordados os achados de estudos
com os diferentes inibidores diretos da trombina e os inibido-
res seletivos do fator Xa, avaliando se as perspectivas iniciais
apresentadas por esses agentes, com alvos específicos na
cascata de coagulação, traduziram-se em melhor eficácia clíni-
ca nas síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis, quando
comparados com a terapia padrão com heparina.

FISIOPATOLOGIA DA TROMBINA NAS

SÍNDROMES ISQUÊMICAS MIOCÁRDICAS INSTÁVEIS

A anticoagulação com heparina não-fracionada e hepa-
rina de baixo peso molecular tem mostrado melhoras nos
resultados clínicos em pacientes com síndromes isquêmicas
miocárdicas instáveis quando usada em combinação com agen-
tes antiplaquetários.5,6

A heparina não-fracionada é um inibidor indireto, não sele-
tivo, dos fatores Xa e IIa.7 Comparada à heparina não-fraciona-
da, a heparina de baixo peso molecular tem maior poder de
inibição do fator Xa comparado à inibição da trombina. Como
o fator Xa é um componente protrombinase crítico, responsável
pela conversão da protrombina para trombina, o realçado au-
mento do efeito do fator anti-Xa da heparina de baixo peso mo-
lecular pode resultar em maior habilidade para inibir a geração de
trombina, comparativamente à heparina não-fracionada7.

Entretanto, enquanto a heparina de baixo peso molecular
supera as várias limitações da heparina não-fracionada, in-
cluindo mais previsível efeito anticoagulante, e, dessa manei-
ra, removendo a necessidade de monitorização de rotina da
anticoagulação, nenhuma das heparinas é hábil para neutrali-
zar a trombina ligada ao coágulo. A trombina aderida à fibrina
permanece resistente à inativação pelo complexo heparina-
antitrombina, é enzimaticamente ativa, e pode amplificar sua
própria geração pelos fatores de ativação V, VIII e IX.8 Como
consequência, o trombo continua a servir de reservatório de
trombina aderida à fibrina ativa, que acelera seu crescimento
e da ativação plaquetária local (Figura 2).

Para superar essas limitações, novos agentes que agem
especificamente na trombina ou outros componentes chave
da cascata de coagulação têm sido desenvolvidos como alter-
nativas aos anticoagulantes atuais. Esses agentes incluem
os inibidores diretos da trombina (hirudina, bivalirudina, arga-
troban e ximelagatran) e os inibidores do fator Xa, que podem
agir diretamente (otamixaban, rivaroxaban e apixaban) ou in-
diretamente via antitrombina III (fondaparinux).

Comparado com o tratamento não-seletivo obtido com a
heparina, as novas terapias alvo têm sido desenvolvidas com

Figura 1. Cascata de coagulação e sítios de ação dos anti-
coagulantes. (Adaptado de Weitz e Bates4.) AT = antitrombi-
na; FT = fator tecidual; HBPM = heparina de baixo peso mo-
lecular; HNF = heparina não-fracionada.
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a esperança de oferecer melhor equilíbrio entre eficácia (me-
nor taxa de eventos isquêmicos) e segurança (minimizando
sangramentos).9

INIBIDORES DO FATOR XA

Fondaparinux
O fondaparinux (Arixtra®, GlaxoSmithKline) é um pentassa-

carídeo sintético que se liga seletivamente à antitrombina plas-
mática, possui farmacocinética linear, com baixa variabilidade
intra e interindivíduo, cursando com rápida e previsível inibi-
ção do fator Xa.10 Exibe completa biodisponibilidade após admi-
nistração subcutânea, com pico de concentração plasmática
em duas horas e meia-vida de 17 horas, possibilitando seu
uso em dose única diária em todo o espectro de indicações clíni-
cas, sem necessidade de monitorização laboratorial ou ajuste

baseado em idade ou função renal (na presença de clearance
de creatinina maior ou igual a 30 ml/minuto).

Em um estudo duplo-cego fase II de determinação de dose
ideal, comparativo entre fondaparinux e enoxaparina no cenário
da síndrome isquêmica miocárdica instável sem supradesní-
vel do segmento ST, a dose de 2,5 mg subcutânea demons-
trou melhor perfil de eficácia e segurança quando comparada
às doses de 4 mg, 8 mg e 12 mg e à enoxaparina 1 mg/kg por
via subcutânea a cada 12 horas, tornando-se a dose de esco-
lha a ser empregada na condução subsequente de grandes
estudos fase III.11

Fondaparinux nas síndromes isquêmicas miocárdicas
instáveis sem supradesnível do segmento ST

O ensaio clínico randomizado Fifth Organization for the
Assessment of Strategies for Ischemic Syndromes (OASIS-5)
comparou fondaparinux à enoxaparina no tratamento de 20.078
pacientes com diagnóstico de síndrome isquêmica miocárdi-
ca instável sem supradesnível do segmento ST de alto ris-
co.12 As características clínicas foram similares entre os gru-
pos, sendo a média de idade de 66 anos, 61% de pacientes do
sexo masculino, 25% portadores de diabetes melito, 54% exi-
bindo elevação de marcadores de necrose miocárdica e 80%
portadores de alterações eletrocardiográficas sugestivas de
isquemia. O objetivo primário de eficácia, definido pela taxa
de morte, infarto agudo do miocárdio ou isquemia refratária
no nono dia foi atingido, sendo a ocorrência de 5,8% entre os
pacientes tratados com fondaparinux e de 5,7% naqueles tra-
tados com enoxaparina (p = 0,007 para não-inferioridade).
Dentre os objetivos secundários, constatou-se redução de
mortalidade favorável ao fondaparinux aos 30 dias (2,9% vs.
3,5%; p = 0,02), mantida aos 180 dias de acompanhamento
(5,8% vs. 6,5%; p = 0,05).

Na análise de segurança, o uso de fondaparinux asso-
ciou-se a redução significativa de 48% na taxa de sangramen-
to grave quando comparado à enoxaparina (2,2% vs. 4,1%;
p < 0,001), redução essa consistente entre os subgrupos ana-
lisados e independente da creatinina sérica basal, do uso
prévio de heparina e do acesso vascular arterial utilizado nos
procedimentos coronários invasivos. Observou-se nítida
correlação entre sangramento grave e mortalidade tardia, tra-
duzindo-se em um perfil de risco e benefício favorável ao
fondaparinux.

No decorrer do estudo, foi relatada maior ocorrência de
formação de trombo no cateter com a utilização de fondapari-
nux em pacientes submetidos a intervenção coronária percu-
tânea (0,9% vs. 0,3%; p < 0,001). Retrospectivamente, cons-
tatou-se que a utilização de heparina não-fracionada de for-
ma aberta, anterior ao procedimento, em doses que variaram

Figura 2. Interação da trombina (IIa) com a fibrina. Em A, em
adição a seu sítio ativo, a trombina possui dois exosítios de
carga positiva: exosítio 1, domínio de ligação do substrato (fi-
brina); e exosítio 2, ligação com a heparina. Em B, a trombina se
liga à trombina via exosítio 1. Pela ligação simultânea à fibrina e
exosítio 2 sobre a trombina, a heparina une a trombina à fibrina,
aumentando, assim, a aparente afinidade da trombina à fibrina
e induzindo mudanças conformacionais no sítio ativo da enzi-
ma. Em decorrência da ocupação do exosítio 2 pela molécula de
heparina unindo a trombina à fibrina, a heparina ligada à anti-
trombina não pode se ligar à trombina para formar o complexo
ternário heparina/trombina/antitrombina III. As mudanças con-
formacionais no sítio ativo da trombina podem também limitar
o acesso da antitrombina ao sítio ativo da enzima. Em C, os
inibidores diretos do sítio ativo, como o argatroban, inibem a
trombina ligada à fibrina sem deslocar a enzima da fibrina, visto
que os inibidores bivalentes (D), como a hirudina ou a bivaliru-
dina, deslocam a trombina da fibrina durante o processo de
inativação. (Adaptado de Weitz e Buller.9) AT = antitrombina.
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de 50-100 U/kg (média de 47 U/kg), praticamente eliminou
esse risco, sem prejuízo ao benefício do fármaco ou aumento
das taxas de sangramento. O estudo randomizado Fondapa-
rinux Trial with UFH During Revascularization in Acute
Coronary Syndromes (FUTURA/OASIS-8), cujos resultados
serão apresentados em setembro de 2010 no Congresso Eu-
ropeu de Cardiologia, definirá o regime ideal de suplementa-
ção de heparina não-fracionada a ser empregado nos pacien-
tes com síndrome isquêmica miocárdica instável tratados com
fondaparinux e submetidos a intervenção coronária percutâ-
nea (dose baixa fixa de 50 U/kg vs. dose padrão, baseada no
uso planejado ou não de inibidor de glicoproteína IIb/IIIa).

Fondaparinux nas síndromes isquêmicas miocárdicas
instáveis com supradesnível do segmento ST

O estudo multicêntrico, randomizado, duplo-cego Sixth
Organization for the Assessment of Strategies for Ischemic
Syndromes (OASIS-6) foi realizado com o propósito de ava-
liar o impacto da utilização de fondaparinux, comparado ao
tratamento antitrombínico usual, na redução de morte ou rein-
farto aos 30 dias entre 12.092 pacientes com diagnóstico de
síndrome isquêmica miocárdica instável com supradesnível
do segmento ST nas primeiras 24 horas de evolução.13 No
estrato I (pacientes sem indicação de tratamento com hepari-
na não-fracionada), 5.658 pacientes foram randomizados para
fondaparinux ou placebo. No estrato II (pacientes elegíveis
para tratamento com heparina não-fracionada), 6.434 pacien-
tes foram randomizados para fondaparinux ou infusão de he-
parina não-fracionada em bolus de 60 U/kg seguido de infu-
são contínua de 12 U/kg/hora por 24 a 48 horas. A dose utili-
zada de fondaparinux foi de 2,5 mg via subcutânea uma vez
por dia, sendo a primeira dose administrada por via intrave-
nosa. Pacientes submetidos a intervenção coronária percutâ-
nea primária que não estivessem em uso de inibidor de glico-
proteína IIb/IIIa pré-randomização recebiam dose inicial in-
travenosa de 5 mg de fondaparinux.

A média de idade dos pacientes foi de 61 anos, sendo
72% do sexo masculino e 17% portadores de diabetes melito.
Terapia trombolítica foi administrada a 5.436 pacientes (45%),
dos quais 78% se encontravam alocados no estrato I, sendo
a estreptoquinase o agente mais comumente utilizado (73%).
Intervenção coronária percutânea primária foi realizada em
3.789 pacientes (28,9%), estando 99% alocados no estrato II.
Nenhuma modalidade de reperfusão foi instituída em 2.867
pacientes (23,7%). O uso de fondaparinux associou-se a re-
dução de 14% no risco de morte ou reinfarto aos 30 dias
(9,7% vs. 11,2%; p = 0,008) e de 23% no risco de sangramento
grave aos 9 dias (1% vs. 1,3%; p = 0,13), sendo o benefício
no desfecho primário mais evidente entre os pacientes do

estrato I (11,2% vs. 14 %; p < 0,001) quando comparados aos
do estrato II (8,3% vs. 8,7%; p = NS). Houve também signifi-
cativa heterogeneidade de eficácia do fondaparinux confor-
me a estratégia de reperfusão adotada, com maior redução de
eventos observada em pacientes não tratados com terapia de
reperfusão (12,2% vs. 15,1%; p = 0,003) e quando utilizado
agente trombolítico (10,9% vs. 13,6%; p = 0,003), não sendo
detectada vantagem do fármaco em pacientes submetidos a
intervenção coronária percutânea primária (6% vs. 4,9%;
p = 0,12). Além disso, no grupo de pacientes submetidos a
intervenção coronária percutânea, o uso de fondapari-
nux promoveu maiores taxas de trombose do cateter guia
(22 vs. 0; p < 0,001) e de complicações coronárias, tais
como oclusão aguda do vaso, formação de novos trombos
angiográficos, fenômeno de no reflow, dissecção ou perfu-
ração (270 vs. 225; p = 0,04).

Implicações e conclusões
As constatações de maior meia-vida plasmática, permitin-

do a administração de uma dose única diária, e de ausência de
interação com plaquetas, células endoteliais ou proteínas plas-
máticas, excetuando-se a antitrombina, resultando em anticoa-
gulação mais previsível e mantida, sem necessidade de monito-
rização laboratorial ou ajuste de dose, somadas ao perfil singu-
lar de eficácia e segurança, com redução de eventos isquêmi-
cos bem como de sangramentos graves, imputam ao fondapa-
rinux um papel de destaque no tratamento de amplo espectro
de cenários envolvendo as síndromes isquêmicas miocárdi-
cas instáveis, motivando assim sua inclusão nas mais recen-
tes revisões de diretrizes cardiológicas nacionais e internacio-
nais (Tabela 1).14-19

Nas situações em que a realização de intervenção coroná-
ria percutânea se mostre emergencial, como na reperfusão
primária no infarto agudo do miocárdio com supradesnível de
segmento ST ou na síndrome isquêmica miocárdica instável
sem supradesnível de segmento ST acompanhada de dor refra-
tária ou instabilidade hemodinâmica, com indicação de inter-
venção em período inferior a duas horas da admissão do pa-
ciente, o fondaparinux não representaria o regime antitrombíni-
co inicial mais adequado. Nas outras formas de apresenta-
ção, mesmo naquelas em que haja necessidade de realização
de intervenção coronária percutânea, o fondaparinux mostra-
se uma estratégia atrativa, desde que seguida a recomenda-
ção de suplementação adicional com heparina não-fraciona-
da pré-procedimento e flush do lúmen dos cateteres com solu-
ção heparinizada, abolindo assim o risco de trombose do cate-
ter, sem prejuízo à eficácia ou aumento de complicações he-
morrágicas.
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OUTROS INIBIDORES DO FATOR XA

Desafios no manejo atual da terapia antitrombínica, como
a busca constante pelo equilíbrio entre eficácia e segurança,
o tratamento de pacientes com insuficiência renal grave, a
dificuldade de reversão do efeito anticoagulante de parte dos
fármacos disponíveis (heparinas de baixo peso molecular,
fondaparinux, bivalirudina), o desenvolvimento de drogas
com posologia simplificada e de administração oral, têm moti-
vado a realização de diferentes programas clínicos de avalia-
ção de novos e promissores agentes terapêuticos. Dentre estes
destacam-se os inibidores diretos do fator Xa, com mecanis-
mo de ação não mediado pela antitrombina, bloqueando o
fator Xa em sua forma livre na circulação e quando ligado ao
complexo protrombinase, exibindo atividade farmacodinâmi-
ca previsível e sem necessidade de monitorização dos níveis
de anticoagulação.

Grande parte do conhecimento hoje disponível acerca dos
novos inibidores orais do fator Xa, tais como edoxaban, apixa-
ban, rivaroxaban, waroxaban e YM 150, provém de estudos
fases II e III destinados a avaliar sua eficácia e segurança na
prevenção de tromboembolismo venoso. Entretanto, alguns
já foram testados no cenário das síndromes isquêmicas mio-
cárdicas instáveis (Tabela 2). No ensaio randômico para de-
terminação de dose Results of the Apixaban for Prevention
of Acute Ischemic and Safety Events (APPRAISE)20, 1.715
pacientes com diagnóstico de síndrome isquêmica miocárdi-

ca instável recente foram randomizados para quatro diferen-
tes doses de apixaban ou placebo. Observou-se aumento
dose-dependente em sangramentos e tendência a redução de
eventos isquêmicos com a adição de apixaban à terapia antipla-
quetária padrão.20 O inibidor oral do fator Xa rivaroxaban, por
sua vez, foi avaliado no estudo fase II Rivaroxaban versus
placebo in patients with acute coronary syndromes
(ATLAS-ACS TIMI46)21, envolvendo 3.491 pacientes está-
veis após síndrome isquêmica miocárdica instável. De forma
semelhante, constatou-se aumento dose-dependente do risco
de sangramento, mas desta vez com redução significativa de
eventos adversos isquêmicos graves favorável ao uso de
rivaroxaban (3,9% vs. 5,5%; p = 0,02), pavimentando o cami-
nho para a realização de um grande estudo fase III envolven-
do mais de 16 mil pacientes (ATLAS-ACS2 TIMI51)21. Por fim,
os resultados do estudo duplo-cego fase II Otamixaban for
the treatment of patients with non-ST-elevation acute coro-
nary syndromes (SEPIA-ACS1 TIMI42)22 demonstraram a efi-
cácia de doses intermediárias do inibidor parenteral do fator
Xa otamixaban, comparado à associação heparina e eptifibati-
de, na redução de eventos isquêmicos em 3.241 pacientes com
síndrome isquêmica miocárdica instável sem supradesnível
do segmento ST encaminhados para estratégia invasiva, com
similares taxas de sangramento. Tais achados confirmaram a
necessidade de realização de um estudo fase III, com recruta-
mento aproximado previsto de 10.900 pacientes (TAO).22

Tabela 1 - Recomendações das diretrizes acerca da utilização de fondaparinux nas síndromes isquêmicas miocárdi-
cas instáveis

Síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis Síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis
sem supradesnível de segmento ST com supradesnível de segmento ST

Antitrombínico de escolha em pacientes com risco Necessidade de uso de anticoagulante adicional
aumentado de sangramento (I-B)* intravenoso com atividade anti-IIa (I-C)*

Opção terapêutica quando se planeja adotar Terapia antitrombínica adjunta na intervenção
estratégia conservadora (I-A)† (I-B)* coronária percutânea primária (III-B)†

Opção terapêutica quando se planeja adotar Terapia antitrombínica adjunta após trombólise
estratégia invasiva (I-B)* química com estreptoquinase (IIa-B)†

Necessidade de heparina adicional (50-100 U/kg) Opção terapêutica em pacientes não submetidos a
Pré-intervenção coronária percutânea (IIa-C)* tratamento com reperfusão (I-B)†

Suspender 24 horas antes de cirurgia de Dose inicial de 2,5 mg após fibrinólise ou sem
revascularização e substituir por heparina (I-B)* terapia de reperfusão deve ser administrada por via
Manter a dose de 2,5 mg subcutânea até a alta intravenosa, seguida por via subcutânea (I-B)†

hospitalar ou por no máximo 8 dias (I-B)*

* Diretriz do American College of Cardiology/American Heart Association.14,18

† Diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia.15,17
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INIBIDORES DIRETOS DA TROMBINA

Os inibidores diretos da trombina têm uma série de van-
tagens potenciais sobre os anticoagulantes com base na
heparina. Diferentemente da heparina não-fracionada e da
heparina de baixo peso molecular, esses anticoagulantes
inativam ambas as formas de trombina, a solúvel e aquelas
ligadas à fibrina, limitando o crescimento e a estabilização
do trombo, bem como a trombogênese.7 Os inibidores dire-
tos da trombina se ligam ao sítio catalítico da trombina, di-
minuindo, assim, a trombose dependente das plaquetas. Eles
também podem ser capazes de interromper a ativação pla-
quetária via receptor plaquetário da trombina. Os inibidores
diretos da trombina não são associados com trombocito-
penia imunomediada, não se ligam a proteínas plasmáticas e
apresentam melhor biodisponibilidade, além de produzirem
resposta anticoagulante mais previsível quando comparada
à heparina não-fracionada. Hirudina e bivalirudina prolon-
gam o tempo de tromboplastina parcial ativada e o tempo de
coagulação ativada. Esses testes se correlacionam bem com
as concentrações plasmáticas, podendo ser usados para mo-
nitorar sua atividade anticoagulante.

Os inibidores diretos da trombina podem ser univalentes
(argatroban, melagatran, dabigatran) ou bivalentes (hirudina
e bivalirudina), dependendo se eles se ligam apenas ao sítio
catalítico ativo da trombina ou a ambos, o sítio ativo e o sítio
de reconhecimento do substrato (fibrina).

Inibidores diretos da trombina univalentes
Argatroban

É um inibidor direto da trombina sintético, de pequeno
tamanho, univalente e altamente seletivo, que se liga competiti-
va e reversivelmente ao sítio ativo catalítico. Argatroban tem simi-
lar potência in vivo para a inibição da trombina solúvel e
ligada ao coágulo e pode inibir as reações induzidas e catali-

sadas pela trombina, ativação dos fatores V, VIII, XIII, pro-
teína C e agregação plaquetária.23

Em estudos clínicos de pacientes com síndrome isquêmi-
ca miocárdica instável com supradesnível do segmento ST,
argatroban foi similar à heparina não-fracionada na análise de
fluxo TIMI 3 em 90 minutos24 (argatroban vs. heparina como
adjunto à alteplase em síndrome isquêmica miocárdica instá-
vel com supradesnível do segmento ST), bem como não hou-
ve diferença nas taxas de mortalidade (5,5% vs. 5,4%, respec-
tivamente; p = NS) ou em qualquer outro objetivo primário.25

Em ambos os estudos, as taxas de sangramento foram meno-
res com o argatroban comparado à heparina não-fracionada.

O uso clínico do argatroban é aprovado nos Estados Uni-
dos e em alguns países da Europa para a trombocitopenia
induzida por heparina tipo II, e para pacientes que irão reali-
zar intervenção coronária percutânea de risco para essa mes-
ma potencial complicação (apenas nos Estados Unidos).

Etexilato de dabigatrana
É um inibidor direto da trombina oral, univalente, pró-

droga da dabigatrana, que inibe reversivelmente o sítio ati-
vo da trombina. Tem meia-vida de 14-17 horas e cerca de
80% da droga são excretadas, sem mudança, por via renal.
Foi testado inicialmente em estudos para prevenção de
tromboembolismo venoso, tromboembolismo sistêmico e
acidente vascular cerebral em pacientes com fibrilação atrial,
demonstrando eficácia e segurança26, e avaliado no estudo
fase II Randomised Dabigatran Etexilate Dose Finding
Study In Patients With Acute Coronary Syndromes Post
Index Event With Additional Risk Factors For Cardiovas-
cular Complications Also Receiving Aspirin And Clopido-
grel (RE-DEEM), envolvendo 1.878 pacientes com síndro-
me isquêmica miocárdica instável com ou sem supradesní-
vel do segmento ST dentro de 14 dias do evento.27 Todos
receberam aspirina e clopidogrel no início do estudo e fo-
ram randomizados para placebo ou quatro doses de dabiga-

Tabela 2 - Estudos clínicos envolvendo novos inibidores do fator Xa

Fase Quadro Via de Risco de Eficácia Estudo
Acrônimo clínica Amostra clínico administração Fármaco Randomização sangramento anti-isquêmica fase III

APPRAISE20 II 1.715 SCA recente Oral Apixaban Placebo Dose- Tendência a APPRAISE-2
dependente redução

ATLAS-ACS II 3.491 SCA recente Oral Rivaroxaban Placebo Dose- Superior SEPIA-ACS1
TIMI4621 dependente TIMI42

SEPIA-ACS1 II 3.241 SCA sem Intravenosa Otamixaban HNF + Dose- Superior TAO
TIMI4222 supradesnível eptifibatide dependente

de ST

SCA = síndrome coronária aguda; HNF = heparina não-fracionada.
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tran (50 mg, 75 mg, 110 mg, 150 mg) duas vezes por dia, por
um período de 6 meses. Constatou-se aumento dose-de-
pendente no risco de sangramento, entretanto as taxas ab-
solutas de sangramento foram modestas e sem mudança na
taxa de eventos adversos isquêmicos graves. É incerto se
um estudo fase III será realizado para essa indicação.26

Inibidores diretos da trombina bivalentes
Hirudina

A hirudina, o protótipo dos inibidores diretos da trombi-
na, tem sido estudada extensivamente, mas com resultados
duvidosos, incluindo excesso de sangramento com doses maio-
res. Os estudos GUSTO-IIb28 e TIMI-9B29 não demonstraram
superioridade da hirudina sobre a heparina não-fracionada.
Taxas similares de complicações hemorrágicas graves foram
demonstradas para ambos os grupos nesses estudos. Entre-
tanto, uma meta-análise dos inibidores diretos da trombina30

sugeriu aumento do risco de sangramento grave associado
com hirudina, particularmente nas síndromes isquêmicas mio-
cárdicas instáveis sem supradesnível do segmento ST, para a
qual houve quase o dobro de excesso na taxa de sangramen-
to. Nessa meta-análise, baseada em informações de pacien-
tes individuais comparando a utilização dos inibidores dire-
tos da trombina com heparina não-fracionada em mais de 35
mil pacientes com síndrome isquêmica miocárdica instável
com e sem supradesnível do segmento ST, o resultado primá-
rio foi que a utilização de inibidores diretos da trombina redu-
ziu o composto de morte e infarto do miocárdio não-fatal em
15% (risco relativo) e em 0,8% (risco absoluto). Entretanto,
não houve redução significativa da mortalidade total quando
comparados à heparina não-fracionada, e houve modesto
aumento da incidência de sangramento. No entanto, significan-
te heterogeneidade foi observada em dois aspectos: os inibi-
dores bivalentes (bivalirudina) foram mais efetivos quando
comparados à heparina não-fracionada que os inibidores uni-
valentes (argatroban) e a bivalirudina levou a marcante dimi-
nuição da taxa de sangramento quando comparada à hepa-
rina não-fracionada, enquanto os outros inibidores diretos
da trombina ocasionaram mais sangramento.

Bivalirudina
A bivalirudina (Angiomax®, The Medicines Company) é

um inibidor bivalente sintético, análogo da hirudina, que exi-
be ligação reversível com a trombina. Consiste em 20 ami-
noácidos lentamente clivados pela trombina no sítio ativo,
permitindo gradual recuperação de algumas das funções da
trombina. Além disso, a bivalirudina tem meia-vida de 25 mi-
nutos, significantemente menor que a de outros inibidores
diretos da trombina, como argatroban e ximelagatran.7 É de-
purada predominantemente por clivagem proteolítica, mas,

além disso, tem excreção renal de aproximadamente 20%. Sua
curta meia-vida exclui a necessidade de um antídoto na maio-
ria das situações, mas a bivalirudina pode se acumular em
pacientes com insuficiência renal.

Bivalirudina nas síndromes isquêmicas miocárdicas
instáveis sem supradesnível do segmento ST

A bivalirudina foi avaliada em 13.819 pacientes no estudo
multicêntrico, randomizado, aberto Acute Catheterization and
Urgent Intervention Triage strategy (ACUITY)32 em que fo-
ram comparadas a utilização de bivalirudina isoladamente,
bivalirudina associada a um inibidor da glicoproteína IIb/IIIa
e heparina (heparina não-fracionada ou enoxaparina) associa-
da a um inibidor da glicoproteína IIb/IIIa em pacientes com
síndrome isquêmica miocárdica instável sem supradesnível
do segmento ST de moderado a alto risco, submetidos a uma
estratégia invasiva precoce. Bivalirudina foi iniciada antes da
angiografia, com bolus intravenoso de 0,1 mg/kg e taxa de
infusão de 0,25 mg/kg/h. Antes da intervenção coronária percu-
tânea, um bolus adicional de 0,5 mg/kg foi administrado e a
infusão foi aumentada para 1,75 mg/kg/h, sendo descontinua-
das, por protocolo, após o término da angiografia ou da in-
tervenção coronária percutânea. As características clínicas fo-
ram similares entre os grupos, sendo a média de idade de 63
anos, 70% de pacientes do sexo masculino, e 59% exibindo
elevação de marcadores de necrose miocárdica. Cerca de 64%
dos pacientes foram pré-tratados com clopidogrel, e mais de
60% foram expostos a heparina antes do procedimento. A utili-
zação de um inibidor da glicoproteína IIb/IIIa no grupo que
utilizou bivalirudina de maneira isolada foi menor que 10% e
57% dos pacientes foram submetidos a intervenção coronária
percutânea durante a administração da droga estudada.

Na análise de eficácia, a bivalirudina foi não inferior a
heparina associada a um inibidor da glicoproteína IIb/IIIa para
a prevenção do composto de morte, infarto do miocárdio ou
revascularização não planejada para isquemia em 30 dias (7,8%
no grupo bivalirudina vs. 7,7% no grupo bivalirudina associa-
da a inibidor da glicoproteína IIb/IIIa vs. 7,3% no grupo hepa-
rina associada a inibidor da glicoproteína IIb/IIIa). As taxas
de sangramento foram similares entre os grupos bivalirudina
associada a inibidor da glicoproteína IIb/IIIa e heparina asso-
ciada a inibidor da glicoproteína IIb/IIIa, mas significativa-
mente menores com a utilização de bivalirudina isoladamente
(3% vs. 5,7%; p < 0,001). Um único efeito de interação nos
subgrupos, com significância limítrofe (p = 0,054), foi notado:
entre os pacientes que não receberam tienopiridínico antes
da angiografia ou da intervenção coronária percutânea, hou-
ve maior número de eventos isquêmicos com a monoterapia
com a bivalirudina que com a heparina associada a inibidor
da glicoproteína IIb/IIIa [9,1% e 7,1%; risco relativo 1,29; inter-
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valo de confiança de 95% (IC 95%) 1,03-1,63]. O resultado
clínico global composto de eventos isquêmicos associados
aos eventos hemorrágicos maiores foi menor no grupo que uti-
lizou bivalirudina de forma isolada, exclusivamente pelas di-
ferenças nas taxas de sangramento grave. Entretanto, apesar
dessa redução das taxas de sangramento, o resultado do se-
guimento de um ano desse estudo demonstrou taxas simila-
res de mortalidade em todos os grupos estudados (3,1% no
grupo bivalirudina vs. 3,3% no grupo bivalirudina associada
a inibidor da glicoproteína IIb/IIIa vs. 3,2% no grupo hepari-
na associada a inibidor da glicoproteína IIb/IIIa).32

Em uma subanálise do estudo ACUITY33, além da escolha
do anticoagulante, destacam-se a seleção do sítio de acesso
vascular e os resultados nesses pacientes. O acesso radial, quan-
do comparado ao femoral, tem sido associado a redução dos
riscos de sangramento relacionados ao sítio de acesso e ou-
tras complicações vasculares. Nessa avaliação, por critério
do operador, o acesso femoral foi utilizado em 11.819 (93,8%)
pacientes e o radial, em 798 (6,2%). Não houve diferença signi-
ficativa nos compostos isquêmicos entre os acessos radial e
femoral em 30 dias (8,1% vs. 7,5%; p = 0,18) ou em um ano
(14,7% vs. 15,5%; p = 0,77), embora menor taxa de compli-
cações hemorrágicas tenha ocorrido com o uso do acesso
radial (3% vs. 4,8%; p = 0,03). O uso de bivalirudina como
monoterapia foi associado a taxa significativamente menor
de sangramento grave em 30 dias que a utilização de hepari-
na associada a inibidor da glicoproteína IIb/IIIa após acesso
femoral (3% vs. 5,8%; p < 0,0001), mas não após acesso
radial (4,2% vs. 2,2%; p = 0,19). As taxas de sangramento
maior e menor, relacionadas aos órgãos, foram reduzidas,
com o uso isolado de bivalirudina quando comparada à uti-
lização de heparina associada a inibidor da glicoproteína
IIb/IIIa, de maneira similar, com os acessos femoral (4,1%
vs. 7,4%; p < 0,0001) e radial (4,9% vs. 7,2%; p = 0,26).

Bivalirudina nas síndromes isquêmicas miocárdicas
instáveis com supradesnível do segmento ST

O estudo prospectivo, aberto, randomizado, multicêntri-
co The Harmonizing Outcomes with Revascularization and
Stents in Acute Miocardial Infarction (HORIZONS-AMI)35

comparou bivalirudina como monoterapia à heparina associa-
da a inibidor da glicoproteína IIb/IIIa no tratamento de 3.602
pacientes com diagnóstico de síndromes isquêmicas miocárdi-
cas instáveis com supradesnível do segmento ST que realiza-
ram angioplastia primária. Não houve diferenças nas caracte-
rísticas clínicas entre os grupos, sendo a média de idade de
60,2 anos, 76,6% de pacientes do sexo masculino, 40,7% com
infarto localizado na parede anterior, e implante de stent reali-
zado em 95,5% dos pacientes. Apenas 60% dos pacientes

receberam dose de ataque de 600 mg de clopidogrel, 66% e
76% foram expostos à heparina antes do procedimento no
grupo da bivalirudina e no grupo da heparina associada a
inibidor da glicoproteína IIb/IIIa, respectivamente, e a utiliza-
ção de inibidor da glicoproteína IIb/IIIa no grupo que utilizou
bivalirudina como monoterapia foi inferior a 8%. Os dois objeti-
vos primários do estudo foram presença de sangramento maior
e de eventos clínicos adversos combinados, definidos pela
combinação de sangramento maior ou eventos cardiovascu-
lares adversos maiores (morte, reinfarto, revascularização do
vaso-alvo para isquemia e acidente vascular cerebral) dentro
de 30 dias. A utilização de monoterapia com bivalirudina resul-
tou em menor incidência de eventos clínicos adversos globais
em 30 dias (9,2% vs. 12,1%; p = 0,005) e em um ano (15,6% vs.
18,3%; p = 0,022). A diferença foi guiada por diminuição signi-
ficativa da taxa de sangramento grave com bivalirudina em 30
dias (4,9% vs. 8,3%; p < 0,001) e em um ano (5,8% vs. 9,2%;
p < 0,0001). Houve aumento estatisticamente significante de
1% da taxa de trombose de stent dentro das primeiras 24
horas com a utilização de monoterapia com bivalirudina, mas
sem subsequentes diferenças (1,3% vs. 0,3%; p < 0,001). Mais
mortes em 30 dias ocorreram depois de sangramento grave
(n = 26) que depois de reinfarto (n = 10) ou após trombose
definitiva de stent (n = 7). O tratamento com bivalirudina
resultou em significativa menor taxa de mortalidade de cau-
sas cardíacas em 30 dias (1,8% vs. 2,9%; p = 0,03) e de morte
por todas as causas (2,1% vs. 3,1%; p = 0,047), comparati-
vamente à utilização de heparina associada a inibidor da
glicoproteína IIb/IIIa. Após um ano, a taxa de eventos car-
diovasculares adversos maiores foi idêntica, entretanto hou-
ve diminuição da taxa de morte por todas as causas (3,5%
vs. 4,8%; p = 0,037) e de morte de causas cardíacas (2,1%
vs. 3,8%; p = 0,005) com a utilização de monoterapia com
bivalirudina.35

Implicações e conclusões
A redução da mortalidade com a utilização de bivalirudina

pode ser atribuída à prevenção de complicações hemorrági-
cas iatrogênicas. As taxas de mortalidade por todas as cau-
sas, de mortalidade cardíaca e de acidente vascular encefáli-
co foram todas cinco vezes maiores nos pacientes que tiveram
sangramento grave que naqueles que não tiveram sangra-
mento.35 Tem sido demonstrada associação independente en-
tre sangramento grave (com ou sem transfusão sanguínea) e
subsequente mortalidade em pacientes com síndrome isquêmi-
ca miocárdica instável e naqueles que realizam intervenção
coronária percutânea.35 Sangramento grave mostrou-se predi-
tor mais importante de mortalidade que infarto do miocárdio
periprocedimento após intervenção coronária percutânea.36
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O risco de trombose aguda de stent associada à bivalirudi-
na parece ser diminuído com o uso prévio de heparina37 e o
risco de trombose subaguda, com o uso de dose de ataque de
600 mg de clopidogrel38.

As informações dos estudos atuais fornecem a justifica-
tiva para que se considere a utilização de monoterapia com
bivalirudina em pacientes com síndrome isquêmica miocár-
dica instável com supradesnível do segmento ST que serão
submetidos a angioplastia primária. Essa estratégia deve
ser a opção preferencial em pacientes com maior risco de
sangramento, mas pode ser menos apropriada naqueles com
trombose aguda de stent, grande carga de trombo ou na
presença de no reflow em decorrência de reduzida potência
antitrombínica, comparativamente à heparina não-fraciona-
da associada aos inibidores da glicoproteína IIb/IIIa. Embo-
ra exista preocupação quanto à interpretação desses acha-
dos, o padrão de redução efetiva dos eventos isquêmicos e
um perfil muito favorável de redução do sangramento são
consistentes através desses estudos, sendo motivo para
que seja estabelecida como alternativas viáveis como mo-
noterapia no grupo de intervenção coronária percutânea e
nas síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis, como de-
monstrado pelas diretrizes internacionais recentes (Tabela
3). Os inibidores diretos da trombina ainda não estão dispo-
níveis comercialmente no Brasil.

CONCLUSÃO

A terapia antitrombínica permaneceu inalterada durante
muito tempo. Recentemente, novas drogas foram desenvol-
vidas com o potencial de modificar essa terapia. Alguns des-
ses compostos, como o inibidor indireto do fator Xa fonda-
parinux, já foram incluídos na prática clínica em pacientes
com síndrome isquêmica miocárdica instável. A bivalirudina
tem vantagens quando intervenção coronária percutânea é
planejada, sendo o fondaparinux preferido em situações em
que a estratégia conservadora é a escolhida. Outras medica-
ções, como os inibidores diretos do fator Xa ou os inibidores
diretos da trombina por via oral, ainda estão sob investigação.
A nova geração de antitrombínicos promete ter efeito similar
anti-isquêmico quando comparada à terapêutica convencio-
nal, mas, ao mesmo tempo, sustentar reduzido risco de sangra-
mento. Outra vantagem da moderna terapia antitrombínica é a
melhor previsibilidade, tornando os controles de rotina dis-
pensáveis. Nos próximos anos, teremos uma ampla seleção
de fármacos disponíveis, e isso será um grande passo em
direção a uma terapia mais específica e individualizada.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflito de interesses rela-
cionado a este artigo.

Tabela 3 - Recomendações das diretrizes acerca da utilização de bivalirudina nas síndromes isquêmicas miocárdicas
instáveis

Síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis Síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis
sem supradesnível do segmento ST com supradesnível do segmento ST

Opção terapêutica quando se planeja adotar Opção terapêutica adjunta na intervenção coronária
estratégia invasiva (I-B)*† percutânea primária, com ou sem a utilização prévia

de heparina não-fracionada (I-B) (IIa-B)†

Suspender 3 horas antes de cirurgia de
revascularização e substituir por heparina (I-B)*

Descontinuar ou manter dose de 0,25 mg/kg/h por até 72 horas
(a critério médico) após decisão por tratamento clínico (I-B)*

Evitar a utilização de inibidores da glicoproteína IIb/IIIa,
desde que pelo menos 300 mg de clopidogrel (mínimo de 6 horas
antes do procedimento) tenham sido administrados (IIa-B)*

* Diretriz do American College of Cardiology/American Heart Association.14,18

† Diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia.15,17
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Os antiplaquetários representam importante estratégia de tra-
tamento para pacientes com síndromes coronárias agudas.
Em decorrência do importante papel da aspirina e das robus-
tas evidências de benefício na doença isquêmica do coração,
seu emprego passou a abranger praticamente todas as modali-
dades de tratamento clínico, procedimentos percutâneos in-
vasivos e intervenções cirúrgicas relacionadas à doença arte-
rial coronária. Porém, apesar dos benefícios decorrentes do
uso da aspirina, pacientes com síndrome coronária aguda
ainda apresentam risco considerável de eventos cardiovas-
culares indesejáveis a curto e a longo prazos, como morte,
reinfarto e acidente vascular cerebral. Derivados tienopiridí-
nicos como ticlopidina e clopidogrel agregaram benefícios ao
tratamento desses pacientes, agindo de maneira sinérgica à
aspirina. Com perfil mais seguro e menos efeitos adversos
comparativamente à ticlopidina, o clopidogrel foi testado em
estudos clínicos controlados, randomizados, conduzidos in-
ternacionalmente, envolvendo grande número de pacientes
com síndromes coronárias agudas com indiscutível demons-
tração de benefícios em ampla gama de situações clínicas.
Características farmacológicas do clopidogrel, como tempo
de início de ação, necessidade de metabolização para efeito
terapêutico e bloqueio irreversível dos receptores plaquetá-
rios, ainda limitam sua aplicação, assim como a possibilidade
de polimorfismo nos genes do citocromo P450, interações me-
dicamentosas e resistência ao seu efeito e da aspirina. São
abordados sucintamente nesta revisão os principais estudos
científicos que avaliaram os efeitos desses medicamentos nas
síndromes coronárias agudas, com ênfase nos novos conheci-
mentos sobre a aspirina e o clopidogrel, interação com outros
medicamentos, emprego de testes genéticos e de adesividade
plaquetária e o impacto de estudos científicos recentes para a
prática diária.
Descritores: Aspirina. Ticlopidina. Clopidogrel. Síndrome co-
ronariana aguda. Inibidores da agregação de plaquetas.

ASPIRIN, TICLOPIDINE AND CLOPIDOGREL IN
ACUTE CORONARY SYNDROMES

Antiplatelet agents represent an important treatment strategy
for patients with acute coronary syndromes. Due to the im-
portant role of aspirin and robust evidence of benefit in is-
chemic heart disease, its use was expanded to include virtually
all forms of medical treatment, invasive percutaneous proce-
dures and surgical interventions related to coronary artery
disease. But despite the benefits of aspirin, patients with acute
coronary syndromes still present considerable risk of short
and long-term adverse cardiovascular events, such as death,
reinfarction and stroke. Thienopyridine derivatives like ticlo-
pidine and clopidogrel have added benefits to the treatment
of these patients acting in synergism with aspirin. With a
safer profile and less adverse effects as compared to ticlopi-
dine, clopidogrel has been tested in controlled, randomized,
international clinical trials involving a large number of patients
with acute coronary syndromes clearly showing to be be-
neficial in a wide range of clinical situations. Pharmacological
characteristics of clopidogrel as time of onset, need of me-
tabolization for a therapeutic effect and irreversible platelet
receptors blockade still limit its use, as well as the possibility
of gene polymorphism of cytochrome P450, drug interactions
and resistance to its effect and to aspirin. This review briefly
addresses the main scientific studies evaluating the effects
of these drugs in acute coronary syndromes with emphasis
on new knowledge about aspirin and clopidogrel, drug inte-
raction, use of genetic and platelet adhesiveness tests and
the impact of recent scientific studies in the daily practice.

Descriptors: Aspirin. Ticlopidine. Clopidogrel. Acute coro-
nary syndrome. Platelet aggregation inhibitors.
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Q uando ocorre ruptura ou erosão em placa de ateroma
localizada na artéria coronária, a lesão endotelial e a
consequente exposição do colágeno fazem com que

receptores existentes na superfície das plaquetas interajam
com proteínas adesivas, levando à adesão plaquetária. Após
aderir ao local lesado, as plaquetas liberam trombina, adeno-
sina difosfato (ADP), tromboxano A2 e prostaglandinas, que
se ligam a receptores específicos na superfície plaquetária.
Essa ligação ativa o sistema de proteínas G do citoplasma das
plaquetas, que vai promover a transformação de compostos
altamente fosforilados em mensageiros intracitoplasmáticos.
Esses mensageiros podem promover ou inibir a ativação e a
agregação plaquetárias:

1) Ativação: é mediada pela fosfolipase C, uma família de
enzimas que leva ao aumento do cálcio intracitoplasmático e
ativa a proteína cinase C, que vão atuar de modo sinérgico,
estimulando várias etapas da ativação plaquetária: a) o cálcio
intracitoplasmático ativa o sistema contrátil actina-miosina;
promove a mudança de forma e a secreção dos grânulos pla-
quetários, levando ao recrutamento de novas plaquetas; ati-
va a fosfolipase A2, que libera o ácido araquidônico da mem-
brana plaquetária, que, por meio da enzima ciclo-oxigenase,
se transforma em prostaglandinas (PGI2) e tromboxano A2,
um importante agonista da agregação plaquetária; b) a proteí-
na cinase C modifica a conformação da glicoproteína IIb/IIIa,
tornando-a capaz de se ligar ao fibrinogênio, possibilitando a
interação plaqueta a plaqueta e a formação de um trombo
branco rico em plaquetas. A ligação do fibrinogênio à glicopro-
teína IIb/IIIa é específica, dependente de íons cálcio e só
ocorre quando a plaqueta está ativada. A mudança na forma
da plaqueta aumenta sua área de superfície, levando à gera-
ção de trombina, que promove a conversão de fibrinogênio
em fibrina insolúvel, consolidando e estabilizando o trombo
(agora vermelho), que passa a ser chamado de trombo fibrino-
plaquetário.

2) Inibição: as prostaglandinas (PGI2, PGE1, PGD2) são
produzidas na célula endotelial e inibem a ativação e a agrega-
ção plaquetárias. Para exercer sua ação, elas se ligam a um
receptor específico na superfície da plaqueta e ativam a proteí-
na G, estimulando a liberação da adenilciclase. Esta age con-
vertendo a adenosina trifosfato (ATP) em adenosina mono-
fosfato cíclico (AMPc), que impede a liberação de cálcio do
sistema tubular denso, inibindo a ação do inositol trifosfato e
de várias cinases, prevenindo a agregação plaquetária.

O trombo fibrinoplaquetário no interior do vaso coroná-
rio vai dificultar ou até mesmo impedir a chegada de sangue às
células cardíacas, provocando isquemia miocárdica aguda.

Dependendo do grau e do tempo de obstrução da coroná-
ria, pode ocorrer angina instável ou infarto agudo do miocár-

dio com ou sem supradesnível do segmento ST. Essas diferen-
tes formas de manifestação clínica são chamadas em conjun-
to de síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis ou síndro-
mes coronárias agudas.1

PAPEL DOS ANTIPLAQUETÁRIOS NAS SÍNDROMES

ISQUÊMICAS MIOCÁRDICAS INSTÁVEIS: ASPIRINA

Os efeitos medicinais da casca do salgueiro são conheci-
dos há séculos e seu princípio ativo, a aspirina, tem sido aplica-
do na medicina moderna desde o final do século 19. Seu efeito
antiplaquetário foi descrito por Weiss e Aledort,2 na década de
1960, e pelo seu importante papel na doença isquêmica do
coração o emprego clínico da aspirina passou a abranger pra-
ticamente todas as modalidades de tratamento clínico, proce-
dimentos percutâneos invasivos e intervenções cirúrgicas
relacionadas à doença arterial coronária.3

Uma das mais robustas evidências disponíveis sobre o
efeito prognóstico do tratamento em pacientes com doença
coronária pertence à aspirina.3 No Antiplatelet Trialists’ Col-
laboration Study, resultados de 287 estudos foram analisa-
dos para avaliar o efeito da terapia antiplaquetária nos even-
tos vasculares maiores (infarto não-fatal, acidente vascular
encefálico não-fatal e morte vascular). Pacientes de alto risco
foram divididos em quatro grupos: (1) pacientes com infarto
agudo do miocárdio, (2) pacientes com histórico de infarto do
miocárdio prévio, (3) pacientes com acidente vascular encefá-
lico ou ataque isquêmico transitório prévio, e (4) pacientes
com outras doenças relevantes (angina estável, angina instá-
vel, cirurgia vascular, angioplastia, fibrilação atrial, doença
valvar e doença arterial periférica). A redução dos eventos
vasculares foi de aproximadamente 25% em cada um dos gru-
pos, com significância tanto para meia-idade como para ido-
sos, homens e mulheres, hipertensos e normotensos, diabéti-
cos e não-diabéticos. Globalmente, os pacientes de alto risco
tiveram redução acima de 30% nos casos de infarto não-fatal e
acidente vascular encefálico não-fatal e de aproximadamente
17% nos casos de morte vascular. Não houve evidências de
aumento nos casos de morte não-vascular e a dose mais am-
plamente testada de aspirina variou de 75 mg/dia a 325 mg/dia.

Propriedades da aspirina
A aspirina inibe irreversivelmente a enzima ciclo-oxigena-

se, bloqueando a síntese de tromboxano A2, potente vaso-
constritor que promove agregação plaquetária4. Seu efeito
máximo é obtido entre 15 e 30 minutos após administração
oral de uma dose tão baixa quanto 81 mg, podendo durar até
7 dias após seu uso. Dose oral única de 100 mg de aspirina
suprime quase completamente a síntese de tromboxano A2
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em plaquetas de indivíduos normais ou com doenças cardio-
vasculares.4

Contraindicações absolutas à aspirina são pouco frequen-
tes e incluem alergia documentada à aspirina (por exemplo,
asma), sangramento ativo ou doenças plaquetárias. Dispep-
sia ou outros sintomas gastrointestinais ao uso crônico de
aspirina (intolerância) não contraindicam habitualmente seu
uso em curto prazo para tratamento inicial das síndromes co-
ronárias agudas. Clopidogrel é recomendado como substi-
tuto à aspirina em pacientes intolerantes ou alérgicos.5

Síndromes coronárias agudas sem
supradesnível do segmento ST

Estudos clínicos com aspirina em pacientes com síndro-
me coronária aguda sem supradesnível do segmento ST têm
documentado impressionante benefício da medicação quan-
do comparada a placebo, independentemente do momento
de início após fase aguda, duração do seguimento e dose
utilizada.6 Esses estudos demonstraram redução do desfe-
cho de infarto não-fatal e/ou óbito entre 51% e 71%, tanto em
avaliação precoce (6 + 3 dias)7 como a médio (12 semanas)6 e
longo prazos (2 anos)8, utilizando doses variáveis de aspirina
(entre 75 mg/dia e 1.300 mg/dia), parecendo não haver relação
dose-resposta com sua eficácia. Estudos observacionais en-
contraram menores taxas de sangramentos quando baixas
doses de aspirina foram comparadas a doses intermediárias
em pacientes tratados clinicamente ou submetidos a inter-
venção percutânea coronária ou cirúrgica.9

O efeito protetor da aspirina sustenta-se por pelo menos
1 a 2 anos nos estudo clínicos de síndrome coronária aguda
sem supradesnível do segmento ST. Seguimentos maiores
nessas populações são escassos. Eficácia a longo prazo pode
ser extrapolada de outros estudos de aspirina na doença arte-
rial coronária.10 Na ausência de grandes estudos comparan-
do diferentes durações de tratamento antiplaquetário em pre-
venção primária ou pacientes com doença cardiovascular,
parece prudente manter aspirina indefinidamente a menos que
efeitos colaterais contraindiquem seu uso.6,11

Síndromes coronárias agudas com
 supradesnível do segmento ST

No infarto agudo do miocárdio, a rotura da placa ateros-
clerótica e posterior formação de trombo oclusivo intracoro-
nário representa importante evento fisiopatológico da doen-
ça. Clássica evidência de benefício foi demonstrada no Se-
cond International Study of Infarct Survival (ISIS-2)12, pu-
blicado em 1988. Nesse estudo, o uso de aspirina reduziu a
mortalidade dos pacientes com infarto do miocárdio em 21%,
com redução de 42% dos óbitos nos pacientes tratados com

aspirina e estreptoquinase. Esse benefício se estendeu por
15 meses de seguimento, com redução de 49% no risco de
infarto não-fatal e de 46% no risco de acidente vascular ence-
fálico não-fatal. Houve também redução de 66% desses even-
tos no grupo que fez uso de estreptoquinase em associação
à aspirina (3,8% vs. 1,3%). Mesmo nos pacientes com mais de
70 anos de idade, a combinação estreptoquinase e aspirina
reduziu a mortalidade de 23,8% para 15,8% (RRR 34%).

Aspirina deve ser dada precocemente a todos os pacien-
tes com suspeita de síndrome coronária aguda com supra-
desnível do segmento ST em dose entre 162 mg e 325 mg,
sendo mantido indefinidamente na dose diária de 75 mg/dia a
162 mg/dia. Essa medida deve ser independente da estratégia
de recanalização/reperfusão ou do uso de antiplaquetários
adicionais.13

O uso precoce de aspirina mostrou-se efetivo em pacien-
tes que receberam ou não tratamento fibrinolítico, não de-
vendo haver diferenças na terapia adjuvante desses pacien-
tes. Assim como na síndrome coronária aguda sem suprades-
nível do segmento ST, pacientes com contraindicações abso-
lutas devem ter a aspirina substituída por clopidogrel.14

Anti-inflamatórios não-hormonais (exceto aspirina) e ini-
bidores seletivos da ciclo-oxigenase-2 aumentam o risco de
morte, reinfarto, ruptura ventricular e outras complicações
em pacientes com síndrome coronária aguda com suprades-
nível do segmento ST. Esses medicamentos não devem ser
prescritos a pacientes com infarto e devem ser suspensos em
indivíduos que façam uso crônico prévio.15

Outra possível interação está associada ao uso de inibi-
dor da enzima conversora e aspirina, podendo haver redução
do efeito vasodilatador do primeiro, presumivelmente por in-
teração na síntese de prostaglandinas.16 Essa interação não
parece interferir de maneira significativa nos benefícios clíni-
cos de ambos os medicamentos. Assim, a menos que haja
contraindicações específicas, aspirina deve ser administrada
em todos os pacientes com síndrome coronária aguda com
supradesnível do segmento ST.

Resistência à aspirina
Variabilidade da resposta aos antiplaquetários é conheci-

da há décadas. Essa característica refere-se à observação clí-
nica da inabilidade do agente antiplaquetário em prevenir
eventos vasculares trombóticos ou de seu reduzido efeito em
um ou mais testes laboratoriais de função plaquetária. Seus
mecanismos não são completamente conhecidos. Eles po-
dem estar relacionados a fatores clínicos, fatores celulares
e/ou polimorfismos genéticos.4

Do ponto de vista clínico, a aspirina reduz o risco de even-
tos cardiovasculares em torno de 25% em ampla variedade de
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doenças vasculares. Entretanto, 10% a 20% dos pacientes
com trombose arterial tratados com aspirina têm recorrência
de eventos no seguimento a longo prazo.3 Limitações na efi-
cácia da aspirina podem ocorrer por alguns possíveis fatores:
(1) plaquetas podem ser ativadas por vias não bloqueadas
pela aspirina17; (2) doses mais altas de aspirina podem ser
necessárias em alguns pacientes para efeito antitrombótico
ótimo18; e (3) alguns pacientes podem produzir tromboxano
A2 apesar das doses terapêuticas de aspirina, não se benefi-
ciando de seu tratamento19, porém sua relevância clínica é
incerta. Essas potenciais causas de falha no tratamento são
chamadas de resistência à aspirina.

A porcentagem de pacientes resistentes à aspirina pode
ser bastante variável (4% a 28%), sendo dependente do teste
de agregação utilizado.20 Além disso, diferentes métodos não
identificam os mesmos pacientes resistentes e nenhum indi-
víduo foi resistente tanto à aspirina como ao clopidogrel,
sugerindo mecanismos diferentes de não-responsividade.21

Resistência à aspirina está associada a elevação significativa
de creatina quinase fração MB (CK-MB) e troponina I após
procedimento percutâneo eletivo22 e aumento de 2 a 4 vezes
no desfecho composto de infarto do miocárdio, acidente vas-
cular encefálico ou morte cardiovascular23, sendo preditor
independente de eventos adversos maiores em seguimento a
longo prazo.

Em estudo de Lordkipanidzé et al.24 foram identificados
4% de indivíduos resistentes à aspirina em grupo de portado-
res de doença arterial coronária crônica. Resposta inadequa-
da das plaquetas foi encontrada nos indivíduos que recebe-
ram menores doses de aspirina e que tiveram contagem pla-
quetária mais alta, sugerindo doses subterapêuticas de aspi-
rina nesse grupo de pacientes. Após modelo de regressão
logística múltipla, somente a contagem plaquetária foi iden-
tificada como preditor independente para resposta inadequa-
da à aspirina.

Resistência à aspirina parece ser significativa laboratorial
e clinicamente, porém a dificuldade na medida de função das
plaquetas, a possibilidade de alteração dos testes por fatores
metodológicos e a correlação com resultados clínicos em de-
corrência da complexidade da função e biologia plaquetárias
dificultam sua aplicação prática.25 Estudos adicionais correla-
cionando no mesmo grupo de pacientes, eventos clínicos
significativos e resistência à aspirina podem suprir a ausên-
cia de informações robustas na área.

A possibilidade de subtratamento pelo uso de doses bai-
xas de aspirina em pacientes com altas contagens de plaque-
tas poderia ser reduzida com a utilização de doses maiores de
aspirina, amparadas pelos resultados de estudos de preven-
ção secundária e por informações recentes de ausência de

efeitos colaterais significativos em pacientes com síndrome
coronária aguda.

Novos dados sobre aspirina
Em setembro de 2009, foi apresentado, no Congresso da

Sociedade Europeia de Cardiologia, o estudo CURRENT/
OASIS-726, que comparou dose alta a dose padrão do clopido-
grel, e dose alta a dose baixa de aspirina, de modo fatorial 2 x 2
(após randomização para dose alta ou padrão de clopidogrel,
os pacientes foram novamente randomizados para receber de
maneira aberta 75 mg a 100 mg ou 300 mg a 325 mg de aspirina
uma vez por dia). Comparativamente à aspirina em dose baixa,
o uso de dose de 300 mg/dia a 325 mg/dia não resultou em
aumento significativo de sangramento maior/grave, e em ter-
mos de eficácia houve redução não-significativa no desfe-
cho primário ou em seus componentes com doses mais altas
de aspirina, tanto nos resultados primários como no subgru-
po intervenção coronária percutânea. O estudo, que incluiu
20 mil casos de síndrome coronária aguda com e sem suprades-
nível do segmento ST, foi o primeiro de larga escala a compa-
rar diretamente diferentes doses de aspirina. O fundamento
usado no passado para uso de pequenas doses de aspirina
foi maior risco de sangramento sugerido por estudos observa-
cionais.27 Como o CURRENT/OASIS-7 ainda não foi publica-
do, esses dados não causaram mudanças na prática clínica.
Esse estudo será novamente abordado no tópico clopidogrel.

PAPEL DOS ANTIPLAQUETÁRIOS NAS SÍNDROMES

ISQUÊMICAS MIOCÁRDICAS INSTÁVEIS: TIENOPIRIDÍNICOS

Apesar dos benefícios decorrentes do uso da aspirina, os
pacientes com síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis
ainda apresentavam risco considerável de eventos cardiovas-
culares indesejáveis a curto e longo prazos, como morte, rein-
farto e acidente vascular cerebral. Por conta disso, foram de-
senvolvidos novos antiplaquetários, entre eles os derivados
tienopiridínicos ticlopidina e clopidogrel.

Mecanismo de ação dos tienopiridínicos
O ADP tem dois tipos de receptores localizados na super-

fície das plaquetas (Figura 1):
1) Receptor P2Y1: a ligação do ADP a esse receptor leva a

mobilização de cálcio, mudança na forma das plaquetas e agre-
gação plaquetária rapidamente reversível.

2) Receptor P2Y12: a ligação do ADP a esse receptor faz
com que a proteína G inibitória iniba a prostaglandina PGE1
que iria estimular a liberação da adenilciclase. A ausência da
adenilciclase impede a conversão do ATP em AMPc, possibili-
tando a liberação de cálcio do sistema tubular denso. Como
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consequência, ocorre ativação do receptor glicoproteína IIb/IIIa,
resultando em aumento da desgranulação plaquetária, au-
mento da produção do tromboxano A2 e agregação plaquetá-
ria duradoura.

Os derivados tienopiridínicos ticlopidina e clopidogrel são
antagonistas seletivos e não-competitivos da agregação pla-
quetária, bloqueando a ativação do receptor IIb/IIIa, sem atu-
ar diretamente sobre o mesmo. Os tienopiridínicos modificam
de maneira irreversível a forma dos receptores P2Y12, impos-
sibilitando sua ligação com o ADP (Figura 2).

Propriedades dos tienopiridínicos
Os derivados tienopiridínicos ticlopidina e clopidogrel são

pró-drogas, e para exercer sua ação precisam ser metaboliza-
dos pelo fígado. Embora ambos necessitem do metabolismo
pelo citocromo P450 para a geração de metabólitos ativos, os
caminhos que conduzem a essa conversão diferem para cada
um deles.28

A ticlopidina é metabolizada por cinco vias principais,
resultando em pelo menos 13 metabólitos, e um deles tem
atividade antiplaquetária. A metabolização hepática ocor-
re rapidamente, mas são necessários 4 dias para que seu
efeito antiplaquetário se torne significativo, e 14 a 21 dias
para chegar ao estado de equilíbrio (steady-state concen-
trations).7

O clopidogrel é metabolizado por duas vias: a primeira
converte 85% do clopidogrel em metabólitos inativos por
desesterificação, e a segunda converte os 15% restantes em
metabólitos ativos. A segunda via tem duas etapas: 1) a pró-
droga é metabolizada em um metabólito intermediário; e 2) o

metabólito intermediário é metabolizado para gerar o com-
posto ativo, um derivado tiol, que se liga irreversivelmente
aos receptores P2Y12, inibindo a agregação plaquetária. As
duas etapas da metabolização do clopidogrel são mediadas
pelo sistema enzimático do citocromo hepático P450, que in-
clui mais de 100 genes diferentes, agrupados em superfamí-
lias conhecidas pela sigla CYP. Várias isoenzimas contribuem
para a formação do metabólito ativo, com destaque para a
isoenzima CYP2C19, responsável por aproximadamente 45%
da primeira etapa e 20% da segunda (a formação do metabó-
lito ativo tiol)28 (Figura 3).

Dados clínicos e principais estudos

Ticlopidina
A demora no início da ação da ticlopidina praticamente

inviabiliza seu uso em situações como síndrome coronária
aguda e após implante de stents intracoronários.

A ticlopidina tem seu uso limitado pelos graves efeitos
colaterais que provoca, destacando-se alterações sanguíne-
as potencialmente fatais, como neutropenia, e, com menos
frequência, púrpura trombocitopênica, agranulocitose e ane-
mia aplástica. Essas alterações são mais frequentes nos três
primeiros meses de tratamento e durante esse período o pacien-
te deve ser acompanhado quinzenalmente com hemograma e
testes de avaliação da coagulação sanguínea. Durante as pri-
meiras semanas de tratamento, são frequentes alterações gas-
trointestinais como diarreia, náuseas, dispepsia e anorexia,
assim como erupções cutâneas de pouca gravidade.29

Figura 1. Receptores plaquetários da adenosina difosfato.
ADP = adenosina difosfato; GP = glicoproteína; TxA2 = trom-
boxano A2. Figura 2. Mecanismo de ação dos tienopiridínicos. ADP = ade-

nosina difosfato; GP = glicoproteína; TxA2 = tromboxano A2.
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O único estudo que avaliou o uso da ticlopidina em pacien-
tes com síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis incluiu
652 pacientes com angina instável, divididos em dois grupos:
tratados ou não-tratados com ticlopidina durante seis meses.
O grupo que usou ticlopidina teve redução significativa de
morte vascular ou infarto do miocárdio não-fatal, mas não
havia grupo placebo e o estudo foi aberto.30

Em decorrência do lento início de ação, dos graves efei-
tos colaterais, da necessidade de acompanhamento frequen-
te e da pouca comprovação científica, a ticlopidina vem sen-
do cada vez menos utilizada. A dose recomendada é de 250 mg
duas vezes por dia e no caso de implante de stent, a adminis-
tração deve ser iniciada dois a três dias antes da intervenção,
com dose de ataque de 500 mg duas vezes por dia. O uso da
ticlopidina requer controle hematológico desde o início do
tratamento, a cada duas semanas, pelo menos nos três primei-
ros meses. No caso de aparecimento de efeitos adversos, o
fármaco deverá ser suspenso e os controles hematológicos
devem ser mantidos até a normalização de seus valores. A
ticlopidina está contraindicada em pacientes com anteceden-
tes de leucopenia, trombocitopenia ou agranulocitose e na-
queles com enfermidades hematológicas que prolonguem o
tempo de hemorragia, úlcera gastroduodenal ativa ou aciden-
te vascular cerebral hemorrágico agudo. Deve ser usada com
cautela em pacientes com insuficiência renal, podendo preci-
sar de reajuste da dose ou suspensão do tratamento se ocor-
rerem alterações hematológicas ou hemorrágicas.29

Clopidogrel
O clopidogrel tem perfil mais seguro e menos efeitos adver-

sos quando comparado à ticlopidina, além de não necessitar
de monitorização laboratorial. Essas características, associa-
das ao início mais rápido de ação quando realizada dose de

ataque inicial, fizeram com que os grandes estudos que ti-
nham como objetivo avaliar os tienopiridínicos utilizassem
esse agente.

O benefício e a segurança do clopidogrel foram demons-
trados em uma série de estudos clínicos controlados, rando-
mizados, conduzidos internacionalmente, envolvendo gran-
de número de pacientes.

1) Síndrome coronária aguda sem supradesnível do seg-
mento ST:

– CURE (Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent Re-
current Events)27,31: esse estudo avaliou o uso do clopido-
grel associado à aspirina em 12.586 pacientes com síndrome
coronária aguda sem supradesnível do segmento ST com
menos de 24 horas de evolução, durante o período médio de
9 meses. Foi possível a comparação do clopidogrel ao place-
bo porque na época não havia comprovação de benefícios
com esse agente. Foi demonstrada a superioridade do clopido-
grel na prevenção do objetivo composto de morte cardiovas-
cular, reinfarto e acidente vascular cerebral. Houve também
significativa redução de revascularização recente, isquemia
grave e progressão para insuficiência cardíaca e pequeno
aumento do número de sangramentos.

Após esse estudo, o clopidogrel passou a ser fortemente
recomendado na síndrome coronária aguda sem supradesní-
vel do segmento de ST, associado à aspirina, pelo período de
9 meses.

– PCI-CURE: foi um estudo prospectivo de pacientes sub-
metidos a intervenção coronária percutânea que participa-
vam do CURE. Após procedimento, todos os pacientes recebe-
ram clopidogrel ou ticlopidina em associação à aspirina, de
forma aberta, durante 2-4 semanas, e depois retornaram ao
tratamento para o qual tinham sido alocados, de modo duplo-
cego. O seguimento foi de 30 dias a 12 meses. Dos 12.562
pacientes do CURE, 2.658 foram submetidos a intervenção
coronária percutânea e após a fase aberta foram incluídos 969
pacientes no grupo clopidogrel e 1.016 no grupo placebo. Os
objetivos do PCI-CURE foram avaliar se o pré-tratamento com
clopidogrel mais terapia padrão seria superior à terapia pa-
drão isolada na prevenção de eventos isquêmicos maiores
dentro dos primeiros 30 dias após intervenção coronária per-
cutânea e secundariamente determinar se o tratamento a lon-
go prazo (até um ano) com clopidogrel após intervenção coro-
nária percutânea traria benefício clínico adicional. Entre os
principais resultados destaca-se a redução significativa do
risco de morte cardiovascular, de infarto do miocárdio e da
necessidade de revascularização urgente no grupo que utili-
zou clopidogrel, tanto nos primeiros 30 dias como a longo
prazo. Houve aumento não-significativo do risco de sangra-
mento sem risco de vida.31

Figura 3. Metabolismo e ativação do clopidogrel. ADP = ade-
nosina difosfato.
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2) Síndrome coronária aguda com supradesnível do seg-
mento ST:

– CLARITY (CLopidogrel as Adjunctive ReperfusIon The-
rapY Study)32: nesse estudo, que avaliou o uso do clopido-
grel associado à aspirina, o clopidogrel foi usado na dose de
ataque de 300 mg, seguida de 75 mg diários em 3.491 pacien-
tes de até 75 anos de idade, submetidos a tratamento fibrinolí-
tico com até 12 horas de evolução. O grupo que recebeu clopi-
dogrel apresentou redução de 36% do risco do objetivo com-
posto de oclusão da artéria coronária “culpada”, morte ou
infarto agudo do miocárdio (p < 0,001) no momento do estu-
do hemodinâmico (2-8 dias), e redução de 20% da incidência
de eventos clínicos com 30 dias de evolução (p = 0,026).

– COMMIT (ClOpidogrel and Metoprolol in Myocardial
Infarction Trial)33: esse estudo, que avaliou o uso do clopido-
grel associado à aspirina, não impôs limite de idade e incluiu
45.852 pacientes com até 24 horas de evolução, submetidos
ou não a fibrinólise, randomizados para receber clopidogrel
(75 mg diários sem dose de ataque) ou placebo. O objetivo
principal do estudo foi alcançado, demonstrando-se redu-
ção de 9% no risco relativo de morte, reinfarto ou acidente
vascular cerebral a favor do grupo que utilizou clopidogrel
(p < 0,002). Do ponto de vista de segurança, o clopidogrel,
que foi utilizado durante a fase de hospitalização, apresentou
incidência de sangramento similar àquela encontrada no gru-
po placebo. Nos dois estudos os benefícios clínicos e angio-
gráficos ocorreram quando o clopidogrel foi iniciado logo no
início do atendimento e simultaneamente à fibrinólise.

– CREDO (Clopidogrel for the Reduction of Events Du-
ring Observation)34: esse estudo foi feito com o objetivo de
avaliar o uso a longo prazo e o pré-tratamento com 300 mg de
clopidogrel em pacientes submetidos a intervenção coroná-
ria percutânea urgente ou eletiva. Todos os pacientes usaram
aspirina e o clopidogrel foi comparado ao placebo, de forma
duplo-cega. Foram incluídos 2.116 pacientes, dos quais 1.053
foram randomizados para pré-tratamento e tratamento pro-
longado (um ano) com clopidogrel pós-intervenção coroná-
ria percutânea e 1.063 pacientes foram randomizados para
não utilizar pré-tratamento e tratamento de curto prazo (28
dias) com clopidogrel pós-intervenção coronária percutânea.
Os pacientes que realmente foram submetidos a intervenção
coronária percutânea foram 900 e 915, respectivamente. O
estudo demonstrou redução de 27% do risco relativo de mor-
te cardiovascular, infarto do miocárdio ou acidente vascular
cerebral no grupo que utilizou clopidogrel por um ano. Não
houve diferença significativa no risco de morte, infarto do
miocárdio e necessidade de revascularização da lesão “culpa-
da” entre o grupo que utilizou pré-tratamento com clopido-
grel e o grupo placebo. Os autores atribuíram esse resultado

ao baixo risco de eventos globais do estudo (taxa de eventos
esperada = 13,4% e ocorrida = 8,3%). O maior benefício ocor-
reu nos primeiros 30 dias e o uso do clopidogrel antes do
procedimento acarretou proteção adicional.

Novos dados sobre o clopidogrel
Já está bem demonstrado que existe significativa variabili-

dade interindividual na resposta ao clopidogrel, que vai des-
de discreta redução até ausência de resposta ao medicamen-
to.35 Inicialmente esse fenômeno foi chamado de “resistên-
cia”, e denominações mais recentes faziam uma divisão dicotô-
mica em “respondedores” e “não-respondedores” ao clopi-
dogrel. Hoje o termo mais utilizado é hiporresponsividade ao
clopidogrel, que ocorre em 20% a 30% dos pacientes submeti-
dos a tratamento com essa medicação. A hiporresponsivida-
de ao clopidogrel pode aumentar o risco de eventos cardio-
vasculares, conforme sugerem duas meta-análises.36

Os mecanismos que levam à variação de resposta ao clopi-
dogrel não estão completamente elucidados, e podem estar
relacionados a fatores farmacocinéticos ou farmacodinâmi-
cos, tais como: a) maior reatividade plaquetária em determina-
dos subgrupos de pacientes, como diabéticos, obesos, ido-
sos ou em certas condições clínicas, como síndrome coroná-
ria aguda; b) diferenças individuais na absorção do clopido-
grel; e c) redução da capacidade de ativação da pró-droga
clopidogrel, diminuindo a formação de seu metabólito ativo.
As razões pelas quais isso acontece vêm sendo intensamen-
te investigadas, particularmente os polimorfismos genéticos
e a interação medicamentosa:

a) Polimorfismos genéticos: certas variações nos genes
do citocromo P450 podem reduzir a transformação da pró-
droga clopidogrel em seu metabólito ativo, sendo mais fre-
quentes os polimorfismos da isoenzima CYP2C19, que po-
dem ser de 3 tipos: CYP2C19*1, cujos alelos são funcionalmen-
te normais; CYP2C19*2 e CYP2C19*3, cujos alelos apresen-
tam perda de função e podem ser a causa de base da maioria
dos casos de hiporresponsividade ao clopidogrel. CYP2C19*2
e *3 representam 85% e 99% dos alelos defeituosos em bran-
cos e asiáticos, respectivamente.37 A intensidade com que o
metabolismo do clopidogrel é afetado depende do número de
alelos com perda de função: os “metabolizadores intermediá-
rios” têm um alelo defeituoso enquanto os chamados “não-
metabolizadores” têm dois. A redução na formação do metabó-
lito ativo do clopidogrel é de 46% a 55% e de 26% a 31%,
respectivamente.23 Associação significativa entre polimorfis-
mo CYP2C19*2 e aumento do risco de eventos cardiovascula-
res maiores foi relatada em 5 de 7 estudos que fizeram essa
avaliação. Todavia, nenhum desses estudos foi randomiza-
do, portanto esses dados devem ser vistos com cautela.38
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b) Interação medicamentosa: diversos estudos têm investi-
gado se outro medicamento metabolizado pelo citocromo P450
usado concomitantemente pode competir com o clopidogrel,
reduzindo a disponibilidade das isoenzimas que participam
de sua ativação, reduzindo sua ação antiplaquetária. As isoen-
zimas mais frequentemente citadas são CYP3A4, CYP3A5,
CYP2C19. As interações que foram mais avaliadas nesses
estudos foram:

– Estatinas lipofílicas, principalmente atorvastatina e sin-
vastatina39: os dados são bastante controversos. Os estudos
maiores não comprovaram interação entre estatinas e clopido-
grel e até o momento não há registro de piores resultados
clínicos quando esses agentes foram utilizados simultanea-
mente.

– Inibidores de bomba de prótons: como os antiplaquetá-
rios aumentam o risco de sangramento do trato gastrointesti-
nal, é comum que se associe um inibidor de bomba de pró-
tons a esses fármacos. Todos esses agentes, com exceção do
pantoprazol, são metabolizados pelo citocromo P450, poden-
do prejudicar o metabolismo do clopidogrel quando utiliza-
dos concomitantemente. Considera-se que o omeprazol é o
inibidor de bomba de prótons com maior risco de interagir
com o clopidogrel, pela sua capacidade de inibir a isoenzima
CYP2C19.40 Estudos observacionais relataram aumento do
risco de eventos cardiovasculares adversos com essa associa-
ção. O maior estudo nessa linha de investigação (COGENT-1)41

randomizou 3.627 pacientes com doença arterial coronária em
uso de clopidogrel em dois grupos, omeprazol ou placebo, e
não demonstrou diferença significativa entre eles no risco de
eventos cardiovasculares. Uma revisão sistemática com 93.278
pacientes de 23 estudos que avaliaram a interação entre clopi-
dogrel e inibidor de bomba de prótons não mostrou diferen-
ças no risco de eventos nos pacientes que fizeram uso conco-
mitante de omeprazol e clopidogrel.42 Houve substancial hete-
rogeneidade entre os estudos, o que limita a validade desta
revisão. Em suma, até o momento não há evidências de que o
uso concomitante de inibidor de bomba de prótons e clopi-
dogrel reduza a atividade antiplaquetária desse agente. Mui-
tos estudos avaliando essa questão estão em andamento.

Vem sendo bastante discutida na comunidade científica a
utilização de testes genéticos que possam avaliar a resposta
do tratamento com o clopidogrel e identificar os pacientes
“hiporrespondedores”. A confiabilidade, a especificidade e a
reprodutibilidade desses ensaios são extremamente limitadas
e o custo é muito elevado, até mesmo para os Estados Unidos
(cerca de 500 dólares por exame). Grande parte desses testes
genéticos é disponível apenas para finalidade de pesquisa e
não para uso comercial, como testes laboratoriais rápidos
(beira de leito/point-of care) para a isoenzima CYP2C19.43

Uma alternativa aos exames genéticos são os testes que
avaliam a agregabilidade plaquetária. Esses testes podem me-
dir o efeito da ativação do ADP ou do receptor P2Y12 na
agregação plaquetária, e, assim, diretamente ou indiretamen-
te, mensurar o efeito inibitório plaquetário do clopidogrel. À
medida que a preocupação com a responsividade ao clopido-
grel foi aumentando na comunidade científica, o uso e o desen-
volvimento de novos testes para avaliação da função plaque-
tária foram se tornando mais frequentes. Embora seja a técni-
ca mais usada e considerada padrão de referência, a agregome-
tria de transmissão luminosa apresenta muitas limitações, des-
tacando-se sua complexidade. Até o momento, os testes de
agregabilidade plaquetária não são utilizados na prática clíni-
ca, por várias razões: baixa reprodutividade, variação de resul-
tados em decorrência da dose usada do agonista ou do tipo
de anticoagulante, complexidade da preparação, custos eleva-
dos, falta de consenso sobre o melhor método de avaliação, e
dificuldade para estabelecer os pontos de corte a serem utili-
zados para definir a hiporresponsividade ao clopidogrel.44

Em maio de 2009, o Food and Drug Administration (FDA),
dos Estados Unidos, determinou que fosse colocado um avi-
so na caixa do clopidogrel, comunicando que esse medicamen-
to poderia ser menos eficaz em pacientes com redução da
capacidade de metabolizá-lo. Em novembro do mesmo ano,
foi adicionado um novo alerta, desaconselhando o uso conco-
mitante de clopidogrel e inibidor de bomba de prótons, particu-
larmente o omeprazol. Em março de 2010, o FDA solicitou a
inclusão na caixa do clopidogrel do “Black boxed warning”,
um rótulo de alerta máximo com 3 advertências: 1) que o clopi-
dogrel pode ter eficácia reduzida nos “pobre-metabolizado-
res”; 2) que existem testes genéticos disponíveis para detec-
tar os polimorfismos da isoenzima CYP2C19, responsável por
converter o clopidogrel em seu metabólito ativo; 3) que o
profissional de saúde deve considerar o uso de outro agente
plaquetário, como prasugrel ou dose alternativa de clopido-
grel, em pacientes identificados como hiporrespondedores.45

Em junho de 2010, o American College of Cardiology (ACC)
e a American Heart Association (AHA) lançaram um documen-
to conjunto, questionando algumas das novas advertências
do FDA sobre o clopidogrel, particularmente o alerta da dispo-
nibilidade dos testes genéticos para detectar pacientes com
redução da capacidade de metabolização desse agente.43 Os
principais questionamentos do ACC/AHA foram:

1) Os testes genéticos disponíveis para detectar polimorfis-
mos de isoenzimas do citocromo P450 não são totalmente confiá-
veis, e não foram avaliados em estudos clínicos adequados.

2) Até o momento, a disponibilidade desses testes para fins
comerciais ainda é muito pequena.
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Tabela 2 - Recomendações sobre dose e modo de utilização do clopidogrel14,49,50

– Em todas as formas de doença arterial coronária aguda e crônica, recomenda-se de rotina a dose de ataque de 300 mg
seguida da dose de manutenção de 75 mg.

– Em pacientes com SCA com ou sem supradesnível do segmento ST, submetidos a ICP de urgência (primária ou não):
a) O clopidogrel deve ser administrado o mais precocemente possível, antes ou no momento da ICP (primária ou não-
primária).
b) O clopidogrel deve ser utilizado na dose de ataque de 300 mg a 600 mg.

– Em pacientes com SCA com ou sem supradesnível do segmento ST, para realização de ICP eletiva, mesmo que tenha sido
utilizada terapia fibrinolítica:

a) em uso de clopidogrel desde a admissão – continuar com o clopidogrel na dose de manutenção;
b) não estando em uso do clopidogrel –  deve ser utilizada a dose de ataque de 300 mg a 600 mg.

– Pacientes submetidos a ICP, em que houve implante de stent (farmacológico ou não) durante quadro de SCA com ou sem
supradesnível do segmento ST:

a) devem fazer uso de clopidogrel 75 mg diariamente por pelo menos 12 meses, a menos que haja alto risco de sangramento;
b) no caso de stent farmacológico, considerar o uso do clopidogrel por um período maior que 15 meses.

– Pacientes que serão submetidos a CRM planejada devem interromper o uso do clopidogrel 5 dias antes do procedimento,
a menos que a necessidade da mesma e/ou o benefício do clopidogrel superem o risco de sangramento.

CRM = cirurgia de revascularização miocárdica; ICP = intervenção coronária percutânea; SCA = síndrome coronária aguda.

Tabela 1 - Recomendações para clopidogrel na prática clínica14,49,50

Indicação  Grau de recomendação Principal evidência

Substituição ao AAS em I IIa IIb IV CAPRIE (Lancet, 1996)
casos de intolerância

Associado ao AAS I IIa IIb IV CURE (NEJM,  2001)
SCA sem supradesnível do segmento ST

Associado ao AAS I IIa IIb IV CLARITY (NJM, 2005)
SCA com supradesnível do segmento ST COMMIT (Lancet, 2005)
(não submetido a ICP primária
com ou sem fibrinolítico)

Associado ao AAS I IIa IIb IV CLARITY (NJM, 2005)
SCA com supradesnível do segmento ST COMMIT (Lancet, 2005)
(submetido a ICP primária)

Implante de stent intracoronário I IIa IIb IV CLASSICS (Circulation, 2000)
PCI CURE (Lancet, 2001)

CREDO (JAMA, 2002)

AAS = aspirina; ICP = intervenção coronária percutânea; SCA = síndrome coronária aguda.
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3) O custo do exame genético é muito elevado e gira em
torno de 500 dólares por isoenzima, não reembolsáveis pelos
seguros de saúde.

Esses três fatores praticamente inviabilizam o uso dos
testes genéticos na prática diária, mas o alerta do FDA induz
o público a pensar o contrário, deixando o médico em um
impasse.

Em suma, a comissão redatora do ACC/AHA considerou
que esse alerta do FDA sobre os testes genéticos foi precipita-
do e feito sem o devido embasamento científico, repetindo o
mesmo erro cometido quando alertaram sobre a interação entre
clopidogrel e inibidor de bomba de prótons. Adicionalmente,
o documento do ACC/AHA fez as seguintes recomendações
para abordagem de pacientes que tenham apresentado um
evento cardiovascular em uso de clopidogrel43:

1) Existem evidências de que a dose de ataque de 600 mg
e/ou a dose de manutenção para 150 mg/dia pode aumentar a
ação antiplaquetária do clopidogrel em pacientes hiporres-
ponsivos.

2) Em pacientes selecionados, a resposta ao clopidogrel
pode ser avaliada utilizando testes de função plaquetária.

3) O clopidogrel pode ser substituído por outros inibido-
res dos receptores P2Y12 como o prasugrel, o único desses
novos agentes liberados pelo FDA.

Estudos que avaliaram o aumento da dose do clopidogrel
O esquema de uso de clopidogrel na dose de ataque

de 300 mg seguida da dose de manutenção de 75 mg teve
sua eficácia e segurança demonstrada em uma série de
estudos randomizados de grande porte. Por outro lado,
pequenos ensaios funcionais demonstraram que maio-
res doses de clopidogrel promovem inibição da agrega-
ção plaquetária mais precoce, intensa e sustentada46, po-
dendo resolver a questão da hiporresponsividade ao me-
dicamento. Existem evidências de que à medida que se
aumenta a dose do clopidogrel se reduz a incidência de
hiporrespondedores.

A única avaliação randomizada de resultados clíni-
cos das doses de ataque de clopidogrel 600 mg x 300 mg
foi o estudo ARMYDA II (Antiplatelet therapy for Re-
duction of MYocardial Damage during Angioplasty-2)47.
Esse estudo avaliou 255 pacientes submetidos a inter-
venção coronária percutânea e demonstrou que o uso da
dose de ataque de 600 mg reduziu o risco de infarto agu-
do do miocárdio periprocedimento, sem aumento do ris-
co de sangramento.

O estudo ALBION48 (Assessment of the best Loading
Dose of clopidogrel to Blunt platelet activation, Inflam-
mation and Ongoing Necrosis) comparou de forma

randomizada três doses de ataque de clopidogrel (300 mg,
600 mg e 900 mg) em pacientes com síndrome coronária aguda
sem supradesnível do segmento ST, em relação à inibição da
agregação plaquetária. A dose de ataque de 600 mg de clopi-
dogrel produziu inibição significativamente maior da agrega-
ção de plaquetas em 30 minutos com o uso de ADP 5 μm/l,
atingindo o nível máximo em 3 horas, e a diferença se manteve
por 24 horas. Quando comparada à dose de 600 mg, a dose de
ataque de 300 mg reduziu o risco de eventos adversos car-
díacos maiores com a mesma taxa de sangramento. Houve
redução crescente da agregação plaquetária 24 horas após a
dose de ataque, o que sugere que o uso de dose mais alta
(150 mg) de clopidogrel por alguns dias além da dose de ata-
que nesses pacientes pode ser benéfica.

Embora promissores, esses resultados se referem a estudos
de agregação plaquetária e pequenos estudos clínicos, que pre-
cisam ser confirmados em um grande estudo clínico randomizado.

O CURRENT OASIS-726 (Clopidogrel Optimal Loading
Dose Usage to Reduce Recurrent Events/Optimal Antiplate-
let Strategy for Interventions) é um estudo multicêntrico, mul-
tinacional, randomizado, desenho fatorial 2 x 2, com grupos
paralelos, comparando dois regimes do clopidogrel (dose alta
vs. dose padrão) de forma duplo-cega e dois regimes de aspi-
rina (dose alta vs. dose baixa) de forma aberta, em pacientes
com síndrome coronária aguda com e sem supradesnível do

Figura 4. Desenho do estudo CURRENT/OASIS 7. AAS = aspirina;
AVC = acidente vascular cerebral; Clop = clopidogrel; CV = cardio-
vascular; ICP = intervenção coronária percutânea; IM = infarto do
miocárdio; SCA = síndrome coronária aguda.
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segmento ST tratados com estratégia invasiva precoce com
intenção de realizar intervenção coronária percutânea dentro
de 24 horas. Os regimes de dose do clopidogrel foram: a)
dose alta – dose de ataque de 600 mg, 150 mg do dia 2 ao dia
7, 75 mg do dia 8 ao dia 30; b) dose padrão – dose de ataque
de 300 mg, 75 mg do dia 2 ao dia 7, 75 mg do dia 8 ao dia 30.
Foram incluídos 25.087 pacientes, sendo 70,3% síndromes
coronárias agudas sem supradesnível e 29,2% síndromes co-
ronárias agudas com supradesnível. Estudo angiográfico foi
realizado em 99% dos casos, dos quais 70% fizeram interven-
ção coronária percutânea (17.232 pacientes). O desenho do
estudo está descrito na Figura 4. Não houve diferenças signifi-
cativas no objetivo primário combinado de morte cardiovascu-
lar, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Houve
redução do risco desses eventos combinados quando se ana-
lisam apenas os pacientes submetidos a intervenção coronária
percutânea (70% dos casos) a favor do grupo que usou dose
alta de clopidogrel. Quanto aos objetivos de segurança, não
houve diferença quanto ao risco de sangramento pelo crité-
rio TIMI, mas o sangramento maior/grave foi significativamen-
te mais frequente no grupo que usou dose alta de clopidogrel
pelo critério de sangramento do próprio estudo (CURRENT),
que é mais rigoroso que o critério TIMI. No grupo submetido
a intervenção coronária percutânea, houve redução de 42%
do risco de trombose de stent no grupo que usou dose alta
de clopidogrel e aspirina, quando comparado ao grupo que
usou dose baixa de ambos, e essa diferença foi significativa.
Os autores concluíram que: 1) a dose alta de clopidogrel re-
duziu significativamente a trombose de stent e os eventos
cardiovasculares maiores (morte, infarto do miocárdio ou aci-
dente vascular cerebral) no grupo intervenção coronária per-
cutânea; 2) em pacientes não submetidos a intervenção coro-
nária percutânea, a dose alta de clopidogrel não foi signi-
ficativamente diferente da dose padrão, e entre os pacientes
não submetidos a intervenção coronária percutânea 70% não
tinham doença arterial coronária significativa ou pararam a
medicação precocemente para ser submetidos a cirurgia de
revascularização miocárdica; 3) houve excesso modesto de
sangramentos maiores pelo critério CURRENT mas não pelo
critério TIMI e não houve excessos para hemorragia no siste-
ma nervoso central, hemorragia fatal ou relacionada a cirurgia
de revascularização miocárdica. Aguarda-se a publicação do
estudo para maiores detalhes e para que seja possível decidir
se haverá mudanças nas recomendações para a prática clínica.

Recomendações para o uso do clopidogrel
na prática clínica14,49,50

Indicações para o uso do clopidogrel
– Substituição à aspirina em casos de intolerância gástri-

ca ou alergia.

– Associado à aspirina com o objetivo de reduzir eventos
cardiovasculares, tanto nas síndromes coronárias agudas sem
supradesnível do segmento ST quanto nas síndromes coro-
nárias agudas com supradesnível do segmento ST.

– Associado à aspirina com o objetivo de reduzir a inci-
dência de trombose intrastent, em pacientes submetidos a
intervenção coronária percutânea.

As recomendações para o uso do clopidogrel na prática
clínica estão sumarizadas na Tabela 1.

Doses e modo de utilização do clopidogrel
As diretrizes para tratamento das síndromes coronárias

agudas com e sem supradesnível do segmento de ST reco-
mendam várias mudanças na forma de utilização do clopido-
grel (particularmente no paciente submetido a intervenção
coronária percutânea), sintetizadas na Tabela 2. A principal
mudança refere-se às doses de ataque e manutenção do clo-
pidogrel.

Como a dose ideal do clopidogrel ainda não está totalmente
estabelecida, recomenda-se de rotina a dose de ataque de 300 mg
seguida da dose de manutenção de 75 mg.

Em pacientes com síndrome coronária aguda com ou sem
supradesnível do segmento ST submetidos a intervenção
coronária percutânea de urgência (primária ou não), a deci-
são pelo uso da dose de ataque de 600 mg deve levar em
consideração: a) o risco de sangramento do paciente (idade,
peso, história de hemorragia); b) a probabilidade de benefício
com doses mais elevadas do clopidogrel (episódio de síndro-
me coronária aguda ou trombose de cateter na vigência do
uso de tienopiridínico, uso concomitante de inibidor de bom-
ba de prótons); e c) o risco da condição que motivou a inter-
venção coronária percutânea de urgência.
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Em tempos recentes vêm ocorrendo grandes avanços no co-
nhecimento da fisiopatologia da instabilização da placa ate-
rosclerótica e consequente desencadeamento das síndromes
isquêmicas miocárdicas instáveis. Com os concomitantes avan-
ços terapêuticos, principalmente por conta do tratamento
antitrombótico das síndromes isquêmicas miocárdicas instá-
veis, tem-se conseguido melhorar de forma clara a evolução
desses pacientes. Por outro lado, dentre os antitrombóticos,
os agentes antiplaquetários têm papel de destaque. Sendo o
objetivo principal da terapia antitrombótica nos pacientes com
síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis o melhor equilí-
brio entre a redução de eventos isquêmicos e o risco de compli-
cações hemorrágicas, diversos estudos clínicos com agentes
antiplaquetários têm avaliado a possibilidade de aperfeiçoar
esse equilíbrio, melhor entendendo a complexa relação entre
inibição da agregação plaquetária, eventos isquêmicos e san-
gramento. Nesta revisão serão discutidos estudos recentes
que testaram novos agentes antiplaquetários (prasugrel, tica-
grelor e antagonista do receptor da trombina) desenvolvidos
a partir da constatação de que o clopidogrel apresenta diver-
sas limitações, como tempo longo para o início de sua ação e
bloqueio da agregabilidade plaquetária relativamente pobre e
muito variável de indivíduo para indivíduo.
Descritores: Isquemia miocárdica. Trombose. Fibrinolíticos/
uso terapêutico. Inibidores da agregação de plaquetas.

PRASUGREL, TICAGRELOR AND THROMBIN RECEPTOR ANTAGONIST

IN ACUTE CORONARY SYNDROMES

There have been important advances regarding the patho-
physiology process of atherosclerotic plaque instability and
consequent triggering of acute coronary syndromes in recent
times. Concomitant advances in the medical treatment, mainly
due to antithrombotic therapy of acute coronary syndromes,
have clearly improved the outcome of these patients. On the
other hand, antiplatelet agents play a key role among anti-
thrombotic agents. As the main goal of antithrombotic therapy
in patients with acute coronary syndromes is a better balance
between the reduction of ischemic events and the risk of
bleeding complications, several clinical trials have evaluated
antiplatelet agents to further improve this balance, and better
understand the complex relationship between platelet aggre-
gation inhibition, ischemic events and bleeding. This review
will discuss recent studies testing new antiplatelet agents (pra-
sugrel, ticagrelor and thrombin receptor antagonist), develo-
ped based on the observation that clopidogrel has several
limitations, such as the long time for the onset of action, poor
platelet aggregation inhibition and a high variability of res-
ponse from one individual to another.

Descriptors: Myocardial ischemia. Thrombosis. Fibrinolytic
agents/therapeutic use. Platelet aggregation inhibitors.
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O tratamento antiplaquetário em pacientes com corona-
riopatia aguda vem sistematicamente evoluindo des-
de a comprovação da utilidade do ácido acetilsalicíli-

co nesta situação, ainda na década de 1980. A introdução do
clopidogrel melhorou ainda mais os resultados, tornando-se
a associação ácido acetilsalicílico + clopidogrel pedra angu-
lar no tratamento dessa população. Entretanto, publicações
recentes demonstram que o clopidogrel tem várias limitações,
como início de ação maior que o ideal, bloqueio da agregabili-
dade plaquetária aquém do desejado, e alta variabilidade de
resposta interindividual.1 Essas limitações se relacionam a
vários mecanismos, principalmente presença de polimorfis-
mos e interação medicamentosa. Por conta disso, diversos
outros produtos foram desenvolvidos, na esperança de que
possam ser melhores que o clopidogrel ou mesmo no sentido
de serem utilizados em adição ao mesmo. O escopo desta revi-
são é o de discutir a evidência acumulada com o uso do prasu-
grel, do ticagrelor e do antagonista do receptor da trombina.

PRASUGREL

O estudo Trial to Assess Improvement in Therapeutic
Outcomes by Optimizing Platelet Inhibition with Prasugrel-
Thrombolysis in Myocardial Infarction 38 (TRITON-TIMI 38)
examinou se um novo tienopiridínico, o prasugrel, poderia
reduzir a incidência de eventos isquêmicos, sem acrescentar
risco excessivo de sangramento em comparação com outro
tienopiridínico, o clopidogrel, em pacientes com síndromes
isquêmicas miocárdicas instáveis com ou sem elevação do
segmento ST, e submetidos a estratégia invasiva precoce com
vistas a intervenção coronária percutânea. Por conta de que
os tienopiridínicos requerem ativação metabólica para inibir
a agregação plaquetária induzida por adenosina difosfato
(ADP) por meio de ligação irreversível ao receptor P2Y12, à
época do desenvolvimento do protocolo questões foram le-
vantadas sobre se uma maior inibição da agregação plaque-
tária não acarretaria aumento inaceitável da incidência de san-
gramento, o que levou a grande expectativa quanto aos re-
sultados do estudo.

Objetivos do estudo TRITON-TIMI 38
Como já referido anteriormente, os tienopiridínicos neces-

sitam de ativação metabólica, e seus metabólitos ativos ini-
bem a agregação plaquetária induzida por ADP por meio de
uma ligação irreversível ao receptor P2Y12. O prasugrel é um
tienopiridínico de terceira geração que leva à inibição da agre-
gação plaquetária maior, mais rápida e menos variável em rela-
ção ao tienopiridínico mais antigo (clopidogrel), por conta
fundamentalmente de sua conversão metabólica mais eficien-

te para o metabólito ativo.2,3 O estudo TRITON foi realizado
para testar a hipótese de que essas características do prasu-
grel poderiam diminuir a incidência de eventos clínicos isquê-
micos em relação ao clopidogrel e para examinar a segurança
do produto nessa situação. No total, 13.608 pacientes com
síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis de moderado e
alto risco, incluindo infarto agudo do miocárdio com elevação
do segmento ST (n = 3.534) ou angina instável/infarto agudo
do miocárdio sem elevação do segmento ST (n = 10.074), que
estavam programados para intervenção coronária percutânea,
foram randomizados para receber uma dose de ataque de 300 mg
de clopidogrel seguida de 75 mg/dia (manutenção) (n = 6.795)
ou uma dose de ataque de 60 mg de prasugrel seguida por
10 mg/dia (manutenção) (n = 6.813).4 Todos os pacientes rece-
beram ácido acetilsalicílico diariamente, e outros medicamen-
tos, a critério do investigador. A duração do tratamento foi de
6 a 15 meses. O desfecho composto primário de eficácia foi
óbito cardiovascular, infarto agudo do miocárdio não-fatal
ou acidente vascular cerebral não-fatal. Os desfechos princi-
pais de segurança incluíram sangramentos maiores pelo cri-
tério TIMI, e sangramento com risco de vida. Análise de be-
nefício clínico líquido foi pré-especificado.

Balanço entre eficácia e segurança no TRITON-TIMI 38
Durante uma mediana de 14,5 meses de tratamento, o des-

fecho composto primário ocorreu em 9,9% dos pacientes do
grupo prasugrel vs. 12,1% dos pacientes do grupo clopido-
grel [hazard ratio (HR) 0,81, intervalo de confiança de 95%
(IC 95%) 0,73-0,90; p = 0,0004) (Figura 1).4 Houve diminuição
de 138 eventos a favor do grupo prasugrel, resultando em um
número necessário para tratar (NNT) de 46 pacientes para
prevenir um evento adicional em comparação com o trata-
mento com clopidogrel.

No entanto, essa melhora na prevenção de eventos isquê-
micos ocorreu à custa de aumento da incidência de sangramen-
tos. Sangramento maior (critério TIMI) não relacionado à cirur-
gia de revascularização do miocárdio ocorreu em 2,4% dos
pacientes no grupo prasugrel vs. 1,8% dos pacientes no gru-
po clopidogrel (HR 1,32, IC 95% 1,03-1,68; p = 0,03). O aumen-
to total de 35 eventos de sangramento maior no grupo prasu-
grel resultou em número necessário para causar dano (NND)
de 167 pacientes tratados para um evento adicional, em com-
paração com o tratamento com clopidogrel. Esse aumento do
risco de sangramento no grupo prasugrel incluiu aumento
significativo do risco de sangramento com risco de vida e
sangramento fatal. Além disso, em um subgrupo de 518 pacien-
tes com acidente vascular cerebral prévio/ataque isquêmico
transitório, hemorragia intracraniana ocorreu em 2,3% dos
pacientes que usaram prasugrel vs. 0% dos pacientes que
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usaram clopidogrel (p = 0,02). A análise pré-especificada de
“benefício clínico líquido” com o desfecho composto de mor-
te, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral ou hemor-
ragias maiores não relacionadas com cirurgia de revasculari-
zação do miocárdio demonstrou que o tratamento com prasu-
grel é claramente vantajoso, com incidências de 12,2% no
grupo prasugrel vs. 13,9% no grupo clopidogrel (HR 0,87,
IC 95% 0,79-0,95; p = 0,004) (Figura 2). Globalmente, esti-
ma-se que para cada mil pacientes, o tratamento com prasu-
grel resultaria em diminuição de 23 infartos do miocárdio e
aumento de 6 sangramentos maiores não relacionados com
cirurgia de revascularização do miocárdio. Não houve dife-
rença significativa entre os grupos prasugrel e clopidogrel
com relação à mortalidade global. Mais recentemente, Mor-
row et al.5 demonstraram que prasugrel reduz significativa-
mente o risco de infartos espontâneos e relacionados a pro-
cedimentos (intervenção coronária percutânea ou cirurgia),
tanto pequenos como grandes, incluindo aqueles que ocor-
rem durante a terapia de manutenção.

Análises de subgrupos – TRITON-TIMI 38
As análises de subgrupos no TRITON sugerem que os

benefícios e riscos do tratamento com prasugrel podem variar
de acordo com algumas características do paciente. Uma análi-
se de 3.146 pacientes com diabetes melito, condição associa-
da com aumento da reatividade plaquetária, demostrou redu-
ção de 30% na incidência do desfecho primário a favor do
prasugrel (12,2% vs. 17%, HR 0,70, IC 95% 0,58-,85; p < 0,001).6

Análise de NNT indicou que 21 pacientes diabéticos preci-
sam ser tratados com prasugrel para prevenir um evento adi-
cional, em comparação com o clopidogrel, vs. 71 pacientes na
população não-diabética. Importante foi que nesse subgru-
po de pacientes diabéticos não houve diferença entre os pa-
cientes que usaram prasugrel ou clopidogrel em relação às
taxas de sangramento maior. Por outro lado, entre os 12.844
pacientes submetidos a qualquer implante de stent, o risco
de trombose precoce ou tardia do stent foi significativamente
reduzido com o tratamento com prasugrel vs. clopidogrel.7

Finalmente, na população com infarto agudo do miocárdio
com elevação do segmento ST, houve diminuição significa-
tiva da incidência do desfecho composto primário e da trom-
bose de stent a favor do prasugrel, acompanhada de inci-
dência similar de sangramentos maiores.8

Análises post hoc indicaram que o benefício líquido clíni-
co foi maior entre os usuários de prasugrel sem história pré-
via de acidente vascular cerebral/ataque isquêmico transitó-
rio, naqueles com idade < 75 anos, e naqueles com peso cor-
poral > 60 kg.4 De modo inverso, o resultado foi pior para o
grupo prasugrel nos pacientes com história de acidente vas-
cular cerebral/ataque isquêmico transitório, e não houve

Figura 2. Benefício clínico líquido do tratamento com prasu-
grel vs. clopidogrel no estudo TRITON. Análise incluindo des-
fecho composto de óbito, infarto do miocárdio, acidente vas-
cular cerebral, e sangramento maior (critério TIMI) não relacio-
nado com cirurgia de revascularização. Quadro à esquerda
mostra diferença em infarto agudo do miocárdio e sangramen-
to maior para prasugrel vs. clopidogrel para cada mil pacientes
tratados e à direita, taxa de mortalidade por todas as causas em
pacientes recebendo prasugrel ou clopidogrel. AVC = acidente
vascular cerebral; HR = hazard ratio; IAM = infarto agudo do
miocárdio; N = número de pacientes; NNT = número necessá-
rio para tratar; pts = pacientes; Sang. = sangramento.

Figura 1. Desfecho primário e sangramento maior (critério
TIMI) não relacionado com cirurgia de revascularização do
miocárdio nos pacientes recebendo prasugrel ou clopidogrel
no estudo TRITON. AVC = acidente vascular cerebral; CRM =
cirurgia de revascularização do miocárdio; CV = cardiovascu-
lar; HR = hazard ratio; IM = infarto do miocárdio; NNH =
número necessário para dano; NNT = número necessário para
tratar; Sangr. = sangramento.
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demonstração de benefício com o uso do prasugrel em pacien-
tes com idade > 75 anos ou naqueles com peso inferior a 60 kg.

Terapia antiplaquetária pós-TRITON-TIMI 38
Os resultados do TRITON indicam que a melhora da inibi-

ção da agregação plaquetária mediada pelo prasugrel está
associada a menor incidência de eventos isquêmicos e maior
risco de sangramento, com benefício clínico líquido. As aná-
lises de subgrupos sugerem que prasugrel não deve ser utili-
zado em pacientes com síndromes isquêmicas miocárdicas
instáveis que tenham sofrido acidente vascular cerebral/ata-
que isquêmico transitório previamente – esse grupo cor-
respondeu a, aproximadamente, 4% da população do estudo
TRITON. Em pacientes com idade > 75 anos e naqueles com
peso inferior a 60 kg, nos quais parece não se demonstrou
benefício líquido com as doses usadas, o prasugrel, quando
indicado, deve ser utilizado com sua dose reduzida pela meta-
de – esses pacientes representaram, aproximadamente, 16%
da população do estudo.

Em resumo, o estudo TRITON demonstrou que a terapia
antiplaquetária nas síndromes isquêmicas miocárdicas instá-
veis continua evoluindo, evidenciando que a maior inibição
da agregação plaquetária realmente resulta em melhor preven-
ção de eventos isquêmicos. Aspirina isoladamente demons-
trou redução do risco em cerca de 23%9, e o estudo Clopido-
grel in Unstable Angina to Prevent Recurrent Ischemic
Events (CURE) demonstrou que a adição de clopidogrel à
aspirina levou à redução de aproximadamente 20% adicionais
no risco.10 O prasugrel, em pacientes com síndromes isquêmi-
cas miocárdicas instáveis, levou à redução de risco adicional
de 19% comparado com o clopidogrel em pacientes tratados
com aspirina. A terapia combinada de prasugrel (que inclui a
dose de 5 mg nos pacientes > 75 anos de idade e/ou com peso
< 60 kg) e aspirina está atualmente sendo comparada com
aspirina mais clopidogrel em pacientes com síndromes isquê-
micas miocárdicas instáveis submetidos a tratamento clínico
sem intervenção invasiva (intervenção coronária percutânea
ou revascularização cirúrgica do miocárdio) no estudo Targe-
ted Platelet Inhibition to Clarify the Optimal Strategy to Me-
dically Manage Acute Coronary Syndromes (TRILOGY), que
se encontra atualmente na fase de inclusão dos pacientes.

TICAGRELOR

Objetivos do estudo PLATO
O ticagrelor é um antagonista do receptor P2Y12 de ADP,

de uso oral e caráter reversível, que bloqueia efetivamente a
ativação e a agregação plaquetária mediada por essa via. Não
sendo uma pró-droga, não necessita de ativação metabólica,

ao contrário dos tienopiridínicos clopidogrel e ticlopidina. A
despeito da eficácia claramente estabelecida pelo clopidogrel
nas síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis sem eleva-
ção de ST10 e nas síndromes isquêmicas miocárdicas instá-
veis com elevação de ST11,12, a necessidade de ativação meta-
bólica levando a lento início de ação do medicamento, o cará-
ter de irreversibilidade (portanto lento final da ação do fárma-
co) e o alto grau de variabilidade interpaciente realçam a neces-
sidade de medicamentos mais efetivos, conforme comentado
anteriormente. O ticagrelor apresenta mais rápida, maior e mais
consistente inibição do P2Y12, em relação ao clopidogrel.13,14

O Study of Platelet Inhibition and Patient Outcomes
(PLATO) foi desenhado para testar se o ticagrelor seria supe-
rior ao clopidogrel na prevenção de eventos vasculares e
óbito em pacientes com síndromes isquêmicas miocárdicas
instáveis. No total, 18.624 pacientes com síndromes isquêmi-
cas miocárdicas instáveis de moderado e alto risco, incluindo
infarto agudo do miocárdio com (n = 7.026) ou sem (n = 7.955)
elevação do segmento ST ou ainda angina instável (n = 3.112),
foram randomizados para receber uma dose de ataque de 300 mg
de clopidogrel seguida por 75 mg /dia (manutenção) (n = 9.291)
ou uma dose de ataque de 180 mg de ticagrelor seguida por 90 mg
2 vezes/dia (manutenção) (n = 9.333)15. Todos os pacientes
receberam aspirina diariamente, e aqueles encaminhados a
intervenção coronária percutânea após a randomização rece-
biam de forma cega uma dose adicional do medicamento que
estava utilizando (300 mg de clopidogrel a critério do investiga-
dor ou 90 mg de ticagrelor para pacientes enviados para inter-
venção coronária percutânea > 24 horas após randomização).
Para os pacientes que eram encaminhados para tratamento
cirúrgico recomendava-se a suspensão do clopidogrel por
5 dias e do ticagrelor, por 24 a 72 horas. A duração do trata-
mento foi de 6 a 12 meses (mediana = 9 meses). O desfecho
primário de eficácia foi óbito cardiovascular, infarto agudo do
miocárdio não-fatal ou acidente vascular cerebral não-fatal.
O desfecho primário de segurança compreendeu a ocorrência
de qualquer sangramento maior com definições específicas
preestabelecidas.

Balanço de eficácia e segurança no PLATO
Aos 12 meses de tratamento, as incidências do desfecho

primário foram de 9,8% nos pacientes do grupo ticagrelor vs.
11,7% nos pacientes do grupo clopidogrel (HR 0,84, IC 95%
0,77-0,92; p < 0,001)15 (Figura 3); o tratamento com ticagrelor
resultou em NNT de 54, isto é, para cada 54 pacientes com
síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis tratados com tica-
grelor um evento adicional seria evitado. Análises pré-defini-
das demonstraram diferenças significativas nas taxas de infar-
to do miocárdio (5,8% para o grupo ticagrelor vs. 6,9% no
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grupo clopidogrel; p = 0,005), com incidências similares de
acidente vascular cerebral isolado (1,5% vs. 1,3%; p = 0,22).
A taxa de morte por qualquer causa também foi reduzida
de forma significativa no grupo ticagrelor (4,5% vs. 5,9%;
p < 0,001), levando a um NNT de 71,4 (Tabela 1).

Em relação a sangramentos maiores, as incidências foram
similares entre os grupos, tanto quando se utilizou a defini-
ção do próprio estudo, mais abrangente (11,6% para ticagre-
lor vs. 11,2% para clopidogrel; p = 0,43), como quando se con-
siderou a definição do grupo TIMI (7,9% vs. 7,7%, respecti-
vamente; p = 0,57); levando-se em conta sangramentos fatais
ou que levavam a risco de óbito, também resultados similares
foram encontrados nos dois grupos (5,8% para ambos os gru-
pos; p = 0,70). A ausência de diferença significativa em relação
aos sangramentos maiores (critério PLATO) aconteceu em to-
dos os subgrupos estudados, exceto quando utilizada a variá-
vel índice de massa corpórea (p = 0,05 para interação).15

As duas medicações implicaram taxas similares de san-
gramentos maiores relacionados com a cirurgia de revasculari-
zação do miocárdio ou com sangramentos necessitando re-
posição sanguínea. Porém, de acordo com a definição
PLATO, o grupo ticagrelor apresentou maior taxa de sangra-
mento maior quando excluídos os pacientes submetidos a cirurgia
de revascularização do miocárdio (4,5% vs. 3,8%; p = 0,03). Em
relação a sangramento intracraniano, houve maior incidência
no grupo ticagrelor em relação ao grupo clopidogrel, que,
entretanto, não atingiu significância estatística (0,3% vs.

0,2%; p = 0,06).15 Finalmente, o grupo ticagrelor mostrou maio-
res incidências de dispneia e aumentos dos níveis de ácido
úrico e creatinina em relação ao grupo clopidogrel.

Análise de subgrupos – PLATO
Análise realizada com 13.408 pacientes com síndromes

isquêmicas miocárdicas instáveis com ou sem elevação do
segmento ST e estratégia invasiva planejada por ocasião da
randomização (70% da população global) avaliou a eficácia
e a segurança do ticagrelor em relação ao clopidogrel.16 Des-
sa população, 6.575 pacientes (49,1%) apresentavam infarto
agudo do miocárdio com elevação do segmento ST e 6.805
(50,9%), síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis sem
elevação de ST. Realizaram angiografia 96,6% dos pacien-
tes, com mediana de tempo de 0,6 hora pós-randomização;
intervenção coronária percutânea foi realizada em 10.298
(76,8%) dos pacientes e cirurgia de revascularização mio-
cárdica, em 782 (5,8%). Os resultados obtidos foram muito
próximos aos demonstrados no estudo global: o desfecho
primário composto de óbito cardiovascular, infarto do mio-
cárdio ou acidente vascular cerebral ocorreu em 569 (9%)
dos pacientes no grupo ticagrelor vs. 668 (10,7%) dos pa-
cientes no grupo clopidogrel [odds ratio (OR) 0,84, IC 95%
0,75-0,94; p = 0,0025]; isoladamente foram demonstradas
taxas de infarto do miocárdio (OR 0,80, 5,3% no grupo tica-
grelor vs. 6,6% no grupo clopidogrel; p = 0,0023) e de óbito
cardiovascular (OR = 0,82, 3,4% no grupo ticagrelor vs. 4,3%
no grupo clopidogrel; p = 0,025) claramente favoráveis ao
ticagrelor, com similares incidências de acidente vascular
cerebral (1,2% vs. 1,1%; p = 0,64). Finalmente, mortalidade
por qualquer causa também foi reduzida de forma significa-
tiva no grupo ticagrelor (OR = 0,81, 3,9% no grupo ticagre-
lor vs. 5% no grupo clopidogrel; p = 0,010).

A taxa de trombose definitiva intrastent foi reduzida de
forma significativa quando utilizado o ticagrelor (1,3% vs.
2,0%; p = 0,0054), sendo a redução do risco similar com o uso
de stent revestido ou convencional (p = 0,78 para interação).16

As taxas de sangramento maior definidas pelo PLATO
(11,5% para ticagrelor vs. 11,6% para clopidogrel; p = 0,88),
sangramento fatal ou com risco de morte (6,0% vs. 5,9%; p = 0,60),
sangramento intracraniano (0,3% vs. 0,2%; p = 0,43) e outros
sangramentos maiores (5,9% vs. 6,2%; p = 0,40), não demons-
traram diferenças significativas entre os grupos.16

Duas outras análises de subgrupos, compreendendo pa-
cientes com infarto com supradesnível do segmento ST e aque-
les submetidos a cirurgia de revascularização miocárdica, fo-
ram apresentadas em sessões de late breaking clinical trials,
respectivamente nos congressos da American Heart Associa-
tion, de 2009, e do American College of Cardiology, de 2010.

Figura 3. Estimativa (Kaplan-Meier) do tempo para ocorrên-
cia do primeiro desfecho de eficácia (composto de óbito car-
diovascular, infarto do miocárdio ou acidente vascular cere-
bral) no estudo PLATO. AVC = acidente vascular cerebral;
CV = cardiovascular; HR = hazard ratio; IAM = infarto agu-
do do miocárdio; IC = intervalo de confiança; NNT = número
necessário para tratar.
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No geral, os resultados obtidos com essas populações foram
similares àqueles obtidos na população global, com superio-
ridade do ticagrelor em relação à meta principal e mortalidade,
e incidências similares de sangramento.

ANTAGONISTA DO RECEPTOR DA TROMBINA

O principal mecanismo patogenético de instabilização da
placa aterosclerótica, nas síndromes isquêmicas miocárdicas
instáveis, é a ocorrência da rotura ou erosão da placa ateros-
clerótica, levando a ativação inflamatória, aumento da agrega-
ção plaquetária, vasoconstrição e trombose intraluminal da
artéria coronária. Esse fenômeno de rotura da placa ateroscle-
rótica se acompanha de trombo intravascular na maioria dos
casos, conforme demonstrado em estudos por angioscopia,
angiografia e histologia, entre outros. O importante papel das
plaquetas no início e desenvolvimento desses fenômenos
trombóticos que ocorrem na instabilização da placa é bem
demonstrado, e estudos clínicos já têm documentado, há vá-
rios anos, o benefício da terapia antiplaquetária nessa situa-
ção.9,17 As plaquetas podem ser ativadas por diversas vias,
como a de tromboxano A2, ADP, colágeno, epinefrina, seroto-
nina e trombina plaquetária, entre outras. O bloqueio indivi-
dual do estímulo plaquetário pelo ácido acetilsalicílico9,18 trou-

xe benefícios clínicos evidentes e, conforme comentado pre-
viamente, o bloqueio simultâneo das vias do tromboxano e
do ADP (ácido acetilsalicílico + clopidogrel10-12, ácido acetil-
salicílico + prasugrel4, ácido acetilsalicílico + ticagrelor15) le-
vou a efeitos benéficos adicionais.

Especificamente em relação à trombina, esta apresenta im-
portante papel na coagulação e hemostasia, em parte por meio
da ativação das plaquetas via estimulação do receptor PAR-1
que se encontra na superfície das plaquetas. Por outro lado,
no contexto das síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis,
há evidências de que a associação ácido acetilsalicílico +
clopidogrel não parece ser eficaz na supressão de marcado-
res séricos de geração de trombina19, do mesmo modo que a
utilização de ácido acetilsalicílico + inibidor da glicoproteína
IIb/IIIa20. Esses achados reforçam a hipótese de que um inibi-
dor específico do receptor da trombina na plaqueta poderia
acrescentar benefício aos medicamentos anteriormente cita-
dos, com a vantagem de não alterar de forma significativa a
cascata da coagulação, principalmente o colágeno, que tem
papel fundamental na hemostasia.

O estudo TRA-CER
O estudo Thrombin Receptor Antagonist Clinical Event

Reduction (TRA-CER) está examinando o papel de um antago-

Tabela1 - Desfechos compostos e eventos individuais de eficácia no estudo PLATO (12 meses)

Ticagrelor Clopidogrel HR para ticagrelor Valor
Todos os pacientes (n = 9.333) (n = 9.291) (95%) de p

Objetivo primário, n (%)
Morte CV + IM + AVC 864 (9,8) 1.014 (11,7) 0,84 (0,77-0,92) 0,0003

NNT = 53

Objetivos secundários, n (%)
Morte total + IM + AVC 901 (10,2) 1.065 (12,3) 0,84 (0,77-0,92) 0,0001

NNT = 48

Morte CV + IM + AVC + isquemia grave + 1.290 (14,6) 1.456 (16,7) 0,88 (0,81-0,95) 0,0006
recorrente + AIT + trombo arterial

IM 504 (5,8) 593 (6,9) 0,84 (0,75-0,95) 0,0045

Óbito CV 353 (4) 442 (5,1) 0,79 (0,69-0,91) 0,0013
NNT = 91

AVC 125 (1,5) 106 (1,3) 1,17 (0,91-1,52) 0,2249

Óbito por qualquer causa 399 (4,5) 506 (5,9) 0,78 (0,69-0,89) 0,0003
NNT = 71

AIT = ataque isquêmico transitório; AVC = acidente vascular cerebral; CV = cardiovascular; HR = hazard ratio; IM = infarto
do miocárdio; n = número de pacientes; NNT = número necessário para tratar.
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nista da trombina (SCH530348) no contexto das síndromes
isquêmicas miocárdicas instáveis sem elevação do segmento
ST. É um estudo multicêntrico, randomizado, duplo-cego e
controlado com placebo, tendo já encerrado sua fase de inclu-
são, com > 12.500 pacientes sendo acompanhados no mo-
mento. Os resultados iniciais do estudo devem estar disponí-
veis em meados de 2011.

Objetivos do estudo TRA-CER
Avaliar o papel do antagonista do receptor da trombina

em pacientes com síndromes isquêmicas miocárdicas instá-
veis sem supradesnível do segmento ST, quando comparado
a placebo, ficando a critério do investigador o uso de outros
medicamentos, como a dupla antiagregação plaquetária com
ácido acetilsalicílico + clopidogrel. Todos os pacientes de-
vem receber o tratamento anticoagulante e anti-isquêmico
conforme as diretrizes específicas para essa afecção. Esses
pacientes foram randomizados para SCH530348 com dose de
ataque de 40 mg e manutenção de 2,5 mg/dia ou placebo na
proporção de 1:1, e deverão ser seguidos por um período míni-
mo de um ano. A randomização placebo/medicamento ativo foi
estratificada por uso ou intenção de uso de inibidor da glico-
proteína IIb/IIIa e tipo de antitrombina utilizada (heparina ou
inibidor direto da trombina) no momento da randomização.

O objetivo primário de eficácia é a redução de eventos
isquêmicos em relação ao placebo, levando em conta o desfe-
cho combinado de óbito cardiovascular, infarto do miocár-
dio, acidente vascular cerebral, isquemia recorrente com rein-
ternação hospitalar e revascularização de urgência; também
serão avaliados todos esses desfechos de forma associada
ou isoladamente, e morte por qualquer causa. Os objetivos
relacionados à segurança são: ocorrência de sangramentos
moderados ou graves (usando o critério do GUSTO) e ocor-
rência de sangramentos clinicamente significativos (sangra-
mento maior ou menor pelo critério TIMI ou sangramento
que exige tratamento médico não planejado).

CONCLUSÃO

Os fenômenos de ativação, adesão e agregação plaquetá-
ria são de extrema importância no contexto de instabilização da
placa aterosclerótica, formação de trombo intracoronário e,
consequentemente, desencadeamento das síndromes isquê-
micas miocárdicas instáveis. Medicamentos antiplaquetários,
utilizados isoladamente ou em associação, têm se mostrado
extremamente eficazes no sentido de melhorar o prognóstico
de pacientes com síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis.
Mais recentemente, grandes estudos de fase 3 têm demonstra-
do o valor de novos antiplaquetários de quarta e quinta gera-

ções, mais eficazes que os tradicionalmente utilizados. Em re-
sumo, pode-se dizer que estamos vivendo uma nova revolu-
ção no que se refere ao tratamento antiplaquetário das síndro-
mes isquêmicas miocárdicas instáveis, esperando-se ainda
novos avanços em futuro próximo.
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A terapêutica antiplaquetária e antitrombótica agressiva, com
agentes combinados, mostrou-se altamente eficaz no tratamen-
to de síndromes coronárias agudas e propiciou redução sig-
nificante dos principais eventos isquêmicos (óbito, reinfarto
ou novos episódios isquêmicos, acidente vascular cerebral)
ao longo dos últimos anos. Entretanto, o outro lado da moe-
da foi o desenvolvimento de um número significantemente
maior de episódios hemorrágicos, acidente vascular hemor-
rágico, sendo o mais grave o que levou à necessidade de identi-
ficar melhor o risco de sangramento no início do processo. A
utilização de diversos escores e fatores de risco e de diversas
combinações terapêuticas complica a análise dos resultados
obtidos e isso tende a ficar mais complicado com novas subs-
tâncias disponíveis a cada dia. A boa notícia é que alguns
produtos recentes parecem mudar o paradigma antes exis-
tente de maior sangramento sempre que se aumentava o efei-
to antitrombótico, o que permitiria manter eficácia e diminuir
sangramentos, especialmente os graves. Hoje, de todo modo,
deve-se tomar uma série de cuidados para minimizar o risco
de sangramentos, especialmente nos que realizam inter-
venções.
Descritores: Hemorragia. Fibrinolíticos/uso terapêutico. Sín-
drome coronariana aguda. Fatores de risco.

BLEEDING WITH THE USE OF ANTITHROMBOTICS IN
ACUTE CORONARY SYNDROMES: CRITICAL ANALYSIS

Aggressive antiplatelet and antithrombotic therapy, with com-
bined agents, has been extremely effective in the treatment of
acute coronary syndromes with a significant reduction of
main ischemic primary events (death, reinfarction or new is-
chemic episodes and stroke episodes) in the last years. Ho-
wever, on the other hand there has been a significantly higher
number of serious bleeding events, hemorrhagic stroke, which
requires better identification of the risk of bleeding early on.
The use of several different risk scores, risk factors and diffe-
rent therapeutic combinations makes the analysis of results
more difficult, which tends to get more complicated as new
compounds are available in the market. The good news is
that some recent products seem to be changing the paradigm
of more bleeding events whenever the antithrombotic effect
is increased, which would enable to maintain efficacy while
decreasing bleeding events, especially serious bleeding events.
Today, one must be careful to minimize the risk of bleeding,
especially in those requiring intervention.

Descriptors: Hemorrhage. Fibrinolytic agents/therapeutic
use. Acute coronary syndrome. Risk factors.
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O avanço terapêutico ocorrido nas duas últimas déca-
das no tratamento de síndromes coronárias agudas pro-
piciou excelentes resultados, diminuindo o número

de óbitos, de reinfartos e de recidiva de isquemia miocárdica.1,2.

A definição de que em casos de síndromes coronárias
agudas sem supradesnível do segmento ST ocorre formação
de trombo plaquetário e de que em infarto agudo do miocár-
dio com supradesnível do segmento ST há a formação de trom-
bo com grande rede de fibrina e obstrução completa de fluxo
na artéria envolvida levou a tratamentos distintos da síndro-
me coronária aguda, com a busca de reperfusão imediata nos
casos de infarto agudo do miocárdio com supradesnível do
segmento ST e de inibição antiplaquetária intensa em síndro-
mes coronárias agudas sem supradesnível do segmento ST.
O desenvolvimento de fibrinolíticos, seja inespecíficos como a
EQ ou específicos como TPA e TNK, assim como a angio-
plastia primária, ficaram caracterizados como de terapêutica
específica para infarto agudo do miocárdio com supradesnível
do segmento ST em vista das considerações fisiopatológicas
já mencionadas.3

O entendimento da necessidade de usar terapêutica agres-
siva antiplaquetária e antitrombótica, a partir dos estudos
iniciais com aspirina, foi fundamental para o sucesso da tera-
pêutica clínica em síndromes coronárias agudas. Aliou-se a
isso a intervenção coronária percutânea, que propiciou melho-
ra adequada de fluxo, de forma imediata, na maioria dos casos
com obstrução arterial grave e que vinham causando sofri-
mento miocárdico. Um desafio em intervenção coronária per-
cutânea sempre foi equilibrar o risco de melhorar a isquemia e
o risco de sangramento; em síndromes coronárias agudas
isso é ainda mais acentuado, por envolver um ambiente pró-
trombótico com uma situação de uso intenso de antiplaquetá-
rios e antitrombóticos. A resolubilidade proporcionada por
intervenção coronária percutânea em síndromes coronárias
agudas tem sido tão eficaz que em pouco mais de uma década
o papel da revascularização cirúrgica convencional foi extre-
mamente reduzido nessa condição.1,4-6

A terapêutica precoce e de efeito rápido é fundamental no
tratamento antitrombótico acelerado, encontrado especial-
mente em síndromes coronárias agudas sem supradesnível
do segmento ST de moderado e alto risco e em infarto agudo
do miocárdio com supradesnível do segmento ST. O avanço
das opções terapêuticas disponíveis nas síndromes coroná-
rias agudas sem supradesnível do segmento ST (aspirina,
heparina não-fracionada ou heparina de baixo peso molecu-
lar, clopidogrel) e no infarto agudo do miocárdio com supra-
desnível do segmento ST (trombólise ou angioplastia primá-
ria, aspirina, heparina não-fracionada ou heparina de baixo
peso molecular, clopidogrel), associado ainda ao uso de inibi-

dores da glicoproteína IIb/IIIa, levou a uma queda extrema-
mente significante de mortalidade, reinfarto e recidiva de is-
quemia.4-6

Entretanto, especialmente nesses pacientes, a necessida-
de de realizar estudo hemodinâmico precoce e muitas vezes
intervenção coronária percutânea por punção femoral e com
uso adicional de antitrombóticos no laboratório de hemodinâ-
mica (heparina não-fracionada sendo a pedra de toque, soma-
da ao longo do tempo a tienopiridínicos e inibidores da glico-
proteína IIb/IIIa) levou ao aumento expressivo do número de
complicações hemorrágicas na síndrome coronária aguda e
sangramento grave, através de suas várias definições, pas-
sou a ser um evento não infrequente em Unidades Coronárias.
Sangramento foi por muitos anos considerado um mal necessá-
rio, com complicações secundárias e passíveis de tratamento
adequado. Seus efeitos deletérios porém foram sendo reco-
nhecidos e nos últimos anos alguns registros, como GRACE7

e CRUSADE8, foram especialmente importantes em apontar
esses problemas. No CRUSADE, a taxa de sangramento gra-
ve em síndromes coronárias agudas esteve em torno de 15%,
enquanto em estudos de síndromes coronárias agudas, como
ESSENCE, PURSUIT, SYNERGY e CURE, os eventos primá-
rios cardíacos combinados ficaram entre 3% e 9,1%.9-12

A comprovação de que a aspirina era extremamente eficaz
via oral vem da década de 1980, tanto em síndromes coroná-
rias agudas sem supradesnível do segmento ST, diminuindo
eventos entre 25% e 40%, como em infarto agudo do miocár-
dio com supradesnível do segmento ST, em que, no ISIS 2, o
efeito da aspirina foi similar ao do uso de estreptoquinase e
os dois medicamentos combinados tiveram benefício adicio-
nal da mesma magnitude de cada medicamento isoladamente.13

Efeito de grande importância, embora não significante em
mortalidade, ocorreu com a utilização da heparina não-fracio-
nada e depois com a heparina de baixo peso molecular e inibido-
res IIb/IIIa, sendo essas associações de antiplaquetários com
antitrombóticos bem mais eficazes que as terapêuticas pre-
gressas existentes.14-16 O uso do tienopiridínico ticlopidina,
inicialmente, após emprego de stents coronários e, posterior-
mente, do clopidogrel no estudo CURE em síndromes coroná-
rias agudas sem supradesnível do segmento ST e do CURE
PCI em infarto agudo do miocárdio com supradesnível do
segmento ST demonstrou benefícios inegáveis, com redução
de eventos isquêmicos e ao mesmo tempo com incremento de
sangramento.12,17 No estudo CURE, em pacientes recebendo
dose de ataque de 300 mg e doses de manutenção de 75 mg
de clopidogrel, a utilização de aspirina foi associada a menor
sangramento (2,03%) quando empregada em dose menor ou
igual a 100 mg; doses maiores tiveram 4,02% de sangramento,
sem obter maior eficácia anti-isquêmica.
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Apesar da melhora obtida, ficou claro que o nível da asso-
ciação antiplaquetária e antitrombótica era insuficiente, em
muitos casos, para manter bom fluxo arterial na artéria com
sofrimento agudo. Isso levou ao desenvolvimento de novos
produtos que tivessem ação mais eficaz que a aspirina e a
heparina não-fracionada ou heparina de baixo peso molecu-
lar. Foi assim que surgiram novos agentes antiplaquetários
extremamente potentes, o que já havia começado com os inibi-
dores da via final de agregação plaquetária do tipo IIb/IIIa.
Prasugrel, um novo tienopiridínico, e, ainda mais recentemente,
cangrelor e ticagrelor foram testados e do lado dos antitrombí-
nicos surgiram a hirudina, a bivalirudina e o dabigatran e
entre os anti-Xa, o fondaparinux, o apixaban e o rivaroxaban
(os dois últimos em fase III, orais) (Figura 1). Desse modo, em
síndromes coronárias agudas e em intervenção coronária
percutânea durante síndromes coronárias agudas, combina-
ções que inibem diferentes aspectos de formação de trombo
e de agregação plaquetária são usados frequentemente em
conjunto, ou seja, utiliza-se aspirina, um tienopiridínico, um
anticoagulante (heparina não-fracionada ou heparina de baixo
peso molecular ou fondaparinux ou bivalirudina) e muitas
vezes um inibidor IIb/IIIa, sem contar com o uso de líticos
específicos ou inespecíficos em infarto agudo do miocárdio
com supradesnível do segmento ST, que não vai para angio-
plastia primária.

IMPORTÂNCIA E TIPOS DE SANGRAMENTO

O reconhecimento de que as pessoas que sangravam, es-
pecialmente na fase aguda da síndrome coronária aguda, ti-
nham pior prognóstico que as que não sangra-
vam levou a várias definições para sangramen-
to não-grave e grave. O grupo TIMI e a seguir o
GUSTO foram pioneiros em usar uma clas-
sificação que passou a ser empregada em larga
escala na comunidade cardiológica, embora suas
definições de sangramento grave sejam restriti-
vas demais e, com isso, minimizem o número de
complicações decorrentes do uso de agentes
antiplaquetários e antitrombínicos.

Outras definições de sangramento grave exis-
tem, como as dos registros GRACE e ACTION e a
do estudo PLATO, todas tentando identificar si-
tuações que, mesmo infrequentes, impliquem ris-
co maior de complicações e óbitos. A ocorrência
de acidente vascular cerebral hemorrágico é um
elemento comum em todas as definições (Tabela 1).

Sangramento grave é bastante comum, ocor-
rendo entre 10% e 15% de pacientes com sín-

dromes coronárias agudas, segundo o CRUSADE. Isso cor-
responde à ocorrência de um episódio de sangramento grave
a cada 10 ou 20 pacientes tratados com síndromes coronárias
agudas nos Estados Unidos. Esses sangramentos aumentam
de 2 a 8 vezes o risco de óbito, infarto agudo do miocárdio ou
acidente vascular cerebral em diferentes situações.8 Eikelboom
et al.18 encontraram aumento de 5 vezes no risco de óbito
empregando o banco de dados dos registros OASIS, OASIS 2
e CURE. Neste caso, empregando a definição do próprio
estudo de sangramento leve, grave e com risco de vida, o
odds ratio (OR) para óbito em 7 dias foi de, respectivamente,
2,07, 3,06 e 10,8. Nos estudos randomizados esses números
tendem a ser menores, em decorrência dos critérios de inclu-
são e exclusão mais rígidos. Mas mesmo assim Mehran et al.19,
em 2010, relatam, em todas as formas de síndrome coronária
aguda em mais de 17 mil pacientes estudados no ACUITY e
no HORIZONS-AMI, prevalência de sangramento grave em
30 dias (excluindo pacientes submetidos a revascularização
miocárdica cirúrgica) de 7,3% (744 pacientes). Esses casos
tiveram incremento de mortalidade, mesmo vindo de estudos
recentes, de 3,2% a 7,5% em relação aos que não sangraram.
Não houve relação entre sangramento grave relacionado a
cirurgia cardíaca e subsequente mortalidade, informação essa
que reforça a indicação e a utilização de clopidogrel antes da
realização do cateterismo cardíaco, visando a ótimo nível do
efeito antiplaquetário caso intervenção coronária percutânea
seja efetivada.19

A taxa de sangramento nesta revisão foi maior em infarto
agudo do miocárdio com supradesnível do segmento ST (6,2%)
que em síndromes coronárias agudas sem supradesnível do

Figura 1. Cascata da coagulação e áreas de atuação das diversas substân-
cias antitrombóticas utilizadas no tratamento da síndrome coronária aguda.
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segmento ST (3,8%), embora os pacientes que tiveram troponi-
na alterada tivessem mais sangramento que os pacientes com
biomarcadores negativos nas síndromes coronárias agudas
sem supradesnível do segmento ST. O maior sangramento em
infarto agudo do miocárdio com supradesnível do segmento
ST poderia estar relacionado a maior número de situações de
emergência, a maior número de uso de bainhas de maior cali-
bre e punções arteriais, ao uso de doses maiores de clopido-
grel (600 mg) e ao uso mais frequente de inibidores IIb/IIIa.
Entretanto, a partir de dados do registro GRACE7, foi de-
monstrado, em apresentação oral no Congresso Europeu de
Cardiologia, que, após sangramento grave, o risco de óbito
aumentava 3 vezes em infarto agudo do miocárdio com su-
pradesnível do segmento ST e 4,4 vezes em síndromes coro-
nárias agudas sem supradesnível do segmento ST, o mesmo
ocorrendo com reinfarto (2 vezes e 3,4 vezes, respectiva-
mente), implicando que os fatores envolvidos em mortalida-
de extrapolam o aspecto sangramento em si.

É preciso deixar claro, no entanto, como publicaram
Subherwal et al.8, em 2009, a partir de dados do CRUSADE,

que mesmo sangramentos pequenos interferem e aumentam
a mortalidade, embora obviamente sangramentos mais gra-
ves tenham maior risco de óbito. Além disso, é muito importan-
te recordar que, embora casos com cateterismo e intervenção
coronária percutânea tenham maior chance de sangrar, casos
com síndromes coronárias agudas que não realizam cateteris-
mo/intervenção coronária percutânea e que apresentam san-
gramento também resultam em maior número de complicações
e óbitos (Figura 2). Pacientes idosos e pessoas com várias
comorbidades simultâneas são comuns nessa população.20

Yang et al.21 relataram, no CRUSADE, 10,3% de transfu-
sões sanguíneas, sendo insuficiência renal e idade avançada
os dois fatores que mais se relacionaram com necessidade de
transfusão; a taxa de mortalidade em quem recebeu transfu-
são foi de 11,5% contra 3,8% de quem não recebeu transfu-
são. Inúmeros fatores têm sido especulados como responsá-
veis por isso, desde fatores envolvendo a maior fragilidade
dos pacientes que recebem transfusão a outros envolvendo
maior atividade inflamatória, efeito pró-coagulante, diminui-
ção de imunidade provocada pelo sangue e até tempo de

Tabela 1 – Critérios de sangramento grave propostos em oito grandes estudos ou registros

TIMI CRUSADE GRACE GUSTO CURE ACUITY REPLACE PLATO

AVCH AVCH AVCH AVCH AVCH AVCH AVCH AVCH
Queda de Hb

> 5 g/dl
Queda de HTC Queda de HTC Queda de HTC Queda de Hb Queda de Hb Queda de Hb Queda de
> 15 ou > 12 > 10 > 5 g/dl > 4 g/dl em > 3 g/dl em Hb > 5 g/dl
Hb > 5 g/dl sangramento sangramento

não aberto aberto ou
Hb > 3 g/dl > 4 g/dl em
com fonte sangramento

aberta fechado
Sangramento Sangramento Sangramento Sangramento Sangramento

retroperitonial que cause intraocular intraocular ou intraperic. com
comprometimento retroperitonial tamponamento

hemodinâmico Comprometimento
e precise de hemodinâmico
intervenção

Transfusão quando Transfusão Transfusão Transfusão Transfusão Transfusão
HTC basal < 28 > 2 unidades 2 unidades 2 unidades 4 unidades

Transfusão quando
HTC basal < 28 +

sangramento
comprovado

Óbito Óbito Óbito
Sangramento
que ameaça

a vida
Cirurgia para Cirurgia para
sangramento sangramento

AVCH = acidente vascular cerebral hemorrágico; Hb = hemoglobina; HTC = hematócrito.
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estocagem das bolsas utilizadas na transfusão, além do fato
de que muitas vezes os medicamentos antitrombóticos ini-
cialmente em uso são suspensos.22

Sangramento gastrointestinal foi avaliado em 13.819 pa-
cientes do estudo ACUITY, com síndromes coronárias agu-
das de risco moderado a grave. A taxa de sangramento di-
gestivo foi de 1,3%, mas o incremento de mortalidade em um
ano em quem sangrou foi quase 4 vezes maior e a taxa de re-
cidiva de isquemia e de trombose de stent foi o dobro.23

Os mecanismos responsáveis pela associação entre san-
gramento e óbito podem ser diretos, como em situações de
hipovolemia e choque, ou indiretos, como prolongamento da
estadia hospitalar, facilitação de infecções, provocação de
reações inflamatórias ou depressão imunológica e pela reti-
rada de medicamentos antitrombóticos, o que poderia au-
mentar a chance de recidiva de eventos isquêmicos ou de
oclusão de stents16,19,21,22,24-26. Spencer et al.20 demonstraram
que esse impacto desfavorável ocorre com praticamente to-
dos os antitrombóticos até agora comumente usados.

As aparentes variações nas porcentagens encontradas
de sangramento grave têm inúmeras explicações: a definição
de sangramento grave é heterogênea, mais ou menos restriti-
va; além disso, a população de síndromes coronárias agudas
estudada envolve grupos de riscos diferentes (por exemplo,
síndromes coronárias agudas sem supradesnível do segmen-
to ST com diferentes proporções de idosos, prevalência de
sexo feminino, troponina elevada ou eletrocardiograma com
ST com infradesnivelamento ou infarto agudo do miocárdio
com supradesnível do segmento ST com taxas diferentes de

intervenção coronária percutânea) ou se os pacientes
são provenientes de registros ou estudos randomi-
zados, com grupos étnicos não necessariamente se-
melhantes. Podemos ainda acrescentar a isso o fato
de usarem combinações de medicamentos diferentes,
com dosagens diferentes de um estudo para outro, e
tempo de utilização diferente (de 2 a 3 dias até 8 dias
para heparina não-fracionada e heparina de baixo peso
molecular).

Erros com utilização de excessiva dose antiplaque-
tária e de antitrombóticos são responsáveis por 15% a
20% dos sangramentos graves, especialmente quando
se utilizam inibidores IIb/IIIa e heparina não-fraciona-
da ou heparina de baixo peso molecular em idosos e
pessoas com baixo peso ou insuficiência renal sem cor-
reção apropriada das doses utilizadas.27,28 O estudo
EXTRACT TIMI25-29 demonstrou a importância disso
com a utilização de enoxaparina com doses corrigidas
para as situações mencionadas, diminuindo o número
de sangramentos. O surgimento de novos medicamen-

tos, como fondaparinux30, com administração única diária por
via subcutânea e sem necessidade de correção para peso,
idade e disfunção renal com certeza facilita o emprego desse
tipo de medicamento e diminui o risco de dosagem excessiva.

Há pouquíssimos dados avaliando economicamente o
custo de sangramento, mas um trabalho recente avaliando
todas as formas de síndromes coronárias agudas, incluindo
trombolisados, e envolvendo cinco países europeus con-
cluiu que custo médio para queda de hemoglobina maior
que 3 g/dl, hematoma no local de punção e necessidade de
transfusão variou de 3.986 a 10.252 euros e significou um
prolongamento da internação de 7,7 a 11,3 dias.31 Essa é
uma das grandes falhas, em nosso entender, dos mecanis-
mos de avaliação dos efeitos de novos medicamentos ou
procedimentos, embora se entendam as dificuldades de for-
mulação e execução de propostas desse tipo. Some-se a
isso, ainda, o fato de os estudos utilizarem métodos, combi-
nação de medicamentos e definição de sangramento muito
diferentes e se entendam as dificuldades de análise que isso
acarreta. Mesmo meta-análises judiciosas e responsáveis for-
necem resultados muitas vezes questionáveis e conflitan-
tes em decorrência desses fatos.

O reconhecimento da importância do sangramento foi tra-
duzido ainda na expressão NACE (Net Adverse Cardiac
Events), em contraposição ao usual MACE (Major Adverse
Cardiac Events), implicando que na análise do resultado de-
monstrando benefício de um medicamento deve-se descon-
tar o eventual prejuízo do sangramento, resultando benefício
líquido que é o que o NACE significa e o que deve ser usado

Figura 2. Risco de sangramento grave em infarto agudo do miocár-
dio sem supradesnível do segmento ST em pessoas que realiza-
ram ou não cateterismo cardíaco, segundo o registro CRUSADE.
(Modificado de Subherwal et al.8) cate = cateterismo.
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na interpretação final do estudo. Finalmente, em nossa opinião,
não basta apenas olhar o OR para complicações graves ou
óbito do sangramento grave, mas também é necessário avaliar
a frequência com que ele ocorreu no estudo que está sendo
analisado. No ACUITY, por exemplo, o OR para mortalidade
de 30 dias por sangramento grave foi de 7,55, mas a frequên-
cia dessa intercorrência foi de 4,7%, enquanto alterações do
segmento ST no eletrocardiograma teve um OR para óbito de
2,3, mas ocorreu em 35% da população estudada. Portanto
mesmo um OR menor pode ter maior relevância clínica.

INDICADORES DE RISCO DE SANGRAMENTO

Os fatores de risco principais envolvendo maior chance
de óbito cardiovascular, reinfarto e acidente vascular cere-
bral, segundo vários registros e estudos randomizados, em
síndromes coronárias agudas são: idade avançada, diabetes,
insuficiência renal, insuficiência cardíaca congestiva, e sexo
feminino. Há inúmeros fatores comuns entre as variáveis que
levam a isquemia/óbito em síndromes coronárias agudas e as
variáveis associadas com sangramento, estas segundo os
registros RIKS-HIA (sueco), GRACE, CRUSADE e o grupo
de recomendação de excelência inglês NICE: idade avançada,
diabetes, hipertensão arterial, sexo feminino, insuficiência re-
nal e insuficiência cardíaca congestiva. Além disso, anemia,
uso de clopidogrel, uso de fibrinolítico e presença de hipoten-
são arterial são outras variáveis identificadas. Outros fatores
mencionados em alguns estudos envolvem pessoas com peso
< 60 kg, acidente vascular cerebral prévio, doença vascular
não-coronária e uso de heparina de baixo peso molecular.7,8,19,20

Essa superposição entre fatores que levam a isquemia e a
sangramento complica sobremaneira a análise do peso indi-
vidual do sangramento como causa direta de mortalidade,
mas parece que o efeito do sangramento na mortalidade não
se esgota na fase inicial das síndromes coronárias agudas.

Por outro lado, há pouca informação sobre o risco de san-
gramento, se maior ou não, e de conduta subsequente em
pessoas que desenvolvem síndromes coronárias agudas na
vigência do uso de aspirina ou de terapêutica dupla. O uso de
aspirina entrou como constituinte do escore de risco TIMI
para síndromes coronárias agudas sem supradesnível do seg-
mento ST pela implicação da gravidade de desenvolver nova
síndrome coronária aguda já fazendo uso de antiplaquetário.
É crescente o número de pacientes submetidos previamente
a intervenção coronária percutânea que desenvolverão, ao
longo de sua evolução, novo episódio de síndrome coronária
aguda. Aumentamos a dose de antitrombóticos nessa situa-
ção? Usamos impunemente IIb/IIIa? As respostas não são
conclusivas, mas um estudo recente avaliou, em 11.313 pa-

cientes manejados invasivamente no estudo ACUITY, o im-
pacto do uso prévio de aspirina e terapêutica dupla (em geral
em pessoas de maior risco) comparativamente a quem não
estava em uso desses medicamentos previamente. A taxa de
sangramento e o NACE foram similares nos três grupos de
análise aos 30 dias, mas após um ano os eventos adversos
foram maiores no grupo usando aspirina previamente e maio-
res ainda no grupo com prévia terapêutica dupla.32 Informa-
ções suplementares sobre sangramento nesses grupos são
necessárias.

Outro fato a ser mencionado envolve a necessidade do
uso de esquema triplo de anticoagulação (aspirina, clopido-
grel e warfarina.) em algumas situações, o que é reconhecida-
mente associado a risco maior de sangramento de 2 a 3 vezes
em um ano em relação ao esquema duplo. Nas condições em
que isso é necessário (fibrilação atrial crônica, acidente vascu-
lar cerebral prévio tromboembólico e superposição do uso de
intervenção coronária percutânea com stent) algumas precau-
ções podem ser tomadas para minimizar a chance de hemorra-
gias graves: uso de stent não-farmacológico para diminuir o
tempo de uso do clopidogrel, uso de INR alvo entre 2 e 2,5 e
não até 3, dosagem de INR mais frequente. O uso de esquema
triplo antiplaquetário com os medicamentos usados hoje (as-
pirina, clopidogrel e IIb/IIIa) também é associado a proble-
mas semelhantes e especialmente em idosos, pacientes com
insuficiência renal, baixo peso e sangramento prévio há maior
risco de sangramento grave.

Recentemente Mehran et al.19 publicaram um novo escore
de risco para estimar a possibilidade de sangramento a partir
de 17.421 pacientes envolvidos nos estudos ACUITY e
Horizons-AMI e encontraram os mesmos 8 fatores principais
já mencionados, independentemente de se tratar de síndro-
mes coronárias agudas sem supradesnível do segmento ST
ou infarto agudo do miocárdio com supradesnível do seg-
mento ST. Apenas glóbulos brancos aumentados foi uma nova
variável detectada, provavelmente refletindo maior atividade
inflamatória nos pacientes que sangram mais. Riscos variá-
veis de 1% a > 40% foram encontrados nessa e em outras
equações semelhantes, como as do CRUSADE, GRACE e
OASIS. Entre os preditores “variáveis” de sangramento o
uso de heparina não-fracionada e inibidores IIb/IIIa foi signi-
ficantemente pior que o uso de bivalirudina isolada.

No Reino Unido, a recomendação do NICE, de 2009, para
avaliação de maior risco de sangramento em síndromes coroná-
rias agudas envolve, de forma mais simplificada, apenas a
presença ou não de idosos, sangramento prévio, insuficiên-
cia renal e baixo peso (a comparação dos indicadores de san-
gramento de diversos estudos está apresentada na Tabela 2).
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CATETERISMO CARDÍACO E
INTERVENÇÃO CORONÁRIA PERCUTÂNEA

A realização do cateterismo cardíaco pode estar associa-
da a maior número de sangramentos, especialmente em pes-
soas de idade bastante avançada e com a utilização de técni-
ca femoral. O uso da técnica radial parece diminuir significati-
vamente o número de sangramentos graves (30% a 47%) em
infarto agudo do miocárdio como demonstrou recente meta-
análise de Vorobcsuk et al.33 Esses dados também necessitam
de maior robustez com estudos especificamente desenhados
para essa finalidade, especialmente em pessoas idosas e em
pessoas de constituição frágil. O período de realização do
cateterismo e da intervenção coronária percutânea, se extrema-
mente precoce ou se mais tardio, após 6 horas e em até 2 ou 3
dias, tem informações também não totalmente claras mas rela-
tivamente separadas para infarto agudo do miocárdio com
supradesnível do segmento ST e síndromes coronárias agu-
das sem supradesnível do segmento ST e que podem confi-
gurar efeito do tratamento em si e não do cateterismo ou da
via de acesso por si.

Neste sentido, um exemplo é o estudo EARLY ACS, que
estudou eptifibatide, um IIb/IIIa não disponível no Brasil, em
síndromes coronárias agudas sem supradesnível do segmen-
to ST, e teve maior sangramento grave TIMI com cateterismo
precoce que com cateterismo mais tardio (2,6% vs. 1,8%) e
sem benefício anti-isquêmico com seu uso mais precoce34,
achado semelhante ao do ACUITY28. Assim, o uso de IIb/IIIa
em síndromes coronárias agudas sem supradesnível do seg-
mento ST parece melhor downstream e para casos de alto
risco que upstream e indiscriminado.

Por outro lado, também em síndromes coronárias agudas
sem supradesnível do segmento ST, um estudo recente, o
TIMACS, não demonstrou que cateterismo mais precoce pro-
vocasse mais sangramento que cateterismo mais tardio em
pessoas com risco isquêmico médio e alto.35

Já em infarto agudo do miocárdio com supradesnível do
segmento ST, após o uso de fibrinolíticos, a última diretriz
europeia não recomenda a realização de cateterismo em pes-
soas estáveis com período inferior a 3 horas da administração
do lítico, havendo essa indicação apenas como resgate ou
em outras situações com instabilidade elétrica ou hemodinâmi-
ca.1 O receio de eventos adversos, incluindo sangramento,
no estudo angiográfico precoce pós-fibrinólise, como ocor-
reu no ASSENT-4, provavelmente foi a razão dessa recomen-
dação que não existe nas diretrizes americana ou brasileira.
Sem fibrinólise, entretanto, um estudo alemão de infarto agu-
do do miocárdio com supradesnível do segmento ST com 984
pacientes e tratamento iniciado pré-hospitalar, média de 76

minutos de dor, usando aspirina, heparina de baixo peso mole-
cular, clopidogrel 600 mg e tirofiban (25 mcg em bolus e infu-
são 0,15) vs. placebo não teve maior sangramento após inter-
venção coronária percutânea com o IIb/IIIa, tendo o grupo
tirofiban apresentado maior resolução do segmento ST, resul-
tados favoráveis mantidos após um ano.36 Já o ASSIST37,
também em infarto agudo do miocárdio com supradesnível
do segmento ST mas com eptifibatide, não foi tão claro. Fica
evidente que há inúmeras variáveis que precisariam ficar mais
bem caracterizadas para se entender melhor a resposta sangra-
mento, mesmo em situações aparentemente consideradas de
risco indiscutível, como é o caso dos inibidores IIb/IIIa e aqui
empregados upstream e de rotina. Duas revisões recentes38,39

reforçam esse tipo de análise e até propõem emprego maior
de IIb/IIIa em situações específicas, diferentemente das princi-
pais diretrizes do exterior. A diretriz brasileira de 2009 (Diretriz
sobre Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio com Su-
pradesnível do Segmento ST) recomenda uso de abciximab
com cautela em intervenção coronária percutânea, devendo-
se lembrar que a maioria dos estudos com IIb/IIIa envolveu
amostras pequenas, terapias padrão diferentes nos diversos
estudos e são de um período pré-stents e uso intensivo de
clopidogrel e sem a dose de 600 mg comumente usada hoje.40

Uma situação favorável quanto ao quesito sangramento
no âmbito intervenção coronária percutânea surgiu com o
emprego da bivalirudina, um inibidor direto da trombina. Vá-
rios sucessos ocorreram em estudos inicialmente de angina
instável ou angina pós-infarto com o medicamento, demons-
trando resultados equivalentes aos medicamentos usuais em
síndromes coronárias agudas sem supradesnível do segmen-
to ST no item isquemia, porém sempre com diminuição signi-
ficante de sangramentos, comparativamente ao uso de hepari-
na não-fracionada ou IIb/IIIa em intervenção coronária percu-
tânea eletiva ou urgente.41 Em síndromes coronárias agudas
sem supradesnível do segmento ST com troponina negativa o
estudo ISAR REACT 3 também não demonstrou benefício an-
ti-isquêmico da bivalirudina quando comparada à heparina não-
fracionada após 600 mg de clopidogrel, mas consistentemen-
te apresentou menor sangramento mesmo com maior dose de
inibição antiplaquetária que nos demais estudos.42 Também em
síndromes coronárias agudas sem supradesnível do segmento
ST o estudo ACUITY mostrou objetivo primário equivalente
na comparação com heparina + IIb/IIIa, mas a bivalirudina
isolada teve significantemente menor sangramento que bivali-
rudina + IIb/IIIa ou heparina + IIb/IIIa. A diminuição de sangra-
mento foi superior a 50% em indivíduos com mais de 75 anos
de idade, com número necessário para tratar (NNT) de 16 para
os mais idosos e de 38 para pessoas com menos de 55 anos de
idade que realizaram intervenção coronária percutânea.28
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Já em infarto agudo do miocárdio com supradesnível do
segmento ST com cateterismo imediato e intervenção coro-
nária percutânea em 90% dos casos, o estudo HORIZONS
AMI43, comparando bivalirudina e heparina + IIb/IIIa, reve-
lou diminuição significante da mortalidade no grupo da bivali-
rudina (1,8% vs. 2,9%) e, além disso, 40% menos sangramen-
to grave. Há, em vários dos estudos citados, dúvidas impor-
tantes a respeito da adequação dos grupos controle, do uso
não equivalente de heparina não-fracionada nos braços com-
parativos, do uso ou não e da dosagem utilizada de clopido-
grel e do tipo de IIb/IIIa. O risco de trombose imediata de
stent com bivalirudina precisa ser bem definido em estudos
futuros.44 De todo modo, é inequívoca a diminuição de san-
gramento comparativamente à terapêutica até então usual,
tanto em síndromes coronárias agudas sem supradesnível do
segmento ST como em infarto agudo do miocárdio com supra-
desnível do segmento ST. Por isso o update de infarto agudo
do miocárdio com supradesnível do segmento ST do ACC/
AHA e da Sociedade Europeia de Cardiologia, em 2009, colo-
cou a bivalirudina como indicação I com níveis de evidên-
cia A ou B.

É importante lembrar que não se deve utilizar formas di-
ferentes de antitrombótico (por exemplo, começar com he-
parina de baixo peso molecular e mudar para heparina não-
fracionada ou vice-versa), a não ser que haja uso inicial de
fondaparinux e o paciente acabe em cateterismo/interven-
ção coronária percutânea precoce.45 Deve-se lembrar tam-
bém de interromper esses medicamentos imediatamente após
intervenção coronária percutânea, a não ser que exista indi-
cação específica.

Uma ideia da aplicação no mundo real dessas informa-
ções prévias surgiu com a publicação do registro ACTION46

envolvendo todas as formas de síndrome coronária aguda,
em mais de 11 mil pacientes com intervenção coronária percutâ-
nea, em 217 hospitais norte-americanos em 2007. Heparina +
IIb/IIIa foi a combinação empregada em 64% dos casos, biva-
lirudina isolada em 16%, heparina isolada em 12%, e bivaliru-
dina + IIb/IIIa em 8%. A mortalidade hospitalar não foi dife-
rente entre os quatro grupos após correções dos fatores en-
volvidos, mas o sangramento menor com bivalirudina permane-
ceu significante [OR 0,46, intervalo de confiança (IC) 0,36-0,60],
o mesmo ocorrendo com o uso de heparina isoladamente (OR
0,44, IC 0,33-0,59). De modo interessante e de grande relevân-
cia foi o fato de os dois grupos isolados de tratamento terem
sido usados nos casos de maior risco de sangramento e mes-
mo assim o resultado ter sido favorável. Isso poderia signifi-
car que na vida real as alternativas com menor risco de sangra-
mento estariam sendo adequadamente escolhidas para os
casos com maior risco de sangrar e mesmo assim o resultado

seria melhor que com as combinações usadas em grupos de
menor risco. Se isso efetivamente estiver ocorrendo, podere-
mos ter grandes mudanças no perfil de utilização desses me-
dicamentos nos próximos anos. Foi desenvolvido por Mehta
et al.47 um escore de risco específico para quem vai realizar
intervenção coronária percutânea, o qual, embora composto
por variáveis que fazem parte dos escores de risco gerais
para sangramento em síndromes coronárias agudas, está apre-
sentado na Tabela 2.

NOVOS PRODUTOS ANTITROMBÓTICOS

Grandes estudos randomizados recentemente concluídos
utilizando novas substâncias antitrombóticas, como fondapa-
rinux, prasugrel, ticagrelor e bivalirudina (esta já discutida
anteriormente, em intervenção coronária percutânea), vão com
certeza provocar, em curto espaço de tempo, grande mudan-
ça nos padrões terapêuticos de hoje, nas recomendações de
diretrizes e nos resultados obtidos, com uma perspectiva cla-
ra de melhores resultados anti-isquêmicos, até na taxa de mor-
talidade, e com certeza com menor número de sangramentos
graves desde que adequadamente indicados e utilizados. Pela
primeira vez poderemos ter uma clara seletividade na indica-
ção, na combinação e no uso desses compostos no tratamen-
to tanto de síndromes coronárias agudas sem supradesnível
do segmento ST como de infarto agudo do miocárdio com
supradesnível do segmento ST.

Os estudos OASIS 5 e 648,49 estudaram o uso de fonda-
parinux comparativamente à enoxaparina em síndromes co-
ronárias agudas sem supradesnível do segmento ST e infar-
to agudo do miocárdio com supradesnível do segmento
ST, respectivamente, e demonstraram equivalência anti-is-
quêmica das duas substâncias mas redução significante de
sangramentos com o fondaparinux. Em infarto agudo do
miocárdio com supradesnível do segmento ST houve be-
nefício nos pacientes submetidos a trombólise e naqueles
com tratamento apenas convencional. Nos submetidos a
intervenção coronária percutânea, houve inicialmente maior
número de trombose em cateter com o fondaparinux, fato
que foi corrigido mantendo-se heparina não-fracionada no
estudo hemodinâmico. O benefício líquido do fondapari-
nux, com 48% de redução de sangramento grave, provocou
diminuição significante de mortalidade (17%) quando com-
parado à enoxaparina no OASIS 5. O fondaparinux é admi-
nistrado em dose única diária por via subcutânea e não
necessita correção para peso (dentro das faixas usuais) e
disfunção renal, o que torna seu manuseio mais amigável.
Houve também importante redução de sangramento em
idosos e renais crônicos.50,51
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Já o estudo TRITON52, comparando clopidogrel (300-75 mg)
com prasugrel (60-10 mg), demonstrou redução significante
do objetivo composto primário anti-isquêmico à custa de nú-
mero maior de sangramentos graves não relacionados à cirur-
gia cardíaca e nas transfusões de sangue. De modo semelhan-
te ao OASIS 7, o objetivo composto primário do TRITON foi
alcançado graças à redução significante do número de infar-
tos. O NNT líquido (benefício menos sangramento) do prasu-
grel foi de 59. No subgrupo infarto agudo do miocárdio com
supradesnível do segmento ST do TRITON houve menor nú-
mero de tromboses de stent sem aumento significante das
taxas de sangramento; entretanto, uma análise post-hoc de-
monstrou maiores complicações do prasugrel em pessoas
com menos de 60 kg, com mais de 75 anos de idade ou com
acidente vascular cerebral prévio. No subgrupo de diabéti-
cos (n = 3.146) houve diminuição significante do objetivo
primário sem aumento da taxa de sangramento grave.

O estudo PLATO53 randomizou 18.624 pacientes com sín-
dromes coronárias agudas sem supradesnível do segmento
ST de moderado a alto risco e pacientes com infarto agudo do
miocárdio com supradesnível do segmento ST, comparando

300 mg ou 600 mg de clopidogrel com ticagrelor (180 mg de
ataque e 90 mg por via oral 2 vezes por dia). Houve redução
significante de óbito cardiovascular no estudo geral sem au-
mento significante de sangramento, com diminuição também
do número de infartos agudos do miocárdio e de tromboses
de stent. Os pacientes com infarto agudo do miocárdio com
supradesnível do segmento ST54 tiveram resultados similares
aos encontrados nos pacientes com síndromes coronárias
agudas sem supradesnível do segmento ST. Pela segunda
vez e em curto espaço de tempo ocorreu a quebra do paradig-
ma de que maior ação antitrombótica aliada a ação anti-isquê-
mica equivalente estaria associada a níveis maiores de sangra-
mento. Além disso, a redução significante direta e isolada de
óbitos cardiovasculares com medicamentos não era vista des-
de o início do emprego de aspirina e líticos em síndromes
coronárias agudas. O fato de ser um antagonista reversível
do receptor P2Y12 e de seu efeito se dissipar mais rapidamen-
te potencialmente faz do ticagrelor um medicamento extrema-
mente interessante nas intervenções, pelos excelentes resulta-
dos obtidos em intervenção coronária percutânea no subgru-
po infarto agudo do miocárdio com supradesnível do segmen-

Tabela 2 – Fatores relacionados a maior risco de sangramento em síndrome coronária aguda

GRACE RIKS HIA NICE CRUSADE Mehran Mehta
Risco para ICP

Idade Idade Idade Idade Idade Idade
(incremento de 10 anos)  (incremento de 10 anos)  avançada (incremento de 10 anos)  avançada  avançada
Sexo feminino Sexo  feminino Sexo feminino Sexo feminino Sexo feminino
Insuficiência renal Insuficiência renal Insuficiência renal Insuficiência renal Insuficiência renal Insuficiência renal
Uso de IIb/IIIa Heparina + IIb/IIIa
ICP
História de sangramento História de sangramento

PA < 110 ou > 180
Anemia Anemia Anemia

Clopidogrel
Uso de líticos
Hipertensão

ICC ICC ICC ICC
Baixo peso

IAM sem ou com IAM sem ou com
supradesnível do supradesnível do

segmento ST segmento ST
Doença vascular Doença vascular
Diabetes melito

↑ Glóbulos brancos
Choque

cardiogênico

Sem ICP prévio

IAM = infarto agudo do miocárdio; ICC = insuficiência cardíaca congestiva; ICP = intervenção coronária percutânea.
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to ST, e com certeza será preferido nos pacientes de alto risco
com previsibilidade de revascularização miocárdica cirúrgica.

CUIDADOS PARA MINIMIZAR AS TAXAS DE

SANGRAMENTO EM SÍNDROMES CORONÁRIAS AGUDAS

Objetivamente pode-se reduzir o risco de sangramento
em síndromes coronárias agudas avaliando adequadamente
o risco de cada paciente, usando a combinação mais apropriada
de medicamentos e utilizando substâncias com menor risco
de sangramento. O uso de transfusões de sangue deve ser
evitado ao máximo. Assim:

1. Identificação do risco de sangramento na admissão é
necessário para diminuir eventos, pois permite individualizar
condutas com as novas opções terapêuticas disponíveis. Por
exemplo, a possibilidade de não recomendar prasugrel em
pacientes com menos de 60 kg, com acidente vascular cere-
bral prévio ou com mais de 75 anos de idade, ou de evitar o
uso de dose plena de enoxaparina + IIb/IIIa em pessoas de
idade bastante avançada.

2. Substâncias fáceis de usar e com ação imediata devem
ser priorizadas por diminuir a margem de erro no manuseio do
produto, “liberar” a enfermagem e ter ação anti-isquêmica
mais rápida.

3. Usar doses de 100 mg ou menos de aspirina quando em
uso de clopidogrel. Opções recentes, como fondaparinux, tica-
grelor e bivalirudina, demonstram efetiva e equivalente ação
anti-isquêmica com menor risco de sangramento e até diminui-
ção de óbitos, fato que, se confirmado no dia a dia da vida real,
será auspicioso.

4. O papel do cateterismo e da intervenção coronária percu-
tânea é fundamental para estabilização da isquemia e diminui-
ção da extensão do infarto. Seu uso mais amplo e rápido (até
48-72 horas) em síndromes coronárias agudas sem suprades-
nível do segmento ST e após trombólise bem-sucedida e está-
vel parece ser uma das chaves do sucesso para se diminuir as
chances de sangramento maior que ocorrem em situações de
instabilidade mais prolongada.

5. O uso de acesso radial durante intervenção coronária
percutânea em síndromes coronárias agudas parece diminuir
significantemente o sangramento pós-procedimento percutâ-
neo sem interferir em sua taxa de sucesso ou recidiva de isque-
mia e poderia proporcionar, se necessário, a chance até de au-
mentar a carga antitrombótica medicamentosa. Esses dados
precisam ser confirmados com estudos especificamente di-
recionados para esses objetivos, mas os dados atuais parecem
promissores. É importante lembrar que, independentemente
disso, o acesso femoral e o retardo em remover o introdutor
são fatores de risco significantes para sangramentos maiores.

6. Intensificar cuidados pós-procedimento, especialmen-
te em pessoas de alto risco para sangramento, mas sempre
procurando identificar precocemente pessoas com sangra-
mento aberto ou oculto. A compreensão dos adjuntos em
intervenção coronária percutânea precisa avançar: Há neces-
sidade de IIb/IIIa com o uso de aspirina, heparina e tieno-
piridínicos? Em quais situações: infarto agudo do miocárdio
com supradesnível do segmento ST precoce, alta carga de
trombos na artéria culpada?

Os mecanismos de sangramento precisam ser mais bem
compreendidos e necessitamos constantemente avaliar estra-
tégias melhores que possam reduzir esse risco ainda mais. A
padronização da definição de sangramento grave a ser feita
ainda em 2010 pelo grupo BARC será importante para a com-
paração futura de diferentes estudos e com certeza ajudará
na compreensão dos efeitos de diferentes medicamentos.

Independentemente dos mecanismos envolvidos, pode-
mos afirmar que sangramento em síndromes coronárias agu-
das é indesejável, quer o paciente faça cateterismo ou não,
pois provoca resultados piores a curto e longo prazos, e es-
forços para diminuir sua incidência e melhorar seu prognósti-
co devem ser continuamente realizados.
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ERRATA

Na edição 20-1 da Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (janeiro/fevereiro/
março de 2010), no artigo “Avaliação e manuseio perioperatório para cirurgia vascular periférica e
de aorta” (Silveira et al. Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2010;20(1):35-43), onde se lê:

leia-se:

Tabela 1 - Escore de risco segundo o Revised Cardiac Risk Index

Variáveis de mesmo peso Risco de complicações maiores*

Cirurgia de alto risco (p. ex., cirurgia vascular) Classe I (0 ponto) → 0,4%
Cardiopatia isquêmica Classe II (1 ponto) → 0,6%
História de insuficiência cardíaca Classe III (2 pontos) → 6,6%
História de doença cerebral vascular Classe IV (3 ou mais pontos) → 11%
Diabetes melito (necessidade de uso de insulina)
Creatinina > 2 mg/dl

* Infarto do miocárdio, edema pulmonar, bloqueio atrioventricular total e parada cardiorrespiratória ou
fibrilação ventricular.

Tabela 1 - Escore de risco segundo o Revised Cardiac Risk Index

Variáveis de mesmo peso Risco de complicações maiores*

Cirurgia de alto risco (p. ex., cirurgia vascular) Classe I (1 ponto) → 0,4%
Cardiopatia isquêmica Classe II (2 pontos) → 0,6%
História de insuficiência cardíaca Classe III (3 pontos) → 6,6%
História de doença cerebral vascular Classe IV (4 pontos) → 11%
Diabetes melito (necessidade de uso de insulina)
Creatinina > 2 mg/dl

* Infarto do miocárdio, edema pulmonar, bloqueio atrioventricular total e parada cardiorrespiratória ou
fibrilação ventricular.






