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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 (SOCESP). Trata-se de uma publicação trimes-
tral, com previsão de 120 páginas por edição, e indexada no 
LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde) e no Latindex (Sistema Regional de Información en 
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal).

Cada edição abrangerá dois temas distintos, seleciona-
dos a critério da Diretoria de Publicações. Cada tema incluirá 
no máximo seis artigos. Em todas as edições serão convidados 
dois editores, um para cada tema. Editores convidados e autores 
devem adequar os artigos às Normas para Publicação, evitando-
-se prejuízo às fases de produção editorial 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 Require-
ments for Manuscript Submitted to Biomedical Journals – revi-
são 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 referên-

cias, respeitando a configuração de página padrão (2,5 cm 
nas laterais da página e 3,5 cm nas bordas superior e infe-
rior), e deverá ser digitado em Times New Roman, tamanho 
10, e espaçamento entre linhas de 1,5. Poderão ser inseridas 
até 4 ilustrações, considerando figuras, fotografias, gráficos 
e/ou tabelas, e até 50 referências. As exceções serão anali-
sadas 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 à 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 – Descri-

tores 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.

3 ESTILO E FORMATO DAS REFERÊNCIAS

3.1 As referências devem ser citadas quando efetivamente 
consultadas e numeradas, no corpo do texto, em formato so-
brescrito, respeitando 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 pri-
meiros 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. Cir-
culation. 2004;110(1):68-79.

Instituição como autor
The Cardiac Society of Australia and New Zeland. Clinical 
exercise 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 carcino-
genicity 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 sur-
vey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant 
(MI): Central Michigan University; 2002. Takemura CK. 
Correlação das variáveis geométricas de lesões coronárias 
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 compu-
tational effort statistic for genetic programming. In: Foster 
JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Ge-
netic programming, EuroGP 2002: Proceedings of the 5th 
European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 
3-5; Kinsdale, Ireland, Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

NORmAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NA

REvISTA DA SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
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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 epidemiológicos das populações. 
In: 4º Congresso Brasileiro de Epidemiologia [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.
- 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]. Avai-
lable from: http://www.sinuses.com/postsurg.htm.
- tese (lIvro no todo):
Lourenço LG. Relação entre a contagem de microdensidade 
vasal tumoral 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 efetiva compreensão do trabalho, não devem ser 
redundantes (repetindo informações já mencionadas no 
corpo do texto), e devem ser numeradas por ordem de 
citação. Devem ser apresentadas em páginas separadas, no 
mesmo arquivo do texto, depois das referências, digitadas 
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 abre-
viações utilizadas devem ser definidas no rodapé da tabela.
4.2 Figuras
As figuras devem ser submetidas em alta resolução 
(mínimo de 300 dpi e 1000px de largura) e enviadas em 
formato JPEG. 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
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declaração do autor de que todos os coautores estão de acordo 
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ou não de conflito de interesses e a inexistência de problema 
ético relacionado.
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teste de múltipla escolha relativo ao assunto abordado em 
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As arritmias cardíacas constituem uma área do conhecimento cardiológico que mais se desenvolveu 
nas últimas décadas, graças a grandes avanços tecnológicos e quebra de paradigmas consolidados.

Contrariamente ao pouco desenvolvimento das novas drogas antiarrítmicas e aos desafios persistentes 
dos pacientes com síncope, as intervenções eletrofisiológicas terapêuticas com ablação por cateter tornaram-se 
a primeira escolha para o manuseio de muitas arritmias e, em casos selecionados, uma grande terapêutica 
adjunta para arritmias ventriculares complexas e a fibrilação atrial.

A estimulação elétrica do coração ganhou sofisticação que permitiu, além do suporte elétrico 
fundamental, sincronizar os átrios e ventrículos e otimizar o padrão contrátil do miocárdio, resultando em 
benefício terapêutico considerável em casos bem selecionados de insuficiência cardíaca. Apesar do custo 
elevado, a presença associada de mecanismos para cardioversão e desfibrilação desses dispositivos garante 
uma proteção adicional a pacientes com alto risco de morte súbita.

Finalmente, após mais de 50 anos de exclusividade terapêutica da warfarina, a anticoagulação 
oral ganhou novas opções terapêuticas para maior aderência e segurança na prevenção de fenômenos 
tromboembólicos de pacientes com fibrilação atrial não valvar.

Angelo A. V. de Paola,
Professor Titular,

Chefe da Disciplina de Cardiologia,
Escola Paulista de Medicina,

Universidade Federal de São Paulo.
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O uso de anticoagulantes para profilaxia de tromboembolismo 
restringe-se à Fibrilação Atrial (FA) e Flutter Atrial (FLA). 
A FA é a arritmia sustentada mais prevalente nos dias de 
hoje, com aumento da prevalência de acordo com o aumento 
da idade. Está associada com maior risco de Insuficiência 
Cardíaca, mortalidade e Acidente Vascular Encefálico (um em 
cada cinco), sendo este último associado à maior gravidade, 
incapacidade e mortalidade do que isquemias cerebrais de 
outra etiologia. Deste fato, vem a importância de um adequado 
tratamento antitrombótico a fim de se evitar a cardioembolia. 
Neste artigo, temos por objetivo indicar os principais 
fatores de risco para tromboembolismo na FA, as drogas 
indicadas para profilaxia antitrombótica, incluindo os novos 
anticoagulantes orais, suas principais indicações, benefícios 
e riscos, inclusive em situações especiais como cardioversão 
elétrica e ablação de FA.

adalberto m. lorga FIlho1, marCIo Jensen de o. FIgueIredo2, eduardo palmegIanI3, 
Fernando pIza de souza Cannavan4
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The use of anticoagulants for thromboembolism prophylaxis is 
restricted to Atrial Fibrillation (AF) and Atrial Flutter (FLA). 
Atrial fibrillation is the most prevalent sustained arrhythmia 
nowadays, with an increasing prevalence during the aging 
process. It is associated with an increased risk of heart failure, 
mortality and stroke (one in five), which is associated with 
greater severity, disability and mortality than with any other 
etiology of cerebral ischemia. This fact justifies of an adequate 
antithrombotic treatment in order to avoid thromboembolism. 
In this article, we aim to outline the main risk factors of 
thromboembolism in AF, drugs indicated for antithrombotic 
prophylaxis, including new oral anticoagulant, the main indi-
cations, risks and benefits, including special situations such as 

electrical cardioversion and ablation of AF.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(1):2-8
RSCESP (72594)-2026

ANTICOAGULANTS DRUGS IN PATIENTS wITh ARRhyThmIA

Descriptors: anticoagulants, atrial fibrillation, catheter 
ablation.

Descritores: ablação por cateter, anticoagulantes, fibrilação 
atrial.
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O uso de anticoagulantes nas arritmias cardíacas 
restringe-se à Fibrilação Atrial e Flutter Atrial para 
prevenção de eventos cardioembólicos.

A Fibrilação Atrial (FA) é uma doença altamente 
prevalente, acometendo 1,5% a 2% da população, com elevação 
progressiva da prevalência de acordo com o aumento da idade1,2. 
A FA está associada a um aumento no risco de acidente vascular 
encefálico (AVE) (um em cada cinco casos de AVE), Insufici-
ência Cardíaca (IC) e mortalidade total1,2.

Os pacientes com FA possuem um risco cinco vezes 
maior de apresentar AVE, que, por sua vez, são mais graves, 
incapacitantes e associados com maior mortalidade que 
os AVE(s) de outra etiologias1. Daí vem a importância da 
realização de profilaxia nos pacientes com FA e risco de eventos 
cardioembólicos, um dos principais pilares do tratamento desta 
arritmia. Este artigo tem por objetivo discutir a estratificação 
de risco de cardioembolia nos pacientes com FA, fármacos 
indicados para tal prevenção e seus riscos e benefícios.

ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO DE CARDIOEmBOLIA

O risco de eventos cardioembólicos é o mesmo para 
pacientes com FA paroxística, persistente e permanente3. 
Pacientes com FA de etiologia valvar (principalmente estenose 
mitral e uso de próteses valvares) são considerados como tendo 
alto risco para eventos cardioembólicos, justificando-se o uso 
de anticoagulação oral4.

Em pacientes com FA de etiologia não valvar, a estrati-
ficação de risco de eventos cardioembólicos sistêmicos e para 
o Sistema Nervoso Central deve ser baseada na presença de 
fatores de risco. O escore de risco mais difusamente conhecido e 
simples é o CHADS2 (Congestive Heart Failure, Hypertension, 
Age ≥ 75, Diabetes Mellitus e Prior Stroke or Transient 
Ischemic Attack), que dá um ponto para cada fator acima citado, 
a não ser para AVE/AIT prévio (Stroke), que vale 2 pontos5. 
Este escore foi muito bem validado e demonstra um aumento 
progressivo na taxa anual de AVE para cada ponto ganho (va-
riando de 1,9% no escore de 0 até 18,2% no escore de 6). O 
escore de CHADS2 maior ou igual a 2 identifica adequadamente 
pacientes com risco de AVE que mereçam ser anticoagula-
dos; entretanto, em validações posteriores observou-se que 
a população com escore de CHADS2 0 e 1, considerados de 
risco baixo e intermediário, respectivamente, era composta 
por pacientes com risco heterogêneo de tromboembolismo, 
incluindo pacientes que não se beneficiariam de antitrombóticos 
até pacientes com benefício inquestionável de anticoagulação6.

A Figura 1A ilustra a ocorrência de acidentes 
tromboembólicos para os diferentes fatores do escore de 
CHADS2 contemplados com 1 ponto, comparando-os com o 
escore de CHADS2 = 0. Observa-se uma variação considerável 
entre os diferentes fatores. Mesmo nos pacientes com 
CHADS2 = 0, que representa 20% dos pacientes com FA, os 
índices anuais variaram de 0,5% a 1,7% ao ano6-8.

No intuito de melhor avaliar esta subpopulação de 
baixo risco e incorporar características clínicas sabidamente 

associadas com cardioembolismo, um novo escore baseado 
em fatores de risco maiores, moderados e menores, conhecido 
pelo acrônimo de CHA2DS2-VaSc (Congestive Heart Failure, 
Hypertension, Age ≥ 75 Years, Diabetes Mellitus, Stroke, 
Vascular Disease, Age 65 to 74 Years, Sex Category)9 passou 
a ser adotado pela Sociedade Europeia de Cardiologia nas 
suas Diretrizes de FA em 2010. Neste escore, idade ≥ 75 
anos e AVE/AIT prévios valem 2 pontos e os demais contam 
1 ponto. O risco anual de eventos neste escore variou de 
0% (CHA2DS2-VASc = 0) a 15,2% (CHA2DS2-VASc = 9) 
(Tabela 1). Nos pacientes com escore de CHADS2 = 0, o risco 
de cardioembolismo pode variar de 0,84% a 3,2% de acordo 
com o escore de CHA2DS2-VASc (que pode variar de 0 a 3 
nessa população). É nesta população de baixo risco que o escore 
CHA2DS2-VASc conseguiu identificar adequadamente os 
pacientes com baixo risco real. Avaliando-se separadamente os 
diferentes fatores do escore de CHA2DS2-VASc contemplados 
com 1 ponto (Figura 1B), como mostrado para o score de 
CHADS2, observa-se ocorrência mais homogênea de acidentes 
tromboembólicos entre eles. Apenas a variável sexo feminino 
mostra menor ocorrência, assemelhando-se a ausência de 
fatores (CHA2DS2-VASc = 0) (ver indicações de profilaxia 
antitrombótica).

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DE SANGRAmENTO

Em contrapartida ao benefício da prevenção de 
cardioembolia com a terapia antitrombótica, existe o 
risco de eventos hemorrágicos intrínseco a cada tipo 
de medicação e às características clínicas de cada 
paciente. Existem vários escores de risco de sangramento 
(ATRIA, HEMORR2HAGES, HAS-BLED). O mais simples 
e validado é o escore HAS-BLED10 (Hypertension, Abnormal 
Renal/LiverFunction, Stroke, Bleeding History or Predisposition, 
Labile INR, Elderly > 65 Years, Drugs/Alcohol), que atribui um 
ponto para cada característica acima e tem sido o mais utilizado 
e recomendado pelas últimas diretrizes internacionais. Neste 
escore, o risco de sangramentos maiores varia de 1% (0 ou 1 
ponto) até 12,5% (5 pontos), sendo considerado de alto risco 
quando apresenta pontuação ≥ 3.

O objetivo do uso de escores de risco de sangramento não 
é a contraindicação ao uso de anticoagulantes, mas sim orientar 
o médico para um controle mais rigoroso no acompanhamento 
dos pacientes de alto risco, atentar para fatores de risco modi-
ficáveis para sangramento (uso de anti-inflamatórios e outras 
drogas, álcool, hipertensão mal controlada, etc) e permitir a 
comparação entre o risco de AVE versus sangramento entre 
os diferentes anticoagulantes1,3. A maioria dos fatores de risco 
para AVE são os mesmos para sangramentos maiores, sendo 
que o risco de cardioembolismo geralmente excede o risco 
hemorrágico. Além disso, o risco de morte e sequelas graves 
do AVE cardioembólico são maiores que o de sangramentos 
maiores. Logo, a única situação em que o HAS-BLED poderia 
contraindicar o uso de anticoagulação é em pacientes com 
CHA2DS2-VASc = 0 e HAS-BLED de alto risco1,3.
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DROGAS ANTICOAGULANTES

Antagonistas da Vitamina K (AVK)
Não obstante sua grande eficácia em prevenir eventos 

embólicos em pacientes com FA11, o uso clínico da warfarina 
(antagonista da vitamina K) é muito dificultado por uma série 
de fatores.

A warfarina tem uma resposta imprevisível, com enorme 
variação entre diferentes pacientes, especialmente idosos. 
Estudos demonstram que a dose necessária para atingir níveis 
adequados de anticoagulação pode ser consideravelmente mais 
baixa com o avançar da idade. Um deles12 com 2305 pacientes 
tratados com o fármaco demonstrou que a dose necessária para 
esse fim decaiu 0,5 mg por década de vida. Outro estudo lon-
gitudinal13 demonstrou haver queda de 21% na dose necessária 
para a anticoagulação em um período de 15 anos. Garcia et al.14 
demonstraram que, além da idade, o gênero é importante na 
dose necessária da warfarina para a anticoagulação, sugerindo 
que a dose inicial para a anticoagulação em idosos pode ser 
exagerada, particularmente em mulheres.

Além desses fatores, é notória a interação da warfarina 
com alimentos variados15, o que faz com que sejam necessários 
cuidados adicionais com o uso do medicamento. Não 
bastasse isso, fatores genéticos interferem grandemente na 
necessidade de doses para a manutenção de níveis adequados 
de anticoagulação16.

Esses e outros fatores fazem com que o uso da warfarina 
para prevenir eventos embólicos em pacientes com FA seja 
muito aquém do recomendado17. Com isso, muitos pacientes 
em risco não são beneficiados com a anticoagulação necessária, 
e continuam em risco. Esse fato fez com que fossem buscados 
outros fármacos com características farmacodinâmicas e 
farmacocinéticas mais favoráveis, com eficácia e segurança 

Figura 1. Incidência de AVE para os diferentes fatores de risco do CHADS2 (A) e CHA2DS2-VASc (B). Adaptado de Olesen JB et al. 
BMJ. 2011;342:124-326.

pelo menos tão boas quanto a warfarina. Com base na cascata 
da coagulação, foram vislumbrados dois possíveis alvos para o 
desenvolvimento de novos anticoagulantes orais. Assim, foram 
fármacos que atuam como inibidores diretos da trombina (como 
a dabigatrana), ou no fator X ativado (como o rivaroxaban e o 
apixaban). Depois das fases iniciais de desenvolvimento, eles 
foram testados em grandes estudos clínicos em pacientes com 
FA, para comprovar sua eficácia e segurança em comparação 
com a warfarina.

Dabigatrana
O estudo Re-Ly18 envolveu 18.113 pacientes. Nele 

foram comparados os efeitos da dabigatrana com o esquema 
clássico de anticoagulação para pacientes com a FA. Foram 
testados dois esquemas posológicos, com doses de 110 mg 
ou 150 mg, em duas tomadas diárias, em comparação com a 
warfarina com as doses ajustadas de acordo com o RNI. Pela 
primeira vez, foi possível detectar um tratamento anticoagulante 
mais eficaz que a warfarina em pacientes com FA. A redução do 
desfecho final (acidente vascular cerebral ou embolia sistêmica) 
foi estatisticamente significativa com o uso de dabigatrana na 
dose de 150 mg, com mesma taxa de eventos hemorrágicos. Na 
dose de 110 mg, houve menos sangramento, embora não tenha 
havido melhor resultado na redução de eventos embólicos.

Rivaroxaban
Além da inibição direta da trombina, buscou-se atuar 

no fator X ativado da cascata de coagulação, pois com isso é 
possível inibir a ativação de grande quantidade de trombina, 
com uma ação teoricamente mais potente e eficaz. Com esse 
objetivo foram desenvolvidos novos fármacos, dentre os quais o 
rivaroxaban, que foi testado no estudo Rocket AF19. Nele foram 
randomizados de maneira duplo-cega 14.264 pacientes em 
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entre 2,0 e 3,0, e buscou avaliar se o novo fármaco era não 
inferior em comparação com a warfarina em termos de eficá-
cia. A análise hierárquica pré-especificada demonstrou que o 
apixaban não era apenas não inferior em relação à warfarina, 
mas realmente superior, reduzindo o risco de embolia vascu-
lar cerebral ou sistêmica em 21% e mais seguro, com risco 
de sangramento maior 31% menor. Além disso, foi possível 
demonstrar que o apixaban, em comparação com a Warfarina, 
também reduziu o risco de morte por qualquer causa em 11%.

APROvAÇõES PARA O USO DOS NOvOS 
ANTICOAGULANTES Em PACIENTES COm FA

Com base nos resultados do Re-Ly, a dabigatrana 
foi aprovada tanto pela Food and Drug Administration 
(FDA) norte-americana, como pela Agência Europeia de 
Medicamentos (EMA), e no Brasil pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) para a prevenção de AVC 
e embolia sistêmica em pacientes com fibrilação atrial. A 
indicação da EMA é para pacientes com FA não valvar com 
pelo menos um fator de risco, a saber: AVC prévio, ataque 
isquêmico transitório (AIT) ou embolia sistêmica; FEVE menor 
que 40%, insuficiência cardíaca sintomática; e idade ≥ 75 anos 
ou idade ≥ 65 anos com um dos seguintes fatores de risco 
adicionais: diabetes, doença arterial coronariana ou hipertensão. 
No Brasil, assim como na Europa, foram aprovadas as doses 
de 110 mg e 150 mg em duas tomadas diárias. O rivaroxaban 
também foi aprovado para prevenção do AVC em FA não 
valvular tanto pelo FDA, EMA e ANVISA, na dose de 20 mg 
em dose única diária (15 mg para pacientes com insuficiência 
renal). O apixaban ainda não ganhou a aprovação regulamentar 
da EMA, FDA ou ANVISA, mas foi incluído nas diretrizes 
europeias para o manejo de pacientes com FA11, já que é 
esperada sua aprovação dentro de pouco tempo.

USO CLíNICO DOS NOvOS ANTICOAGULANTES ORAIS 
Em PACIENTES COm FA

Inicialmente, é necessário dizer que não é possível 
estabelecer, na atualidade, uma comparação direta entre os 
novos anticoagulantes, já que os grandes estudos, em que 
pese suas semelhanças, tiveram desenhos distintos e avaliaram 
pacientes com diferenças clínicas significativas. Mesmo assim, 
é possível determinar semelhanças entre eles. Em primeiro 
lugar, com base nos estudos clínicos publicados nos últimos 
anos8-10, eles demonstraram não inferioridade em comparação 
com a warfarina, com maior segurança, diminuindo de forma 
consistente os casos de AVC hemorrágico.

Além disso, o início de ação e a duração dos efeitos 
anticoagulantes dos novos fármacos são semelhantes, e muito 
diferentes dos da warfarina. Se isso por um lado é uma van-
tagem, com maior rapidez no início da anticoagulação e na 
reversão para, por exemplo, um procedimento cirúrgico, traz um 
problema para o esquecimento da dose, já que nesses casos os 
pacientes podem ficar sem a proteção do efeito anticoagulante. 

Escore de risco CHA2DS2-VASc

Fator de risco Pontos

Congestive Heart Failure 
(Insuf. Cardíaca)

1

Hypertension (Hipetensão) 1

Age ≥ 75 (Idade ≥ 75 anos) 2

Diabetes mellitus 1

Stroke/TIA/thrombo-embolism 
(AVE/AIT/TE)

2

Vascular diease 
(doença vascular)

1

Age 65-74 (idade 65-74) 1

Sex category (female sex) 
(Sexo feminino)

1

Risco de AVE de acordo com a CHA2DS2-VASc

Pontos
Pacientes 
(n = 7329)

Risco 
(%/ano)

0 1 0

1 422 1,3

2 1230 2,2

3 1730 3,2

4 1718 4,0

5 1159 6,7

6 679 9,8

7 294 9,6

8 82 6,7

9 14 15,5

Tabela 1. Escore de risco CHA2DS2-VASc e taxa de AVE.

Modificado de European Heart Journal (2010) 31; 2369-429 
DOI:10.1093/eurheartj/ehq278

pacientes com FA não valvar e risco moderado a alto de AVC, 
para o tratamento com warfarina ou rivaroxaban na dose de 20 
mg, em dose única diária. Nesse estudo, o rivaroxaban foi não 
inferior à warfarina na prevenção de AVC ou embolia sistêmica, 
e não houve diferenças estatísticas nas taxas de sangramento 
maior ou clinicamente relevante, embora a hemorragia intra-
craniana ou fatal tenham ocorrido menos frequentemente no 
grupo Rivaroxaban.

Apixaban
Outro inibidor do fator X ativado que teve sua 

eficácia clínica avaliada por um grande estudo multicêntrico 
aleatorizado duplo-cego foi o apixaban. No estudo Aristotle20, 
um total de 18.201 pacientes com FA e pelo menos um fator 
de risco adicional para AVC foram avaliados, aleatoriamente 
designados para receber apixaban (na dose de 5 mg duas vezes 
por dia) ou warfarina, em doses ajustadas para manter o RNI 
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O uso dos novos anticoagulantes no período perioperatório é 
outra consideração importante. Dado o rápido início de ação 
desses medicamentos, usualmente não é necessário o uso de 
heparina de baixo peso molecular como ponte para a maior 
parte das intervenções. Após a cirurgia, o seu uso pode ser 
reiniciado logo após a obtenção de hemostasia eficaz. O efeito 
dos novos anticoagulantes ocorre dentro de poucas horas após 
a primeira dose.

As doses fixas também, sem dúvida, são uma van-
tagem, facilitando a prescrição. Nesse item, a dabigatrana 
tem uma característica que difere dos outros, uma vez que as 
duas doses disponíveis possibilitam a escolha entre um efeito 
anticoagulante mais marcante, com sangramento semelhante 
ao da warfarina (que foi demonstrado com a dose de 150 mg 
duas vezes ao dia), ou a mesma eficácia anticoagulante, com 
menor sangramento (conseguido com a dose de 110 mg duas 
vezes ao dia).

A pequena interação entre os novos anticoagulantes 
e outros medicamentos ou alimentos é, sem dúvida, uma 
das diferenças mais significativas com relação à warfarina, 
já que essa característica torna o seu uso muito complexo e 
potencialmente arriscado.

Existe alguma controvérsia sobre necessidade de 
monitorização do nível de anticoagulação. Se, por um lado, 
com os novos medicamentos o paciente não necessita fazer 
com frequência exames para avaliar o estado da coagulação 
(fato que traz transtornos, com gasto de tempo e de dinheiro), 
a perda do controle traz consigo a ansiedade da saber se, de 
fato, o paciente está anticoagulado. Entretanto, a maioria das 
pessoas enxerga nessa comodidade uma vantagem adicional 
dos novos anticoagulantes.

O custo atual dos medicamentos, por um lado, pode 
dificultar o seu emprego em larga escala, principalmente no 
nosso meio. No entanto, para fazer uma comparação justa, é 
necessário colocar na balança os custos relacionados com o uso 
da warfarina (gasto de tempo e de dinheiro e dias de trabalho 
perdidos para a monitorização do RNI ou para o tratamento de 
complicações do seu uso), o que faz com que já tenham sido 
publicadas análises de custo-efetividade em favor dos novos 
tratamentos21,22.

Ainda há preocupações sobre a aplicabilidade dos dados 
dos novos anticoagulantes para pacientes muito idosos. Essa 
população, que também tem restrições para o uso da warfarina, 
costuma ter múltiplas comorbidades, usar vários medicamentos 
diferentes e tem questões de dificuldade de aderência aos 
tratamentos propostos. Finalmente, pacientes com insuficiência 
renal grave foram excluídos dos ensaios e, especificamente, a 
dabigatrana tem uma taxa de excreção renal significativa, o 
que pode limitar o seu uso em pacientes nessa situação. É bom 
lembrar, também, que a monitorização da evolução da função 
renal dos pacientes é recomendável, uma vez que pode haver 
variações significativas com o passar do tempo. No entanto, 
não se deve esquecer que o uso da warfarina nessas condições 
também costuma ser muito difícil.

Na ausência de dados robustos, em pacientes com 
FA que apresentam um evento coronariano agudo ou que 
necessitam de intervenção coronária percutânea com o implante 
de stents, podemos nos orientar pelas recomendações com 
base no consenso entre especialistas sobre o manejo de tais 
pacientes23. Assim, geralmente um período de terapia tripla é 
necessária (anticoagulante associado à aspirina e clopidogrel), 
seguindo-se da combinação de um antiplaquetário isolado e, 
depois de um ano, em pacientes estáveis parece ser seguro 
administrar apenas o anticoagulante.

Finalmente, a atual falta de um antídoto que reverta 
a ação anticoagulante dos novos fármacos é sempre citada 
como um fato preocupante. Nesse sentido, é bom lembrar que 
a reversão dos efeitos anticoagulantes da warfarina também 
não é imediata, e que o risco de sangramento e o manejo da 
hemorragia durante o seu uso não é desprezível. No entanto, 
sabemos que estão sendo pesquisados novos tratamentos para 
o controle mais adequado dessa situação às vezes catastrófica 
com os novos anticoagulantes.

Não se sabe, atualmente, como será o comportamento 
dos novos anticoagulantes no “mundo real”: será que eles vão 
se comportar como foi documentado nos ensaios clínicos? 
Só o tempo dirá, mas de fato eles vieram facilitar o uso de 
anticoagulantes nos pacientes com FA não valvar em risco 
para eventos embólicos.

INDICAÇõES PARA PROFILAxIA DE TROmBOEmBOLISmO 
NA FA

Para pacientes com FA de etiologia valvar, há um 
aumento de 17,5 vezes no risco de eventos cardioembólicos4, 
o que justifica o uso de anticoagulantes nesta população 
(Classe I). O único anticoagulante atualmente recomendado 
para este tipo de profilaxia são os antagonistas da vitamina K, 
extensamente estudados nesta população.

Nos pacientes com FA não valvar, a indicação de anti-
coagulação depende da pontuação nos escores acima citados. A 
Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) recomenda adoção 
do CHA2DS2-VASc para avaliação do rico de cardioembolia 
(Classe Ia).

Na Diretriz de 20121, a ESC recomenda como classe 
IA o uso de anticoagulação oral em todos os pacientes 
com FA, com exceção daqueles pacientes em baixo risco 
(CHA2DS2-VASc = 0 ou I, cuja pontuação tenha sido devido 
ao sexo feminino), ou seja, paciente com FA solitária e com 
menos de 65 anos (independentemente do sexo).

Nos pacientes com CHA2DS2-VASc = 0 com baixo 
risco, recomenda-se como classe I a não prescrição de agentes 
antitrombóticos. Em mulheres com CHA2DS2-VASc = 1, cujo 
único fator de risco seja o sexo feminino, a não utilização de 
fármacos antitrombóticos deve ser considerada (Classe IIa).

Para os pacientes com CHA2DS2-VASc = 1, o uso 
de anticoagulantes como antagonistas da vitamina K (AVK) 
ou novos anticoagulantes orais (dabigatrana, rivaroxaban, 
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apixaban) deve ser considerado, levando-se em conta o risco 
de sangramento e a preferência do paciente (Classe IIa).

Em pacientes com CHA2DS2-VASc ≥ 2, o uso de 
anticoagulantes é recomendado (antagonistas da vitamina 
K ou novos anticoagulantes), a não ser que exista alguma 
contraindicação (Classe I).

O uso de antiagregantes plaquetários deve ser conside-
rado (Classe IIa) nos pacientes com indicação de uso de antico-
agulantes orais e que se recusam a usá-los. Neste caso, deve-se 
considerar a associação de AAS 75-100 mg com clopidogrel 
75 mg, que é mais efetiva que a monoterapia com AAS 75-325 
mg, devendo-se sempre levar em conta o risco de sangramento.

A Figura 2 demonstra o algoritmo para escolha de 
terapia antitrombótica adotada pela Sociedade Européia de 
Cardiologia na última atualização de suas diretrizes em 2012.

ANTICOAGULAÇÃO NA CARDIOvERSÃO

Cardioversão (elétrica ou farmacológica) pode ser rea-
lizada de maneira segura após 3-4 semanas de anticoagulação 
com AVK com nível adequado (INR entre 2-3) ou uso de 
dabigatrana, devendo ser mantida por um período mínimo 
de 4 semanas após a cardioversão1. O risco é o mesmo para 
cardioversão realizada de maneira convencional ou orien-
tada pelo ecocardiograma transesofágico. Quando a droga 
escolhida é a dabigatrana, deve-se atentar para rígida aderência 
ao tratamento, pois não existe maneira de checar o nível de 

Figura 2. Escolha de terapia antitrombótica. Modificado de European 
Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/ehs253. Linhas sólidas: Melhor 
opção; Linhas tracejadas: Melhor alternativa; AVK: Antagonista da 
Vitamina K.

anticoagulação, como ocorre com os AVK(s). A decisão de 
prolongar a anticoagulação além das 4 semanas vai depender 
dos fatores de risco para AVE. Não existem dados publicados 
em cardioversão com apixabana e rivaroxabana.

ANTICOAGULAÇÃO NA ABLAÇÃO DE FA
Assim como acontece após a cardioversão elétrica, 

o átrio esquerdo permanece atordoado após ablação de FA, 
favorecendo a formação de trombos. As recomendações a 
seguir para anticoagulação na ablação de FA foram retiradas 
de um Consenso para Ablação cirúrgica e por cateter de FA24, 
realizado por três sociedades europeias (HRS, EHRA, ECAS).

Em pacientes em ritmo de FA há mais de 48 horas ou 
de início incerto, anticoagulação plena por 3 semanas ou a 
realização de ecocardiograma transesofágico antes do proce-
dimento deve ser realizado.

Warfarina é uma opção para a anticoagulação 
pré-procedimento, podendo ser interrompida alguns dias antes 
e ser feita ponte com heparina (baixo peso molecular ou não fra-
cionada) antes e após o procedimento até o INR estar adequado. 
Outra opção é fazer o procedimento sem interromper o uso de 
warfarina, estratégia cada vez mais utilizada.

O uso dos novos anticoagulantes orais (dabigatrana, api-
xaban, rivaroxaban) é outra estratégia cada vez mais utilizada, 
porém a experiência clínica com tais medicações ainda é limitada.

No pós-operatório, ponte com heparina pode ser 
realizada nos pacientes que interromperam o uso da warfarina 
até que o nível de INR esteja adequado. Nos pacientes em que 
não foi interrompido o uso da warfarina, o uso de anticoagulante 
parenteral não se faz necessário desde que o INR esteja entre 
2 e 3. Outra opção é a utilização dos novos anticoagulantes orais 
após o procedimento. A anticoagulação deve ser mantida por 
um período mínimo de 2 meses após o procedimento, sendo 
que sua manutenção por período maior deve ser considerado 
de acordo com os fatores de risco para cardioembolia de cada 
paciente.
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VOCÊ ACHA QUE É POSSÍVEL JOGAR GOLFE COM ESSA BOLA?

CLARO QUE NÃO! SEM O EQUIPAMENTO CORRETO, VOCÊ 
NÃO CONSEGUE FAZER QUASE NADA, INCLUSIVE COMBATER O COLESTEROL.

BREVE LANÇAMENTO DA LIBBS.
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As taquicardias supraventiculares são comuns na prática clí-
nica e, apesar de raramente levarem a morte, são motivos de 
visitas frequentes a pronto-socorros, piora da qualidade de vida 
e elevados custos ao sistema de saúde. O tratamento medica-
mentoso, apesar de amplamente empregado, tem demonstrado 
eficácia limitada e seu uso a longo prazo encontra-se associado 
ao desenvolvimento de efeitos colaterais. O conhecimento dos 
mecanismos destas arritmias favoreceram o desenvolvimento 
de técnicas e tecnologias intervencionistas seguras e altamente 
eficazes no controle e na cura destas doenças. Vários estudos 
têm demonstrado o custo-efetividade, bem como a superior 
eficácia da ablação nas taquicardias paroxísticas supraven-
triculares e no flutter atrial quando comparada ao tratamento 
medicamentoso. Apesar de ainda não ser possível a cura da 
fibrilação atrial por meio da ablação, esta ferramenta tem se 
mostrado superior ao tratamento farmacológico no controle 
dos sintomas e nos casos paroxísticos, evidências apontam 
que a ablação é capaz de retardar a progressão da doença. A 
despeito deste conhecimento, algumas evidências apontam 
que, no Brasil, este recurso vem sendo subaproveitado. Este 
trabalho tem como objetivo revisar as indicações de ablação 
das arritmias supraventriculares, bem como fornecer noções 
técnicas destas ferramentas terapêuticas.
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Supraventicular tachycardias are common in clinical practice 

and rarely lead to sudden death but are a frequent reason for 

visits to emergency rooms, poor quality of life and high costs 

to the health system. Drug treatment has shown limited efficacy 

and its long-term use is associated with side effects. Knowledge 

of the mechanisms related to these arrhythmias favored the 

development of safe and highly effective interventional 

technologies in the control and cure of these diseases. Several 

studies have demonstrated the cost-effectiveness as well as 

the superior efficacy of catheter ablation in the treatment of 

paroxysmal supraventricular tachycardia and atrial flutter when 

compared to medical therapy. Although results of catheter 

ablation of atrial fibrilation are modest, they are superior to 

pharmacological for symptoms control. This paper reviews the 

indications for ablation of supraventricular arrhythmias as well 

as provides technical notions regarding these therapeutic tools 

still under utilized in Brazil.
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INTERvENTIONAL CARDIOLOGy IN SUPRAvENTRICULAR 
ARRhyThmIAS

Descriptors: atrial fibrillation, atrial flutter, catheter ablation, 
supraventricular, tachycardia.

Descritores: ablação por cateter, fibrilação atrial, flutter atrial, 
taquicardia supraventricular.
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O conhecimento dos mecanismos envolvidos no desen-
cadeamento e manutenção das taquicardias supraven-
triculares tem permitido a elaboração de estratégias 

intervencionistas terapêuticas com elevadas taxas de cura. A 
ablação tem sem mostrado superior ao uso de medicações no 
controle e na cura de determinadas arritmias supraventriculares. 
A despeito de todo avanço tecnológico, existem evidências 
de que esta ferramenta vem sendo subaproveitada no Brasil.

As taquicardias supraventriculares são definidas como 
aquelas que se originam em tecido supraventricular ou que 
necessitam de parte do átrio para seu início e manutenção1. Do 
ponto de vista fisiopatológico, a reentrada constitui-se no meca-
nismo responsável pela maioria destas arritmias. Clinicamente, 
podem se apresentar de forma paroxística ou incessante2, 
geralmente manifestando padrão repetitivo de ocorrência, 
motivos de visitas frequentes a serviços de emergência3, piora 
na qualidade de vida, absenteísmo no trabalho e custos para o 
sistema de saúde.

As taquicardias supraventriculares são responsáveis 
por produzir uma vasta gama de sintomas que incluem palpi-
tações, síncope, pré-síncope dispneia, sensação de “pulsações” 
na região cervical, desconforto torácico e ansiedade1. Mais 
raramente, a morte súbita, por fibrilação ou flutter atriais em 
portadores da síndrome de Wolff-Parkinson-White pode ser 
a primeira manifestação. O registro do traçado por meio de 
eletrocardiograma, holter, teste ergométrico ou monitores de 
eventos constitui-se na pedra angular da investigação. Nos 
casos em que a epidemiologia e o quadro clínico forem suges-
tivos, e uma terapêutica intervencionista estiver programada, 
um estudo eletrofisiológico (seguido por ablação) constitui-se 
em ferramenta útil no processo investigativo e de tratamento.

TAqUICARDIAS PAROxíSTICAS SUPRAvENTRICULARES

Diretrizes nacionais e internacionais apontam a ablação 
por radiofrequência como tratamento de primeira linha para 
os indivíduos com reentradas nodal ou atrioventricular3,4. 
Registros e meta-análises têm provado a segurança e eficácia 
do método, com taxas de sucesso imediato superiores a 93% 
e complicações significativas variando entre 0,3% e 4%5-7. 
Apesar deste respaldo, a ablação como tratamento primário 
das taquicardias paroxísticas supraventriculares vem sendo 
subindicada no Brasil8.

A morte súbita pode ser a primeira manifestação de 
uma via acessória em pacientes previamente assintomáticos7 
e apresenta incidência de 4,5/1.000 pacientes/ano5. Estudos 
apontam a existência de quatro fatores de risco para desen-
volvimento de fibrilação ventricular nos portadores de vias 
acessórias: 1) sexo masculino, 2) história prévia de arritmias 
supraventriculares (especialmente fibrilação atrial), 3) resposta 
ventricular elevada durante fibrilação atrial por conta de período 
refratário anterógrado curto da via acessória e 4) múltiplas vias 
acessórias9,10. Fatores de baixo risco para desenvolvimento de 
morte súbita, como pré-excitação intermitente ou perda súbita 
durante teste ergométrico, bloqueio de condução anterógrada 

após administração de drogas (ex: ajmalina ou procainamida) e 
período refratário anterógrado prolongado avaliado pelo estudo 
eletrofisiológico9, devem ser ponderados na decisão terapêu-
tica. A ablação da via acessória nos pacientes assintomáticos, 
portanto, deve ser fundamentada no desejo do paciente, caracte-
rísticas eletrofisiológicas e localização da via acessória e o bom 
senso clínico apoiado pela propedêutica invasiva ou não invasiva.

A ablação da maioria das taquicardias supraventriculares 
pode ser realizada sob sedação consciente e anestesia local, ge-
ralmente empregando-se auxílio fluoroscópico e mapeamento 
endocavitário. O procedimento pode ser realizado com o auxílio 
de dois ou três cateteres empregados para identificação de re-
giões anatomicamente estratégicas, assim como a sequência de 
ativação elétrica do coração.

Ablação da taquicardia por reentrada nodal
O objetivo da ablação na reentrada nodal consiste em 

se eliminar ou modificar a via lenta a ponto de torná-la incapaz 
de fechar um circuito de reentrada, empregando-se uma fonte 
de energia, geralmente a radiofrequência. O mapeamento da 
via lenta é realizado por varredura com o cateter de ablação na 
região anterior ao óstio do seio coronário, posterior à válvula 
tricúspide, no septo interatrial baixo (Figura 1). Alguns ope-
radores advogam a colocação de um cateter no feixe de His 
para incrementar a segurança do procedimento ao facilitar 
sua identificação anatômica, evitando lesões indesejadas. 
A indução de um ritmo juncional durante a aplicação de 
radiofrequência é um preditor simples e seguro do sucesso do 
procedimento. O paciente geralmente recebe alta hospitalar 
nas 24h subsequentes.

Ablação das vias acessórias
Na ablação das vias anômalas, a meta consiste na 

eliminação da via acessória, o que pode ser observado durante 
a aplicação de radiofrequência (ou outra fonte de energia) em 
ritmo sinusal nos casos de pré-excitação (Figuras 2 e 3). Nestes 
casos, há desaparecimento da onda delta, normalização do 

Figura 1. A: Posicionamento dos cateteres durante ablação da via lenta 
(reentrada nodal) visto em oblíqua anterior esquerda: um cateter de 10 
polos (decapolar - seta azul) é posicionado no seio coronário e outro de 
quatro polos (quadripolar - seta vermelha) posicionado sobre o feixe 
de His; B: Eletrograma atrial fracionado compatível com atividade 
elétrica de via lenta no momento em que o cateter de ablação (seta 
amarela) encontra-se na região da via lenta (polo distal do cateter de 
ablação - círculo amarelo). Durante aplicação de radiofrequência o 
ritmo muda de sinusal (dois primeiros batimentos - linha azul) para 
juncional (restante dos batimentos - linha vermelha); C: Seta indicando 
potencial atrial fracionado compatível com via lenta.
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intervalo PR e surgimento do primeiro vetor de ativação septal 
no eletrocardiograma de superfície. O mapeamento é realizado 
com o cateter de ablação posicionado no anel atrioventricular 
da câmara de interesse definida pelo eletrocardiograma de 
superfície nos casos pré-excitados ou pelo vetor de despo-
larização atrial durante taquicardia ortodrômica. Em ritmo 
sinusal, realiza-se mapeamento, sobre o anel atrioventricular, 
do eletrograma ventricular mais precoce em relação ao QRS 
de superfície.

FLUTTER ATRIAL

O flutter atrial constitui-se em grupo heterogêneo de 
arritmias caracterizado por uma macroreentrada ao redor de 
uma área de bloqueio anatômico ou funcional2. Ele pode ser 
classificado, segundo a sua fisiopatologia, em dois grandes 
grupos: os dependentes do istmo cavo-tricúspide (Figura 4) 
e os não dependentes do istmo cavo-tricúspide. Os primeiros, 
também chamados de típicos, podem ser divididos em dois 
subtipos3:

Figura 2. A: Quebra da pré-excitação anterógrada através de uma 
via póstero-septal direita 3s após aplicação de radiofrequência no 
anel tricúspide. Observar o desaparecimento da onda delta no ele-
trocardiograma de superfície, o afastamento dos eletrogramas atrial 
e ventricular no cateter de ablação (ABLd), bem como o surgimento 
do eletrograma de His no cateter quadripolar (Hisd), sinalizando a 
interrupção da condução através da via acessória e despolarização 
ventricular através do sistema His-Purkinje (setas); B: Detalhe do 
afastamento dos eletrogramas atrial e ventricular durante aplicação 
de radiofrequência implicando em eliminação da condução pela via 
acessória.

Figura 3. A: Imagem fluoroscópica da ablação de uma via acessória 
ântero-lateral esquerda utilizando técnica transeptal; B: À esquerda, 
eletrocardiograma de superfície pré-ablação compatível com a via 
ântero-lateral esquerda. À direita, notar a normalização do intervalo 
PR, dos vetores de despolarização ventriculares bem como a perda da 
onda delta após sucesso da ablação da via acessória.

Anti-horário: quando o estímulo circula dentro de um 
circuito que envolve a parede lateral do átrio direito, anel 
tricúspide, septo interatrial e o teto do átrio direito. O estímulo 
circula em sentido anti-horário (observado o coração pelo ápice).

Horário ou reverso: quando o estímulo circula dentro do 
circuito descrito acima no sentido horário (observado o coração 
pelo ápice).

Quando a reentrada ocorre em circuito diferente do típico, 
classifica-se o flutter atrial como atípico. Ele pode se localizar tan-
to no átrio direito quanto no esquerdo e ser secundário a cicatrizes 
cirúrgicas ou ablações prévias (classicamente fibrilação atrial). 
Mais raramente, o flutter atípico pode ocorrer em pacientes sem 
história de intervenções cardíacas prévias11.

Diferentemente da fibrilação atrial, o bloqueio AV no 
flutter é mais difícil de se obter, não sendo rara a necessidade de 
múltiplas classes de drogas para se alcançar o resultado deseja-
do12,13. Diante da baixa eficácia do tratamento medicamentoso em 
reverter ou manter portadores de flutter atrial em ritmo sinusal, 
assim como controlar a resposta ventricular, a ablação deve ser 
considerada precocemente nestes indivíduos.

A maioria das diretrizes nacionais e internacionais reco-
mendam a ablação por radiofrequência como primeira opção nos 
pacientes em que não se identificou causa reversível do flutter 
tipico3,14 e naqueles que o desenvolvem após início de droga 
antiarrítmica para controle da fibrilação atrial. As indicações de 
ablação do flutter típico encontram-se assinaladas na Tabela 13.

A ablação é simples, eficaz, segura e com baixos índices 
de complicações13 realizada também sob sedação consciente e 
anestesia local. O objetivo principal é o bloqueio do istmo do 
circuito envolvido por meio de aplicação de radiofrequência 
(Figuras 5 e 6). Alguns autores relatam taxas de sucesso imediato 
de 99% em se bloquear do ístmico cavo-tricúspide e de 97% em 
se prevenir recorrências a longo prazo15.

Figura 4. A: Representação esquemática do circuito do típico 
anti-horário: o impulso circula do septo, passando pelo istmo 
cavo-tricúspide e pela parede lateral do átrio direito. A crista terminalis 
(CT), o óstio do seio coronário (SC) e a saliência de Eustáquio 
(SE) atuam como barreiras funcionais a propagação do impulso, 
permitindo a reentrada; B: Corte sagital do átrio e ventrículo direitos 
com linha vermelha ilustrando confecção de linha de ablação do istmo 
cavo-tricúspide; VCS: Veia cava superior; VCI: Veia cava inferior; 
VT: Válvula tricúspide.
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Tabela 1. Recomendações da ablação por cateter no 
flutter atrial.

Cenário clínico Recomendação

Primeiro episódio de flutter 
atrial bem tolerado

• Ablação por cateter
• Cardioversão apenas

Flutter atrial recorrente e bem 
tolerado

• Ablação por cateter
• Controle do ritmo 

com drogas

Episódios recorrentes de 
flutter atrial mal tolerado

• Ablação por cateter

Flutter atrial que surge após 
uso de drogas da classe IC ou 
amiodarona empregadas para 

tratamento da FA

• Suspender a droga 
antiarrítmica

• Ablação por cateter

Flutter atrial atípico após 
falha de antiarrítmico

• Ablação por cateter

TAqUICARDIA SINUSAL INAPROPRIADA

Arritmia não paroxística caracterizada por uma frequência 
cardíaca acima de 100 bpm durante o dia ou uma media acima 
de 90 bpm no holter de 24h em que as ondas P apresentam 
morfologia e eixo similares às sinusais em ECG de 12 deriva-
ções16. O diagnóstico diferencial com a reentrada sino atrial e 
a taquicardia de crista terminalis pode ser desafiador16,17. Sua 
fisiopatogenia ainda não foi esclarecida, apesar de aumento do 
tônus e da sensibilidade dos receptores simpáticos, redução 
do tônus parassimpático e neuropatia autonômica terem sido 
aventados como possíveis mecanismos18.

No estudo eletrofisiológico, caracteriza-se por ati-
vação crânio-caudal e da direita para a esquerda, sendo a 
região mais precoce localizada nas imediações do nó sinusal. 
Classicamente, o tratamento da taquicardia sinusal inapro-
priada baseia-se na administração de betabloqueadores, blo-
queadores dos canais de cálcio e, menos frequentemente, a 
amiodarona3,17,19,20. Recentemente, a ivabradina tem se mostrado 
uma boa ferramenta no controle dos sintomas relacionados a 
esta arritmia20,21.

O uso da ablação por radiofrequência no tratamento 
da taquicardia sinusal inapropriada deve ser muito criterioso. 
Apesar do elevado sucesso imediato obtido com a técnica 
(taxas de 76% a 100%), pode haver persistência da maioria dos 
sintomas cardíacos e extracardíacos, a despeito de redução da 
frequência cardíaca, favorecendo a hipótese de uma patogênese 
extracardíaca. A ablação, especialmente com o auxílio de 
mapeamento eletroanatômico (Figura 7)22, oferece algum 
benefício aos indivíduos com poucos sintomas extracardíacos 
e frequência cardíaca elevada18, sendo necessário o implante de 
marca-passo atrial em pequeno percentual dos casos.

TAqUICARDIA ATRIAL FOCAL

Em 63% dos casos, o foco localiza-se no átrio direito, 
sendo a crista terminalis, o anel tricúspide e a região perinodal 
os locais mais comuns. No átrio esquerdo, os focos de 
automatismo são encontrados com maior frequência nas veias 
pulmonares (especialmente as superiores), no anel mitral, na 
musculatura do seio coronário e no apêndice atrial17.

Figura 5. A: Interrupção de um flutter atrial típico durante aplicação 
de radiofrequência no istmo cavo-tricúspide (seta); B: Bloqueio do 
istmo cavo-tricúspide no sentido horário durante aplicação de radio-
frequência e estimulação do seio coronário proximal. Os eletrodos 
do cateter duodecapolar (H1-20) encontram-se dispostos ao redor 
do anel tricúspide e os eletrodos SCp - SCd no seio coronário do 
septo interatrial para a parede lateral do átrio esquerdo. A sequência 
de ativação observada no cateter duodecapolar nos dois primeiros 
batimentos sinaliza a existência de duas frentes de onda, uma pas-
sando pelo istmo cavo-tricúspide e outra pela região anterior do 
anel, que colidem próximo à parede lateral do átrio direito (H56). 
Nos dois últimos batimentos, observa-se apenas uma frente de onda 
que percorre o anel no sentido anti-horário, sinalizando o bloqueio 
horário do istmo (setas).

Figura 6. Imagem fluoroscópica em oblíqua anterior direita com 
os cateteres duodecapolar sobre o anel tricúspide, decapolar no seio 
coronário e cateter de ablação sobre o istmo cavo-tricúspide.
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O tratamento medicamentoso a longo prazo das 
taquicardias atriais focais é frustrante, especialmente nos casos 
incessantes17. Betabloqueadores e bloqueadores dos canais de 
cálcio são considerados drogas de primeira linha, não sendo 
incomum a necessidade de mais que uma droga para controle da 
arritmia3,17. Antiarrítmicos das classes I e III são consideradas 
drogas de segunda linha, e a amiodarona é evitada ao máximo 
por conta de seus efeitos extracardíacos a longo prazo12,23.

Os casos refratários ao tratamento medicamento-
so devem ser submetidos à ablação por radiofrequência, 
cuja taxa de sucesso imediato varia entre 60% e 98% e as 
recorrências entre 5% e 20%17. O objetivo da ablação nas 
taquicardias atriais focais consiste em se destruir o tecido 
que abriga o foco automático, o que é obtido mapeando-se o 
eletrograma intracavitário mais precoce em relação à onda P 
de superfície. Quando o local ideal é encontrado, a aplicação 
da radiofrequência é seguida pela interrupção da taquicardia 
(Figura 8), podendo-se observar períodos de aceleração 
(automaticidade do foco). A construção de mapas de ativação 
utilizando mapeamento eletroanatômico pode facilitar a 
identificação dos locais adequados para a aplicação dos pulsos 
de energia.

TAqUICARDIA ATRIAL mULTIFOCAL

A gênese destas arritmias encontra-se relacionada à 
atividade deflagrada, desencadeada pelo aumento dos níveis 
intracelulares de cálcio causada por hipocalemia, hipoxemia, 
acidemia e estados hiperadrenérgicos17. Do ponto de vista ele-
trocardiográfico, caracteriza-se pela presença de três ou mais 
morfologias de onda P com frequências de disparo diferentes3.

O tratamento destas arritmias deve ser direcionado ao 
fator precipitante subjacente. A infusão de sulfato de magnésio 
pode ser utilizada para supressão das ectopias e bloqueadores 
dos canais de cálcio (especialmente o verapamil) podem 
proporcionar algum benefício17. Amiodarona, flecainida e 

propafenona podem ser úteis e, apesar de os betabloqueadores 
também proporcionarem algum grau de supressão, o seu uso é 
limitado pela possibilidade de exacerbar a doença pulmonar17. 
Para esta arritmia, não há espaço para ablação.

TAqUICARDIA jUNCIONAL FOCAL

Como a maioria dos pacientes acometidos por esta 
arritmia apresentam insuficiência cardíaca descompensada, 
o uso de drogas destinadas a otimizar a hemodinâmica deve 
fazer parte do tratamento. Apesar de a estimulação atrial pro-
mover sincronia atrioventricular por overdrive da taquicardia, 
a técnica não corrige o problema. Até o presente momento, 
não existem drogas eficazes na conversão para o ritmo 
sinusal, apesar de betabloqueadores, flecainida, propafenona, 
procainamida, fenitoína, quinidina e sotalol proporcionarem 
algum grau de supressão das ectopias17. Como a resposta ao 
tratamento medicamentoso é ruim, a ablação passa a ser uma 
opção interessante nestes casos. O objetivo principal consiste 
em se ablacionar o foco arrítmico e manter a condução atrio-
ventricular. Quando isso não for possível, pode-se ablacionar a 
junção atrioventricular e implantar um marcapasso definitivo.

FIBRILAÇÃO ATRIAL

Um longo debate entre controle de ritmo e frequência 
cardíaca vem se realizando ao longo dos anos. Apesar do 
conhecimento de que pacientes em ritmo sinusal apresentam 
melhor prognóstico que aqueles em fibrilação atrial, a 
manutenção do ritmo utilizando as drogas antiarrítmicas 
disponíveis atualmente não tem demonstrado incremento 
nas taxas de sobrevida nos grandes estudos23-27. As hipóteses 
aventadas para explicar este fenômeno recaem principalmente 

Figura 7. A: Mapa eletroanatômico mostrando múltiplos focos de 
ativação mais precoce, até que um mapeamento mais detalhado com 
cateter circular duodecapolar posicionado na cava superior (seta 
cheia) e cateter decapolar posicionado na parede posterior do átrio 
direito (seta tracejada) permitiu a identificação do foco na saliência 
arqueada; B: Projeções dos cateteres em oblíqua anterior esquerda e 
oblíqua anterior direita à fluoroscopia, respectivamente. (Adaptado de: 
Killu AM, Syed FF, Wu P, Asirvatham SJ. Refractory inappropriate 
tachycardia successfully treated with radiofrequency ablation at the 
arcuate ridge. Heart Rhythm 2012;9:1324-7).

Figura 8. Interrupção da taquicardia atrial focal localizada na 
região póstero-lateral do anel tricúspide durante aplicação de 
radiofrequência. Os primeiros quatro batimentos representam 
despolarização do foco automático, ao passo que os três 
últimos representam ativação sinusal. Traçado demonstrado 
em 100 mm/s.
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sobre a baixa eficácia e elevada taxa de complicações associadas 
ao uso destas medicações28. Considerando-se estas evidências, 
diretrizes recentes colocam como aceitável o controle da 
frequência como tratamento inicial da fibrilação atrial29, o que 
foi constatado em 79% de uma população avaliada em centro 
terciário brasileiro30.

Desta forma, tratamentos não medicamentosos, como a 
ablação, vêm sendo empregados com resultados animadores. 
O racional da ablação na fibrilação atrial reside no controle dos 
seus gatilhos originados de feixes musculares situados na junção 
das veias pulmonares com o átrio esquerdo. Os estudos tem 
demonstrado que, na maioria dos casos, o isolamento das veias 
pulmonares é satisfatório no controle dos sintomas, devendo ser 
este o objetivo da ablação31. Em análise retrospectiva recente com 
acompanhamento médio de 27 meses, o isolamento das veias pul-
monares em portadores de fibrilação atrial paroxística mostrou-se 
superior ao controle medicamentoso do ritmo (coorte histórica), 
em evitar progressão para a forma persistente32.

A indicação de isolamento por cateter das veias 
pulmonares foram revistas recentemente e são resumidas na 
Tabela 2. Apesar de a ablação não eliminar a FA, estudos têm 
mostrado que ela é superior ao tratamento medicamentoso no 
controle dos sintomas, tanto em pacientes refratários à terapia 
medicamentosa, quanto nos virgens de tratamento, com sucesso 
de 70%-80% dos pacientes33,34. Diante das evidências e, apesar 
de um registro europeu de 5 anos ter demonstrado que o 
procedimento é seguro35, a indicação da ablação na FA deve ser 
baseada na sintomatologia e na preferência do paciente. Algu-
mas das complicações imediatas relacionadas ao procedimento, 
como o acidente vascular cerebral, tamponamento cardíaco e, 
mais raramente, morte, devem ser pesadas antes de sua indi-
cação. Complicações mais tardias, como reconexão das veias 
pulmonares e taquicardias atriais macroreentrantes decorrentes 
de bloqueios incompletos das linhas, podem ocorrer em 5% a 
25% dos casos36.

Tabela 2. Resumo das indicações para ablação por cateter na FA.

Indicação
Grau de 

recomendação
Nível de 
evidência

FA sintomática refratária ou intolerante a antiarrítmicos das classes 1 ou 3.

Paroxística: ablação recomendada. I A

Persistente: ablação é razoável. IIa B

Persistente prolongada: ablação pode ser considerada. IIb B

Tratamento primário, antes de se iniciar antiarrítmicos das classes 1 ou 3.

Paroxística: ablação é razoável IIa B

Persistente: ablação pode ser considerada IIb C

Persistente prolongada: ablação pode ser considerada IIb C
Adaptado de: Calkins H, Kuck KH, Cappato R, Brugada J, Camm AJ, Chen S-A, et al. 2012 HRS/EHRA/ECAS expert consensus statement 
on catheter and surgical ablation of atrial fibrillation: recommendations for patient selection, procedural techniques, patient management 
and follow-up, definitions, endpoints, and research trial design. Heart rhythm. 2012;9(4):632-96.e21.

A técnica utilizada para isolamento das veias pulmonares 
pode sofrer algumas variações entre os centros e envolve, na 
maioria dos casos, a realização de duas punções transeptais 
para se obter acesso ao átrio esquerdo através da cavidade 
direita. Nestes procedimentos, a utilização de ecocardiograma 
intracavitário fornece visualização direta do forame oval, septo 
e estruturas circunjacentes de modo a proporcionar maior 
segurança (Figura 9). O ecocardiograma intracardíaco ainda 
permite a visualização das veias pulmonares em tempo real, 
bem como os seus fluxos e relação de contato com os cateteres 
utilizados durante a ablação (Figura 9). Esta ferramenta 
consiste em sonda posicionada no átrio direito através de 
punção realizada na veia femoral.

O sistema de mapeamento eletroanatômico, além de 
permitir navegação do átrio esquerdo por meio de imagens 
virtuais construídas a partir de informações obtidas da câmara 
de interesse sem o uso de radiação, permite a confecção de 
lesões programadas (Figura 10). A elaboração de mapas de 
voltagem a partir destas ferramentas facilita a identificação 
de “gaps” em linhas de lesões confeccionadas previamente.

Do ponto de vista eletrofisiológico, o objetivo final 
da ablação em portadores de fibrilação atrial consiste no 

Figura 9. A: Imagem de ecocardiograma intracardíaco mostrando 
o átrio esquerdo, a fossa oval (FO) e as veias pulmonares superior e 
inferior esquerdas (VPSE e VPSD respectivamente); B: Imagem de 
ecocardiograma intracardíaco com cateter circular multipolar posi-
cionado sobre a veia pulmonar inferior direita; C: Agulha da punção 
transeptal fazendo uma “tenda” para o interior do átrio esquerdo.
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isolamento elétrico das veias pulmonares, o que pode ser 
averiguado com a utilização de um cateter circular multipolar 
posicionado próximo ao óstio das veias pulmonares (Figura 11).
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Figura 10. A: Lesões aplicadas nos antros das veias pulmonares 
(pontos em vermelho) durante isolamento de veias pulmonares 
utilizando-se mapeamento eletroanatômico com sistema En Site Navx 
(St. Jude Medical); B: Mesmo procedimento utilizando-se o sistema 
Carto XP (Biosense Webster).

Figura 11. À esquerda, isolamento da veia pulmonar superior esquerda 
durante aplicação de radiofrequência. Observar desaparecimento do 
potencial de veia no cateter circular multipolar (seta). À direita, veia 
pulmonar inferior direita isolada, com potenciais de veia, detectados 
pelo cateter circular multipolar, dissociados do restante do átrio, que 
se encontra em ritmo sinusal (setas).

Apesar da ablação da fibrilação atrial cursar com re-
sultados um pouco abaixo daqueles obtidos com a ablação 
das outras taquiarritmias supraventriculares, pode representar 
uma excelente opção terapêutica para casos bem selecionados, 
principalmente na falha do tratamento medicamentoso.
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Síncope é definida como perda transitória da consciência 

secundária à hipoperfusão cerebral difusa e caracteriza-se 

por ter início súbito, curta duração e recuperação espontânea. 

Apresenta alta incidência, especialmente na população idosa. 

Pode ser classificada de acordo com o mecanismo para a 

perda de consciência em: síncope reflexa neuromediada (por 

exemplo: síncope vasovagal; síncope do seio carotídeo, dentre 

outras); ortostática (depleção de volume; falência autonômica 

e hipotensão induzida por droga) e cardíaca (incluindo 

as arritmias cardíacas e doença cardíaca estrutural). Com o 

objetivo de avaliar o risco e identificar a causa subjacente à 

perda da consciência, todo paciente deverá ser submetido a uma 

avaliação inicial que inclui história clínica detalhada, exame 

físico (com medidas de PA em posição supina e ortostática) 

e eletrocardiograma de 12 derivações. Uma vez afastada a 

gravidade e identificada a causa subjacente, o principal objetivo 

é evitar a recorrência e aumentar a sobrevida.
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Syncope is defined as a transient loss of the secondary 

consciousness to diffuse cerebral hypoperfusion and is charac-

terized by having a sudden onset, short-lived and spontaneous 

recovery. It features high incidence especially in the elderly. 

It can be classified according to the mechanism for loss of 

consciousness: neuromediated reflex syncope (e.g. vasovagal 

syncope, carotid sinus syncope, among others); orthostatic 

(volume depletion, autonomic failure induced by drugs) and 

cardiac (including cardiac arrhythmias and structural heart 

disease). In order to evaluate the risk and identify the underlying 

cause of loss of consciousness, every patient should undergo 

an initial assessment which includes detailed clinical history, 

physical examination (with PA in supine and orthostatic positions) 

and a 12 lead electrocardiogram. Once away the gravity and 

the underlying cause identified, the main objective will be to 

prevent the recurrence and increase survival.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(1):17-20
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SyNCOPE: DIAGNOSIS AND TREATmENT

Descriptors: arrhythmias, cardiac, hypotension, orthostatic, 
syncope, syncope, vasovagal.

Descritores: arritmias cardíacas, hipotensão ortostática, 
síncope, síncope vasovagal.
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Síncope é definida como perda transitória da consciência 
secundária à hipoperfusão cerebral difusa e caracteriza-se 
por ter início súbito, curta duração e recuperação 

espontânea1. A identificação do mecanismo da perda da 
consciência é fundamental para que outras condições, não 
secundárias à hipoperfusão cerebral, sejam excluídas, como: 
epilepsia, intoxicações, isquemia vertebrobasilar transitória, 
narcolepsia, quedas e pseudossíncope psicogênica.

Trata-se de um sintoma comum na prática clínica, 
correspondendo de 1% a 3% das internações hospitalares2. 
Recente estudo epidemiológico realizado no estado de Utah, 
Estados Unidos, mostrou que a prevalência anual de desmaios 
resultando em atendimento médico é de 9.5/1.000 de habitantes, 
com 1 hospitalização para cada 10 casos. A incidência apresenta 
distribuição bimodal, com pico de ocorrência entre 10-30 anos 
e acima de 65 anos3.

De acordo com o estudo Framingham, a incidência de 
síncope é de 11% para homens e mulheres com idade entre 70 
e 79 anos e aumenta para 17% e 19% para homens e mulheres 
acima de 80 anos, respectivamente4.

CLASSIFICAÇÃO

A classificação etiológica proposta pela Sociedade 
Europeia de Cardiologia é a mais utilizada na prática 
clínica. Nessa classificação, a síncope é dividida em: reflexa 
neuromediada; ortostática e cardíaca (Tabela 1).

São inúmeros os receptores responsáveis pelo acionamento da 
via aferente, nas mais variadas localizações. Por exemplo, no 
caso da síncope vasovagal clássica, mecanorreceptores locali-
zados predominantemente na região do miocárdio ventricular 
e atrial são as vias implicadas, enquanto que os barorreceptores 
carotídeos participam do desencadeamento da síncope do seio 
carotídeo. Entretanto, uma vez iniciado o processo, a resposta 
central ao estímulo é semelhante em todos os casos, provocando 
vasodilatação com ou sem bradicardia5.

O estresse postural prolongado; exercício físico 
rigoroso; medo; grandes emoções e dor podem ser fatores 
desencadeadores do reflexo vasovagal. A síncope situacional 
é aquela sempre desencadeada por alguma circunstância ou 
situação específica, como: tosse, deglutição, defecação, micção, 
distensão gástrica, dentre outros. A síncope do seio carotídeo 
é secundária ao estímulo dos receptores carotideanos. Há 
também as formas atípicas, cujos fatores desencadeantes são 
mal definidos.

Hipotensão ortostática
Define-se hipotensão ortostática como a redução na 

pressão arterial sistólica maior que 20 mmHg ou na pressão 
arterial diastólica maior que10 mmHg nos primeiros 3 minutos 
após se assumir a posição ortostática6. Em contraste 
com a síncope reflexa, cujo colapso é hemodinâmico e 
intermitente, nessa forma de síncope a função autonômica está 
persistentemente comprometida. Pode ocorrer como resultado 
de uma falência autonômica, primária do SNC (doença de 
Parkinson, falência autonômica pura, atrofia sistêmica múltipla, 
dentre outros) ou secundária a patologias sistêmicas (diabetes, 
amiloidose, neoplasias, doenças autoimunes, uremia, etc.). 
Além disso, a hipotensão postural pode ser secundária ao 
uso de drogas (vasodilatadores, diuréticos e antidepressivos), 
álcool e depleção de volume (hemorragias, diarreia, vômitos), 
desnutrição, anemia.

Síncope cardíaca
A síncope cardíaca engloba as perdas de consciência 

secundárias a arritmias cardíacas (bradi ou taquiarritmia) e a 
doenças cardíacas estruturais e estão relacionadas a maior risco. 
A arritmia cardíaca pode provocar uma redução súbita no débito 
cardíaco com subsequente hipoperfusão cerebral e síncope. De-
ve-se lembrar que medicamentos em geral, incluindo as drogas 
antiarrítmicas, podem ter efeitos pró-arrítmicos, desencadeando 
bradi ou taquiarritmias e prolongamento do intervalo QT7.

Um estudo multicêntrico que envolveu unidades de 
emergência desenvolveu um escore de risco para síncope 
cardíaca simples e de fácil aplicabilidade clínica para pa-
cientes com síncope8. Foram preditores independentes de 
mortalidade em 12 meses: a idade avançada, a cardiopatia 
pré-existente, a ausência de sintomas premonitórios e alterações 
eletrocardiográficas. Pacientes com os quatro critérios acima 
descritos apresentaram mortalidade em 12 meses de 57,1%, ao 
passo que a ausência de qualquer desses critérios correspondeu 

Tabela 1. Adaptado de Guidelines on Management 
(Diagnosis and Treatment) of Syncope (version 2009). 
Eur Heart J. 2009;30(21):2631-71.
Síncope Neuromediada (reflexa)

• Síncope vasovagal clássica 

• Síncope do seio carotídeo

• Síncope situacional

• Formas atípicas

Hipotensão ortostática

• Falência autonômica primária

• Falência autonômica secundária

• Hipotensão ortostática induzida por droga

• Depleção de volume

Síncope cardíaca

• Arritmias cardíacas
• Bradiarritmias
• Taquiarritmias

• Doença cardíaca estrutural

Síncope reflexa neuromediada
Compreende a síncope vasovagal clássica, a síncope do 

seio carotídeo, a síncope situacional e formas atípicas. O fator 
comum das síncopes neuromediadas é o arco-reflexo vasovagal. 
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a nenhuma morte. As síncopes secundárias a doenças cardíacas 
estruturais ou doença cardiovascular incluem as mais variadas 
condições, de cardiopatias congênitas a adquiridas (Tabela 2).

Tabela 2. Doenças cardíacas e cardiovasculares que 
podem cursar com síncope.
1. Cardiopatia estrutural congênita, hipertensão pulmonar 
primária

2. Doença isquêmica do coração

3. Estenose aórtica, mixoma atrial, embolia pulmonar, 
tamponamento cardíaco

4. Cardiomiopatia hipertrófica, dilatada e restritiva

5. Doença dos canais iônicos (síndrome do QT Longo, 
taquicardia ventricular catecolaminérgica, síndrome de 
Brugada)

AvALIAÇÃO CLíNICA

Com o objetivo de avaliar o risco e identificar a 
causa subjacente à perda da consciência, todo paciente com 
perda transitória da consciência deverá ser submetido a uma 
avaliação inicial que inclui história clínica detalhada, exame 
físico (com medidas de PA em posição supina e ortostática) 
e eletrocardiograma. A primeira questão a ser definida é se 
a perda da consciência é síncope. Posteriormente, deve-se 
procurar identificar indícios de doença cardíaca pré-existente. 
Por fim, devem ser detalhadas as características clínicas do 
episódio que sugiram o possível diagnóstico etiológico.

Como mencionado previamente, escores de risco 
podem auxiliar na avaliação de risco desses pacientes. Por 
exemplo, o escore OESIL9 inclui os seguintes parâmetros: 
eletrocardiograma anormal; história de doença cardiovascular; 

ausência de pródromos e idade superior a 65 anos. Nos casos 
em que as quatro variáveis estão presentes, a mortalidade em 
1 ano é de 53%.

TRATAmENTO

Os principais objetivos do tratamento são evitar 
recorrências, injúrias físicas e aumentar a sobrevida. Por 
exemplo, casos de síncope do seio carotídeo com resposta 
cardioinibitória, a estimulação cardíaca artificial está indica-
da10; na síncope secundária à taquicardia supraventricular, a 
ablação por cateter é uma alternativa curativa11; na estenose 
aórtica grave, a troca valvar está indicada12.

O tratamento inicial da síncope reflexa neuromediada 
compreende medidas educativas e orientações sobre se evitar 
as situações desencadeantes do evento. A hidratação oral 
e incremento na ingestão de sal são medidas eficazes13. A 
prescrição de períodos progressivamente mais longos de ex-
posição ortostática (tilt-training ou treinamento postural pas-
sivo)14 e as contramanobras isométricas15 são outras formas 
de tratamento não farmacológico que trazem benefícios.

Apesar do tratamento farmacológico da sínco-
pe vasovagal não apresentar evidência científica para 
a sua utilização, em casos selecionados costuma-se 
utilizar algumas drogas como coadjuvantes, tais como a 
fludrocortisona16, a midodrine17, os betabloqueadores18 e os 
inibidores da recaptação de serotonina19 (Tabela 3). A esti-
mulação cardíaca artificial foi tema de uma série de estudos 
clínicos avaliando sua eficácia em pacientes com síncope 
vasovagal20,21. Recentemente, houve a publicação do estudo 
ISSUE 322, no qual pacientes com resposta cardioinibitória 
documentada pelo monitor de eventos implantável foram se-
lecionados. A recorrência de sincope foi menor em pacientes 
com estimulação cardíaca artificial. Dessa forma, em casos 

Tabela 3. Principais medicações utilizadas para o tratamento da síncope neuromediada.

Medicação Dose usual Efeitos colaterais Observação

Atenolol 25 a 50 mg/d
Bradicardia; hipotensão; bloqueio AV de 2º e 3º 

graus; tontura, sonolência

Metoprolol 100 a 200 mg/d
Bradicardia, alterações posturais, mãos e pés frios, 

fenômeno de Raynaud e palpitações, fadiga

Midodrine 2,5 a 30 mg/d
Hipertensão, bradicardia, parestesia, dor de cabeça, 

confusão, ansiedade, piloereção, dor abdominal

Não disponível no Brasil, 
possibilidade de usar estratégia 

“pill in the pocket  

Fludrocortisona 0,1 a 0,3 mg/d
Hipertensão, edema, hipertrofia cardíaca, insuficiência 

cardíaca congestiva, perda de potássio e alcalose 
hipocalêmica.

Paroxetina 20 mg/d
Náusea, sonolência, sudorese, tremor, astenia, 

boca seca, insônia, disfunção sexual, vertigem4, 
constipação, diarreia
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selecionados e com importante bradicardia documentada 
durante a perda de consciência, o marca-passo pode apresentar 
algum benefício.
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A morte súbita cardíaca (MSC) é um grave problema de saúde 

pública mundial, no entanto, não apenas no Brasil, mas em 

todo o mundo, estamos distantes de uma solução definitiva. 

Sua importância é determinada pelo impacto epidemiológico, 

potencial de ocorrência em população economicamente ativa e 

possibilidade de utilização de diferentes estratégias preventivas 

visando redução de sua incidência. Os caminhos para que o 

Sistema de Saúde Pública brasileiro solucione os problemas 

da MSC exigem: A - medidas assistenciais e educacionais, 

B - medidas burocráticas e de apoio à pesquisa. Estratégias 

focando controle de fatores de risco, melhora da assistência 

aos cardiopatas, treinamento de profissionais da saúde e cons-

cientização da população são necessárias para sua prevenção. A 

participação do Ministério da Saúde e das principais sociedades 

médicas brasileiras é essencial nestas intervenções. No Brasil, 

a melhora da gestão das ações e dos recursos financeiros, bem 

como a reestruturação de processos logísticos e recursos hu-

manos para melhora da assistência básica à saúde e de suporte 

à pesquisa devem ser aplicadas. Descrevemos, neste texto, 

as diferentes possibilidades de atuação na busca de soluções 

eficientes e factíveis para redução de sua incidência.
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The sudden cardiac death (SCD) is a serious public he-

alth problem worldwide, however, not only in Brazil but 

worldwide we are far from a definitive solution. Its impor-

tance is determined by epidemiological impact, potential for 

occurrence in the economically active population and the 

possibility of different preventive strategies. The paths to the 

Brazilian Public Health System to solve the MSC problem 

require: A - care and educational measures, B - bureaucra-

tic measures and research support. Strategies focusing on 

control of risk factors, improvement of assistance for heart 

disease patient, training of health professionals and public 

awareness are necessary for its prevention. The participation 

of the Ministry of Health and Brazilian medical societies is 

essential in these interventions. In Brazil, the improvement 

of management actions and financial resources, as well as 

the restructuring of logistics processes and human resources 

for improving basic health care and support for research 

should be applied. We describe in this paper the different 

possibilities to find feasible and efficient solutions to reduce 

its incidence.
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A morte súbita cardíaca (MSC) é um grave problema 
de saúde pública mundial, cuja incidência cresce 
anualmente e, por isso, merece constante atenção dos 

especialistas1-4. Sua importância é determinada pelo impacto 
epidemiológico, potencial de ocorrência em população eco-
nomicamente ativa e possibilidade de utilização de diferentes 
estratégias preventivas visando redução de sua incidência.

As estimativas epidemiológicas norte-americanas são 
de 250.000 a 300.000 casos anuais de MSC5-7 e não existem 
dados oficiais sobre sua incidência no Brasil.

Recentemente, entretanto, foi publicado um estudo 
coordenado pelo Instituto do Coração (InCor - HCFMUSP) 
em parceria com a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas 
(SOBRAC-SBC) e com o Departamento de Estimulação Car-
díaca (DECA-SBCCV) que revelou importantes informações a 
respeito de MSC no Brasil8. A partir de avaliação dos médicos 
de atendimento primário e secundário do Sistema Público de 
Saúde da Região Metropolitana de São Paulo, foram obtidos 
dados epidemiológicos inéditos.

A técnica utilizada baseia-se na Lei do Julgamento 
Comparativo de Thurstone9, que compara a percepção subjetiva 
dos profissionais com estatísticas oficiais.

A incidência de MSC na Região Metropolitana de São 
Paulo foi de 21.270 casos anuais, estimada por regressão linear 
entre as avaliações dos médicos e os dados obtidos do Sistema 
de Informação de Mortes do Ministério da Saúde.

A projeção desses achados para toda a população 
brasileira implicaria em 366.613 casos de MSC ao ano, taxa 
semelhante à estimativa norte-americana10 que, entretanto, dife-
rentemente da nossa, não contempla a presença de cardiopatia 
chagásica crônica (CCC).

Ademais, os achados de nosso estudo permitiram 
estabelecer que a incidência da MSC em São Paulo é superior 
à de mortes por todas as neoplasias e cerca de duas vezes maior 
do que os óbitos por causas externas (acidente, envenenamento, 
assassinato, suicídio, etc.).

CAUSAS DE MSC
Estatísticas norte-americanas estimam que a doença 

arterial coronariana (DAC) seja responsável por até 80% 
dos casos de MSC10. O evento fatal, taquicardia/fibrilação 
ventricular, ocorre com frequência como primeira manifestação 
da DAC, sendo responsável por aproximadamente 50% das 
mortes decorrente desta morbidade11.

Essas estimativas são apenas parcialmente aplicáveis 
ao Brasil, que ainda apresenta expressiva taxa de ocorrência 
de casos de MSC por CCC12.

A MSC na CCC assume um papel dramático no 
contexto da saúde pública brasileira, não apenas por contribuir 
com cerca de 55%-65% das mortes, mas também por afetar 
indivíduos na fase mais produtiva de suas vidas e por se mani-
festar sem nenhum sintoma ou disfunção ventricular esquerda 
prévios, em quase um terço dos casos4,12,13.

PREvENÇÃO DA MSC
Inúmeras evidências científicas apontam para os 

maiores candidatos à MSC: sobreviventes de parada cardiorres-
piratória, portadores de insuficiência cardíaca (IC) com fração 
de ejeção muito deprimida (< 30%) e de taquicardia ventricular 
não sustentada7. Para esses, assim como para portadores de 
cardiopatias específicas, os critérios para prevenção primária 
e secundária de MSC estão muito bem estabelecidos e há 
consenso de que cardioversor-desfibrilador implantável (CDI) 
é a alternativa terapêutica mais efetiva e segura14,15.

Nesse sentido, as diretrizes brasileiras14, exceto pela 
omissão de evidências sobre CCC, estão bem alinhadas com 
as diretrizes internacionais15.

Na realidade, a ausência de ensaios clínicos relevantes, 
até o momento, sobre prevenção de MSC na CCC representa 
um dos pontos mais vulneráveis da saúde pública brasileira, na 
tentativa de redução das elevadas taxas de mortalidade cardíaca 
em nosso meio.

CAmINhOS PARA A BUSCA DE SOLUÇõES NO BRASIL

Não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, estamos 
muito distantes da solução do problema da MSC. Isto porque 
a estratégia primordial para tornar isso factível, o controle da 
ameaçadora doença cardiovascular secundária à DAC, ainda 
é um grande desafio da Medicina.

Nesse sentido, no Brasil, muito tem sido feito e muito 
há para se fazer. A nosso ver, os caminhos para que o Sistema 
de Saúde Pública brasileiro tente solucionar os problemas 
da MSC exigem: A - Medidas assistenciais e educacionais, 
B - Medidas burocráticas e de apoio à pesquisa.

A - Medidas assistenciais e educacionais
Trata-se de promover a prevenção e o controle dos 

fatores de risco, assim como a terapêutica da cardiopatia 
estabelecida.

Essa promoção deve enfocar programas baseados em 
evidências científicas consagradas. Nesse sentido, vários ensaios 
clínicos demonstraram a relevância da hipertensão arterial sistê-
mica, da dislipidemia, do diabetes mellitus e do tabagismo como 
fatores de risco independentes para a ocorrência da DAC16. Ade-
mais, o controle desses fatores de risco foi associado à redução 
de mortalidade por DAC, em recentes estudos metanáliticos17-19.

Especificamente na prevenção da MSC em portadores 
de cardiopatia estabelecida, o uso de fármacos como inibi-
dores da enzima de conversão da angiotensina, bloqueadores 
dos receptores da angiotensina II, betabloqueadores e outros 
demonstrou redução da mortalidade total e súbita em pacientes 
com IC20,21. O uso do desfibrilador externo automático (DEA) 
e o atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) são medidas comprovadamente 
eficientes22,23 na redução da MSC. Nos cardiopatas, entretanto, 
o implante de CDI é considerado a intervenção mais segura 
e efetiva24.
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No Brasil, a promoção do controle dos fatores de risco 
e da terapêutica da cardiopatia estabelecida tem se baseado 
em programas específicos, tais como programa de saúde da 
família, ambulatórios de especialidades de âmbito estadual 
e municipal, assim como parcerias público-privadas para 
assistência ambulatorial e hospitalar.

Esses programas, entretanto, carecem de integração 
e precisam ser expandidos para todo o país, porque hoje se 
restringem aos grandes centros.

Destaque-se, também, a necessidade de ampliação, 
difusão e normatização do uso de DEA, ainda timidamente 
utilizado em nosso território.

Com relação ao SAMU, também é necessário expandir 
a assistência. Segundo o IBGE (2010), existem 176 Centrais de 
Regulação das Urgências referentes a 2.527 municípios para 
atender cerca de 134 milhões de brasileiros, o que significa 
cobertura populacional de apenas 70%25.

O acesso aos fármacos acima relatados como 
benéficos na redução de mortalidade cardiovascular também 
é restrito, mas o Ministério da Saúde, em parceria com 11 
universidades federais e com a Organização Pan-Americana de 
Saúde, está conduzindo uma Pesquisa Nacional sobre Acesso, 
Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos 
(PNAUM) para definir um painel brasileiro de acessibilidade.

Com relação às medidas educacionais, a estratégia 
básica é preparar melhor os médicos para a assistência e 
conscientizar a população sobre os riscos e a importância das 
medidas preventivas. Essa é uma tarefa que tem sido exercida 
pelas sociedades médicas e que devem ser ampliadas cada vez 
mais. Nesse sentido, a Sociedade Brasileira de Cardiologia 
(SBC) tem investido no treinamento de profissionais da saúde 
e leigos para atendimento às vítimas de MSC.

A Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo 
(SOCESP) desenvolveu o programa Pró-Quales, com o objetivo 
de contribuir para o aprimoramento continuado dos médicos, 
por meio de acordos com centros de referência em Cardiologia 
do Estado de São Paulo, que fornecem oportunidades de 
estágio.

Por outro lado, a SOBRAC - SBC promove 
anualmente uma Campanha Nacional de Prevenção de 
Arritmias Cardíacas e de Morte Súbita, denominada Coração 
na Batida Certa. Este movimento serve para conscientizar a 
população em geral sobre as ameaças que as arritmias cardíacas 
podem representar à vida.

Em parceria com o Ministério da Saúde, a SBC 
também organiza o Congresso Brasil Prevent, que tem como 
meta a educação e divulgação para profissionais da saúde 
e da população das medidas para redução da mortalidade 
cardiovascular.

B - Medidas burocráticas e de apoio à pesquisa
Trata-se de reestruturar os processos logísticos e de 

recursos humanos para melhora da promoção da assistência 
básica à saúde e de suporte à pesquisa.

No Brasil, investe-se muito no setor terciário (tecnologia 
de ponta, equipamentos caros, hospitais, etc.) e pouco no setor 
primário de saúde.

A nosso ver, a exemplo do que ocorre em diversos países, 
como China, Índia e Cuba, o cidadão não deve procurar o serviço 
de saúde, mas este deve buscar o cidadão, por meio da visitação 
domiciliar. Com isso, pode-se tratar a doença precocemente, 
reduzindo internações e mortalidade.

Para isso, é preciso melhorar a gestão dos processos 
vigentes e incrementar recursos financeiros.

O cenário de entraves burocráticos, que deve sofrer um 
choque de gestão está claramente demonstrado no estudo recente-
mente realizado no Sistema Público de Saúde da Região Metropo-
litana de São Paulo8. Os médicos entrevistados relataram: 1) gestão 
do sistema inadequada, como falta de verbas e burocracia (43%); 
2) alheamento, desconhecimento, desinteresse do médico (37%); 
3) demora em agendar consultas (41%); 4) falta de especialistas 
(37%); 5) falta de vagas em hospitais/UTI (22%); 6) burocracia 
de Sistema de Saúde (17%) e 7) hospitais desaparelhados (15%).

O incremento de recursos financeiros exige uma revisão 
prévia dos recursos disponíveis e sua aplicação no cenário da MSC 
deve ser dirigida à gestão ampliada do uso do CDI. Para isso, pode 
se utilizar como base a estimativa de taxa de MSC de 21.000 ao 
ano, obtida no estudo supracitado recentemente publicado.

Foi demonstrado que até 60% desses casos (cerca de 
12.600 casos) estariam protegidos de eventos fatais a partir da im-
plementação de medidas para prevenção e tratamento de doenças 
cardíacas. Os demais casos (cerca de 8400) seriam candidatos ao 
uso de CDI. Esses expressivos achados contrastam com os dados 
do DATASUS26 que, nesse mesmo período, registrou apenas 
331 implantes de CDI (relação 25:1), na Região Metropolitana 
de São Paulo.

Com relação ao apoio às pesquisas científicas nessa 
área, de modo ainda tímido, mas muito auspicioso, temos nota-
do um direcionamento preferencial das agências fomentadoras 
como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP) e do próprio Ministério da Saúde, por meio do Depar-
tamento de Ciência e Tecnologia (DECIT), para a temática da 
redução da mortalidade cardiovascular e mortalidade súbita na 
população brasileira.

Nesse sentido, temos sido apoiados por ambos os 
órgãos no suporte financeiro ao estudo CHAGASICS - Ensaio 
Clínico Randomizado de Prevenção Primária de Morte na 
Cardiopatia Chagásica Crônica: Uso de Amiodarona versus 
Cardiodesfibrilador Implantável. Este é um estudo inédito, 
multicentro, exclusivamente brasileiro, em larga escala, de 
prevenção primária de MSC em CCC, que está em vias de 
iniciar inclusão de pacientes e que deverá representar um marco 
histórico na medicina brasileira.

CONCLUSÃO

As soluções para o grave problema da MSC no Brasil 
estão distantes. Temos conhecimento epidemiológico das bases 
do problema para a promoção de ações de política de saúde 
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pública específicas, mas ainda colocamos pouco em prática. 
A comunidade médica brasileira tem razoável conhecimento 
científico dos problemas que envolvem a MSC, com forte 
suporte educacional e normativo das sociedades médicas.

Estratégias para prevenção de MSC, focando controle 
de fatores de risco, melhora da assistência aos cardiopatas, 
treinamento de profissionais da saúde e conscientização da 
população são dependentes de iniciativas tímidas do Ministério 
da Saúde e relevantes das principais sociedades médicas 
brasileiras.

Soluções a vista de maior premência para a 
problemática da MSC no Brasil convergem para a melhora 
da gestão das ações e dos recursos financeiros visando maior 
acessibilidade aos fármacos e, sobretudo, aos dispositivos de 
alta complexidade.

Por fim, pesquisas científicas são essenciais para 
redução de nossas taxas de MSC; nota-se maior apoio das 
agências fomentadoras nessa direção.
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Desde o advento do primeiro marca-passo cardíaco implantável em 
outubro de 1958, na cidade de Estocolmo - Suécia, a estimulação car-
díaca artificial apresentou uma evolução fantástica. Os marca-passos 
sofreram miniaturização, diminuindo importantemente suas dimen-
sões, aumentaram espetacularmente a longevidade e performance, 
passando a ser implantados por via endocavitária através de procedi-
mento minimamente invasivo. Hoje, os marca-passos cardíacos, além 
da função terapêutica, restabelecendo a frequência cardíaca normal 
e adequando-a às necessidades metabólicas em que se encontra o 
paciente, apresentam também função diagnóstica, monitorando cons-
tantemente o ritmo cardíaco, podendo armazenar arritmias cardíacas 
definidas por programação e evidenciá-las quando da interrogação 
do dispositivo. Essas informações podem também ser acessadas pela 
clínica (serviço) ou pelo médico por meio do monitoramento remoto, 
disponível atualmente em todos os marca-passos. O monitoramento 
remoto também propicia mensagens de alertas, no caso de ser identifi-
cada uma arritmia grave ou problemas relevantes com o sistema, que 
podem ser enviadas diretamente ao médico até mesmo por SMS via 
celular. Os marca-passos atuais apresentam excelente performance e 
persistirão evoluindo, já que não existe limite para o desenvolvimento 
tecnológico. Em meados da década de 90 do século passado, Baker e 
Caseau iniciaram uma das funções mais importantes da estimulação 
cardíaca artificial moderna, a ressincronização cardíaca. A estimulação 
tripla-câmara biventricular mostrou-se muito eficaz em corrigir a 
disfunção sistólica causada pela dissincronia ventricular, tratando 
de maneira eficaz a insuficiência cardíaca refratária à terapêutica 
medicamentosa otimizada. Necessitando inicialmente de toracotomia 
para implante do eletrodo do VE, o desenvolvimento da técnica via 
seio coronariano propiciou o implante de ressincronizador totalmente 
endocavitário, minimamente invasivo sob anestesia local. Hoje, a 
Terapia de Ressincronização Cardíaca é um procedimento consagrado, 
com robustas evidências de eficácia, definitivamente incorporado 
ao arsenal terapêutico da insuficiência cardíaca, necessitando ainda 
melhorar o diagnóstico de dissincronia para reduzir os cerca de 30% 
de não respondedores.
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Since the advent of the first implantable cardiac pacemaker in 
October 1958 in Stockholm - Sweden, cardiac pacing showed 
a fantastic evolution. Pacemakers suffered miniaturization 
importantly reducing their dimensions, dramatically increased 
the longevity and performance, starting to be deployed via 
endocavitary through minimally invasive procedure. Today’s 
pacemakers besides the therapeutic function, restoring normal 
heart rate and adjusting it to the patient’s metabolic needs, 
also having diagnostic function, constantly monitoring the 
heart rate, and being able to store definite cardiac arrhythmias 
by programming and highlighting them when the device is 
questioned. This information can also be accessed by clini-
cal service or by the physician through remote monitoring, 
currently available in all pacemakers. Remote monitoring 
also provides alert messages in case of a severe arrhythmia is 
identified or major problems with the system, which can be sent 
directly to the doctor even via cell phone by SMS. The current 
pacemakers have an excellent performance and evolvement, 
since there is no limit to the technological development. In the 
mid-90s of last century, Baker and Caseau began one of the 
most important functions of modern cardiac pacing, the cardiac 
resynchronization. Thebi-ventricular triple-chamber pacing 
proved to be very effective in correcting thesystolic dysfunction 
caused by ventricular dyssynchrony, effectively treating heart 
failure refractory tooptimized drug therapy. Needing initially 
thoracotomy to implant the LV electrode, the development of 
the technique via the coronarysinus provided full endocavita-
ry synchronized implantation minimally invasive with local 
anesthesia. Today Cardiac Resynchronization Therapy is an 
established procedure, with robust evidence of effectiveness, 
definitely incorporated into the therapeutic methods of heart 
failure, needing further improvement of the diagnosis of dys-
synchrony to reduce about 30% of non-responders.
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ELECTRICAL STImULATION: PACEmAkERS AND RESyNChRONIzERS

Descriptors: artificial, artificial, cardiac pacing, cardiac 
resynchronization therapy devices, pacemaker.

Descritores: estimulação cardíaca artificial, marca-passo 
artificial, ressincronizador cardíaco.
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A estimulação cardíaca é possível com facilidade graças 
à natureza sincicial do miocárdio, que lhe confere a 
propriedade de funcionar como uma única célula. 

Desta forma, um único estímulo aplicado em qualquer parte do 
miocárdio se propaga imediatamente, por condução muscular, 
para todas as células sem a necessidade de inervação ou de 
mediadores químicos, graças à existência, entre as células mio-
cárdicas, dos discos intercalares (com alto teor de conexinas), 
verdadeiras sinapses elétricas altamente eficazes.

Limiar de estimulação e estímulos
Limiar de estimulação é a quantidade mínima de energia 

capaz de despolarizar o miocárdio. De acordo com a quantidade 
de energia igual, inferior ou superior ao limiar, os estímulos 
podem ser limiares, sublimiares e supralimiares.

A moderna estimulação artificial do coração utiliza 
estímulos de natureza elétrica, que apresentam amplitude 
(normalmente medida em Volts) e duração ou largura de pul-
so (normalmente medida em milissegundos). Quanto maior 
a duração, menor a amplitude do pulso necessário, até um 
limite mínimo, que é a “Rheobase” (intensidade limiar para 
um estímulo imaginário de duração infinita).

Os estímulos naturais entre células cardíacas são 
também de natureza elétrica e se constituem no potencial de 
ação, apresentando largura de pulso (duração do potencial de 
ação, 250 a 400 ms) - principal responsável pela duração do 
intervalo QT - e amplitude (amplitude do potencial de ação, 
110 a 120 mV). Os estímulos do marca-passo são originados 
pelo gerador de pulso e possuem amplitude variável geral-
mente até 3500 mV (3,5 Volts) e uma largura de pulso de 0,4 
a 1,5 ms. Portanto, a estimulação natural consta de pulsos de 
grande duração e de baixa amplitude ao passo que, a estimu-
lação cardíaca artificial utiliza pulsos de curta duração e de 
grande amplitude. Independentemente destas características, 
desde que o estímulo seja limiar ou supralimiar, o resultado 
será o mesmo - a despolarização do miocárdio. Por razões de 
segurança, a estimulação tanto natural como a artificial deve 
sempre ser supralimiar.

mARCA-PASSOS CARDíACOS

Em outubro de 1958, em Estocolmo, na Suécia, o cirur-
gião cardiovascular Ake Sening implantou no paciente Arne 
Larsson o primeiro marca-passo cardíaco intracorporal, dando 
início à era dos dispositivos cardíacos eletrônicos implantá-
veis. Tratava-se de um gerador de pulsos precário e rústico 
(Figura 1), fabricado pelo engenheiro Rukme Elmqvisc e que, 
segundo relatos, durou cerca de 5 dias. Não obstante isso, esse 
fato causou uma verdadeira revolução na eletroterapia cardí-
aca. Desde então, os marca-passos cardíacos não pararam de 
evoluir, e hoje, após absorver todos os avanços da tecnologia 
eletroeletrônica, de informática e até mesmo de comunicação, 
são dispositivos sofisticados e muito eficazes.

Figura 1. Primeiro marca-passo implantado intracorporal - 1958. 
Aparelho rústico com bateria precária.

Partindo de um gerador de pulso assincrônico monocâ-
mara de frequência fixa, os marca-passos atuais podem ser de 
duplacâmara, possibilitando a sincronização atrioventricular e 
manutenção da frequência cardíaca dirigida pelo Nó sinusal. 
Apresentaremos, a seguir, uma série de aspectos técnicos dos 
marca-passos cardíacos implantáveis atuais.

SISTEmA DE ESTImULAÇÃO CARDíACA ARTIFICIAL, 
BATERIA E DImENSõES

O sistema de estimulação cardíaca artificial é constituído 
do gerador de pulso (marca-passo propriamente dito) e do(s) 
eletrodo(s). Os marca-passos monocâmaras necessitam somen-
te de um eletrodo implantado na câmara a ser estimulada (átrio 
ou ventrículo). No caso dos marca-passos de dupla câmara, na 
maioria das vezes pressupõem dois eletrodos, podendo, entre-
tanto, dispor de somente um eletrodo nos casos dos sistemas 
VDD. Nesse caso, o eletrodo único apresenta quatro polos: dois 
distais (ponta e anel) para estimulação e detecção do ventrículo, 
e dois outros polos flutuantes à altura do átrio direito, somente 
para detecção da atividade elétrica atrial. O marca-passo VDD 
estimula somente o ventrículo, deflagrado pela detecção da 
atividade atrial após o intervalo AV programado. Esse tipo 
de sistema está indicado em portadores de BAVs com função 
sinusal normal, já que pela impossibilidade de estimular o 
átrio, no caso de bradicardia sinusal (atrial) a estimulação vai 
ser ventricular exclusiva.

Os cabos-eletrodos, que inicialmente eram somente 
epicárdicos, passaram a ser endocárdicos e sofreram grande 
evolução, tanto na performance em relação à estimulação 
cardíaca artificial como na confiabilidade e longevidade. 
Hoje em dia, dispomos de eletrodos endocárdicos finos, 
flexíveis, com bons e sofisticados mecanismos fixação, 
passíveis de serem implantados confortavelmente tanto no 
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átrio como no ventrículo direito. Em relação à confiabilidade 
e longevidade, não obstante alguns “recalls” que ocorreram 
nos últimos anos em eletrodos de Cardioversor Desfibrilador 
Implantável, os eletrodos de marca-passos vêm apresentando 
boa confiabilidade, considerando-se uma boa referência de 
longevidade média, o dobro da longevidade dos marca-passos 
(ficando em torno de 12 a 18 anos).

A redução do circuito eletrônico e o aperfeiçoamento 
das baterias que passaram na década de 80 a serem de lítio, 
propiciaram uma redução considerável das dimensões dos 
marca-passos. A longevidade teórica dos marca-passos atuais 
que varia dependendo do modelo e forma de funcionamento é, 
em média, entre 6 e 9 anos, podendo durar até 15 anos.

mULTIPROGRAmABILIDADE E TELEmETRIA BIDIRECIONAL

Até o início da década de 80 do século passado, os 
marca-passos cardíacos apresentavam todos os parâmetros, 
tanto de energia de saída como de frequência de estimulação 
absolutamente fixos, não mais podendo ser alterados após o 
implante. Os marca-passos atuais apresentam praticamente 
todos os seus parâmetros tanto terapêuticos como diagnósticos, 
passíveis de serem modificados por programação, propiciando a 
otimização e individualização do funcionamento do dispositivo 
para cada paciente especificamente. Dessa maneira, a frequên-
cia mínima e máxima, a energia de estimulação, sensibilidade, 
períodos refratários atriais e/ou ventriculares, além do intervalo 
AV no caso dos marca-passos dupla-câmara são programáveis.

Por meio de programação, podemos também acionar 
funções terapêuticas, tais como:

Adaptação de frequência: Todos os marca-passos 
atuais são dotados de algum tipo de sensor capaz de identifi-
car a necessidade de elevação da frequência cardíaca. Alguns 
tipos de sensores foram experimentados e abandonados como 
pH sanguíneo e frequência respiratória, persistindo hoje três 
tipos de sensores: 1 - O sensor de atividade que, por meio da 
percepção da movimentação (atividade) do paciente, eleva 
a frequência de estimulação. Esse é o sensor mais simples e 
mais utilizado na prática. 2 - O sensor do volume respiratório, 
que acelera a frequência de estimulação de acordo com varia-
ções no volume minuto respiratório, avaliado por impedância 
torácica. 3 - Sensor de contratilidade miocárdica, que acelera 
a frequência cardíaca com a variação da contratilidade no pe-
ríodo de pré-ejeção avaliado por impedância cardíaca. Alguns 
marca-passos são dotados de mais de um tipo de sensor que 
podem ser usados associados, para melhor adequar a resposta 
cronotrópica.

Histerese: Função que propicia o marca-passo esperar 
frequências mais baixas para iniciar a estimular o coração 
em frequências mais altas, em relação à frequência básica de 
estimulação. Essa função tem o objetivo de evitar estimulações 
desnecessárias.

Otimização do intervalo AV: Encurtamento automá-
tico do intervalo AV com o aumento da frequência cardíaca, 

objetivando o melhor sincronismo atrioventricular ou aumento 
periódico do intervalo AV (busca), objetivando minimizar a es-
timulação ventricular, prevenindo, consequentemente, a dissin-
cronia causada pela estimulação ventricular direita exclusiva.

Comportamento frente a arritmias atriais: A mudan-
ça automática de modo que possibilita o marca-passo, frente a 
taquiarritmias atriais, deixar de deflagrar estimulações ventri-
culares a partir da detecção de ritmo atrial, previne taquicardia 
mediada pelo marca-passo. Essa função é fundamental no caso 
de portadores de fibrilação atrial paroxística. Alguns algoritmos 
de sobre-estimulação, com objetivo de manter estimulação 
atrial constante e/ou prevenir ciclos curto-longo-curto após 
ectopias atriais, podem estar disponíveis nos dispositivos e 
serem utilizados em alguns casos específicos.

Autoprogramação de estimulação e/ou sensibilidade: 
A maioria dos marca-passos atuais são dotados de programas 
de medidas automáticas de estimulação e detecção, com 
mecanismos de autoprogramação tanto de energia de 
estimulação como de sensibilidade, contando obviamente com 
back-up no caso da identificação de falhas. A autoprogramação 
da energia de estimulação, também chamada de autocaptura, 
propicia uma economia considerável na bateria.

A telemetria bidirecional propicia o contato entre o 
programador e o marca-passo, permitindo avaliações e pro-
gramações mais confortáveis e eficazes do sistema de estimu-
lação cardíaca artificial, possibilitando, ainda, a obtenção de 
importantes informações do sistema e até mesmo do ritmo do 
paciente.

FUNÇÃO DIAGNóSTICA DOS mARCA-PASSOS CARDíACOS

Os marca-passos atuais podem fornecer uma série de 
informações, tanto físicas, do sistema de estimulação cardíaca 
artificial, como clínicas, do ritmo cardíaco ou de outros parâ-
metros. Essas informações são armazenadas pelo marca-passo 
e demonstradas em cada interrogação do dispositivo ou dis-
ponibilizadas na Internet com acesso mediante senha, no caso 
de o sistema estar sob monitoramento remoto. Algumas dessas 
informações que forem consideradas importantes/relevantes, 
além de serem postas em evidência com destaque nas inter-
rogações dos dispositivos, no caso de monitoramento remoto, 
podem gerar mensagens de alertas ao serviço ou ao médico. 
Passaremos a apresentar as mais frequentes informações diag-
nósticas disponíveis nos marca-passos atuais.

Informações de aspectos físicos do sistema
Os aparelhos monitoram a elevação da impedância 

interna da bateria, que representa o desgaste da mesma e 
propicia o cálculo da longevidade teórica do marca-passo. 
Monitoram também a impedância, a passagem da corrente 
pelos cabos-eletrodos, avaliando a integridade dos condutores, 
mostrando variações dentro de uma zona considerada como 
de normalidade. Alterações significativas desses parâmetros 
sugerem problemas nos cabo-eletrodos e podem gerar alertas.
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Informações do funcionamento do sistema
Os aparelhos avaliam as percentagens de estimulação e 

detecção tanto atrial como do ventricular, o número de vezes 
que foi acionada a mudança automática de modo frente a ta-
quiarritmias atriais, o limiar automático e a saída de estimulação 
autoprogramada da autocaptura. Essas informações são apre-
sentadas numericamente e também em gráficos de tendências.

Informações do ritmo cardíaco
O ritmo cardíaco pode ser completamente monitorado 

pelos marca-passos atuais. Dessa maneira, curva de frequência 
cardíaca, ectopias (atriais e/ou ventriculares) em números abso-
lutos e percentuais, complexidade das ectopias (pares, salvas), 
taquicardias ventriculares e/ou supraventriculares (frequência, 
números de batimentos, relação AV) e episódios de bradicardia 
podem ser analisados e ter os eletrogramas armazenados. Os 
critérios diagnósticos da arritmia a ser armazenada são definidos 
por programação.

Informações clínicas
A monitoração da quantidade de fluidos pulmonares por 

meio de medida da impedância torácica já é uma realidade em 
alguns Cardioversores Desfibriladores Implantáveis e está em 
desenvolvimento para ser incorporada pelos marca-passos. A 
queda significativa da impedância denota congestão pulmonar, 
consequente ao aumento da pressão capilar pulmonar, per-
mitindo o diagnóstico precoce dos episódios de insuficiência 
cardíaca.

mONITORAmENTO REmOTO

O monitoramento remoto permite o acesso à distância 
pelo médico das informações da função diagnóstica 
disponíveis nos marca-passos. Um aparelho de comunicação 
dedicado entra em contato e capta as informações do marca-
passo, transmitindo essas informações para uma central 
ou servidor, que podem ser disponibilizadas na internet 
para o médico/serviço que disponha de senha. Em caso de 
informações relevantes/importantes, uma mensagem de 
alerta pode ser enviada ao médico/serviço, por e-mail, fax 
ou até mesmo “torpedo” (SMS) pelo celular. Essa função 
se mostrou tão importante que a Heart Rhythm Society 
recomendou que fosse desenvolvido e disponibilizado por 
todos os fabricantes de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos 
Implantáveis (Recommendation Reportbythe Heart Rhythm 
Society Task Force on Device Performance Policesand 
Guidelines, September 28, 2006). Atualmente, todos os 
fabricantes de marca-passos apresentam algum sistema de 
monitoramento remoto. Vários trabalhos vêm mostrando o 
benefício do monitoramento remoto na redução dos controles 
presenciais dos marca-passo e no diagnóstico precoce tanto 
de arritmias como de problemas no sistema de estimulação 
cardíaca artificial1.

INDICAÇõES DE mARCA-PASSO

Atualmente, os resultados a longo prazo da estimulação 
cardíaca são excelentes, tendo ampliado as aplicações desta 
modalidade terapêutica. A Tabela 1 mostra, de uma forma 
simplificada, as indicações gerais de marca-passo cardíaco de-
finitivo, essencialmente nos casos com patologias irreversíveis 
e claramente sintomáticos.

1. Síndrome do seio carotídeo hipersensível;

2. Casos graves de síncope neurocardiogênica que não 
respondem a outras terapias (forma cardioinibidora 
maligna refratária);

3. Doença do nó sinusal;

4. Síndrome braditaquicardia que não responde a drogas 
antiarrítmicas;

5. Fibrilação atrial com frequência ventricular reduzida;

6. Bloqueio atrioventricular de terceiro grau*;

7. Bloqueio atrioventricular de segundo grau*;

8. Bloqueio atrioventricular avançado*;

9. Lesão His Purkinje grave (intervalo HV > 70 ms);

10. Bloqueio de ramo alternante*.

Tabela 1. Indicações gerais de marca-passo definitivo 
em condições clínicas sintomáticas e irreversíveis.

* Nestes casos, dependendo de características clínicas 
específicas, o marca-passo pode ser implantado mesmo em 
pacientes assintomáticos

Entretanto, apesar da Tabela 1 mostrar as indicações 
essenciais, as Diretrizes de Arritmias da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia estabelecem as indicações de marca-passo cardíaco 
de forma mais detalhada conforme as “Classes” e “Níveis de 
Evidência” (Tabelas 2 a 9).

RESSINCRONIzADORES CARDíACOS

Os ressincronizadores cardíacos são dispositivos de 
estimulação cardíaca artificial utilizados para ressincronizar a 
ativação cardíaca principalmente ventricular, nos portadores 
de dissincronia caracterizada pelo QRS largo nos bloqueios de 
ramo. Esses dispositivos responsáveis pela chamada Terapia 
de Ressincronização Cardíaca (TRC) são capazes tratar insu-
ficiência cardíaca de portadores de cardiomiopatia dilatada 
com dissincronia. Inicialmente, eram marca-passos comuns 
adaptados com bifurcador na saída ventricular (Figura 2), mas, 
atualmente, os ressincronizadores são dotados de múltiplas 
saídas (três no caso de ressincronizadores isolados e quatro, 
quando o ressincronizador está associado ao desfibrilador), 
incorporando a mais alta tecnologia da estimulação cardíaca 
artificial.
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Tabela 2. Recomendações de implante de marca-passo na doença do nó sinusal (DNS).

Recomendações de MP Definitivo na DNS Classe NE

1. Espontânea, irreversível ou induzida por fármacos necessários e insubstituíveis, com manifestações 
documentadas de síncopes, pré-síncopes ou tonturas, ou com IC relacionadas à bradicardia;

I C

2. Intolerância aos esforços devido à incompetência cronotrópica. I C

1. Espontânea, irreversível ou induzida por fármacos necessários e insubstituíveis, com manifestações de 
síncopes, pré-síncopes ou tonturas relacionadas com a bradicardia, mas não documentadas.

IIa C

2. Síncope de etiologia indefinida com DNS documentada ao EEF. IIa C

1. Bradiarritmia sinusal que desencadeia ou agrava IC, angina do peito ou taquiarritmias. C

2. Pacientes oligossintomáticos com FC crônica < 40 min, durante vigília. IIb C

1. DNS assintomática ou com sintomas comprovadamente não relacionados à bradicardia. III C

2. DNS na presença de bradicardia sintomática por uso de fármacos não essenciais ou substituíveis. III C

Tabela 3. Recomendações de implante de MP definitivo na síndrome do seio carotídeo (SSC).

Recomendações de MP Definitivo na SSC Classe NE

1. Síncope recorrente em situações cotidianas que envolvem a estimulação mecânica do seio carotídeo 
provocando assistolia > 3s documentada, na ausência de medicamentos depressores da função sinusal ou 
condução AV;

I B

1. Síncope recorrente, não documentada, em situações cotidianas que envolvem a estimulação mecânica do seio 
carotídeo e com resposta cardioinibitória à massagem do seio carotídeo;

IIa C

2. Síncope recorrente de etiologia indefinida reprodutível por MSC. IIa C

1. Síncope recorrente de etiologia indefinida na presença de resposta cardioinibitória à massagem do seio 
carotídeo.

IIb C

1. Resposta cardioinibitória à massagem do seio carotídeo na ausência de manifestações clínicas de baixo fluxo 
cerebral;

III C

2. Resposta vasodepressora exclusiva, à massagem do seio carotídeo, independentemente das manifestações 
clínicas.

III C

Tabela 4. Recomendações de implante de MP definitivo no bloqueio AV de 1º grau.

Recomendações de MP Definitivo no BAV de 1º Grau Classe NE

1. Irreversível, com síncopes, pré-síncopes ou tonturas, de localização intra ou infra-His e com agravamento por 
estimulação atrial ou teste farmacológico.

IIa C

1. Com sintomas consequentes ao acoplamento AV anormal. IIb C

1. Assintomático. III C

,
Tabela 5. Recomendações de implante de MP definitivo no bloqueio AV de 2º grau.

Recomendações de MP Definitivo no BAV de 2º Grau Classe NE

1. Permanente ou intermitente, irreversível ou causado por drogas necessárias e insubstituíveis, independente do 
tipo e localização, com sintomas definidos de baixo fluxo cerebral ou IC consequentes à bradicardia;

I C
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Tabela 6. Recomendações de implante de MP definitivo no bloqueio AV de 3º grau (BAVT).

Recomendações de MP Definitivo no BAV do 3º grau (total) Classe NE

1. Permanente ou intermitente, irreversível, de qualquer etiologia ou local, com sintomas de hipofluxo cerebral ou 
IC consequentes à bradicardia;

I C

2. Assintomático, Consequente a IAM, persistente > 15 dias; I C

3. Assintomático, com QRS largo após cirurgia cardíaca, persistente > 15 dias; I C

4. Assintomático, irreversível, com QRS largo ou intra/infra- His, ou ritmo de escape infra-His; I C

5. Assintomático, irreversível, QRS estreito, com indicação de antiarrítmicos depressores do ritmo de escape; I C

6. Adquirido, irreversível, assintomático, com FC média < 40 bpm na vigília, com pausas > 3 segundos e sem 
resposta adequada ao exercício;

I C

7. Irreversível, assintomático, com assistolia > 3 segundos na vigília; I C

8. Irreversível, assintomático, com cardiomegalia progressiva; I C

9. Congênito, assintomático, com ritmo de escape de QRS largo, com cardiomegalia progressiva ou com FC 
inadequada para a idade;

I C

10. Adquirido, assintomático, de etiologia chagásica ou degenerativa; I C

11. Irreversível, permanente ou intermitente, consequente à ablação da junção do nó AV. I C

1. Consequente à cirurgia cardíaca, assintomático, persistente > 15 dias, com QRS estreito ou ritmo de escape 
nodal e boa resposta cronotrópica;

IIa C

2. Consequente à cirurgia cardíaca sem perspectiva de reversão < 15 dias; IIa C

3. Congênito assintomático, com QRS estreito, má resposta cronotrópica, sem cardiomegalia, com arritmia ventri-
cular expressiva ou QT longo.

IIa C

Congênito, com QRS estreito, boa resposta cronotrópica, sem cardiomegalia, com arritmia ventricular expressiva ou 
QT longo.

IIb C

1. Congênito, assintomático, QRS estreito, com frequência apropriada para a idade e aceleração adequada ao 
exercício, sem cardiomegalia, arritmia ventricular e QT longo;

III C

2. Transitório por ação medicamentosa, processo inflamatório agudo, cirurgia cardíaca, ablação ou outra causa 
reversível.

III C

2. Tipo II, com QRS largo ou infra-His, assintomático, permanente ou intermitente e irreversível; I C

3. Com flutter atrial ou FA, com períodos de resposta ventricular baixa, em pacientes com sintomas definidos de 
baixo fluxo cerebral ou IC consequentes à bradicardia.

I C

1. Tipo avançado, assintomático, permanente ou intermitente e irreversível ou persistente após 15 dias de cirurgia 
cardíaca ou infarto agudo do miocárdio (IAM);

IIa C

2. Tipo II, QRS estreito, assintomático, permanente ou intermitente e irreversível; IIa C

3. Com flutter atrial ou FA, assintomático, com frequência ventricular média abaixo de 40 bpm em vigília, 
irreversível ou por uso de fármaco necessário e insubstituível. IIa C

1. Tipo avançado, assintomático, permanente ou intermitente e irreversível não relacionada à cirurgia cardíaca ou 
IAM;

IIb C

2. Tipo 2:1, assintomático, permanente ou intermitente e irreversível associado a arritmias ventriculares que 
necessitam de tratamento medicamentoso com fármacos insubstituíveis depressores da condução AV. IIb C

Tipo I, assintomático, com normalização da condução AV com exercício ou atropina IV. III C

Continuação Tabela 5.
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Tabela 7. Recomendações de implante de MP definitivo no bloqueio intraventricular (BIV - bloqueios de ramo 
e fasciculares)

Recomendações de MP Definitivo no BIV Classe NE

1. Bloqueio de ramo bilateral alternante documentado com síncopes, pré-síncopes ou tonturas recorrentes. I C

1. Intervalo HV > 70 ms espontâneo ou com bloqueio intra ou infra-His induzido por estimulação atrial ou teste 
farmacológico, em pacientes com síncopes, pré-síncopes ou tonturas sem causa determinada;

IIa C

2. Pacientes assintomáticos com intervalo HV > 100 ms espontâneo; IIa C

3. Bloqueios de ramo ou bifascicular, associados ou não a BAV de 1º grau, com episódios sincopais sem 
documentação de BAVT paroxístico, em que foram afastadas outras causas.

IIa C

I. Bloqueio de ramo bilateral, assintomático. IIb C

1. Bloqueios de ramo ou bifascicular em pacientes assintomáticos, de qualquer etiologia com ou sem BAV de 
1º grau.

III C

Tabela 8. Recomendações de implante de MP definitivo na cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva (CMHO).

Recomendações de MP Definitivo na CMHO Classe NE

1. Pacientes sintomáticos, com obstrução significativa da via de saída do VE em repouso ou provocada, refratá-
rios ao tratamento farmacológico e quando não houver indicação primária de CDI.

IIb C

1. Pacientes com a forma não obstrutiva; III C

2. Pacientes assintomáticos ou controlados por tratamento farmacológico; III C

3. Pacientes com indicação de CDI. III C

Tabela 9. Recomendações de implante de MP definitivo na síncope neuro-mediada (SNM).

Recomendações de MP na SNM Classe NE

1. Marca-passo definitivo, (Rate Drop Response) para sincopes recorrentes por hipersensibilidade do seio 
carotídeo (forma cardioinibitória).

I B

1. Marca-passo definitivo na síncope associada a um importante componente cardioinibitório, de preferência 
detectado durante condição clínica espontânea (looprecorder), claramente refratária ao tratamento com medidas 
gerais e farmacológicas.

IIa C

1. SNM com boa resposta a outras terapias. III C

Figura 2. Bifurcador de saída a ser conectado na saída ventricular de 
marca-passo convencional para adaptá-lo à estimulação biventricular. 
Utilizado no início da TRC.

A quase totalidade dos ressincronizadores atuais são 
implantados por via endocavitária, com o eletrodo de estimu-
lação do ventrículo esquerdo via seio coronariano, através de 
procedimento minimamente invasivo sob anestesia local. A 
estimulação ventricular esquerda epicárdica por toracotomia 
fica reservada para situações especiais ou, nos raros casos de 
insucesso, no posicionamento do eletrodo no seio coronariano. 

Os ressincronizadores atuais são dispositivos sofisticados e 
muito eficazes em promover a TRC.

Considerações gerais da TRC
A ideia de que a dissincronia cardíaca causada pelos 

bloqueios de ramo determina um importante prejuízo na fun-
ção sistólica já vem de longa data. No início da década de 80, 
Bramlet et al.2 demonstraram o problema de maneira bem clara. 
Nesse artigo, em que pacientes portadores de bloqueio de ramo 
esquerdo (BRE) frequência dependente eram submetidos a teste 
ergométrico, foi demonstrada uma queda significativa da fração 
de ejeção do ventrículo esquerdo, avaliada pela ventriculografia 
radioisotópica, no momento da instalação do BRE (Figura 3). 
Entretanto, foi somente com os primeiros trabalhos de Baker e 
Caseau, em meados da década de 90 de século passado3,4, que 
esse princípio foi levado em consideração para indicar a ressin-
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Figura 3. Gráfico mostrando as varriações da Fração de Ejeção do ven-
trículo esquerdo durante teste ergométrico, de pacientes normais (linha 
amarela) e com bloqueio de ramo esquerdo frequência dependente 
(linha branca). Nota-se a significativa redução após o aparecimento 
de BRE (linha pontilhada) mantendo-se reduzida até o final do exame.

cronização ventricular por meio da estimulação tripla-câmara 
biventricular, iniciando uma das funções mais importantes da 
estimulação cardíaca artificial atual: a TRC. Hoje, temos ro-
bustas evidências de que a TRC pode reverter completamente 
os prejuízos causados pela dissincronia ventricular. Entretanto, 
alguns aspectos inerentes ao diagnóstico de dissincronia, do 
momento da indicação da TRC e do posicionamento dos ele-
trodos de estimulação ventricular ainda necessitam de melhor 
definição para reduzir os cerca de 30% de não respondedores 
a essa terapia.

Diagnóstico de Dissincronia
Nos primeiros estudos que validaram a terapia de 

ressincronização cardíaca, o diagnóstico de dissincronia foi 
caracterizado pelo aumento da duração do QRS, superior a 120 
ms. Vários estudos procuraram definir parâmetros ecocardio-
gráficos de disssincronia, utilizando as mais variadas técnicas 
ecocardiográficas. No primeiro grande estudo que demonstrou 
redução de mortalidade com a TRC, o CARE HF5, publicado 
em 2005, o Ecodopplercardiograma foi utilizado para con-
firmar o diagnóstico de dissincronia, em portadores de QRS 
com largura entre 120 a 150 ms. Nesse estudo, utilizou-se o 
Modulo-M (Intervalo mecânico entre as paredes septal e poste-
rior) e Doppler pulsado (Intervalo entre período de pré-ejeção 
aórtico e pulmonar) para diagnosticar dissincronia. O estudo 
PROSPECT (Predictors Of Response to CRT)6 que foi proposto 
para avaliar o impacto do ecocardiograma no “refinamento” 

do diagnóstico de dissincronia, avaliou a performance de 12 
parâmetros ecocardiográficos em 498 pacientes com indicação 
standard de TRC. Não obstante os dados terem sido adquiridos 
por equipes treinadas e monitoradas por laboratório cego, dada a 
modesta sensibilidade e especificidade, as conclusões do estudo 
foram de que nenhum parâmetro ecocardiográfico isolado pode 
ser recomendado para melhorar a seleção de pacientes na TRC.

Apesar de promissor, o diagnóstico de dissincronia 
mecânica com uso da ecocardiografia, persiste com alguns 
questionamentos: qual o melhor parâmetro e modalidade 
ecocardiográfica e como minimizar as alterações intra e inte-
robservador?

A duração do QRS foi utilizada isoladamente para 
caracterizar dissincronia ventricular na maioria dos estudos 
que validaram a TRC e persiste como o principal parâmetro 
de dissincronia ventricular. Hoje, existe um consenso de que 
frente a um complexo QRS com duração superior a 150 ms já 
existe dissincronia; entretanto, entre 120 a 150 ms, é necessária 
a confirmação por pelo menos um parâmetro ecocardiográfico.

Indicação de TRC
Nas diretrizes das grandes sociedades de cardiologia, 

incluindo as brasileiras (DECA e SOBRAC) publicadas em 
20077, a TRC está indicada para pacientes portadores de dis-
sincronia que apresentem as seguintes condições: 1 - insufici-
ência cardíaca (Classe Funcional NYHA III ou IV) refratária 
ao tratamento medicamentoso otimizado; 2 - cardiomiopatia 
dilatada com importante comprometimento da função sistólica 
ventricular (Fração de Ejeção do VE ≤ 35%). Esses rigorosos 
critérios de indicação de TRC necessitam hoje serem revistos.

Momento da indicação da TRC
Segundo os critérios das diretrizes atuais, o paciente ne-

cessita estar em estágio muito avançado de insuficiência cardía-
ca para ter indicação de TRC. A refratariedade da insuficiência 
cardíaca ao tratamento medicamentoso, em paciente com grave 
alteração estrutural e funcional do coração (Fração de Ejeção do 
VE < 35%), praticamente equipara as indicações de TRC com 
as de transplante cardíaco. A utilização da Classe Funcional da 
NYHA como critério de indicação de TRC, exigindo-se a CF 
III ou IV, não nos parece adequada. Essa classificação baseada 
unicamente nos sintomas de insuficiência cardíaca, apesar de 
ser objetiva para o paciente, é absolutamente subjetiva para o 
avaliador. Além disso, a Classe Funcional reflete um momento 
do paciente, podendo variar significativamente em relativo 
curto espaço de tempo.

Alguns estudos recentes já demonstram benefícios da 
TRC, em pacientes com moderado comprometimento da função 
sistólica (Fração de Ejeção do VE ≤ 40%), assim como em 
pacientes com classe funcional I ou II. O estudo randomizado 
e controlado REVERSE (Resynchronization Reverses Remo-
deling in Systolic LV Disfunction)8 comparou os efeitos da 
TRC ligada com a desligada, em 610 pacientes submetidos 
a implante de ressincronizador, que apresentavam moderado 
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comprometimento da função sistólica (FE ≤ 40%), e se en-
contravam em classe funcional I ou II. No primeiro ano de 
acompanhamento, observou-se significativa melhora estrutural 
(redução do volume sistólico final do VE) dos pacientes com 
TRC ligada, não sendo notadas diferenças estatisticamente 
significativas do ponto de vista clínico.

Já na observação de 262 pacientes do “braço” europeu 
do estudo acompanhados por 2 anos, os benefícios estruturais 
do coração com a TRC ligada foram ainda mais evidentes, 
com melhora dos volumes sistólicos e diastólicos e da fração 
de ejeção do VE, além da demonstração de benefícios clínicos 
significativos. Os estudos MADIT CRT9 e RAFT TRIAL10 
compararam o Cardioversor Desfibrilador Implantável (CDI) 
isolado, com o CDI associado à TRC (TRC-D) em pacientes 
com indicação de CDI. Os pacientes, apesar de apresentarem 
importante comprometimento da função sistólica (FE ≤ 30%), 
encontravam-se em Classe Funcional I ou II, tendo sido também 
incluídos pelo RAFT 20% de pacientes em Classe Funcional III.

No MADIT CRT, após 29 meses de acompanhamento, 
foi demonstrado que a presença de TRC associada ao CDI de-
monstrou benefícios tanto clínicos como estruturais do coração, 
com redução dos volumes (sistólicos e diastólicos) e melhora 
da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, quando comparado 
com o CDI isolado. Já o RAFT, com 40 meses de seguimento, 
além dos benefícios demonstrados no MADIT CRT, mostrou 
significativa redução da mortalidade nos pacientes do braço 
TRC-D.

Considerando-se os benefícios que vem sendo demons-
trados, em pacientes compensados do ponto de vista clínico 
(Classe Funcional I ou II), assim como nos que apresentam 
moderada disfunção sistólica (Fração de Ejeção do VE > 35%), 
acreditamos que as indicações de TRC, que em breve deverão 
ser revistas, irão contemplar esse tipo de pacientes. Acredita-
mos que a classificação da insuficiência cardíaca baseada na 
progressão da doença, que a divide em quatro estágios (A, B, C 
e D) proposta pelo American College of Cardiology e American 
Heart Association, poderia ser utilizada nas indicações de TRC 
em substituição a Classe Funcional. Dessa maneira, a TRC 
passaria a ser considerada como opção terapêutica, nos casos 
que apresentem dissincronia a partir do estágio C, quando existe 
alteração estrutural do coração e sintomas atuais ou pregressos.

Não respondedores à TRC
Não obstante as evidências dos benefícios da TRC e 

sua incorporação em todas as diretrizes de tratamento de insu-
ficiência cardíaca, cerca de 30% dos pacientes não respondem 
a essa terapia11.

Para caracterizar os pacientes não respondedores da 
TRC, é necessário primeiramente definir o que é resposta posi-
tiva a essa terapia. Nesse sentido, os estudos mais importantes 
utilizaram múltiplos e variados critérios de positividade que 
não apresentam concordância entre si12, o que dificulta a homo-
geneização do paciente considerado não respondedor. De uma 
maneira geral, considera-se não respondedor à TRC o paciente 

que não obtém pelo menos um dos seguintes itens: melhora da 
Classe Funcional da NYHA; melhora da Fração de Ejeção do 
Ventrículo Esquerdo (FEVE); melhora da distância percorrida 
no teste de caminhada de 6 minutos; melhora de parâmetros 
estruturais do coração. A dificuldade reside em quantificar esta 
melhora: A passagem da CF III para a II é mais relevante do que 
de IV para III, assim como uma melhora da Fração de Ejeção do 
Ventrículo Esquerdo (FEVE) de 25% nos parece mais impor-
tante em um paciente que apresentava FEVE 0,34 e que passou 
a ter 0,42, do que em outro que apresentava 0,24 e passou a 
0,30. Acreditamos, porém, que qualquer tipo de melhora nesses 
pacientes, na sua maioria terminais já evidencia o benefício da 
terapia, colocando-os como respondedores da TRC.

Possíveis causas de não respondedores a TRC
Ausência de dissincronia pré-TRC
O diagnóstico de dissincronia ventricular, apesar de 

muitas vezes ser evidente, como já relatado, ainda não está 
bem estabelecido. O primeiro parâmetro usado para diagnos-
ticar dissincronia ventricular foi a largura do QRS, utilizando 
o limite de 120 ms, acima do que considerava-se dissincronia 
elétrica. Até hoje, a largura do QRS continua sendo o parâme-
tro diagnóstico mais aceito, principalmente nos casos acima 
de 150 ms, quando parece ser um consenso da existência de 
dissincronia. Entretanto, nos casos que apresentam bloqueio de 
ramo direito ou QRS estimulado por marca-passo convencional, 
mesmo quando o QRS é superior a 150 ms, a caracterização 
de dissincronia ainda é controversa. Vários parâmetros eco-
cardiográficos foram propostos para melhorar o diagnóstico 
de dissincronia ventricular, no que se convencionou chamar 
de dissincronia mecânica. Entretanto, como já citado, não 
existe consenso de qual o melhor parâmetro ecocardiográfico 
para esse fim.

Com essas dificuldades em se precisar o diagnóstico 
de dissincronia cardíaca, é de se esperar que alguns pacientes 
submetidos à TRC possam ter sido mal diagnosticados como 
dissincrônicos, justificando a não resposta a essa terapia.

Ausência de ressincronização pós-TRC
A Terapia de Ressincronização Cardíaca pressupõe a 

estimulação de dois sítios ventriculares. É importante ressal-
tar, entretanto, que as evidências dos benefícios dessa terapia 
foram apresentadas utilizando-se a estimulação biventricular, 
com estimulação do ventrículo esquerdo por via epicárdica ou 
endocavitária através do seio coronariano. Alguns trabalhos 
demonstraram benefícios na Ressincronização Cardíaca através 
de estimulação “bissítio” ventricular direito13, com estimulação 
simultânea da ponta e via da saída do ventrículo direito. Essa 
técnica, entretanto, necessita de maiores estudos prospectivos 
e randomizados, além de maior reprodutibilidade por outros 
serviços para poder ser proposto em larga escala. Portanto, os 
não respondedores à estimulação bissítio ventricular direito não 
podem ser considerados não respondedores à TRC, sem antes 
serem submetidos à estimulação bi-ventricular.



34 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 23 — Nº 1 — Jan-Fev-Mar — 2013

Filho SSG et al./ Estimulação elétrica: marca-passos e ressincronizadores
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(1):25-35

Figura 4. Radiografias de torax em oblíqua anterior esquerda (OAE), 
de um dos pacientes em que revertemos a condição de não responder 
à TRC, com mudança do sítio de estimulação do VE. À esquerda 
o eletrodo de VE foi Implantado na grande veia cardíaca (região 
antero-septal), não tendo o paciente apresentado resposta positiva 
à TRC. Após reposicionamento do eletrodo na região lateral de VE 
(à direita), o paciente apresentou melhora significativa, com desapa-
recimento dos sintomas já no primeiro PO.

Quanto à estimulação biventricular, alguns aspectos 
podem ser considerados em relação à posição dos eletrodos 
de estimulação ventricular.

Sítio de estimulação do ventrículo direito
Vários trabalhos vêm demonstrando o efeito deletério 

da estimulação ventricular direita exclusiva, principalmente 
quando realizada na ponta do ventrículo direito14,15. Alguns 
estudos, incluindo experimentais, procuram demonstrar que a 
estimulação ventricular direita exclusiva no septo interventricu-
lar pode minimizar esse prejuízo16,17. Em relação à estimulação 
biventricular, não existe um consenso entre o melhor sítio de 
estimulação do ventrículo direito.

Sítio de estimulação do ventrículo esquerdo
Já em relação ao sítio de estimulação do ventrículo 

esquerdo na TRC, existe uma forte tendência em se dar prefe-
rência à estimulação da parede posterior ou da parede lateral 
em detrimento da estimulação da região septal anterior. Alguns 
artigos mostraram que a estimulação anterosseptal através da 
grande veia cardíaca apresenta os piores resultados na TRC18. 
Em nossa experiência, conseguimos reverter a condição de 
não respondedores à TRC em seis pacientes, mudando o sítio 
de estimulação do ventrículo esquerdo, de septal (através da 
grande veia cardíaca) para lateral ou posterior19 (Figura 4). O 
sítio de estimulação do ventrículo esquerdo vem se mostrando 
um fator relevante na resposta à TRC, necessitando ainda de 
maiores estudos para definir o local ideal.

Intervalo de estimulação interventricular e atrioven-
tricular

No início da experiência com TRC, a estimulação dos 
dois ventrículos era feita de maneira simultânea. Com a indi-
vidualização das saídas dos ventrículos direito e esquerdo nos 
ressincronizadores atuais, passou-se a ter a possibilidade de se 
programar intervalos entre a estimulação dos ventrículos. Esse 

intervalo de estimulação interventricular vem sendo bastante 
estudado e parece ser importante para melhorar a ressincroni-
zação em certos pacientes20.

O intervalo átrio-ventricular ideal na TRC, é aquele 
que propicia uma efetiva estimulação biventricular constante, 
não prejudica a contribuição da contração atrial no enchimento 
ventricular e evita a contração atrial esquerda simultaneamente 
a contração ventricular. Esse intervalo, que pode ser respon-
sável pela não resposta à TRC, também pode ser identificado 
utilizando-se o Ecocardiograma.

Alguns ressincronizadores apresentam a possibilidade 
de avaliar, por meio de algoritmos, os melhores intervalos 
atrioventriculares e interventriculares para ressincronização, 
baseada na detecção da atividade elétrica das câmaras. Maiores 
estudos serão necessários para validar a eficácia dos valores 
sugeridos por esses algoritmos.

Perda de sensibilidade atrial ou do comando de um 
dos ventrículos

A perda da sensibilidade atrial do ressincronizador em 
pacientes com condução AV espontânea impede a deflagração 
da estimulação biventricular e, consequentemente, a ressin-
cronização.

A perda de comando de um dos ventrículos, mais fre-
quentemente o esquerdo, consequentes ao aumento de limiar 
ou deslocamento de eletrodos, impedem a efetiva estimulação 
biventricular.

Portanto, alguns pacientes submetidos à TRC podem 
não apresentar resposta positiva a essa terapia, por não estarem 
adequadamente ressincronizados, apesar de estarem utilizando 
plenamente um ressincronizador cardíaco.

Arritmias cardíacas
A morte súbita, consequente a arritmias ventriculares 

malignas, é relativamente frequente nos pacientes com as 
características dos candidatos a TRC. É responsável por cerca 
de 50% da mortalidade total, ocorrendo principalmente nos 
pacientes em classe funcional I e II. Esse risco é minimizado 
com a associação do Cardioversor Desfibilador Implantável 
(CDI) à TRC.

As taquiarritmias atriais, principalmente a fibrilação 
atrial, quando se manifestam com resposta ventricular elevada, 
inibem o ressincronizador, impedindo a estimulação biventri-
cular e consequentemente, a ressincronização.

Utilização tardia da TRC
Seguindo as diretrizes atuais, os pacientes submetidos à 

TRC são portadores de: importante disfunção sistólica, graves 
alterações estruturais do coração e insuficiência cardíaca refra-
tária ao tratamento medicamentoso otimizado. São pacientes 
que, na sua maioria, têm uma longa história de tratamento da in-
suficiência cardíaca, com vários episódios de descompensação. 
Nesse universo de pacientes, é de se esperar que alguns possam 
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já apresentar alterações irreversíveis da função sistólica cardí-
aca, não mais sendo possível apresentarem benefícios da TRC.

A não resposta à TRC é o maior argumento dos críticos 
dessa terapia. Entretanto, acreditamos que nos pacientes em 
que está sendo utilizada essa terapia, para os quais não se pode 
oferecer mínima qualidade de vida, obter 70% de sucesso é um 
feito considerável. Em grande parte dos casos, podemos equa-
cionar as causas da não resposta e, consequentemente, reduzir 
bastante o número dos não respondedores à TRC.
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A ablação por radiofrequência (RF) das arritmias ventriculares 

visa, principalmente, melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes. Tem recomendação precisa nos pacientes recebendo 

choques dos cardiodesfibriladores implantáveis (CDI) e, 

em particular, naqueles com taquicardias incessantes com 

função ventricular em franca deterioração. As técnicas de 

ablação atuais permitem que os procedimentos sejam bastante 

eficazes e realizados em ambiente de muita segurança. Os 

benefícios da sua realização dependem do tipo de arritmia e 

das características clínicas dos pacientes.
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The ablation of ventricular arrhythmias with RF aims chiefly 

to improve the quality of life of patients. It is recommended 

for patients receiving shocks of IDUs and in particular those 

with incessant tachycardia with ventricular function in full 

decay. Current ablation techniques allow procedures to be 

quite effective and carried out in a safe environment. The 

benefits of its implementation will depend on the type of 

arrhythmia and the clinical characteristics of the patients.
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INTERvENTIONAL CARDIOLOGy OF vENTRICULAR ARRhyThmIAS

Descriptors: arrhythmias, cardiac, cardiac complexes, catheter 
ablation, premature, tachycardia, ventricular. 

Descritores: ablação por cateter, arritmias cardíacas, 
complexos cardíacos prematuros, taquicardia ventricular.
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A ablação por radiofrequência (RF) desempenha um 
papel importante nos pacientes com arritmia ventricular 
idiopática e naqueles com taquicardia ventricular (TV) 

secundária à cardiopatia congênita ou adquirida. O principal 
método para identificar os indivíduos com cardiopatia estrutural 
tem sido o ecocardiograma1. Entretanto, nos últimos anos a 
investigação de cicatriz ventricular pela ressonância nuclear 
magnética (RNM) com infusão de gadolínio e realce tardio 
tornou-se o padrão ouro para esse fim2,3.

ABLAÇÃO DE TAqUICARDIA vENTRICULAR Em 
INDIvíDUOS SEm CARDIOPATIA ESTRUTURAL

Nos pacientes sem doença cardíaca estrutural, as 
arritmias têm um caráter benigno e o objetivo do tratamento é 
melhorar a qualidade de vida. Excepcionalmente, o tratamento 
pode ser recomendado em pacientes assintomáticos, com EVs 
e TVNS muito frequentes (em geral > 20% dos batimentos 
em 24h), em particular, naqueles que evoluem com disfunção 
ventricular4. Assim, a ablação com RF é destinada aos pacientes 
sintomáticos sem controle medicamentoso, nos assintomáticos 
que evoluem com disfunção ventricular (taquicardiomiopatia) 
ou com potencial para desenvolvê-la e ainda naqueles que 
não preenchem esses critérios, mas preferem um tratamento 
definitivo não medicamentoso.

ABLAÇÃO DE ExTRASSíSTOLES E TVs COm ORIGEm 
NA vIA DE SAíDA DO vENTRíCULO DIREITO E 
ESqUERDO

A origem mais comum das arritmias ventriculares idio-
páticas é a via de saída do ventrículo direito (VSVD), seguida 
pela via de saída do ventrículo esquerdo (VE) e fascículos do 
sistema de condução do VE5-8. As EV/TV com origem na via 
de saída apresentam morfologia do QRS tipo BRE com eixo 
desviado para baixo. Quando a EV origina-se na VSVE, a 
amplitude da onda R cresce nas derivações V1 - V3. Entretanto, 
em alguns casos só é possível determinar a origem na VSVD 
ou VE durante o mapeamento eletrofisiológico.

ALGORITmO PARA IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEm DAS 
EV DA vIA DE SAíDA vENTRICULAR

Ito et al.9 descreveramum algoritmo para análise do ECG 
com o objetivo de identificar arritmias com origem na via de 
saída dos ventrículos direito ou esquerdo.

As arritmias ventriculares com origem na via de saída 
foram classificadasanatomicamente em seis divisões,com base 
nos resultados da ablação por cateter: 1 - Septo da VSVD, 
2 - Parede livre da VSVD, 3 - Região para-hissiana na VSVD, 
4 - Endocárdio da VSVE, 5 - Seio de Valsalva, 6 - Epicárdio 
de VE remoto ao Seio de Valsalva.

A Figura 1 descreve um algoritmo para localização da 
origem dessas arritmias ventriculares a partir da análise do 

ECG de superfície: 1 - Presença ou ausência de S em derivação 
V6; 2 - Magnitude e largura da onda R ou QS em derivações 
V1 e V2; 3 - Magnitude da onda R ou QS em derivação I, 
aVR e aVL; 4 - Morfologia do QRS em derivações I, II, III, 
aVL e aVF e 5 - Transição de R em precordial. Este algoritmo 
identificou a origem das EV/TVNS ou TVS idiopáticas em 
90% dos pacientes.Este algoritmo tem uma sensibilidade de 
88%, especificidade de 95%, valor preditivo positivo de 88%, 
valor preditivo e negativo de 96%.

Figura 1. Algoritmo passo a passo para a determinação de origem de 
EV/TV de via de saída9.

As EVs e TVs não sustentadas ou sustentadas nem 
sempre são reprodutíveis durante o estudo eletrofisiológico que 
antecede à ablação, sendo uma das limitações para a realização 
do procedimento com sucesso. Outro motivo de falha é a in-
terpretação pelo ECG de que a origem da arritmia está no VD, 
mas de fato origina-se na via de saída do VE, frequentemente 
nas cúspides da valva aorta. Em análise multivariada, o único 
preditor independente de insucesso da ablação de EV com 
diagnóstico inicial da origem no VD foi a deflexão intrinse-
coide na derivação II (> 90 msec10. A Figura 2 exemplifica os 
padrões de ECG mais comuns de arritmias ventriculares que 
se originam nas cúspides da valva da aorta11.

ExTRASSíSTOLES E TVs COm ORIGEm NOS FASCíCULOS 
DO RAmO ESqUERDO

As EV/TV com origem nos fascículos do ramo esquerdo 
apresentam padrão de BRD com eixo desviado para cima (90%) 
quando se originam no fascículo póstero-inferior e para baixo 
(10%), no fascículo ântero-superior. Assim como nas arritmias 
com origem na via de saída do VD/VE, o sucesso do procedimento 
depende de mapeamento detalhado do foco de origem que é fa-
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discutível nesse grupo de pacientes. Haissaguerre et al.15,16 
descreveram pela primeira vez a possibilidade da ablação das 
extrassístoles que deflagravam as TV polimórficas associadas à 
síndrome do QT longo e síndrome de Brugada17. As EV defla-
gradoras foram identificadas nas fibras de Purkinje (principal-
mente nos portadores de síndrome do QT longo) ou na via de 
saída do ventrículo direito (nos pacientes com síndrome de Bru-
gada)16,18. Uma limitação importante encontrada nos pacientes 
com síndrome de Brugadaé que estes raramente apresentam EV 
frequentes, passíveis de mapeamento e ablação. A literatura 
descreve incidência média de uma EV espontânea por hora, 
com maior ocorrência no período noturno19. Nademanee 
et al.20 descreveram em um grupo selecionado de paciente 
com síndrome de Brugada recebendo múltiplos choques do 
CDI que as arritmias ventriculares originavam-se na região 
epicárdica da parede anterior da via de saída do ventrículo 
direito e que a ablação epicárdica resultou em normalização 
do padrão eletrocardiográfico de Brugada, bem como preveniu 
a ocorrência de novos choques.

ABLAÇÃO DE TAqUICARDIAS vENTRICULARES Em 
PACIENTES COm CARDIOPATIAS ESTRUTURAIS

A ocorrência de taquicardia ventricular (TV) em pacientes 
com cardiopatia estrutural é um importante fator de risco para morte 
súbita (MS), em particular quando há grave disfunção do ventrículo 
esquerdo (FE do VE < 30%). Nesta condição, a intervenção tera-
pêutica mais importante é o implante do cardioversor desfibrilador 
automático implantável (CDI) para prevenção da morte súbita. O 
papel da ablação com RF nessas situações é melhorar a qualidade de 
vida, ao diminuir os choques do CDIe das internações hospitalares.

O sucesso da ablação por cateter da TV depende das ca-
racterísticas do substrato de sustentação da taquicardia, do grau de 
acometimento estrutural provocado pela doença, da tolerabilidade 
da arritmia induzida e da experiência do grupo responsável pela 
realização do procedimento. De maneira geral, o sucesso da ablação 
oscila entre 40% a 80%21-28. O procedimento pode ser de alto risco 
quando o paciente encontra-se em condição clínica desfavorável 
por TVS incessante, tendo levado múltiplos choques e com grave 
disfunção ventricular.

Durante o mapeamento, duas estratégias são utilizadas: 
em pacientes com boa condição clínica e que toleram a TVS, 
é realizado mapeamento eletrofisiológico durante a TVS, com 
objetivo de identificar com precisão o tecido a ser cauterizado27,29 
(Figura 3). Nos pacientes em condição clínica menos favorável 
e que não toleram a TVS, é realizado o mapeamento da área de 
cicatriz em ritmo sinusal e pesquisada áreas de tecidos viáveis que 
(potencialmente) poderiam fazer parte do circuito da TVS. Nesta 
última condição, o mapeamento eletroanatômico fornece auxílio 
adicional ao identificar com mais clareza os possíveis canais de 
tecido viável na cicatriz30 (Figura 4).

Além do mapeamento com o sistema CARTO, duas no-
vas estratégias foram adicionadas nestes últimos anos: a abordagem 
epicárdica percutânea, através de punção do saco pericárdico via 
subxifoide31 (Figura 5) e a utilização de cateteres com eletrodo 

cilitado pela frequência das EV/TV. Entretanto, ao contrário das 
anteriores, as arritmias fasciculares são mais fáceis de serem 
induzidas, principalmente após a infusão de isoproterenol.

A taxa de sucesso da ablação das taquiarritmias ven-
triculares idiopáticas é de cerca de 85% e a sua recorrência 
após a ablação de aproximadamente 15%5-8,12. O maior risco da 
intervenção está relacionado com a origem na via de saída do 
VE, pois o alvo para ablação muitas vezes localiza-se junto às 
cúspides coronarianas da valva aórtica8,12. A revisão dos casos 
de insucesso mostrou que em alguns pacientes as EV/TV podem 
ter origem subepicárdica perivascular, passível de ablação pelo 
sistema venoso coronário ou pelo acesso percutâneo do espaço 
pericárdico13,14. Nas EV/TV com origem nos fascículos do ramo 
esquerdo, o maior risco é a proximidade com o ramo esquerdo 
e tronco do feixe de His.

ABLAÇÃO DE TV POLImóRFICAS Em INDIvíDUOS COm 
O CORAÇÃO ESTRUTURALmENTE NORmAL

Síndrome do QT longo, Brugada, QT curto e arritmia 
catecolaminérgica são condições geneticamente determinadas 
que predispõem à ocorrência de arritmias ventriculares e 
morte súbita, especialmente em pacientes jovens. A avaliação 
cardiovascular revela um coração morfológica e histologica-
mente normal. As alterações encontram-se nos canais iônicos 
da membrana celular ou em suas proteínas regulatórias que 
proporcionam condição para o desenvolvimento de arritmias 
potencialmente fatais.Felizmente, essas síndromes são raras, 
com prevalência estimada de 5 em 10.000, quando avaliadas 
em conjunto1.

O CDI é sempre recomendado quando a arritmia já se 
manifestou com parada cardíaca (prevenção secundária). A 
ablação por cateter tem sido aventada, mas ainda tem um papel 

Figura 2. Desenho esquemático da cúspide da aorta e as relações 
anatômicas com eletrocardiograma correspondente.L: cúspide coro-
nária esquerda, LMCA: tronco da coronária esquerda, N: cúspide não 
coronária; RCA: coronária direita, RVOT: via de saída do VD. (Figura 
extraída de Chun et al.11).
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ABLAÇÃO POR CATETER NA CARDIOPATIA ChAGáSICA

A reentrada é o principal mecanismo da TV sustentada 
na cardiopatia chagásica crônica (CCC). O circuito pode envol-
ver fibras subendocárdicas, intramiocárdicas e subepicárdicas; 
localizados predominantemente nas cicatrizes ínfero-lateral 
e basal do ventrículo esquerdo (70%), menos frequente na 
região apical e raramente na via de saída do VD33. Tradicio-
nalmente, a abordagem endocárdica com acesso transaórtico 
ou por transeptal é utilizada para atingir a área da cicatriz 
no VE. Em alguns pacientes, entretanto, a lesão segmentar 
é intramural e o circuito mantido predominantemente por 
fibras subepicárdicas34,35 (Figura 6). Revisão recente ressalta 
a importância atual da abordagem epicárdica para ablação da 
TVS não só na CCC, mas em vários tipos de cardiopatias36. A 
agulha Tuohy tem sido a principal ferramenta para alcançar o 
espaço pericárdico, sem a necessidade de acesso cirúrgico. Ela 
tem uma ponta curva e pouco afiada que facilita a introdução 
da agulha entre as membranas pericárdicas com baixo risco de 
perfuração ventricular. Um risco de 10% de sangramento peri-
cárdico é esperado, em geral de pequena amonta e transitório. 
O risco de sangramento grave requerendo reparação cirúrgica 
é de cerca de 1% a 2%. Na maioria dos pacientes submetidos a 
essa abordagem, o mapeamento epicárdico permite ampla área 
de exploração, pois aderências pericárdicas que impossibilitem 
acesso ao espaço pericárdico são incomuns, mesmo após os 
ablação prévias37.

Figura 3. Algoritmo para identificação do local de encarrilhamento 
no circuito da taquicardia. (Figura extraída de Stevenson et al.29).

Figura 4. Paciente com miocardipatia isquêmica (FEVE 30%) com 
infarto há 7 anos e cirurgia de revascularização do miocárdio. A: mapa 
eletroanatômico em ritmo sinusal, mostrando cicatriz septal, cicatriz 
inferior e latero-basal do VE com presença de potenciais tardios (área 
de condução lenta); B: Mapeamento durante taquicardia com evidência 
de potencial pré-sistólico, ao se aplicar RF observa-se interrupção da 
taquicardia após 4 segundos, adicionalmente foi realizada extensão 
das aplicações buscando “fechar” canal na cicatriz latero-basal do VE. 

Figura 5. Técnica de acesso ao espaço pericárdico através da punção 
subxifoide.

Figura 6. Paciente com doença de Chagas, taquicardia ventricular 
recorrente e função ventricular preservada. Observe que a cicatriz é 
predominantemente epicárdica.

O circuito epicárdico parece ser mais prevalente em 
pacientes com CCC quando comparado com a sua prevalência 
em outras cardiopatias. Em 257 pacientes consecutivos 
estudados em nossa instituição, circuitos epicárdicos foram 
identificados em 37% dos pacientes com doença de Chagas, em 
comparação com 28% em pacientes pós-infarto do miocárdio e 
em 24% em pacientes com cardiomiopatia dilatada idiopática37. 
Três aspectos anatômicos podem limitar a efetividade da 

distal irrigado ou com ponta de 8 mm para produzir lesões 
mais profundas32. Com essa nova via de acesso e os novos 
instrumentos, um grupo maior de pacientes pode se beneficiar 
da ablação por cateter.
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ablação epicárdica: a presença de artéria coronária epicárdica 
muito próxima da área de interesse, uma camada espessa de 
gordura cobrindo o tecido responsável pelo circuito e ainda 
o risco de produzir lesão em tecidos vizinhos como o nervo 
frênico.

Por esses e outros motivos, um número substancial 
de pacientes permanece com recorrências de TVS, mesmo 
após a ablação endocárdica e epicárdica, seja por limitações 
encontradas durante o procedimento seja pela própria evolução 
da doença. A taxa de recorrência parece ter diminuído com a 
introdução do mapeamento eletroanatômico para estabelecer a 
extensão e limites da cicatriz e ablação com cateteres com ponta 
irrigada (lesões mais profundas mesmo na presença de gordura) 
para promover lesões mais extensas do substrato38, mas vale 
lembrar que a doença de Chagas tem caráter progressivo, 
sendo comum a ocorrência de disfunção ventricular, além do 
surgimento de novos circuitos de TVS no acompanhamento 
de longo prazo. Assim, para maior esclarecimento, estudos 
prospectivos e randomizados ainda são necessários para avaliar 
o real papel das diferentes estratégias de ablação por cateter 
em pacientes com CCC. Há um grupo específico de pacientes, 
entretanto, nos quais a ablação por cateter apresenta benefícios 
indiscutíveis: pacientes com CDI recebendo múltiplos choques, 
apesar da terapia adjuvante com fármacos antiarrítmicos. Em 
tais casos, os resultados clínicos são muito claros na avaliação 
de curto e médio prazo39.

ABLAÇÃO POR CATETER NA CARDIOPATIA ISqUÊmICA

O mecanismo das arritmias ventriculares mais comum é 
a reentrada através de circuitos gerados pelo processo de cica-
trização do infarto, devido à persistência de tecido miocárdico 
viável dentro da área de fibrose. O substrato eletrofisiológico se 
desenvolve gradualmente dentro das duas primeiras semanas 
de cicatrização do infarto, podendo, em algumas situações, a 
arritmia aparecer muitos anos após o dano tecidual40,41. Outro 
mecanismo menos comum é o automatismo de fibras de 
Purkinje próximas à borda da zona de infarto42.

As técnicas de mapeamento e ablação das taquicardias 
ventriculares em pacientes com miocardiopatia isquêmica são se-
melhantes a pacientes com outras miocardiopatias. Se a arritmia 
for bem tolerada, pode-se realizar o mapeamento durante taqui-
cardia buscando-se potenciais mesodiastólicos ou com técnicas 
de encarrilhamento. Se a taquicardia induzida for mal tolerada, 
não sustentada ou com múltiplas morfologias consideradas não 
mapeáveis, utiliza-se outras estratégias para a ablação43,44. Em 
um estudo multicêntrico de ablação de TV em pacientes com 
miocardiopatia isquêmica, pelo menos uma morfologia de TV 
foi mapeável em 154 pacientes (67%), porém apenas 72 (31%) 
pacientes apresentaram apenas TVs mapeáveis. A maioria 
dos apresentavam TVs não mapeáveis, 31% não mapeáveis 
exclusivamente e 38% ambas, mapeáveis e não mapeáveis45. 
Quando a TV não é mapeável devido à instabilidade hemodi-
nâmica, utilizam-se drogas vasoativas para aumentar a pressão 
e o débito cardíaco. Opção excepcional é a utilização de suporte 

circulatório mecânico46. Entretanto, a alternativa mais comum 
para ablacionar TV não mapeáveis é a aplicação de técnicas 
que permitem eliminar o tecido anormal durante ritmo sinusal, 
a chamada “ablação do substrato”, geralmente com auxílio dos 
sistemas de mapeamento eletroanatômico43 (Figura 4).

Várias séries descritas incluíram casos com gravidade 
variável, com métodos de mapeamentos e ablação diferentes. 
Como consequência, os resultados não são homogêneos e difíceis 
de comparar. A mortalidade do procedimento relatada foi de 0,5%. 
Os estudos com seguimento médio de 12 meses ou mais demons-
traram que 50%-88% dos pacientes ficaram livres de qualquer 
TV, com 30%-100% dos pacientes sendo mantidos com terapia 
antiarrítmica prévia (terapêutica hibrida). A mortalidade durante 
o seguimento foi de 0% a 32%44.

Em um estudo multicêntrico de ablação de TV em 
pacientes com miocardiopatia isquêmica45, a recorrência durante 
um seguimento de seis meses foi de 51%, porém, o número de epi-
sódios de TV foi reduzido em um número substancial de pacientes. 
Nos pacientes com CDI, o número de terapias foi significativa-
mente reduzido com o procedimento de ablação. A mortalidade 
do grupo foi de 15%, com 38% das mortes relacionadas à arritmia 
ventricular e 35% devido à insuficiência cardíaca. A presença de 
TV mapeável nesse estudo foi associada à menor mortalidade. Es-
tudo multicêntrico utilizando cateter irrigado fechado para ablação 
de TV estável (82% com cardiopatia isquêmica) evidenciou que 
54% dos pacientes ficaram livres de TV em seguimento médio de 
8 meses32. Outro estudo multicêntrico, com oito centros europeus, 
estudou a ablação de TV em pacientes com infarto do miocárdio 
prévio. A fração de ejeção média foi de 30 ± 13%, sendo identifi-
cadas, em média, três morfologias diferentes de TV por paciente. 
Quatorze (22%) apresentavam TV incessante. A ablação foi bem 
sucedida em 81%, sem óbitos durante ou nos primeiros 30 dias 
após o procedimento. Durante o seguimento de 12 ± 3 meses, 
37% dos pacientes ablacionados com sucesso e 49% do total de 
pacientes apresentaram recorrência de algum tipo de TV47.

A mortalidade e morbidade da ablação de TV em pacien-
tes com cardiopatia isquêmica são aceitáveis, com evidência da 
redução dos episódios de TV, embora ainda possam ocorrer recor-
rências isoladas. Baseado nisso, a recomendação dos membros da 
“Task-Force” para tratamento de arritmias ventriculares43 é a de 
indicar precocemente a ablação de TV nos pacientes com cardio-
patia isquêmica, antes do aparecimento de múltiplas recorrências.

ABLAÇÃO POR CATETER NA CARDIOPATIA NÃO 
ISqUÊmICA E NÃO ChAGáSICA

Os resultados clínicos da ablação de TVs relacionadas 
a cardiomiopatias não isquêmicas são mais limitados devido à 
diversidade dos substratos arritmogênicos envolvidos.

ABLAÇÃO DE TV NA CARDIOmIOPATIA DILATADA 
IDIOPáTICA

A ablação de TVS recorrente em pacientes com 
cardiopatia dilatada idiopática deve distinguir dois tipos de 
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substratos: 1 - Envolvendo o sistema específico de condução (TV 
por reentrada ramo a ramo); 2 - Relacionado com as cicatrizes 
frequentemente complexas e de localização intramiocárdica.

TV POR REENTRADA RAmO A RAmO

A TV por reentrada ramo a ramo ocorre em apro-
ximadamente 6% dos casos de TV monomórfica induzidas 
no estudo eletrofisiológico e predomina dentre os pacientes 
com miocardiopatia dilatada48,49. Quando reconhecida, a 
ablação dessa taquicardia pode ser muito simples, devido à 
natureza superficial do sistema de condução His-Purkinje. O 
alvo habitual é o ramo direito e uma simples lesão por RF é 
usualmente efetiva. Se não é possível localizar o ramo direito, 
lesões guiadas anatomicamente ou a ablação do ramo esquerdo 
são frequentemente efetivas. A maior limitação na ablação da 
TV ramo a ramo é a dificuldade para sua indução, que pode 
ser facilitada pela a infusão de drogas catecolaminérgicas ou 
procainamide, ou pela estimulação ventricular com liberação 
de extraestímulos com ciclos curto-longo-curto, ou estimulação 
do VE. Quando a TV ramo a ramo não é reprodutível, a ablação 
é realizada em ritmo sinusal, sendo o surgimento de BRD ou 
BRE um critério de sucesso aceitável. A complicação mais 
comum é a indução de bloqueio atrioventricular de alto grau, 
que pode ocorrer em 10-30% dos casos48.

TV CICATRICIAL

A TV monomórfica sustentada secundária à car-
diomiopatia dilatada também não é facilmente reprodutível. 
Esse aspecto limita tanto o mapeamento como a avaliação do 
resultado da ablação. Além disso, o substrato eletrofisiológico 
é bastante heterogêneo. Em alguns casos, a TV depende de 
uma cicatriz pequena subepicárdica; outras vezes, há inúmeras 
cicatrizes densas em localizações diversas ou cicatrizes lineares 
intramiocárdicas extensas envolvendo a parede livre ou o septo 
intraventricular. Cicatrizes subendocárdicas segmentares à 
semelhança da cardiopatia isquêmica são menos comuns. Os 
pacientes com cardiomiopatia dilatada apresentam cicatrizes 
epicárdicas mais frequentemente do que os pacientes com car-
diomiopatia isquêmica. O sucesso imediato é de 65%-70%, com 
alto índice de recorrências. O mapeamento eletroanatômico é 
sempre recomendável para definir cicatrizes e para direcio-
namento das linhas de ablação. O acesso epicárdico também 
deve ser considerado nesses casos já no primeiro procedimento, 
quando a reentrada ramo a ramo é descartada pelo estudo 
eletrofisiológico50.

ABLAÇÃO POR CATETER NAS TAqUICARDIAS 
vENTRICULARES SECUNDáRIAS A CARDIOPATIAS 
CONGÊNITAS

Apesar de se considerar a tetralogia de Fallot como a 
condição mais comum para ocorrência de TV na população com 
cardiopatia congênita, arritmias ventriculares podem ocorrer em 

outras mal formações congênitas, mesmo na ausência de correção 
cirúrgica. Alguns exemplos incluem a TGA (D ou L) quando 
o ventrículo direito é responsável pela circulação sistêmica, 
anomalia de Ebstein grave e algumas formas de ventrículo único.

Os fatores mais importantes para ocorrência de TVs nos 
pacientes com cardiopatias congênitas são a exposição crônica 
à sobrecarga de volume-pressão e o antecedente de correção 
cirúrgica ventricular. Ambas favorecem o desenvolvimento de 
cicatriz miocárdica, principal substrato para a formação do circuito 
de reentrada.

Karamlou et al.51 descreveram incidência de TV de 
11,9% e risco de morte súbita de 8,3%, em uma população com 
T4F, em 35 anos de seguimento. Estudos eletrofisiológicos 
realizados em pacientes com TV clínica e com antecedente 
de correção cirúrgica de tetralogia de Fallot demonstraram 
que o mecanismo básico da taquicardia consiste em uma 
macroreentrada envolvendo a via de saída do ventrículo direito 
(local da ventriculotomia) ou na região em torno da placa 
colocada para corrigir o defeito do septo ventricular.

Várias estratégias de mapeamento têm sido descritas, 
incluindo a análise de sequência de ativação com manobras de 
encarrilhamento, caso o paciente apresentasse TVS bem tolerada, 
até mesmo mapeamento do substrato com dispositivos eletroanatô-
micos e pacemapping, frente pacientes com TVS mal tolerada. Em 
uma série com 11 pacientes submetidos à modificação do substrato, 
o sucesso imediato foi de 100%, com recorrência de 9% após 
seguimento médio de 30 meses. Zeppenfeld et al.52 descreveram o 
mapeamento do substrato com localização de importantes istmos 
responsáveis pela TVS em pacientes com cardiopatia congênita 
usando o mapeamento eletroanatômico durante ritmo sinusal. 
Neste trabalho, inicialmente se realizou o mapa de alta-voltagem 
do ventrículo direito, sendo que as áreas relacionadas com cicatriz 
e da placa foram confirmadas através da perda de captura ao se 
estimular com alta energia em modo unipolar. Foram descritos 
quatro istmos relacionados com TV baseado no mapeamento do 
substrato na população com T4F: (1) Entre o anel tricuspídeo e 
a cicatriz ou placa da parede anterior da VSVD, (2) Entre o anel 
pulmonar e a cicatriz ou placa da parede livre do ventrículo direito, 
(3) Entre o anel pulmonar e a cicatriz ou a placa septal e (4) Entre a 
cicatriz ou placa septal e o anel da valva tricúspide (Figura 7). Esse 
método de mapeamento possibilitou a abordagem de pacientes 
com TVS clínica, mas não reprodutível no laboratório ou com 
instabilidade hemodinâmica durante a arritmia, uma vez que as 
linhas de ablação foram realizadas em ritmo sinusal.

Outra importante consideração neste grupo consiste 
na necessidade de se utilizar cateteres irrigados ou com eletrodo 
distal longo, para se obter lesões mais profundas, uma vez que 
os paciente com sobrecarga de pressão e insuficiência pulmonar 
frequentemente apresentam miocárdio mais espesso53.

CONCLUSõES

As arritmias ventriculares podem ocorrer tanto em 
pacientes sem cardiopatia como nos pacientes com doença 
cardíaca estrutural, seja esta miocardiopatia isquêmica, cha-
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gásica, associado a pós-operatório tardio de correção cirúrgica 
de cardiopatia congênita. Independente da presença ou não de 
cardiopatia, na maioria das vezes as arritmias ventriculares são 
passíveis de ablação, tendo sua indicação na refratariedade do 
tratamento clínico. O prognóstico no longo prazo se apresenta 
relacionado à presença de cardiopatia, sendo pior nos pacientes 
com disfunção ventricular.
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O tratamento das arritmias cardíacas é prerrogativa do clíni-
co. Quando são diagnosticadas, é o médico assistente quem 
opta pela forma de tratar o que, na grande maioria dos casos, 
se baseia na prescrição de fármacos. Os medicamentos são 
úteis para a reversão de uma crise aguda e também para a 
prevenção de recorrências, mas não curam o paciente. A 
necessidade de tratar ou não uma arritmia depende de vários 
fatores, como a forma de apresentação clínica baseada na 
qualidade dos sintomas e a presença ou não de uma cardio-
patia. Arritmias que causam colapso hemodinâmico estão 
associadas a elevado risco de complicações, como traumas 
físicos e até parada cardiorrespiratória, como acontece com 
a taquicardia ventricular. O tratamento, muitas vezes não 
somente com fármacos, deve ser agressivo visando à proteção 
do paciente. A presença de uma cardiopatia com disfunção 
ventricular pode tornar uma arritmia potencialmente maligna 
e o seu tratamento com fármacos envolve-se de alto risco, não 
somente pela eficácia apenas moderada dos medicamentos 
disponíveis, como também pelo risco de agravamento da 
arritmia, efeito conhecido como pró-arritmia. Não se deve 
transformar o tratamento mais grave do que a própria arrit-
mia. Com o avanço no conhecimento dos mecanismos de 
origem e manutenção das arritmias, houve certa redução da 
importância e da dependência do antiarrítmico no esquema 
terapêutico, já que outras classes de fármacos mostraram 
perfil favorável no tratamento, tal como acontece com os 
betabloqueadores, inibidores da enzima de conversão da 
angiotensina, espironolactona, estatinas, etc. Neste artigo, 
serão discutidos aspectos atuais do tratamento farmacológico 
das arritmias cardíacas.
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The treatment of cardiac arrhythmias is a prerogative of the 
clinician. When they are diagnosed is the physician who 
chooses the way of dealing with that, in most cases, is based 
on prescription of antiarrhythmic drugs. The drugs are useful 
for the reversal of an acute attack and also for the prevention 
of recurrences, but not to cure the patient. The need to treat 
an arrhythmia or not depends on several factors, such as cli-
nical presentation based on the quality of symptoms and the 
presence or absence of heart disease. Hemodynamic collapse 
caused by arrhythmias are associated with increased risk of 
complications, including physical trauma and even cardiac ar-
rest as what happens during ventricular tachycardia. Treatment 
often, not only with drugs, should be aggressive in order to 
protect the patient. Some types of arrhythmias in the presence 
of heart disease with left ventricular dysfunction can become a 
potentially malignant arrhythmia and its treatment with drugs 
engages high risk, not only for the modest effectiveness of the 
medications available but also due to the risk of aggravation 
of arrhythmia, an effect known as proarrhythmia. One should 
not make the treatment worse than the arrhythmia itself. With 
the advances in knowledge of the mechanisms of origin and 
maintenance of arrhythmia, there was some reduction of the 
importance and reliance on antiarrhythmic agent in the the-
rapeutic regimen, as other classes of drugs showed favorable 
profile during treatment, as what happens with beta-blockers, 
angiotensin converting enzyme inhibitors, spironolactone, 
statins, etc. This paper will discuss current aspects of phar-
macological treatment of cardiac arrhythmias.
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As arritmias cardíacas são eventos cardiovasculares não 
raros, sendo documentadas nos Estados Unidos em 
5,3% da população1. No estado de São Paulo, dos mais 

de 1.967.580 diagnósticos eletrocardiográficos realizados em 
497.010 indivíduos avaliados em postos de saúde, da capital 
e interior, as arritmias cardíacas corresponderam a 4,6%, ou 
seja, 51.383 diagnósticos, de acordo com dados do Serviço de 
Tele-eletrocardiografia do Instituto Dante Pazzanese de Cardio-
logia (Moreira DAR, dados não publicados). Em pacientes que 
procuram salas de emergência em cidades norte-americanas, as 
arritmias são responsáveis por cerca de 4% dos atendimentos2.

As formas de manifestação clínica das arritmias 
cardíacas vão desde a documentação incidental, em indiví-
duos que se submetem a exames de rotina por causa diversa, 
passando por sintomas de intensidade variável, até quadros 
dramáticos como síncope ou morte súbita. As arritmias podem 
ser manifestações de cardiopatia, cuja gravidade dependerá do 
estado geral do paciente. Pode ocorrer em indivíduos com o co-
ração normal, sendo desencadeadas por fatores extracardíacos 
(álcool, cafeína, etc) até casos de pacientes com coração 
estruturalmente normal, mas com algum tipo de alteração 
genética em canais iônicos e que, não raramente, se associa 
a arritmias potencialmente letais. Assim, a forma de tratar os 
pacientes acometidos dependerá da repercussão hemodinâmica 
que as arritmias causam, além da identificação das condições 
clínicas subjacentes associadas. Deve ser enaltecido que nos 
pacientes cardiopatas o tratamento da doença básica é muito 
importante associadamente ao tratamento antiarrítmico de 
qualquer natureza, farmacológico ou não. Em indivíduos com 
coração normal ou com alterações genéticas, além de se abolir 
os fatores desencadeantes, haverá a necessidade de tratar espe-
cificamente a arritmia com um fármaco, por meio da ablação 
com cateter ou, até mesmo, com a utilização de próteses como 
o cardiodesfibrilador automático (CDI) nos casos de algumas 
doenças elétricas geneticamente determinadas3.

O tratamento de uma arritmia é prerrogativa do clínico 
que atende ao paciente pela primeira vez. É ele quem determina 
a forma de tratar e que, na imensa maioria dos casos, inclui a 
utilização de um fármaco antiarrítmico, seja numa situação de 
emergência seja na condição de prevenção de recorrências. Um 
fator complicador com esta estratégia terapêutica é o risco de 
agravamento da arritmia pelos medicamentos, efeito conhecido 
como pró-arritmia, sendo, deste modo, fundamental o conhe-
cimento de conceitos básicos para que a forma de tratar não se 
torne mais grave do que a própria arritmia.

O objetivo deste artigo é o de apresentar o estado atual 
do tratamento farmacológico das arritmias cardíacas.

mECANISmOS ELETROFISIOLóGICOS DAS ARRITmIAS 
CARDíACAS

Para facilitar o entendimento da terapêutica antiarrítmica, 
torna-se necessária a compreensão da forma de surgimento de 
uma arritmia. Os distúrbios do ritmo cardíaco surgem por três 

mecanismos básicos: a) alterações na formação do impulso 
(hiperautomatismo, automatismo anormal); b) reentrada (anatô-
mica ou funcional); c) automatismo deflagrado (pós-potenciais 
precoces ou tardios). A Figura 1 apresenta os mecanismos de 
origem das arritmias e o seu correspondente na clínica.

Figura 1. Mecanismos eletrofisiológicos das arritmias e os 
correspondentes clínicos.

Apesar destes mecanismos, o surgimento de uma 
arritmia, entretanto, ocorre pela interação de três fatores 
fundamentais: a) a presença de um substrato (células 
cardíacas doentes, por exemplo); b) gatilhos, representados 
por ectopias; c) presença de fatores moduladores (influên-
cias autonômicas, isquemia, pH tecidual, etc) (Figura 2). 
Muitas vezes, os gatilhos estão presentes por toda uma vida, 
mas não suficientes para gerar uma arritmia. O paciente pode 
ser portador de um substrato, como acontece nas cardiopatias 
dilatadas, isquêmicas ou não, mas que não necessariamente 
associam-se a arritmias. Um achado interessante neste contexto 
é o fato de pacientes com baixa fração de ejeção terem maior 
risco de arritmias malignas quando a disfunção associa-se à 
fibrose miocárdica, sendo o risco menor na ausência desta. Esse 
fato explica porque pacientes com disfunção grave nem sempre 
têm morte arrítmica. A associação entre gatilhos e substrato, 
na presença de um fator modulador instabilizante, pode gerar 
uma arritmia, cuja gravidade dependerá das condições clínicas 
do paciente e do tipo de arritmia.

Na grande maioria das vezes, diante de uma arritmia 
os gatilhos são a forma de manifestação clínica mais evi-
dente e é exatamente nesta condição que o clínico tende a 
iniciar fármacos, esquecendo-se que estes são apenas uma 
parte do conjunto deflagrador arritmogênico. Além disso, na 
dependência da propriedade farmacológica do medicamento 
empregado, um efeito pró-arrítmico pode surgir devido a sua 
ação, instabilizando o substrato ou favorecendo a atuação de 
um fator modulador.
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mECANISmOS DE AÇÃO DOS mEDICAmENTOS 
ANTIARRíTmICOS

Do ponto de vista eletrofarmacológico, os antiarrítmicos 
atuam sobre correntes iônicas transmembrana, alterando a 
condução do impulso, o período refratário celular ou ambos. 
Apesar de antiga, a classificação de Vaughan-Williams ainda 
é a mais utilizada pela sua simplicidade, apesar de não aten-
der às expectativas quanto à escolha do medicamento a ser 
empregado para tratar uma arritmia4. Os fármacos são classi-
ficados de acordo com a sua capacidade de bloquear correntes 
iônicas, como sódio, potássio e cálcio. A Tabela 1 sumariza 
esta classificação.

Arritmia cardíacas causadas por alterações na formação 
do impulso podem ser tratadas com betabloqueadores devido 
aos seus efeitos sobre a fase 4 do potencial de ação, diminuído 
portanto, o automatismo celular. Do mesmo modo, arritmias 

desencadeadas pela hiperatividade adrenérgica, como aquelas 
que ocorrem durante o esforço físico ou estresse emocional 
intenso, devem ter boa resposta a estes medicamentos. Há 
descrição de efeitos dos betabloqueadores sobre a corrente If 
(funny current) responsável pelo automatismo celular, o que 
explicaria suas ações benéficas no tratamento de arritmias 
ventriculares em pacientes coronariopatas (Figura 3)5.

As arritmias que surgem por mecanismo de reentrada 
devem ser tratadas com fármacos que prolongam preferen-
cialmente a duração do período refratário celular, muito mais 
do que efeitos sobre a condução do impulso elétrico. Isso se 
deve ao fato de que maior retardo da condução do impulso 
pode ter efeito pró-arritmogênico, conforme demonstrado na 
Figura 4. Num circuito reentrante, o impulso ativa o ramo A 
de uma fibra de Purkinje em tempo normal, despolarizando 
o miócito. O ramo B da mesma fibra não é ativado na mesma 
direção (frente de onda 1 é bloqueada). Como a região distal 
do ramo B não foi despolarizada, quando o impulso percorre 
o miócito encontra aquela área distal inativada. Neste caso, 
ocorre a despolarização retrógrada daquele ramo (frente de 
onda 2), só que de maneira mais lenta, pois trata-se de uma 
região “doente” eletricamente. Se ao chegar à porção próxima 
do ramo A aquela região tiver recuperada a sua capacidade 
de condução, ou seja, estiver fora de seu período refratário, 
o impulso reentrada o ramo A e pode dar início a um movi-
mento circular que será mantido enquanto foram constantes o 
tempo de revolução do impulso e o período refratário tecidual. 
Portanto, se um fármaco antiarrítmico prolongar excessiva-
mente o tempo de condução retrógada, permitirá que haja 
tempo suficiente para que o ramo proximal esteja livre de 
refratariedade e, assim, facilitar a reentrada (frente de onda 3). 
Este tipo de efeito explica em parte os efeitos pró-arrítmicos 

Figura 2. Variáveis envolvidas no surgimento de uma arritmia. É 
necessária a presença de um substrato arritmogênico (manifesto por 
alterações histológicas e elétricas teciduais), gatilhos (representados 
pelas ectopias) e de fatores moduladores que influenciam a interação 
entre gatilhos e substrato.

Tabela 1. Classificação dos medicamentos antiarrítmicos segundo Vaughan-Williams2.
Classe Ação Medicamento

I BloqBloqueadores dos canais de sódio

IA
Depr Depressão moderada da fase 0

Red Depressão da velocidade de condução
Prol Prolongamento da repolarização

Quiquinidina
Proprocainamida*
Disdisopiramida*

IB
Míni Mínima depressão da fase 0

Enc Encurtamento da repolarização

Lidlidoocaína
Mexiletine*

Difdifenilhidantoína

IC
Depr Depressão importante da fase 0

Red Depressão importante da velocidade de condução
Disc Discreto efeito na repolarização

Propropafenona

II BetaBetabloqueadores
Propropranolol

Ateatenolol

III Prol Prolongamento da repolarização
Amamiodarona

Sotsotalolol

IV BloqBloqueadores dos canais de cálcio Ververapamil/diltiazem

* Não mais disponíveis no Brasil.
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Figura 3. Potenciais de ação de uma célula automática, apresentando 
a corrente If durante fase 4 e a ação depressora do betabloqueador. 
Veja que nos potenciais de ação à esquerda (linha cheia) a fase 4 é 
mais inclinada; quando o betabloqueador age, diminui essa inclinação, 
indicando a redução do automatismo celular (linha pontilhada). 
Modificado de Opie LH5.

Figura 4. Circuito de reentrada (à esquerda) e o efeito pró-arrítmico 
de um fármaco, por exemplo, a quinidina, no mesmo circuito (lado 
direito). Ver explicação no texto.

Fármacos que retardam a fase de repolarização celular 
prolongam a duração do período refratário muito mais do que 
a condutibilidade do impulso. Além disso, podem prolongar 
de maneira heterogênea a repolarização, causando o fenômeno 
conhecido como dispersão da repolarização celular, altamente 
arritmogênico e favorecedor de arritmias como a torsades de 
pointes.

TRATAmENTO FARmACOLóGICO DAS ARRITmIAS 
CARDíACAS

Há mais de duas décadas não se dispõe, no Brasil, de 
novos fármacos antiarrítmicos, o que certamente causa alguma 
limitação terapêutica em algumas situações. Entretanto, com 
o avanço no conhecimento dos mecanismos arritmogênicos, 
cada vez menos o antiarrítmico desempenha um papel de des-
taque. É o que acontece por exemplo, com a incorporação de 
inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECAs), 
bloqueadores seletivos dos receptores de angiotensina (BRAs), 
além de estatinas, anti-inflamatórios e até mesmo os beta-
bloqueadores. A utilização de fármacos não antiarrítmicos 
baseia-se fundamentalmente no conceito de que muitas das 

arritmias cardíacas têm causas extracardíacas ou até mesmo 
cardíacas, nos quais a formação do substrato arritmogênico e 
os fatores deflagradores têm papel mais importante do que os 
gatilhos propriamente. Além disso, o sucesso do tratamento 
antiarrítmico é intensificado quando fármacos, antiarrítmicos 
e não antiarrítmicos, são associados na estratégia terapêutica. 
Exemplo clássico deste conceito é o que acontece no tratamento 
da fibrilação atrial. A prevenção da formação do substrato que 
gera e mantém esta arritmia é feita com inibidores da ECA ou 
BRAs e diuréticos, como na hipertensão arterial ou insuficiência 
cardíaca, por exemplo. Há estudos que demonstram que a 
associação de amiodarona com losartan tem efeito similar ou 
até superior ao da ablação das veias pulmonares no tratamento 
da fibrilação atrial6. Pacientes coronariopatas com arritmias 
complexas e com risco de morte súbita e que evoluem com fre-
quências cardíacas elevadas, têm melhor resposta à amiodarona 
associada a um betabloqueador do que somente à amiodarona, 
indicando, neste caso, que um eventual tônus adrenérgico ele-
vado de maneira persistente faz com que o antiarrítmico isolado 
não seja tão eficaz7. Assim, parece fundamental se incorporar 
o conceito de que, na grande maioria dos casos, uma arritmia 
é secundária a algum processo que instabiliza o coração muito 
mais do que uma causa primária. É por esta razão que apenas 
uma classe de fármacos não exerce efeito protetor adequado.

O tratamento de uma arritmia cardíaca pode ser reali-
zado em duas situações: a) na fase aguda; b) na prevenção de 
recorrências. Na fase aguda, a forma de tratar dependerá da 
manifestação clínica, ou seja, com ou sem distúrbio hemodi-
nâmico. No primeiro caso, o tratamento elétrico por meio da 
desfibrilação ou cardioversão estará indicado para o restabe-
lecimento rápido das condições clínicas normais ou, então, 
eletivamente caso tenha ocorrido falha da terapêutica farma-
cológica. No segundo caso, a normalização do ritmo cardíaco 
pode ser obtida por meio da infusão venosa de medicamentos 
antiarrítmicos. No Brasil, com este objetivo, estão disponíveis 
a adenosina, o metoprolol, propranolol ou esmolol, verapamil 
ou diltiazem para taquiarritmias supraventriculares e para casos 
especiais de taquicardia ventricular idiopática; a lidocaína 
para as taquicardias ventriculares e a amiodarona, utilizada 
tanto para taquicardia supraventricular como ventricular. Nos 
parágrafos seguintes será abordado o tratamento farmacológico 
atual das arritmias cardíacas mais comuns.

TAqUICARDIA ATRIAL

É uma taquicardia pouco comum na clínica, 
correspondendo de 5% a 15% das taquicardias supraventriculares 
de pacientes adultos8. É caracterizada pela presença de um 
foco arritmogênico localizado fora do nódulo sinusal, que 
despolariza os átrios de maneira centrífuga (diferentemente 
das taquicardias macroreentrantes atriais como o flutter atrial, 
considerado mais adiante)9. As localizações mais comuns destes 
focos são a região de crista terminalis, anel tricúspide, seio 
coronário e veias pulmonares.

dos fármacos do grupo I na piora clínica de alguns pacientes 
que fazem uso, por exemplo, de quinidina ou propafenona.
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A taquicardia atrial pode ser secundária ao mecanismo 
de hiperautomatismo, microreentrada ou atividade deflagrada 
por pós-potenciais tardios ou precoces. No primeiro caso, 
pode ocorrer em corações normais, apresentar-se de forma 
intermitente e até incessante (quando está presente > 90% do 
dia). Na forma causada por reentrada, ocorre concomitantemente 
a cardiopatias que se acompanham de grandes aumentos atriais, 
tais como cardiopatias congênitas (anomalia de Ebstein e 
comunicação interatrial, por exemplo); nas miocardiopatias 
(dilatada, hipertrófica); valvopatias (estenose mitral), ou por 
causas extracardíaca, como a doença pulmonar obstrutiva 
crônica. Na atividade deflagrada, a causa mais frequente é a 
intoxicação digitálica. A taquicardia atrial, quando detectada 
em crianças não cardiopatas, tem etiologia desconhecida. 
Costuma evoluir da forma intermitente ou esporádica para 
a forma incessante, quando pode complicar-se, com quadro 
de insuficiência cardíaca secundária a taquicardiomiopatia. 
Taquicardias atriais não sustentadas são comuns em pacientes 
idosos e podem ser causas de remodelamento elétrico-
histológico atrial que favorece o surgimento de fibrilação atrial.

Tratamento farmacológico
Na fase aguda, as manobras vagais não são bem 

sucedidas; a cardioversão elétrica tem aplicabilidade muito 
limitada, particularmente na forma automática. A adenosina 
pode ser empregada para restabelecimento de ritmo sinusal, 
cujos resultados variam com o mecanismo arritmogênico. 
Há elevada taxa de sucesso em taquicardias geradas por 
automatismo deflagrado por pós-potenciais e com taxas 
moderadas para aquelas geradas por hiperautomatismo (6 mg, 
seguida de dose de 12 mg 1 a 2 minutos depois se não houver 
resposta)10.

O controle da frequência ventricular pode ser obtido 
com a infusão de betabloqueador (propranolol [0,15 mg/kg 
em 2 minutos] ou metoprolol [5 mg em 2 minutos, seguida 
de até mais três doses semelhantes em 15 minutos]). Os 
betabloqueadores podem restabelecer o ritmo sinusal em casos 
de taquicardias geradas por hiperautomatismo. O verapamil 
(5 mg a cada 3-5 minutos, até máximo de 15 mg) ou diltiazem 
(0,25 mg/kg em 2 minutos, com dose adicional de 0,35 mg/kg 
se necessário) pode ser útil na redução da frequência ventricular 
e até restabelecer o ritmo sinusal nas taquicardias não geradas 
por hiperautomatismo11.

Os fármacos mais indicados para prevenção de 
recorrências inicialmente são os betabloqueadores (metoprolol 
[50 a 200 mg via oral ao dia]; bisoprolol [2,5 a 10 mg ao dia]; 
atenolol [50 a 150 mg ao dia]). Podem ser administrados isola-
damente ou associados ao verapamil (120 a 480 mg ao dia) ou 
diltiazem (180 e 360 mg ao dia). Em casos de refratariedade, 
pode estar indicada a propafenona (450 a 900 mg ao dia), 
sotalol (160 a 320 mg ao dia) ou amiodarona (200 mg via oral 
ao dia). Estes medicamentos devem ser prescritos de forma 
escalonada, nas doses máximas toleradas, considerando-se 
refratários quando nenhum deles normaliza o ritmo cardíaco 
ou previne as recorrências da taquicardia atrial11.

Se a taquicardia for secundária à intoxicação digitálica, 
a suspensão deste fármaco é a primeira medida, seguida de 
reposição de potássio (manter os níveis plasmáticos entre 
4,0 a 4,5 mEq/l). Com estas medidas, a taquicardia pode ser 
interrompida. Em casos mais raros, nesta condição específica, 
pode-se administrar difenilhidantoína por via venosa, devendo 
ser suspensa quando obtém-se a normalização do ritmo 
cardíaco11-13.

O tratamento definitivo, com cura da arritmia, só é obtido 
por meio da ablação com cateter utilizando a radiofrequência.

TAqUICARDIA ATRIAL mULTIFOCAL

Forma rara de taquicardia, ocorrendo principalmente 
em indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica (80% a 
85% dos casos) e/ou algum tipo de cardiopatia. Os mecanismos 
envolvidos são o hiperautomatismo de focos atriais causado 
pelo estado hiperadrenérgico da doença subjacente ou por 
fármacos utilizados no seu tratamento (teofilina, por exemplo) 
ou por automatismo deflagrado por pós-potenciais11-13.

Tratamento farmacológico
O tratamento deve ser dirigido à doença subjacente, como 

a compensação do quadro pulmonar e tratamento da infecção, 
se estiver presente. A teofilina deve ter sua dose reduzida ou o 
seu uso interrompido. Evitar administração de digital, pela maior 
predisposição para intoxicação devido à hipóxia ou ao distúrbio 
hemodinâmico. Em casos agudos ou emergenciais, a frequência 
ventricular pode ser controlada com verapamil ou diltiazem, cuja 
administração deve ser cuidadosa para evitar hipotensão arterial. 
A amiodarona (dose de 5 a 10 mg/kg/dose) parece oferecer 
resultados satisfatórios, em alguns casos, tanto para controle da 
frequência cardíaca como tentativa de reversão. Antiarrítmicos 
do grupo I costumam ser ineficazes. O metoprolol por via venosa 
pode ser empregado com sucesso para normalização do ritmo 
cardíaco, mesmo naqueles com história de doença pulmonar 
obstrutiva crônica. A administração, contudo, deve ser feita 
de maneira criteriosa, sempre observando o estado respiratório 
do paciente. A suplementação com potássio e magnésio pode 
ser eficaz para restabelecimento do ritmo sinusal. O sulfato de 
magnésio (2 g a 4 g por via venosa) pode normalizar o ritmo 
cardíaco ou reduzir a frequência ventricular. A cardioversão 
elétrica não deve ser aplicada em pacientes com esta arritmia 
devido à elevada taxa de insucesso, exceto se houver colapso 
hemodinâmico. Na prevenção de recorrências estão indicados 
o verapamil ou diltiazem; a amiodarona pode estar indicada em 
casos de falhas destes fármacos. Sotalol e propafenona estão 
contraindicados devido ao risco de broncoespasmo11-13.

FIBRILAÇÃO ATRIAL

É uma taquiarritmia supraventricular que se caracteriza 
pela ausência de atividade elétrica e contrátil atriais, rítmicas e 
sincronizadas. Sua incidência aumenta com o avançar da idade, 
acometendo cerca de 10% dos indivíduos de ambos os sexos 
na faixa etária de 80 anos ou mais.
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A forma de tratar esta arritmia baseia-se em vários 
aspectos dos quais se destacam a sua etiologia e a forma de 
apresentação clínica. Três formas de tratar estão indicadas: a) 
restabelecimento do ritmo sinusal, por meio da cardioversão 
química ou elétrica ou ainda pela ablação do território das veias 
pulmonares; b) controle da frequência ventricular, quando o 
ritmo sinusal não foi obtido; c) anticoagulação, indicada nos 
pacientes com risco elevado de tromboembolismo sistêmico, 
baseado no escore de risco CHA2-DS2-VASc.

Do ponto de vista etiológico, a fibrilação atrial 
pode ocorrer em corações normais ou ser secundária a 
doenças cardíacas propriamente (Tabela 2). Vários fatores 
de risco estão associados à gênese desta arritmia que devem, 
sempre que possível, ser identificados para melhorar os 
resultados do tratamento14. Quanto à forma de apresentação 
clínica, a fibrilação atrial é classificada como aguda ou 
paroxística, com episódios com duração de até 48 horas e com 
reversão espontânea; forma persistente, com duração maior que 
7 dias ou que necessita alguma técnica para restabelecimento 
do ritmo sinusal e, a forma permanente, aquela refratária a 
todos os tipos de tratamento. Após a introdução da ablação das 
veias pulmonares como forma de tratamento, até mesmo de 
pacientes com fibrilação atrial permanente, observou-se que o 
ritmo sinusal pode ser restabelecido e, por esta razão, uma nova 
modalidade de apresentação clínica foi introduzida, ou seja, a 
forma persistente de longa duração (com duração maior que 
1 ano, até então refratária a fármacos e cardioversão elétrica).

Na atualidade, considera-se que, na maioria dos casos, para 
o surgimento da fibrilação atrial é necessária a presença de um 
substrato, caracterizado pelo remodelamento elétrico e/ou histo-
lógico atrial, a presença de gatilhos representados pelas ectopias 
atriais e por fatores moduladores, dentre os quais a influência do 
sistema nervoso autonômico desempenha papel importante. Não 
se pode conceber o tratamento da fibrilação atrial sem que estes 
fatores sejam considerados. Condições como o diabetes mellitus, 
hipertensão arterial, obesidade, alterações genéticas de canais iô-
nicos, insuficiência cardíaca podem estar presentes, modificando 
a arquitetura atrial, mesmo quando o paciente encontra-se ainda 
em ritmo sinusal. Estas modificações estruturais formam a base 
para o circuito reentrante ser gerado e deflagrar a fibrilação atrial.

Tratamento farmacológico da fibrilação atrial
Reversão ao ritmo sinusal
O ritmo sinusal deve ser restabelecido na maioria 

dos casos, pois melhora a qualidade de vida de forma geral. 
Entretanto, a decisão clínica deve ser individualizada, 
considerando-se as peculiaridades dos pacientes. Deve-se 
ressaltar que em cerca de 70% ou mais dos casos a fibrilação 
atrial aguda reverte espontaneamente, sem a necessidade de 
qualquer intervenção terapêutica15. Quando se deseja acelerar 
a normalização do ritmo cardíaco, entretanto, a administração 
oral de propafenona (600 mg para pacientes com peso acima de 
70 kg; 450 mg com peso abaixo de 70 kg) tem taxa de sucesso 
de até 94%, sendo uma das condutas preferidas na atualidade16. 

Tabela 2. Causas de fibrilação atrial

Originada em coração normal

idiopática

influências autonômicas (vagal e simpática)

ingestão de álcool

simpáticomiméticos

anti-histamínicos

chá, café, cigarro

hipóxia pós-anestesia geral, anestésico local

processos infecciosos (pneumonia, septicemia)

embolia pulmonar

refluxo gastroesofágico

apneia do sono

hipertireoidismo

feocromocitoma

Secundária à Cardiopatia

cardiopatia reumática (estenose e insuficiência mitral)

hipertensão arterial (hipertrofia ventricular esquerda)

insuficiência coronária (isquemia atrial, infarto inferior)

pós-operatório de cirurgia cardíaca

miocardiopatias (dilatada, hipertrófica)

miocardites

pericardites

doenças elétricas cardíacas

doença do nódulo sinusal

síndrome de Wolff-Parkinson-White

síndrome de Brugada

A amiodarona por via venosa é outra opção, entretanto, o tempo 
para a reversão é mais longo, em média 9 horas17.

Nos casos de fibrilação atrial persistente, a tentativa com 
cardioversão química pode ser válida quando se considera o fato de 
que o fármaco, seja propafenona ou amiodarona, reverte a arritmia 
em cerca de 50% dos casos18,19. Os pacientes que não revertem e 
são encaminhados a cardioversão elétrica, apresentam os átrios 
mais estáveis, já que estão tomando medicamento e têm, portanto, 
maior chance de manutenção do ritmo sinusal após o choque18,20.

Prevenção de Recorrências
É a principal fase no tratamento de pacientes com 

fibrilação atrial e a que traz o impacto, às vezes, frustrante na 
abordagem geral de alguns pacientes, devido à taxa apenas 
satisfatória de eficácia medicamentosa. Uma crítica importante 
aos estudos que abordam esta etapa do tratamento, entretanto, 
é que os pacientes são todos englobados como portadores de 
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fibrilação atrial, sem se atentar para o fato de que esta arritmia 
tem resposta diferenciada ao tratamento, na dependência de 
sua origem. Em outras palavras, o sucesso terapêutico parece 
ser maior do que se pensa.

A prevenção de recorrências está indicada em duas 
condições: na fibrilação atrial paroxística e após a cardioversão 
química ou elétrica. No primeiro caso, os fármacos mais 
indicados são a propafenona, sotalol ou amiodarona. Segundo 
o estudo canadense CTAF, a amiodarona parece ser o medica-
mento com maior taxa de sucesso em comparação ao sotalol e 
a propafenona. O fator limitante, entretanto, é a necessidade de 
suspensão deste medicamento em até cerca de 30% dos casos, 
devido a efeitos colaterais não cardíacos21.

Após a cardioversão ao ritmo sinusal, a prevenção de 
recorrências é parte fundamental da abordagem clínica do 
paciente com fibrilação atrial. A prevenção com fármacos 
antiarrítmicos deve ser sempre realizada, com a dose máxima 
tolerada pelo paciente. Não deve ser considerado insucesso 
terapêutico o surgimento de uma ou outra recorrência, já que 
nenhum dos medicamentos tem 100% de eficácia. Entretanto, 
considera-se sucesso quando há redução das crises e melhora da 
qualidade de vida do paciente. A manutenção crônica dos medi-
camentos dependerá do risco de surgimento de novos episódios. 
A propafenona, sotalol e a amiodarona são os fármacos mais 
indicados. Em pacientes com crises frequentes, o verapamil ou 
o diltiazem estão indicados como agentes que melhor estabi-
lizam os átrios juntamente com os antiarrítmicos. O diurético 
e inibidor da enzima de conversão devem ser prescritos em 
pacientes com hipertensão arterial, com disfunção ventricular 
ou com história de insuficiência cardíaca, pois, comprova-
damente, reduzem o risco de recorrências22-24. A terapêutica 
coadjuvante aos antiarrítmicos, além da correção dos fatores 
desencadeantes da fibrilação atrial, são fundamentais para se 
prevenir novos episódios.

Os pacientes refratários ao tratamento devem ter a 
frequência cardíaca controlada com fármacos. A frequência 
cardíaca ideal deve ser estabelecida caso a caso, mas está entre 
de 80 e 100 bpm com o paciente em repouso ou até 110 bpm 
com o paciente em atividade, como, por exemplo, realizando 
caminhada25. Frequências cardíacas muito baixas ou muito 
elevadas limitam a atividade física e devem ser evitadas. 
Nos pacientes com frequências cardíacas persistentemente 
elevadas associadas à deterioração da função ventricular, a 
ablação da junção atrioventricular para indução de bloqueio 
atrioventricular total seguida de implante de marca-passo de-
finitivo é uma conduta a ser considerada visando-se a melhora 
da qualidade de vida.

A anticoagulação é a forma de tratamento que modifica 
favoravelmente a história natural da fibrilação atrial, pois 
previne, na grande maioria dos casos, a complicação mais 
grave desta arritmia que é o tromboembolismo sistêmico. 
Com o advento dos novos anticoagulantes, mais seguros e 
eficazes que a warfarina, e sem os seus inconvenientes já 
conhecidos (interação com a dieta e fármacos; necessidade de 

controle periódico de taxa de anticoagulação, e a necessidade 
de reajustes frequentes das doses), tem-se a expectativa de um 
beneficio maior para pacientes com fibrilação atrial, pois esta 
conduta poderá ser estendida a um número maior de indiví-
duos. A indicação da anticoagulação na atualidade é baseada 
no equilíbrio entre fatores de risco pró-coagulantes (escore 
CHA2-DS2-VASc) e pró-hemorrágicos (escore HAS-BLED)26.

Flutter ATRIAL

É uma taquicardia atrial regular, do tipo macro-reentrante, 
mais frequentemente localizado no átrio direito, pouco 
comum na clínica. Está, na maioria das vezes, associado a 
uma cardiopatia, pós-operatório de cardiopatias congênitas 
ou adquiridas, podendo ocorrer também em indivíduos com 
coração normal. Pode se manifestar em forma de crises de 
duração variável (minutos, horas a dias) ou de forma crônica 
(menos comum). Muitas características clínicas do flutter são 
semelhantes à fibrilação atrial, tais como a prevalência maior 
na idade avançada, sua etiologia e os riscos que acarreta, tais 
como a insuficiência cardíaca e tromboembolismo sistêmico.

No flutter, a ativação elétrica atrial é organizada e 
o circuito reentrante melhor definido. Pode ser classificado 
em dois tipos: flutter atrial típico e flutter atrial atípico9. A 
importância desta classificação está relacionada à resposta 
ao tratamento. No flutter típico (que ocorre em cerca de 
90% dos casos), há uma frente de onda que se dirige da 
região lateral para a região septal atrial, progredindo da 
crista terminalis →, assoalho do átrio direito - área conhecida 
como istmo cavo-tricuspídeo onde se localiza a zona de condu-
ção lenta do circuito reentrante → septo interatrial → teto do 
átrio direito → fechando na crista terminalis. A ativação atrial 
é contínua e a frente de onda circula no sentido anti-horário 
(quando se visualiza o coração na projeção oblíqua anterior 
esquerda), gerando as ondas F negativas nas derivações D2, 
D3 e aVF e positivas em V1. Pode circular também no sentido 
horário, manifestando-se com ondas F positivas naquelas deri-
vações. A frequência atrial varia entre 240 e 350 bpm. O flutter 
atrial atípico geralmente não utiliza o istmo cavo-tricuspídeo 
como fator fundamental para sua manutenção e o circuito re-
entrante pode estar localizado em qualquer região dos átrios, 
direito ou esquerdo. São menos estáveis, com frequências 
atriais mais rápidas e a morfologia das ondas F dependerá da 
localização do circuito. São menos frequentes na clínica27.

Tratamento farmacológico
Tal como ocorre na fibrilação atrial, o tratamento do 

flutter inclui o controle da frequência cardíaca e a reversão 
ao ritmo sinusal além da prevenção do tromboembolismo. 
O controle da frequência cardíaca está indicado quando se 
aguarda o restabelecimento do ritmo sinusal ou, como conduta 
definitiva, quando a normalização do ritmo cardíaco não será 
mais implementada por outras razões. Os fármacos indicados, 
geralmente em doses maiores em comparação à fibrilação atrial, 
são os betabloqueadores, antagonistas de canais de cálcio, 
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digital e, em casos menos comuns, quando os outros fármacos 
ou associações falharam, a amiodarona. Destaca-se novamente 
a necessidade de se empregar a dose máxima tolerada dos 
medicamentos antes de se prescrever associações ou mudar o 
medicamento28.

O restabelecimento do ritmo sinusal com fármacos é 
menos frequente em comparação ao que acontece na fibrilação 
atrial. Os medicamentos indicados são a propafenona ou 
amiodarona. A taxa de sucesso com a propafenona oral varia 
entre 30% e 40% e com a amiodarona, cerca de 40%29. O sotalol 
tem eficácia menor (abaixo de 40%) na reversão do flutter, 
dada a sua propriedade eletrofisiológica de ser mais atuante 
em frequências atriais mais baixas, sendo, portanto, melhor 
indicado para a prevenção de recorrências. Quando se pratica 
esta conduta, deve-se associar um medicamento que retarda a 
condução nodal, para preventivamente se reduzir a frequência 
ventricular13,28,29. O que acontece nesta condição é que o 
fármaco antiarrítmico pode reduzir a frequência atrial e facilitar 
a condução aos ventrículos e piorar o quadro hemodinâmico. 
Devido à condução aberrante, não raramente se confunde o 
quadro com taquicardia ventricular. A conduta mais eficaz para 
restabelecimento do ritmo sinusal é a cardioversão elétrica, 
geralmente com cargas baixas (50 a 100 J). De preferência, os 
pacientes já devem estar em uso de antiarrítmico para estabilizar 
os átrios e diminuir a probabilidade de recorrências.

Após a normalização do ritmo cardíaco e prevenção de 
recorrências, deve ser feita de maneira similar ao que se indica 
nos casos de fibrilação atrial.

A conduta de escolha no tratamento do flutter atrial é a 
ablação com radiofrequência.

TAqUICARDIA jUNCIONAL NÃO PAROxíSTICA

É uma taquicardia supraventricular desencadeada 
por hiperautomatismo ou atividade deflagrada, originada 
na junção atrioventricular. Pode manifestar-se de duas ma-
neiras: forma não paroxística e paroxística A primeira, de 
caráter benigno, manifesta-se a uma frequência que varia 
entre 60 e 120 bpm e no seu surgimento apresenta uma fase 
de aceleração e desaceleração. Pode ocorrer em crianças, 
geralmente após cirurgia de cardiopatia congênita, cardite 
reumática e, em adultos com intoxicação digitálica, infarto 
agudo do miocárdio de parede inferior (particularmente 
após terapêutica fibrinolítica) e após cirurgias valvares. 
Causas não cardíacas incluem a doença pulmonar obstru-
tiva crônica (quando agravada por infecções), consumo de 
álcool, hipopotassemia, hipóxia e consumo de drogas, como 
a anfetamina11-13.

A taquicardia juncional paroxística pode ser do tipo 
congênita, ocorrendo exclusivamente na população pediá-
trica, manifesta-se com frequência cardíaca muito rápida e 
pode complicar-se com taquicardiomiopatia se não diagnos-
ticada e tratada adequadamente12. O outro tipo de taquicardia 
juncional paroxística é a forma focal, geralmente registrada 
em adultos; é desencadeada aos esforços e costuma ser muito 

sintomática. A frequência cardíaca varia entre 110 e 250 
bpm. Tal como a forma congênita, também pode complicar-se 
com taquicardiomioaptia12.

Tratamento farmacológico
No tratamento, deve-se identificar e remover o agente 

causal. A arritmia geralmente é transitória na fase aguda do infarto 
do miocárdio e no pós-operatório de cirurgia cardíaca, não sendo 
necessário tratamento se não houver distúrbio hemodinâmico. 
Se a causa for intoxicação digitálica, interrompe-se o uso do 
medicamento e corrige-se o potássio plasmático, mantendo o 
nível sérico entre 4,0 e 4,5 mEq/l. A difenil hidantoína pode ser 
empregada nesta condição caso as outras medidas falhem. No 
pós-operatório de cirurgia cardíaca, a taquicardia pode reverter 
após adequado controle da oxigenação e correção dos níveis 
plasmáticos de eletrólitos (potássio e magnésio); pode reverter por 
meio da estimulação atrial com fios epicárdicos; se necessários 
fármacos, em pacientes sintomáticos as opções terapêuticas são 
a propafenona, verapamil ou diltiazem, propranolol e a difeni-
lhidantoína por via venosa11.

A taquicardia juncional congênita pode responder ao tra-
tamento com a propafenona. Raramente responde aos outros an-
tiarrítmicos. Em alguns casos, é necessária a terapêutica definitiva 
por meio da ablação com radiofrequência. A taquicardia juncional 
paroxística do adulto pode ser tratada com algum sucesso com 
betabloqueador, entretanto, em muitos casos somente a ablação 
pode ser efetiva. Deve-se ressaltar o maior risco de bloqueio 
atrioventricular total quando se emprega a terapêutica ablativa12.

TAqUICARDIA SUPRAvENTRICULAR POR REENTRADA NODAL

É a taquicardia supraventricular mais frequente na 
clínica, correspondendo a aproximadamente 60% dos casos 
atendidos em ambulatório. Na maioria das vezes ocorre em 
indivíduos não cardiopatas, predominando em mulheres na 
fase adulta, menos comum em crianças11,12.

Origina-se na junção atrioventricular, numa região 
que apresenta duas vias com propriedades eletrofisiológicas 
distintas: a via alfa, com período refratário efetivo curto e 
velocidade de condução lenta; a via beta, com período re-
fratário efetivo longo e velocidade de condução rápida. O 
desencadeamento da taquicardia ocorre após uma extrassístole 
atrial ou ventricular que penetra o circuito arritmogênico e 
deflagra o mecanismo reentrante. A taquicardia tem início e 
término súbitos (forma paroxística), com duração variável 
(segundos a horas). Durante o episódio, os pacientes podem 
referir palpitações, no pescoço ou fúrcula (sinal do “sapo”, 
característico desse tipo de taquicardia) além de falta de ar, 
tonturas, ansiedade e dor no peito.

Tratamento farmacológico
No tratamento, manobras vagais devem ser ten-

tadas antes da terapêutica com medicamentos. Se estas 
medidas falharem, pode ser empregada a adenosina, vera-
pamil ou diltiazem, esmolol ou metoprolol e, raramente, a 



52 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 23 — Nº 1 — Jan-Fev-Mar — 2013

Moreira DAR et al./Estado atual do tratamento farmacológico das arritmias cardíacas
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(1):44-55

amiodarona (Tabela 3). Se houver colapso hemodinâmico ou 
refratariedade à medicação, recorre-se à cardioversão elétrica 
sincronizada11,12.

Devido à presença ativa do circuito reentrante, o risco 
de recorrências é uma constante, tornando necessário o uso 
de medicamentos. Podem ser prescritos betabloqueadores 
(propranolol, atenolol, metoprolol ou bisoprolol); antagonistas 
dos canais de cálcio (verapamil ou diltiazem), ou então antiar-
rítmicos, como a propafenona ou sotalol. Caso opte-se pela 
amiodarona (última opção na escala de preferências) deve-se 
insistir com a ablação seletiva nodal devido ao menor risco de 
complicações a longo prazo11,12.

TAqUICARDIA SUPRAvENTRICULAR POR REENTRADA 
ATRIOvENTRICULAR

É a segunda causa mais frequente de taquicardia supra-
ventricular (30%) e a mais comum em unidades de emergência, 
devido à maior refratariedade ao tratamento clínico. Como na 
forma anterior, os pacientes geralmente não têm cardiopatia. As 
crises são precipitadas sem causa aparente ou então secundárias 
à ingestão abusiva de álcool, café, chá, refrigerantes, consumo 
de cigarro, estresse emocional e físico ou distúrbios endócrinos, 
como o hipertireoidismo11,12.

No circuito desta arritmia, há uma via acessória (feixe 
de Kent), localizada no anel atrioventricular à direita ou à 
esquerda, que apresenta condução retrógrada exclusiva. Os 
episódios são desencadeados por um batimento prematuro, de 
origem ventricular (menos frequentemente, atrial), que penetra 
o circuito e ativa o mecanismo reentrante.

Tratamento
O tratamento do episódio agudo da taquicardia supra-

ventricular por reentrada atrioventricular não difere daquele 
proposto para a reentrada nodal. A prevenção de recorrências é 
necessária, pois o circuito está sempre presente e constantemente 
ativo, aguardando apenas o fator deflagrador para desencadear 
uma recorrência. Podem ser prescritos betabloqueadores, mas 
estes falham como monoterapia. A utilização de fármacos 

antiarrítmicos, como a propafenona ou o sotalol, é a conduta 
mais eficaz. Raramente deve-se indicar a amiodarona nestes 
pacientes devido à necessidade de uso por longo prazo, com 
risco de efeitos colaterais extracardíacos, muitas vezes graves. 
A ablação da via acessória com cateter e radiofrequência é a 
terapêutica de escolha, pois consegue-se a cura em mais de 
90% dos casos11-13.

TAqUICARDIA vENTRICULAR

É uma taquicardia originada nos ventrículos (complexos 
QRS com duração > 120 ms) que se apresenta com mais de 
3 batimentos a uma frequência maior que 100 bpm. Na sua 
abordagem devem ser considerados vários aspectos, dentre os 
quais se destacam a morfologia (padrão de bloqueio de ramo 
direito ou esquerdo), efeitos hemodinâmicos e a presença 
ou ausência de cardiopatia. Quando tem duração de até 30 
segundos e reverte espontaneamente é considerada do tipo não 
sustentada. Quando dura mais que 30 segundos ou menos, mas 
que se acompanha de colapso hemodinâmico, necessitando uma 
intervenção para normalização do ritmo cardíaco, é considerada 
do tipo sustentada.

A taquicardia ventricular que se origina em corações 
doentes acarreta prognóstico sombrio, particularmente em 
pacientes com disfunção ventricular. Deve-se destacar que o 
tipo de cardiopatia a qual se associa uma taquicardia ventricular 
determina, muitas vezes, o seu mecanismo de origem e o tipo de 
resposta a determinado tratamento. Por exemplo, na taquicardia 
ventricular do período pós-infarto o substrato arritmogênico 
é uma cicatriz causada pela necrose muscular, enquanto na 
taquicardia ventricular da insuficiência cardíaca, a reentrada 
ramo a ramo é o mecanismo básico subjacente. No primeiro 
caso, o betabloqueador tem papel importante na redução da 
mortalidade. No segundo caso, a terapêutica de escolha é a 
ablação do ramo direito com a cura da taquicardia. Por esta 
razão, é sempre importante a identificação do substrato para 
melhor direcionar a terapêutica.

O prognóstico de pacientes com taquicardia ventri-
cular é ainda pior quando se manifesta com queda do débito 

Tabela 3. Fármacos empregados para restabelecimento do ritmo sinusal e prevenção de recorrências de taquicardia 
supraventricular.

Episódio agudo Prevenção de recorrências

manobras vagais betabloqueadores

adenosina 6 a 12 mg EV verapamil, diltiazem

metoprolol 5 mg, seguidos de 5 mg até 15 mg propafenona

esmolol 250-500μg/kg em 1 min; seguida de 50-200 μg/kg/min em 4 min sotalol

diltiazem 0,25 mg/kg EV, mais 0,35 mg/kg SN* amiodarona

amiodarona 5 mg/kg
* SN: Se necessário.



53Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 23 — Nº 1 — Jan-Fev-Mar — 2013

Moreira DAR et al./Estado atual do tratamento farmacológico das arritmias cardíacas
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(1):44-55

cardíaco. É particularmente a forma de manifestação clínica 
desta arritmia que determinará a maneira que estes pacientes 
deverão ser tratados. O colapso hemodinâmico pode ocorrer 
por piora da fração de ejeção durante a taquicardia, queda do 
débito sistólico por redução de enchimento ventricular (par-
ticularmente em taquicardias rápidas), insuficiência mitral, 
dissociação atrioventricular e o desenvolvimento de isquemia, 
um dos principais fatores que transforma uma taquicardia 
estável em fibrilação ventricular.

Tratamento farmacológico
Como nas outras taquicardias, procede-se com a reversão 

na fase aguda, na hora da apresentação na sala de emergência e, a 
seguir, a prevenção de recorrências. Na fase aguda, nos pacientes 
com colapso hemodinâmico ou naqueles nos quais o pulso não é 
palpável, está indicada a cardioversão elétrica não sincronizada 
(desfibrilação elétrica) para o rápido restabelecimento das con-
dições clínicas normais. Pacientes refratários ao choque ou com 
recorrências frequentes podem se beneficiar da infusão venosa 
de amiodarona e, menos frequentemente, com taxas de sucesso 
mais modestas, da lidocaína (particularmente em pacientes nos 
quais a isquemia está presente). Jamais deve ser empregado 
verapamil ou diltiazem por via venosa para se tratar ou fazer o 
diagnóstico diferencial de uma taquicardia de QRS largo, quando 
os pacientes se apresentam com as condições hemodinâmicas 
preservadas, devido ao risco elevado de deterioração do quadro, 
caso a taquicardia seja de origem ventricular30.

A prevenção de recorrências é necessária e, para 
isso, o paciente deve sempre permanecer internado após a 
reversão do quadro agudo, para esclarecimentos das cau-
sas da taquicardia. Há condições plenamente tratáveis que 
podem melhorar o prognóstico, tal como acontece com a 
revascularização miocárdica cirúrgica ou percutânea por 
cateter, aneurismectomia, correção de doenças valvares ou 
de alguma cardiopatia congênita. Apesar de a revasculari-
zação miocárdica melhorar o prognóstico, apresentar algum 
efeito antiarrítmico, com incremento da sobrevida e redução 
da mortalidade súbita, a melhora da circulação coronária em 
pacientes com história prévia de infarto do miocárdio não 
afeta a evolução clínica daqueles com taquicardia ventricular 
monomórfica sustentada30. A remoção da causa básica, como 
correção do desequilíbrio eletrolítico, a abolição de drogas 
pró-arritmogênicas, a compensação do quadro de insuficiência 
cardíaca, sempre ajudam a melhorar os resultados da terapêu-
tica antiarrítmica. A abordagem do substrato arritmogênico, 
portanto, nesta condição, é fundamental e, por esta razão, 
fármaco não antiarrítmico tem papel preponderante31,32. É 
possível que muitas publicações que destacam a baixa eficácia 
da terapêutica farmacológica não tenham considerado os efeitos 
desta classe de medicamentos.

O tratamento crônico destes pacientes inclui adminis-
tração de antiarrítmicos, betabloqueadores, cardiodesfibrilador 
automático e ablação com radiofrequência. A evolução 
clínica com antiarrítmicos é prejudicada pela eficácia apenas 

moderada31,32 e pelo risco de efeitos pró-arrítmicos ou de 
efeitos colaterais não cardíacos, que obriga a suspensão do 
medicamento, tal como acontece com a amiodarona. O antiar-
rítmico está indicado naqueles que não querem ser submetidos a 
estudo eletrofisiológico e eventualmente a ablação ou naqueles 
que não têm indicação de implante de CDI, tal como ocorre 
nos pacientes com fração de ejeção acima de 35% e que se 
apresentam com taquicardia hemodinamicamente tolerada30. 
Preferencialmente, um antiarrítmico deve ser sempre prescrito 
aos pacientes com cardiodesfibrilador implantado para reduzir 
o número de choques pelo aparelho33. Os antiarrítmicos devem 
ser sempre associados a um betabloqueador e/ou de fármacos 
que estabilizam o substrato arritmogênico e diminuem os efeitos 
de fatores moduladores, como os IECAs e BRAs e estatinas, 
além de diuréticos e espironolactona34. Os antiarrítmicos mais 
empregados na atualidade na prevenção de recorrências são a 
amiodarona e o sotalol30.

Pacientes com taquicardia ventricular recorrente, com 
colapso hemodinâmico, ou com história de insuficiência cardíaca, 
aqueles com fração de ejeção abaixo de 35% têm indicação de 
implante de cardiodesfibrilador automático sem a necessidade de 
estudo eletrofisiológico30. Pacientes com taquicardia ventricular 
não sustentada, fração de ejeção abaixo de 35%, com sintomas 
relacionados a arritmias, deverão ser submetidos à estratificação 
de risco por meio da estimulação ventricular programada devido 
ao risco de morte arrítmica. Se houver indução de taquicardia 
ventricular sustentada, está indicado o implante do cardiodes-
fibrilador automático para prevenção primária de morte súbita. 
A terapêutica antiarrítmica com sotalol, amiodarona associada 
ou não a um betabloqueador, poderá ficar restrita aos pacientes 
sintomáticos, mas que se apresentam com fração de ejeção acima 
de 35%, sem insuficiência cardíaca30.

Indivíduos com taquicardia ventricular não sustentada, 
nos quais os exames complementares descartaram qualquer 
cardiopatia, apresentam bom prognóstico, não necessitando 
tratamento específico. Se forem sintomáticos, o agente de escolha 
é o betabloqueador; se persistirem os sintomas, as opções são a 
propafenona ou sotalol, em último caso, a amiodarona30.

Deve-se destacar que a conduta terapêutica mais eficaz na 
redução do risco de morte súbita é o cardiodesfibrilador automá-
tico30. Seu implante, entretanto, não é isento de riscos (infecção 
local, perfuração ventricular, efeito pró-arrítmico, deterioração da 
função ventricular), além da possibilidade de choques inapropria-
dos35. Escores de risco podem ser aplicados aos pacientes para se 
identificar aqueles com maiores probabilidades de complicações, 
tornando a indicação da prótese mais segura36.

TAqUICARDIA vENTRICULAR DE CORAÇÃO NORmAL

Taquicardia ventricular originada na via de saída do 
ventrículo direito

É a mais frequente taquicardia originada em coração 
normal, correspondendo a cerca de 70% dos casos37. Tipicamente, 
apresenta-se ao eletrocardiograma com morfologia de bloqueio 
de ramo esquerdo com eixo no quadrante inferior esquerdo ou 
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direito. Mais comum em mulheres, frequentemente desencadeada 
aos esforços. O mecanismo eletrofisiológico é a atividade defla-
grada por pós-potenciais tardios sensíveis a catecolaminas e, por 
esta razão, é frequentemente desencadeada aos esforços ou após 
a infusão de isoproterenol no laboratório de eletrofisiologia38. A 
evolução clínica é benigna, raramente complicando-se com morte 
súbita.

Tratamento farmacológico
Numa fase inicial, a compressão do seio carotídeo pode 

reverter a arritmia em algumas ocasiões. Em muitos casos, as crises 
agudas desta taquicardia revertem após a infusão de verapamil e 
até mesmo a adenosina37,38. Para prevenção de recorrências, podem 
ser utilizados verapamil, metoprolol, isolados ou em associação. A 
propafenona ou sotalol podem dar algum resultado. A amiodarona 
é pouco eficaz na prevenção de recorrências. A cura é obtida, com 
elevado grau de sucesso, por meio da ablação com radiofrequência.

Taquicardia ventricular fascicular
Forma menos comum de taquicardia ventricular, 

também conhecida como taquicardia sensível ao verapamil, é 
mais comum em homens, podendo ocorrer em repouso e ser 
exacerbada com a realização de esforços físicos. Origina-se 
na região ínfero-septal do ventrículo esquerdo, próximo ao 
fascículo póstero-inferior esquerdo, e se manifesta ao eletro-
cardiograma, de acordo com a área de origem, com morfologia 
de bloqueio de ramo direito com eixo no quadrante superior 
esquerdo e ou inferior direito. O mecanismo eletrofisiológico 
de origem é a reentrada nos fascículos do ramo esquerdo do 
feixe de His37,39.

Tratamento farmacológico
Na fase aguda, a taquicardia reverte com a infusão de 

verapamil40,41 (Figura 5). A prevenção de recorrências deve 
ser feita com verapamil (dose de 120 a 240 mg ao dia). A 
terapêutica de escolha com cura da arritmia é a ablação com 
radiofrequência.

Figura 5. Derivação D2 longo apresentando taquicardia ventricular 
originada na região ínfero-septal de ventrículo esquerdo. Traçados A e 
B são contínuos, mostrando a reversão da taquicardia após infusão de 
5 mg de verapamil. Observe a redução gradual da frequência cardíaca 
(traçado A) e o restabelecimento do ritmo sinusal ao final traçado B.
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PREVALÊNCIA
A doença pneumocócica é a causa número 1 de mortes 
evitáveis por vacinação, a maioria devida à pneumonia.1 
O S. pneumoniae é o agente da pneumonia adquirida na 
comunidade em cerca de 50% dos casos em adultos2

DESAFIO
A doença causada pelo S. pneumoniae é a maior causa  
de doença e morte em crianças e adultos no mundo.3

SEVERIDADE
O Streptococcus pneumoniae é o agente mais encontrado 
em pneumonia, inclusive em casos que necessitam de 
internação em unidade de terapia intensiva2

RISCOS
O risco de pneumonia pneumocócica aumenta com a idade4, 
possivelmente devido ao declínio do sistema imunológico5, bem 
como ao aumento das comorbidades relacionadas com a idade.6,7

IMPACTO SOCIAL
No ano de 2011, ocorreram 722.209 internações por 
pneumonia por todas as causas no Brasil, sendo 273.172 
internações nos maiores de 50 anos 8
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Os últimos anos têm testemunhado a crescente disponibilização de métodos diagnósticos na 
cardiologia. Observam-se desenvolvimentos paralelos tanto no aprimoramento na qualidade de imagem, 
como é o caso da Doppler-ecocardiografia, como na introdução de tecnologias que antes não contribuíam 
para a avaliação de cardiopatias, tais como a tomografia computadorizada. Este progresso tecnológico tem-se 
acompanhado de grande produção científica, sempre apresentando as novidades e os aperfeiçoamentos que 
cada uma destas técnicas pode trazer na avaliação de cardiopatias. Paralelamente, os conhecimentos e a 
compreensão das diferentes cardiopatias têm crescido muito e, com isso, passou-se a discutir qual a relevância 
de elementos, tais como o escore de cálcio coronário, a quantidade de miocárdio isquêmico, a acurácia da 
angiotomografia e qual o melhor método para avaliar isquemia miocárdica. Ao receber o honroso convite 
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decidimos compor uma edição na qual as aplicações clínicas mais recentes dos métodos de imagem, com 
ênfase na medicina nuclear, ressonância magnética e tomografia computadorizada, fossem apresentadas ao 
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fim, algumas das maiores autoridades no campo do diagnóstico cardiovascular de nosso estado. Esperamos, 
com isso, contribuir para o maior conhecimento destas tecnologias e auxiliar na prática cardiológica, pois os 
métodos de imagem ocupam hoje um papel relevante no diagnóstico, mas também na decisão terapêutica e 
na avaliação da resposta dos pacientes ao tratamento instituído. Agradecemos aos autores convidados pela 
qualidade do trabalho realizado e esperamos que todos apreciem o material apresentado.
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Vice Presidente do Departamento de Imagem Cardiovascular da SBC.



59Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 23 — Nº 1 — Jan-Fev-Mar — 2013

Pinto IMF et al./A importância da avaliação anatômica na avaliação e manejo de indivíduos sem diagnóstico prévio de doença arterial coronária
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(1):59-67

A avaliação funcional de pacientes com suspeita de apresentar doença 

arterial coronária é fundamental para definir a gravidade do prognósti-

co e por decidir sobre a necessidade ou não de realizar procedimentos 

de revascularização percutâneos ou cirúrgicos. Por outro lado, a 

busca pelo componente anatômico permite definir o diagnóstico de 

aterosclerose coronária e deve ser, portanto, valorizada. A avaliação 

da anatomia pode-se limitar a pesquisa de aterosclerose, comprome-

tendo territórios extracoronários, em especial as artérias carótidas. 

Este objetivo pode ser alcançado com o uso de tecnologias, tais como 

o ultrassom e a ressonância magnética. Contudo, a identificação de 

ateromatose coronária indica casos de maior gravidade e parece ter 

melhor relação com a incidência de eventos cardíacos adversos. Desta 

forma, a análise daqueles vasos tem sido alvo de grande interesse. 

Duas tecnologias têm-se destacado. A quantificação do escore de 

cálcio por meio da tomografia computadorizada sem o uso de meio de 

contraste, que é particularmente útil em casos de assintomáticos, com 

risco pré-teste intermediário, sem eventos prévios e sem evidências 

de isquemia miocárdica. A angiotomografia contrastada, por sua vez, 

tem agregado valor à estratificação clínica do risco e tem valor em 

especial em casos com sintomas atípicos, equivalentes isquêmicos e 

no caso da presença de exames não invasivos conflitantes. Particular 

destaque merece o elevado poder preditivo negativo deste exame 

e a possibilidade que ele oferece de excluir a presença de doença 

coronária com elevado grau de certeza. Estes exames, em associação 

com os fatores de risco convencionais e com os exames funcionais, 

têm aprimorado o manejo de pacientes com suspeita de apresentar 

doença arterial coronária.

IbraIm masCIarellI FranCIsCo pInto1, tIago senra1, aFonso shIozakI1

A ImPORTâNCIA DA AvALIAÇÃO ANATômICA NA AvALIAÇÃO E mANEjO DE 
INDIvíDUOS SEm DIAGNóSTICO PRévIO DE DOENÇA ARTERIAL CORONáRIA

Functional evaluation of patients with suspected coronary 

artery disease is a key element in patients with suspected 

coronary artery disease, particularly to define revascularization 

strategies. Anatomical evaluation, on the other hand, may add 

important information for it warrants the diagnosis of coronary 

atherosclerosis and may indicate cases of worse prognosis. For 

that purpose, the identification of atherosclerosis in any arterial 

territory may add prognostic information. Particularly carotid 

arteries ultrasound evaluation has potential clinical use. On the 

other hand, evaluation of the coronary arteries may be even 

more clinically useful. Coronary artery calcium score with no 

contrast computed tomography has proven to contribute to 

that end, moreover in an asymptomatic patient at intermediate 

pretest risk. For patients with equivocal symptoms, clinical 

features or noninvasive tests presenting results that could be 

caused by coronary artery disease, contrast enhanced computed 

tomography is a better choice. This test has a high negative 

predictive value and may add important data to risk stratifica-

tion and should be taken into account when evaluating selected 

subset of patients at risk for presenting coronary artery disease, 

often in association with clinical data, labs tests results and 

functional evaluation.
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A doença arterial coronária caracteriza-se, essencialmente, 
pelo desenvolvimento de placas naqueles vasos que 
levam à modificação das condições do fluxo arterial e, 

em muitos casos, à oclusão seguida de infarto do miocárdio1,2. 
Por outro lado, crescentes evidências apontam para o fato de 
que o tratamento intervencionista, tanto cirúrgico como percu-
tâneo, é mais efetivo diante da presença de isquemia miocárdica 
documentada de modo objetivo e com extensão moderada ou 
acentuada3-6. Tais resultados levaram a uma correta valoriza-
ção dos aspectos funcionais da doença arterial coronária e ao 
desenvolvimento de diferentes técnicas e táticas de avaliação 
da perfusão miocárdica5,7-9.

A inequívoca relevância do aspecto funcional da 
doença arterial coronária não pode, por outro lado, relegar a 
contribuição que o estudo da anatomia traz ao diagnóstico e ao 
manejo desta entidade. A identificação e a análise das placas de 
ateroma podem levar a importantes decisões relativas ao início 
e à intensidade do tratamento farmacológico, podem indicar a 
necessidade de avaliar a perfusão miocárdica e, por fim, podem 
ser importantes elementos na escolha do método de revascula-
rização. O objetivo deste artigo é rever a importância dos dados 
anatômicos diante da suspeita de doença arterial coronária.

IDENTIFICAÇÃO DA LESÃO ATEROSCLERóTICA

Uma alternativa à pesquisa de aterosclerose nas artérias 
coronárias é o diagnóstico de aterosclerose em outros territó-
rios arteriais, por vezes mais facilmente analisáveis por dife-
rentes métodos diagnósticos. Devido ao caráter universal da 
aterosclerose, a presença de alterações num território arterial 
indica maior chance de existir comprometimento coronário e, 
por consequência, de maior incidência de eventos adversos.

Uma das técnicas mais comumente utilizadas é a 
ultrassonografia das artérias carótidas. Nestes casos, o 
interesse pode ser pela identificação de placas de ateroma 
ou, mais habitualmente, pela medida da espessura do com-
plexo médio-intimal. Este parâmetro pode ser obtido com 
equipamentos relativamente simples de ultrassonografia e 
compreende na quantificação da distância entre o ponto mais 
interno da camada íntima e a porção mais externa da adven-
tícia, idealmente em trechos da artéria carótida comum e da 
artéria carótida interna, cujo valor normal é de até 0,10 mm. 
Variações desta medida refletem, em grande parte, o compro-
metimento do vaso por aterosclerose e acredita-se que exista 
maior prevalência de eventos cardiovasculares adversos pro-
porcionais ao aumento deste índice10,11. Dentre as vantagens 
desta abordagem, encontra-se o fato de que apresenta baixo 
custo, não utiliza radiação ionizante ou contraste iodado e é 
de fácil execução12-14.

O potencial destas informações na prática clínica foi 
ressaltado por achados, tais como o da meta-análise de Lorenz 
et al.15. Estes autores coletaram os resultados de 37197 pacientes 
a partir de oito trabalhos que preencheram os pré-requisitos 
determinados pelos autores e demonstraram que aumentos do 
valor da espessura médio-intimais acima dos valores normais 

indicavam maior chance da ocorrência de eventos adversos de 
4,4 a 10,7 casos para cada 1000 indivíduos15. Por outro lado, 
os resultados deste exame são muito operador-dependente e 
existem informações recentes sugerindo que o diagnóstico 
de placas de ateroma nas artérias carótidas sejam superiores 
como preditores da incidência de eventos cardiovasculares 
adversos13,16,17.

Sillesen et al.13 avaliaram 101 pacientes, com média 
de idade de 68,8 anos, dos quais 65,3% apresentavam risco 
pré-teste intermediário de acordo com os parâmetros utiliza-
dos no estudo de Framingham e, ao comparar as informações 
obtidas pela medida da espessura médio intimal e pela carga 
aterosclerótica total incluindo a identificação de placas de 
ateroma, mostraram que este último exibia correlação mais 
íntima com a presença de aterosclerose coronária, medida pelo 
escore de cálcio coronário. Mesmo quando foram incluídos 
parâmetros não considerados no estudo de Framingham, tais 
como o índice tornozelo braquial e o diâmetro da aorta abdo-
minal, o diagnóstico de placas de carótida e a carga total de 
aterosclerose carotídea mostraram melhor associação com o 
escore de cálcio coronário.

Também recentemente passou-se a discutir o fato de 
que a aterosclerose carotídea, embora agregue valor à estra-
tificação de risco, possa ter maior potencial para determinar 
o risco de eventos cerebrovasculares do que para identificar 
pacientes em maior risco para a ocorrência de eventos adver-
sos cardíacos18. Folsom et al.18 estudaram 6698 indivíduos 
com idade entre 45 e 84 anos e compararam o poder preditivo 
do exame de carótida com aquele do escore de cálcio coroná-
rio, que discutiremos mais adiante. Eles demonstraram que a 
avaliação de aterosclerose carotídea aprimora a estratificação 
de risco, mas é inferior aos resultados do escore de cálcio 
coronário (2,5 vs. 1,2 vezes, com área sob a curva de 0,81 
vs. 0,78, respectivamente).

Na tentativa de aprimorar a avaliação da aterosclerose 
carotídea, outras tecnologias foram empregadas com este 
sentido. Tanto a tomografia como a ressonância magnética 
foram empregadas para buscar o diagnóstico de aterosclerose 
carotídea ou na aorta, com resultados estimulantes19-22. Estas 
tecnologias demonstraram bons resultados e, de modo particu-
lar, lograram revelar a composição da placa com mais eficácia 
do que a ultrassonografia. De modo particular, a ressonância 
permitiu, com o uso de técnicas adequadas, determinar a 
presença de capa fibrótica fina, de heterogeneidade, processo 
inflamatório e trombose no interior destes ateromas19-22. A 
despeito destes achados favoráveis, a aplicação prática destes 
exames ainda não é ampla, em especial pelas limitadas evi-
dências clínicas e pelo fato de que elas podem ser utilizadas 
com eficácia na tentativa de identificar lesões anatômicas 
diretamente na circulação coronária21,23-25.

Assim, devido às limitações potenciais da avaliação 
da aterosclerose carotídea e pela possibilidade de realizar 
imageamento coronário direto, grande interesse e estímulo 
têm sido dados neste sentido.
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IDENTIFICAÇÃO DE ATEROSCLEROSE CORONáRIA

Papel da imagem cardíaca invasiva
Os métodos de imagem invasivos permanecem como 

aqueles que apresentam maior resolução espacial, melhor defi-
nição anatômica e permitem completa avaliação da anatomia e 
da presença de estenoses nas artérias coronárias. A angiografia 
coronária, em especial se associada à angiografia quantitativa, é 
considerada ainda o padrão ouro para a confirmação diagnóstica 
e para o planejamento terapêutico de pacientes com suspeita de 
apresentar doença arterial coronária26,27. A angiografia também 
é eficaz no sentido de determinar grupos de risco e definir casos 
de maior probabilidade da ocorrência de infarto, aumentando o 
potencial de contribuição clínica desta metodologia28.

Naturalmente, existem limitações à angiografia, que 
incluem o fato deste método não permitir a avaliação por-
menorizada das camadas da parede arterial, nem tampouco a 
caracterização de placas de ateroma que possam comprometer 
o vaso2,29. Tais limitações são contornadas com o uso de tec-
nologias aliadas que complementam a avaliação anatômica e, 
em especial, podem identificar casos de mais alto risco para 
a incidência de eventos coronários adversos. Dentre estes, 
particular destaque merece o uso do ultrassom intracoronário, 
que revela os componentes da parede arterial coronária, revela 
a presença de estenoses e possibilita a correta avaliação da 
carga aterosclerótica total que compromete a circulação arterial 
coronária2,29,30.

Evidências documentaram forte associação entre a carga 
aterosclerótica coronária e a incidência de eventos adversos, 
assim como já foi demonstrado que, ao se encontrar imagens 
ultrassonográficas de capa fibrótica fina, lago lipídico extenso 
e placas ulceradas, há maior prevalência de eventos adversos. 
Da mesma forma, este método se mostra ideal para definir a 
presença de remodelamento positivo, um reconhecido preditor 
de eventos adversos31-33.

Adicionalmente e mais recentemente, a avaliação anatô-
mica invasiva foi aprimorada com a introdução da tomografia 
de coerência óptica. Esta metodologia compreende o emprego 
de feixes de luz que são transmitidos ao interior do vaso estu-
dado e ao serem refletidos são processadas e fornecem dados 
semelhantes aos obtidos com a ultrassonografia intravascular, 
mas com maior resolução anatômica32,34. A maior acurácia deste 
exame pode vir a potencializar ainda mais a contribuição que 
os métodos invasivos dão à análise da doença arterial coro-
nária, preenchendo os pré-requisitos de confirmar a presença 
de estenoses, determinar quais os casos de maior risco para o 
desenvolvimento de estenoses críticas e para a incidência de 
eventos isquêmicos tardios. Além disso, a angiografia invasiva 
também serve de plataforma para a realização de procedimentos 
terapêuticos.

Por outro lado, estes procedimentos não são isentos 
de complicações, acarretam custo mais elevado, muitas vezes 
necessitando de internação hospitalar e são acompanhados 
de certo grau de desconforto para o paciente. Em decor-
rência disto, o uso rotineiro, em particular em indivíduos 

assintomáticos, para encontrar casos de maior risco de 
desenvolvimento de obstruções coronárias, é pouco prático 
e não pode ser recomendado.

Em decorrência disto, tem-se dado grande interesse ao 
desenvolvimento de métodos de imagem não invasivos que 
poderiam contribuir com o estudo da anatomia de modo mais 
corriqueiro e ter, desta forma, impacto positivo na prática 
clínica.

Papel da imagem cardíaca não invasiva
Da mesma forma que ocorre com os exames invasivos, 

ao se utilizar metodologias incruentas, têm-se por objetivos 
principais encontrar alterações anatômicas que possam confir-
mar o diagnóstico de doença arterial coronária e que sirvam para 
identificar casos de maior risco para a ocorrência de eventos 
cardiovasculares adversos.

A ressonância magnética tem sido utilizada neste 
sentido, mas ainda com sucesso limitado. O exame apresenta 
elevada resolução de contraste e tem o potencial de facultar a 
análise precisa de placas de ateroma, tal como ocorre em outros 
territórios arteriais20,21,35. Conforme discutimos anteriormente, a 
ressonância apresenta o potencial de identificar os componentes 
e os aspectos morfológicos de diferentes placas de ateroma, 
mas sua aplicação no território coronário ainda é limitada21,22. 
Aspectos práticos ligados à resolução temporal e resolução 
temporal fazem com que a utilização clínica da ressonância 
para avaliar as artérias coronárias tenha sucesso ainda limitado 
e fique reservado para situações especiais36,37.

A tomografia computadorizada, ao contrário, vem 
ganhando destaque na avaliação não invasiva das artérias 
coronárias, tendo-se transformado no método de eleição para o 
estudo não invasivo daquele território arterial36. Sua contribui-
ção para a pesquisa de lesões arteriais pode-se dar em diferentes 
fases, todas elas podendo contribuir para o manejo adequado 
de indivíduos suspeitos de apresentar DAC.

Uma das opções possíveis para a identificação de ate-
rosclerose coronária se dá com o cálculo do escore de cálcio 
coronário. O cálcio é um elemento que, naturalmente, atenua 
os raios X, que formam a base da composição das imagens por 
tomografia, mesmo que sejam empregadas doses diminutas de 
radiação para a obtenção da imagem. Por outro lado, há cálcio 
presente no interior das placas de ateroma, nas mais diferentes 
fases do desenvolvimento desta entidade e não há cálcio em 
artérias normais. Sendo assim, ao se encontrar depósitos de 
cálcio pode-se inferir que há aterosclerose comprometendo as 
artérias coronárias, o que identifica casos de maior risco para 
a incidência de eventos isquêmicos. Este aspecto dá à pesquisa 
de cálcio pela tomografia um destacado papel na estratificação 
de risco não invasiva de casos suspeitos de apresentar DAC38-41 
(Figura 1).

Por algum tempo, houve a difusão equivocada de que 
pacientes com elevados escores de calcificação coronária apre-
sentariam estenoses graves ou críticas nas artérias coronárias. 
A calcificação coronária, na verdade, indica a presença de 
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aterosclerose coronária e mostra indivíduos com maior chan-
ce de apresentar eventos coronários adversos. Embora exista 
maior probabilidade de se encontrar DAC obstrutiva em casos 
de cálcio mais elevado, não há relação direta entre a taxa de 
calcificação e a presença de estenoses significativas42. Isto não 
diminui, porém, a utilidade clínica deste índice, nos casos em 
que seu uso esteja efetivamente indicado.

Estudos e registros incluindo grande número de casos 
contribuíram de modo definitivo para definir qual a real contri-
buição do escore de cálcio coronário na prática clínica. Shaw et 
al.43 publicaram, em 2003, os resultados de registro incluindo 
10377 casos de assintomáticos com diferentes perfis clínicos e 
documentaram que a taxa de calcificação arterial mostra relação 
direta com a ocorrência de eventos adversos e até mesmo com 
a mortalidade por todas as causas. Este impacto se mostrou 
presente ao final de cinco anos de evolução e, neste estudo, 
influenciou todos os subgrupos estudados. Com o crescer da 
experiência, porém, foi tornando-se mais claro que os grupos 
que mais se beneficiam desta avaliação são os pacientes com 
risco pré-teste intermediário e assintomáticos. Merece destaque 
o fato de que, em muitos casos de risco pré-teste intermediário 
em que não haveria indicação clínica para o uso de estatinas, 
a determinação do cálcio coronário pode fazer com que exista 
indicação para este tipo de intervenção farmacológica44,45. 
Nestes casos, a regressão logística demonstrou que o escore 

de cálcio é um preditor independente de eventos adversos e o 
tratamento farmacológico poderia ter impacto positivo na evo-
lução destes casos45. O impacto da quantificação do escore de 
cálcio mostrou-se de tal monta que, no subgrupo de pacientes 
de risco pré-teste intermediário, a diferença de prognóstico 
entre os casos que não apresentam cálcio nas artérias coroná-
rias e aqueles que mostram índice de cálcio elevado é de até 
seis vezes46, deixando clara a contribuição clínica do exame.

Ao se comparar o escore de cálcio com outras formas 
de avaliação não invasiva da aterosclerose, este índice parece 
apresentar vantagem. Yeboah et al.47 analisaram 1330 pacientes 
assintomáticos, com risco pré teste intermediários, que haviam 
sido recrutados para o Estudo Multi-Étnico da Aterosclerose 
(MESA) e os seguiram por 7,6 anos. Eles compararam a con-
tribuição do escore de cálcio em comparação com os fatores 
de risco tradicionais, assim como com a medida da espessura 
médio intimal das artérias carótidas, ao índice tornozelo bra-
quial e a Proteína C Reativa de alta sensibilidade. Ao final da 
evolução, demonstraram que o escore de cálcio foi o melhor 
preditor de eventos, mostrando a melhor área sob a curva e os 
resultados mais favoráveis nas curvas ROC. O delineamento 
prospectivo e a diversidade populacional dos pacientes inclu-
ídos no estudo MESA dão muita solidez aos resultados encon-
trados e justificam a indicação deste exame na prática clínica, 
para complementar a estratificação de risco em indivíduos 
assintomáticos com risco pré-teste intermediário36,42.

Um dos aspectos atraentes do uso do escore de cálcio 
coronário encontra-se na sua utilidade para excluir a presença 
de doença coronária e indicar baixo risco para a incidência de 
eventos adversos. Em assintomáticos, sem nenhuma evidência 
compatível com isquemia e sem nenhum grau de calcificação 
arterial, a possibilidade de existir doença coronária com escore 
de cálcio igual a zero é inferior a 5%36,40,48. Isto dá grande se-
gurança para que estes pacientes sejam re-estratificados como 
pertencendo a subgrupo de risco pré-teste intermediário.

Por outro lado, o escore de cálcio coronário pode ser 
impreciso em alguns casos, que podem variar de 6 a 15% da 
amostra49,50. Isto pode ocorrer nos casos em que há sintomas, 
típicos ou atípicos, resultados de exames de imagem que sejam 
compatíveis com a presença de isquemia ou na qual exista 
algum achado clínico que possa ter como causa a presença de 
doença arterial coronária, tais como o surgimento de bloqueio 
de ramo esquerdo, dispneia sem outra causa identificável ou 
algum outro potencial equivalente isquêmico. Nestes casos, 
pode existir obstrução até mesmo de grau significativo, nos 
quais a calcificação não seja identificável pela metodologia 
habitualmente empregada. Nestes casos, pode haver benefício 
da realização da angiotomografia das artérias coronárias.

Este exame utiliza contraste iodado e raios X para sua 
execução. Deve-se manter em mente que existem contrain-
dicações ao uso do contraste, em especial casos de disfun-
ção renal, reações alérgicas que tenham colocado a vida do 
paciente em risco e algumas condições clínicas, tais como a 
presença de feocromocitoma. Além disso, o contraste pode 

Figura 1. Avaliação do escore de cálcio por tomografia compu-
tadorizada. Como o cálcio atenua naturalmente os raios X, não há 
necessidade de se empregar meio de contraste e pode-se utilizar níveis 
muito baixos de radiação, em faixas bastante seguras. O exame é 
rápido, durando cerca de cinco minutos, e, no caso de existir cálcio 
comprometendo as artérias coronárias, ele surge em destaque, num 
código de cores que varia conforme o fabricante do aparelho utilizado 
(vermelho neste exemplo).
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interagir negativamente com algumas medicações, em espe-
cial de hipoglicemiantes como a metformina36,37. Por outro 
lado, há preocupação com os potenciais efeitos negativos que 
a exposição à radiação ionizante possa ter no longo prazo, em 
especial devido à sua potencial relação com o desenvolvimento 
de neoplasias36,37. Para reduzir a potencial ação negativa destes 
elementos, tem-se desenvolvido meios de contraste cada vez 
mais seguros, com alta concentração de iodo, mas que sejam 
não iônicos e de baixa osmolaridade, o que reduz o potencial 
efeito adverso destes agentes36,37.

A radiação ionizante, por outro lado, tem sido controlada 
com o uso de protocolos adequados de imageamento, controle 
da frequência cardíaca e uso de vaso dilatadores, que aprimoram 
a qualidade de imagem ao mesmo tempo que possibilitam o 
uso de níveis cada vez menores de radiação ionizante, aumen-
tando a segurança do exame. A isto se associa o constante 
progresso tecnológico que tem feito com que a maior parte 
dos equipamentos com 64 ou mais fileiras de detectores sejam 
acompanhados de opções de controle da radiação, o que tem 
contribuído de forma acentuada para o controle da radiação51. 
Com estes cuidados, é possível obter com segurança a repro-
dução adequada e não invasiva da árvore arterial coronária e 
da parede do vaso (Figura 2).

ritmo cardíaco ou de respiração por parte do paciente, o poder 
preditivo negativo é da ordem de 97%. Devido a isso, este 
exame tem sido utilizado em condições clínicas nas quais 
a análise anatômica com exclusão da presença de doença 
obstrutiva seja relevante. Isto inclui pacientes com mani-
festações clínicas atípicas, dor torácica sem características 
inequívocas de angina e conflito entre testes não invasivos 
detectores de isquemia36,52,53.

A avaliação anatômica propiciada pela tomografia 
apresenta grande relevância clínica. Por um lado, ela permite 
excluir a presença de DAC e assim caracterizar populações 
de mais baixo risco. Analogamente, o crescente poder pre-
ditivo positivo do teste tem feito com que a identificação 
de obstruções anatômicas por este exame tenha impacto 
no estabelecimento do prognóstico de casos selecionados. 
Ostrom et al.54 avaliaram 2538 pacientes sem diagnóstico 
prévio de DAC pela tomografia e os acompanharam por 78 
± 12 meses, ao fim dos quais documentaram 86 (3,4%) de 
óbitos. Eles demonstraram que a presença de estenoses pelas 
artérias coronárias, em especial se promovessem reduções 
acima de 50% da luz do vaso, era um preditor independente 
do prognóstico, mesmo quando se considerava fatores de 
risco tradicionais54. Mais tarde, Hadamitzky et al.55 confir-
maram que os dados anatômicos podem ser empregados para 
reconsiderar a estratificação de risco inicial de pacientes, em 
especial aqueles com risco pré-teste intermediário. Estes au-
tores avaliaram 2223 pacientes com suspeita clínica de DAC 
e realizaram seguimento tardio de 28 meses, monitorando 
a ocorrência de morte de causa cardíaca, infarto não fatal, 
internação hospitalar e necessidade de revascularização do 
miocárdio. Eles determinaram que a presença de estenoses 
acima de 50% associava-se com pior prognóstico e davam 
informações mais fidedignas em relação à ocorrência de 
eventos do que a avaliação dos determinantes clássicos de 
risco cardiovascular55.

A importância da determinação de estenoses no leito 
arterial coronário pela tomografia foi fortalecida pelos acha-
dos do Registro de Avaliação de Desfechos Clínicos Pela 
Angiotomografia Computadorizada Coronária: Um Registro 
Internacional (CONFIRM)56. Em subestudo deste registro, 
Villines et al.56 reviram os achados de 10037 pacientes e 
lograram determinar que mesmo nos casos em que não havia 
cálcio, poderia existir DAC obstrutiva e que a presença de 
estenoses significativas pela tomografia apresentava elevado 
poder preditivo em relação à incidência de eventos adver-
sos. Se por um lado a presença de estenoses em portadores 
de escore de cálcio = ZERO não surpreende em pacientes 
sintomáticos, por outro, a forte associação de estenoses pela 
tomografia e eventos reforça a importância que a presença 
de lesões anatômicas apresenta no prognóstico destas popu-
lações. Outro achado importante neste registro foi o fato de 
que a evolução foi mais desfavorável quanto mais extensa 
fosse a doença arterial coronária. Assim, quando havia com-
prometimento de três vasos, existiam mais eventos do que 

Figura 2. Angiotomografia das artérias coronárias. Com o preparo 
adequado, é possível realizar reproduções da anatomia coronária e de 
imagens que revelam a parede das artérias, com doses reduzidas de 
contraste iodado e de radiação ionizante. As imagens obtidas permitem 
identificar toda a extensão dos vasos, assim como analisar a parede e 
a natureza das placas de ateroma.

Assim como ocorre com a quantificação do cálcio, 
grande parte da utilidade clínica da angiotomografia resulta 
do elevado poder preditivo negativo. Em imagens com qua-
lidade adequada, sem artefatos resultantes de alterações do 
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nos casos em que havia lesões em apenas um vaso ou nos 
quais não existiam estenoses arteriais coronárias. Da mesma 
forma, o prognóstico era ainda mais comprometido quando 
se encontrava estenoses no tronco da coronária esquerda ou 
na artéria descendente anterior.

No nosso serviço, acompanhamos 250 pacientes com 
fatores de risco para a DAC por cinco anos, considerando a 
associação entre fatores de risco convencional, escore de cálcio 
coronário e a presença de estenoses nas artérias coronárias 
de acordo com os resultados da angiotomografia. Ao final 
do período de evolução, encontramos 64 eventos, dentre os 
quais oito eram óbitos e 24 infartos não fatais. A despeito da 
associação de todos os elementos pesquisados com a evolução 
desfavorável, a presença de estenoses pela tomografia foi um 
preditor independente e forte da ocorrência de eventos desfa-
voráveis (Figura 3).

O fato de que a associação entre dados anatômicos 
e funcionais aprimora de modo especial a estratificação de 
risco foi encontrada também no trabalho de van Werkhoven 
et al.57. Estes autores avaliaram 541 casos por cerca de dois 
anos e ao final deste período de evolução determinaram a 
correlação entre os resultados de exames funcionais e anatô-
micos com a incidência de eventos adversos. Seus achados 
são semelhantes aos encontrados na nossa experiência e 
permitem observar que a adição de cada um dos elementos 
considerados aprimorava a capacidade de prever eventos. 
Assim, ao se associar os fatores de risco clínico com a pre-
sença de isquemia miocárdica e aos resultados da tomografia, 
notava-se que quanto maior a quantidade de anormalidades, 
maior era a prevalência de eventos.

Estes resultados permitem especular que o componente 
anatômico e o funcional revelam aspectos distintos da DAC 

e que, com a finalidade de se definir adequadamente o prog-
nóstico não se pode negligenciar um em detrimento do outro.

Naturalmente aspectos relacionados a custo, uso de 
radiação, contraste iodado e disponibilidade de equipamentos 
não permitem que se utilize indiscriminadamente a angiotomo-
grafia computadorizada para a estratificação de risco em todos 
os pacientes suspeitos de DAC. A experiência acumulada até 
o momento, porém, indica que este procedimento pode ser útil 
em alguns subgrupos de pacientes, dentre os quais destacam-se 
aqueles com resultados conflitantes de exames não invasivos 
que analisam a perfusão miocárdica (e.g. teste ergométrico 
e cintilografia do miocárdio), casos com alterações súbitas e 
inexplicáveis do quadro clínico ou de exame não invasivos 
(dispneia, equivalentes anginosos, surgimento de bloqueio 
de ramo esquerdo, alterações contráteis focais ou global ao 
ecocardiograma) e naqueles com dor torácica atípica e fatores 
de risco para doença coronária. Estes resultados são particu-
larmente relevantes em indivíduos com avaliação de risco 
pré-teste intermediário e os resultados da tomografia podem 
indicar a necessidade de tratamento farmacológico agressivo 
ou até mesmo a importância de se prosseguir na avaliação 
diagnóstica, para aprimorar o manejo destes casos.

TOmOGRAFIA COmPUTADORIzADA E AvALIAÇÃO DAS 
CARACTERíSTICAS DA PLACA

Embora não totalmente ligado ao escopo deste artigo, é 
importante lembrar que a avaliação anatômica pela tomografia 
pode ser aprimorada pela avaliação da placa de ateroma. Fatores 
como o volume de aterosclerose que compromete as artérias 
coronárias58, a presença de acidentes, tais como remodelamen-
to positivo das placas coronárias59 e algumas características 

Figura 3. Na experiência do Instituto Dante Pazzanese, a presença de estenoses pelas artérias coronárias agregou valor à estratificação de risco 
convencional, mesmo ao se considerar o escore de cálcio e a presença de isquemia miocárdica, como se vê no gráfico da Figura 3A. Ao lado, 
na Figura 3B, exemplo de paciente incluído no estudo, com estenose crítica na artéria circunflexa (seta).



65Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 23 — Nº 1 — Jan-Fev-Mar — 2013

Pinto IMF et al./A importância da avaliação anatômica na avaliação e manejo de indivíduos sem diagnóstico prévio de doença arterial coronária
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(1):59-67

destas placas podem estar associadas à incidência de eventos 
adversos. Dentre estas características, a presença de remo-
delamento positivo e a existência de anel hipo-atenuante no 
interior da placa parecem em especial ser preditores de mau 
prognóstico59,60. Dentre 40 pacientes avaliados com síndrome 
coronária aguda em nosso serviço, estas características estavam 
presentes em 34, enquanto que nos outros seis havia oclusão 
arterial com imagem compatível com a presença de circulação 
colateral para a artéria-alvo (Figura 4).

COmENTáRIOS FINAIS

O acúmulo de conhecimento e em particular o crescente 
uso da tomografia computadorizada das artérias coronárias para 
avaliar pacientes com suspeita de DAC tem deixado claro que 
a informação anatômica pode ser decisiva para reestratificar o 
perfil de risco do paciente, decidir pelo início da terapia farma-
cológica e até mesmo prosseguir na investigação diagnóstica 
para encontrar casos que possam se beneficiar de procedimentos 
de revascularização. Naturalmente, a opção por realizar ou não 
procedimentos intervencionistas depende de outros fatores, tais 
como a presença e a extensão de isquemia, mas o componente 
anatômico da DAC deve ser levado em consideração ao se 
planejar a avaliação e o manejo desta entidade.

Finalmente, não se pode deixar de lembrar que os as-
pectos anatômicos da árvore arterial coronária e a morfologia 
da placa de ateroma definidos pela angiografia invasiva são 
fundamentais para escolher a técnica de tratamento interven-
cionista. Muitas vezes, estas características serão fundamen-
tais para escolher entre procedimentos intervencionistas e o 
tratamento cirúrgico. Para esta finalidade, além dos aspectos 
mencionados, o aspecto do leito nativo distal à obstrução, o 
diâmetro de referência dos vasos-alvo e a presença de lesões 
nos óstios das artérias coronárias são elementos fundamentais 
no processo de decisão terapêutica.
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As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em 
todo o mundo, resultando em importante repercussão social 
e econômica e impondo questionamentos a respeito de qual 
seria a melhor forma de diagnosticá-las de forma precoce e 
acurada e, desta forma, tentar reduzir as consequências do diag-
nóstico tardio ou não realizado. Neste capítulo, apresentamos 
uma breve introdução da fisiologia da perfusão miocárdica e 
uma breve descrição dos métodos de imagem não invasivos 
disponíveis para avaliação da perfusão miocárdica, porém, 
com maior enfoque na ressonância magnética cardiovascular 
e na tomografia computadorizada cardiovascular. Por meio de 
ensaios clínicos controlados, mostramos a importância de cada 
método e sua utilização na prática clínica, desde a cintilografia 
de perfusão miocárdica até os métodos mais recentes, como 
a perfusão miocárdica pela tomografia computadorizada. A 
utilização destes métodos possibilita uma estratificação não 
invasiva da doença coronariana e o seu diagnóstico, tanto 
anatômico quanto funcional, possibilitando, assim, um planeja-
mento terapêutico adequado e direcionado para cada grupo de 
pacientes. Apresentamos, também, as mais modernas e recentes 
técnicas da perfusão miocárdica por ressonância magnética e 
a recentemente validada perfusão miocárdica por tomografia 
computadorizada associada à angiotomografiacoronária, 
métodos que têm o potencial de mudar o algoritmo atual de 
investigação da doença arterial coronária em futuro breve.
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Cardiovascular diseases remain the biggest cause of death 
worldwide, resulting in significant social and economic impact. 
As a result, the most effective ways to diagnose them early 
and accurately need to be understood in order to reduce the 
consequences of a late or unrealized diagnosis. In this chapter, 
we briefly introduce the physiology of myocardial perfusion 
and provide a brief description of noninvasive imaging methods 
available for its assessment, with an emphasis on Cardiovascu-
lar Magnetic Resonance and Cardiac Computed Tomography. 
Through clinical trials, we see the importance of each method 
and its use in clinical practice, since the myocardial perfusion 
scintigraphy to newer methods such as computed tomography 
myocardial perfusion. The use of these methods provides a 
noninvasive stratification of coronary disease and its diagnosis, 
both anatomical and functional, thus enabling appropriate and 
specific treatment planning for each patient group. We further 
explore the most modern and recent techniques of Myocardial 
Perfusion by Magnetic Resonance Imaging and, the recently 
validated Myocardial Perfusion by Computed Tomography 
combined to Coronary Computed Tomography Angiography, 
methods that have the potential to change the current algorithm 
of coronary artery disease investigation in the near future.
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O escopo deste capítulo inclui uma breve introdução da 
fisiologia da perfusão miocárdica, sua importância 
clínica demonstrada nos ensaios clínicos controlados, 

uma breve descrição dos métodos de imagem não invasivos dis-
poníveis para a avaliação da perfusão miocárdica, porém, com 
maior enfoque na ressonância magnética cardiovascular (RMC) 
e na tomografia computadorizada cardiovascular (TCC).

FISIOLOGIA DA PERFUSÃO

A circulação coronariana é singular no que se refere à 
característica de apresentar fluxo sanguíneo variável, sendo 
este reduzido durante a fase sistólica do ciclo cardíaco. Pelo 
fato da contração miocárdica estar intimamente ligada ao 
fluxo coronariano e à entrega de oxigênio, o equilíbrio entre 
o suprimento de oxigênio e a demanda constitui determinante 
fundamental para a função normal do coração. Quando essa 
relação é rompida de maneira aguda por distúrbios que afe-
tem o fluxo sanguíneo coronariano, o desequilíbrio resultante 
pode precipitar imediatamente um círculo vicioso, em que a 
disfunção contrátil induzida pela isquemia leva à hipotensão e 
isquemia miocárdica adicional. Assim, o conhecimento acerca 
da regulação do fluxo sanguíneo coronariano, dos determinantes 
do consumo miocárdico de oxigênio e da relação entre isquemia 
e contração é essencial ao entendimento da base fisiopatológica 
e ao tratamento de muitos distúrbios cardiovasculares1,2.

A perfusão miocárdica é um processo altamente regu-
lado, que inclui vasos epicárdicos, resistência dos vasos e o 
endotélio. A disfunção endotelial é a manifestação mais precoce 
da doença vascular e desempenha um papel fundamental no 
desenvolvimento da doença arterial coronariana (DAC). Em 
coronárias normais, a estimulação simpática provoca a regu-
lação do fluxo coronariano por meio da liberação do óxido 
nítrico, resultando em vasodilatação epicárdica e arteriolar. 
Com a disfunção endotelial, a vasoconstricção pela acetilcolina 
predomina, resultando em uma redução ou ausência de fluxo 
mediado pela vasodilatação. Quando as artérias coronárias apre-
sentam doença aterosclerótica, a autorregulação das coronárias 
tenta normalizar o fluxo miocárdico reduzindo a resistência 
vascular do leito distal para preservar o suprimento de oxigênio 
adequado. Visto que a perfusão miocárdica é a alteração mais 
precoce na cascata isquêmica e ocorre antes de anormalidades 
na contratilidade miocárdica ou no ECG, exames de estresse 
miocárdico que avaliam a perfusão miocárdica têm elevada 
sensibilidade em detectar limitação de fluxo pela estenose 
coronariana. Reserva de fluxo anormal com estresse farmaco-
lógico na ausência de estenose significativa pode também ser 
detectada pelas técnicas de perfusão miocárdica e tem sido 
atribuída à disfunção microvascular e/ou disfunção endotelial3.

ImPORTâNCIA CLíNICA DA PERFUSÃO mIOCáRDICA

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
indicam que, a cada ano, 17,3 milhões de pessoas morrem em 
todo o mundo vítimas de doenças cardiovasculares (DCV), 

sendo que 80% desses óbitos são registrados em países de 
baixa e média renda. A estimativa é que, em 2030, o total 
de mortes possa chegar a 23,6 milhões. As doenças cardio-
vasculares, segundo a OMS, são a principal causa de morte 
em todo o mundo. Em 2008, os óbitos provocados por elas 
representaram 30% do total registrado globalmente. Assim, o 
diagnóstico precoce, por meio da avaliação clínica dos fatores 
de risco, em associação aos métodos de estresse não invasivos, 
são de fundamental importância. Essa associação oferece 
melhor estratificação do risco coronariano da população para 
o fornecimento de informações seguras quanto ao diagnóstico 
anatômico e funcional da doença coronariana obstrutiva e para 
planejamento clínico e terapêutico mais adequados.

No entanto, o diagnóstico desta patologia tem se tornado 
complexo, em decorrência dos múltiplos exames possíveis de 
serem realizados, das imperfeições inerentes a todo método 
diagnóstico, e da dificuldade em integrar os resultados destes 
exames, não somente entre si, mas com as outras evidências 
provenientes da análise de fatores epidemiológicos e da história 
clínica do paciente4.

O exame de perfusão miocárdica vem sendo utilizado 
como uma ferramenta diagnóstica importante no manejo 
do paciente com DAC. Com os avanços tecnológicos, tem 
sido possível caracterizar a reserva coronariana utilizando 
medidas invasivas fundamentadas em cateter de pressão 
intracoronariano e fluxo, como também imagens não invasivas 
da perfusão miocárdica, como a tomografia por emissão de 
pósitrons, tomografia por emissão de fóton único, ressonância 
magnética cardiovascular, e, mais recentemente, tomografia 
computadorizada com múltiplos detectores (TCMD) para 
avaliação da perfusão miocárdica2.

A quantificação da gravidade e da extensão da isquemia 
apresenta importante valor prognóstico5. Na prática clínica, 
tem-se observado que considerável número de exames de an-
giografia coronária por tomografia computadorizada (ACTC) 
com estenose moderada acabam realizando testes funcionais 
complementares, como a ressonância magnética cardiovascular 
(RMC) ou cintilografia de perfusão miocárdica (SPECT). 
Este fato tem estimulado o desenvolvimento de métodos não 
invasivos que avaliem a anatomia (estenose) e a perfusão 
miocárdica (isquemia) em um único teste6.

Como apresentado por Gould et al.7, o conceito de 
estenose coronariana anatomicamente grave teria vantagens 
em ser substituído por redução grave do fluxo coronariano, 
nesse caso avaliado pelo PET, mas que também pode ser 
realizado pela perfusão pela ACTC com estresse farmacológico, 
orientando uma melhor indicação de procedimentos invasivos 
e ajudando no manejo clínico do paciente.

Hachamovitch et al. mostraram que 59% dos pacientes 
que apresentaram morte cardíaca (MC) e 46% dos que apre-
sentaram infarto agudo do miocárdio (IAM) não apresentaram 
sintomas de angina durante a realização da perfusão pelo 
SPECT5. Neste mesmo estudo, o grupo de pacientes com 
exame de perfusão normal apresentou baixa taxa de MC e IAM, 
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enquanto que pacientes com alteração leve apresentaram risco 
intermediário para IAM e baixo risco para MC, e pacientes com 
alteração moderada ou grave apresentaram risco intermediário a 
alto de MC e IAM5. Em outro estudo,Hachamovitch et al. 8 com-
pararam a revascularização com a terapia clínica em pacientes 
que apresentaram isquemia moderada a grande pelo SPECT, 
mostrando que a revascularização reduziu o risco absoluto e 
relativo de morte cardíaca quando comparado com o tratamento 
clínico, para um limiar acima de 12,5% do miocárdio do VE 
com isquemia (p < 0,001).

No estudo COURAGE, foi avaliado o tratamento clínico 
otimizado (TCO) isolado comparado com a revascularização 
coronária percutânea (ATC) mais TCO em pacientes com 
doença coronária estável. Neste estudo, o grupo submetido à 
revascularização mostrou redução na prevalência de angina, 
porém não houve redução na mortalidade, IAM não fatal e 
hospitalização por SCA9. O sub estudo nuclear do COURAGE 
comparou as duas terapias utilizando a perfusão miocárdica 
pelo SPECT antes do tratamento e 6 a 18 meses após, mostrando 
redução na isquemia no grupo submetido à revascularização10.

Portanto, a perfusão miocárdica tem mostrado impor-
tância crucial na definição do prognóstico dos pacientes e na 
probabilidade de benefício da revascularização miocárdica. 
Estas informações combinadas são de fundamental importância 
para a decisão clínica do paciente com doença arterial coronária 
obstrutiva.

méTODOS PARA AvALIAÇÃO DA PERFUSÃO mIOCáRDICA

Na atualidade, dispomos de diversos métodos de 
imagem para avaliação da doença arterial coronária obstrutiva 
e miocardiopatia isquêmica. Os diferentes métodos podem 
avaliar aspectos variados da sua fisiopatologia, resultando 
em diferentes acurácias diagnósticas. Alguns métodos ava-
liam a perfusão miocárdica e outros a presença de miocárdio 
hibernante. Este pode ser identificado pela avaliação do 
metabolismo miocárdico (pela integridade celular e de suas 
mitocôndrias), pela presença e extensão do miocárdio não 
viável (presença de fibrose ou necrose) e pela avaliação da 
reserva contrátil durante estímulo inotrópico (estresse utili-
zando dobutamina em baixas doses)11.

Ressonância magnética cardiovascular
A RMC pode ser realizada sob estresse farmacológico 

ou, mais raramente, sob estresse físico e utiliza contraste não 
iodado (contrastes baseados em gadolínio, com baixíssima 
ou nula nefrotoxicidade nas doses clínicas habituais)12. Tem 
alta acurácia para o diagnóstico de DAC avaliando, com 
alta resolução espacial, a localização e quantificação da 
fibrose miocárdica, a função contrátil segmentar e a perfu-
são miocárdica. Não expõe o paciente à radiação ionizante, 
porém, tem como limitações as contraindicações à realiza-
ção do exame em campo magnético (pacientes portadores 
de dispositivos eletrônicos ou estruturas ferromagnéticas 
podem ter contraindicação ao exame de RMC), portadores 

de claustrofobia ou pacientes com contraindicação ao uso do 
contraste (alergia ou insuficiência renal grave, com clearance 
de creatinina menor que 30 ml/min/1,73 m²)12.

Positron Emission Tomography (PET)
O PET é realizado sob estresse farmacológico e 

avalia, dependendo do radiotraçador utilizado, a perfusão 
ou o metabolismo miocárdico (metabolismo da glicose e 
integridade celular). Possui também alta acurácia, porém, é 
pouco disponível na prática clínica, expõe o paciente à radiação 
ionizante e tem menor resolução espacial13.

Single-Photon Emission Computed Tomography (SPECT)
O SPECT é um método tradicional na prática clínica e 

com valor prognóstico relatado em diversos estudos multicên-
tricos. Utiliza radiotraçadores, tais como tálio e tecnécio, e pode 
ser realizado sob estresse físico ou farmacológico. Dependendo 
do radiotraçador utilizado, pode avaliar perfusão miocárdica, 
integridade celular ou integridade mitocondrial. Além de 
também expor o paciente à radiação ionizante, tem acurácia 
limitada em pacientes com doença multiarterial, bloqueio de 
ramo esquerdo, atenuação mamária, em obesos11, entre outros.

Perfusão Miocárdica pela Tomografia Computadorizada 
(PMTC)

A PMTC é um método recente, desenvolvido nos 
últimos anos e com acurácia comparável ao SPECT, vali-
dada em recentes estudos unicêntricos14,15 e multicêntricos 
(CORE 320). Utiliza estresse farmacológico (principalmente 
dipiridamol, adenosina e regadenoson) e contraste iodado. 
Determina, em um único exame, dados anatômicos (angio-
tomografia de coronárias) e funcionais (função ventricular 
esquerda e perfusão miocárdica), além de também ser capaz 
de determinar áreas de fibrose miocárdica. Sua acurácia pode 
estar diminuída em pacientes muito obesos, pacientes com 
arritmias ou com frequências cardíacas altas.

Ecocardiograma com estresse
Método amplamente disponível, rápido e relativamente 

barato. Por meio de estresse farmacológico, avalia a contrati-
lidade miocárdica e com a injeção de contraste (microbolhas) 
avalia também a perfusão miocárdica, o que aumenta a sua 
performance resultando em acurácia comparável ou até superior 
à cintilografia com tálio. O uso do contraste possibilita também 
a detecção de fibrose miocárdica16. Tem como limitações a 
janela inadequada em determinados pacientes (DPOC, obesos), 
a baixa resolução espacial para definição adequada das bordas 
endocárdicas e depende da experiência do examinador.

PERFUSÃO mIOCáRDICA PELA RMC
O método

Preparo do paciente
Por meio de um questionário, verifica-se a existência 

de contraindicações à realização da ressonância magnética 
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(presença de artefatos ferromagnéticos e dispositivos eletrônicos 
implantáveis que devem ser avaliados quanto à sua segurança em 
ambiente magnético). Atualmente, os marca-passos e desfibri-
ladores são considerados como contraindicação relativa ao pro-
cedimento, podendo ser liberados após avaliação especializada. 
Novos marca-passos, chamados de marca-passos condicionais à 
ressonância, obtiveram recentemente autorização das agências 
regulatórias americanas (FDA), europeia e nacional (ANVISA) 
e já estão disponíveis em nosso meio.

Geralmente, é utilizado o estresse farmacológico com 
vasodilatadores (dipiridamol, adenosina ou regadenoson) nas 
doses usuais e também pode ser utilizada a dobutamina (esta 
em baixas doses também avalia a reserva contrátil). O paciente 
deve ser questionado a respeito de possíveis contraindicações 
aos fármacos e orientado quanto ao preparo adequado para 
realizar o estresse (dieta sem xantinas, no caso dos vasodila-
tadores, e a suspensão de determinadas medicações). Antes da 
injeção do fármaco, o paciente deve ser alertado quanto aos 
possíveis sintomas e deve estar monitorizado (pressão arterial 
e ritmo cardíaco). O estresse físico é limitado pelo ambiente 
magnético, sendo realizado em poucos locais, geralmente em 
protocolos de pesquisa clínica.

Protocolo de perfusão miocárdica
O protocolo de avaliação da perfusão miocárdica inclui 

aquisições de cinerressonância em eixo curto cardíaco e sob 
repouso para avaliação da morfologia e da função regional 
e global. Em seguida, é infundido o fármaco para estresse 
farmacológico e no pico do estresse realiza-se a aquisição 
de imagens específicas para perfusão miocárdica no eixo 
curto do VE (no mínimo,três cortes: região apical, medial e 
basal) durante a infusão de contraste, para avaliar a primeira 
passagem do contraste pelo miocárdio. Podem ser realizadas 
diferentes sequências de pulso para avaliação da primeira 
passagem do contraste no miocárdio (Spoiledgradientecho, 
Balanced steady-state freeprecession ou Hybrid echo 
planar imaging), todas ponderadas em T1, com aquisições 
preferencialmente a cada batimento cardíaco e com resolução 
espacial de pelo menos 3 mm no plano da imagem.

Após estas imagens de perfusão, podem ser realizadas 
imagens de cinerressonância para avaliação de déficits de 
contratilidade segmentar sob estresse.

Sequêncialmente, é feita a reversão do efeito do 
vasodilatador com aminofilina e, então, a aquisição de imagens 
de perfusão em repouso e das imagens do realce tardio para 
avaliação da viabilidade miocárdica e detecção de infarto ou 
fibrose miocárdicos.

Dinâmica da perfusão com contrastes baseados em 
gadolínio

O gadolínio é um contraste com difusão passiva para o 
espaço extracelular. Desta forma, há necessidade de aquisição 
de imagem rápida e durante a primeira passagem, para que 
imagem de perfusão miocárdica represente a distribuição do 

fluxo sanguíneo proporcionalmente ao leito vascular coronário 
epicárdico (Figura 1A-C). Já na primeira passagem, 30% a 40% 
do contraste baseado em gadolínio extravasa do leito vascular 
para o espaço intersticial. Se houver alteração de perfusão 
miocárdica por diferença de fluxo sanguíneo, será visualizado 
um defeito de perfusão (menor intensidade de sinal, pixels mais 
escuros no miocárdio) nas imagens de primeira passagem do 
contraste (Figura 2A). Uma das maiores vantagens da perfusão 
por RMC é a sua alta resolução espacial que permite também 
identificar se o defeito é subendocárdico ou transmural.

Figura 1. Imagens de um exame normal de perfusão miocárdica pela 
RMC. A: Perfusão normal durante o pico do estresse farmacológico; 
B: e em repouso; C: e ausência de fibrose nas imagens de realce tardio.

Figura 2. A: Imagens de exame RMC com isquemia miocárdica em 
paciente com lesão coronariana triarterial mostrando defeito de perfusão 
subendocárdico (imagem com baixo sinal, mais escura, circunferencial) 
durante o estresse farmacológico; B: Com reversão na perfusão durante 
o repouso; C: E sem fibrose nas imagens de realce tardio.

Quando há aumento do espaço extracelular (ruptura da 
membrana celular ou substituição do espaço celular por colágeno), a 
velocidade de distribuição do contraste no miocárdio também estará 
diminuída (wash-in ou chegada e wash-out ou saída do contraste), 
resultando em defeito de perfusão nas imagens de primeira passagem 
do contraste (lentificação da distribuição do contraste no miocár-
dio), que pode corresponder a áreas de obstrução microvascular ou 
fenômeno de no-reflow e presença de contraste nas sequências de 
realce tardio (velocidade diminuída do clareamento ou wash-out 
do contraste), podendo representar infarto ou fibrose miocárdicas.

A interpretação
As imagens de perfusão de estresse devem ser comparadas 

às imagens de perfusão em repouso e às de realce tardio para 
identificar corretamente isquemia induzida por estresse, infarto 
prévio, artefatos e áreas com perfusão normal.

No miocárdio normal, a distribuição do contraste é 
homogênea, sem déficits de captação nas sequências de primeira 
passagem de contraste, tanto no repouso quanto sob estresse e não 
há retenção do contraste nas sequências de realce tardio (Figura 1).
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No miocárdio isquêmico haverá defeito de perfusão sob 
estresse sem imagem coincidente no repouso ou no realce tardio 
(Figura 2 A-C).

Já no miocárdio infartado poderá haver defeito de 
perfusão coincidente em repouso e sob estresse, associados 
à presença de realce tardio. Sendo possível, ainda, identificar 
se o infarto foi subendocárdico ou transmural e, desta forma, 
avaliar a viabilidade miocárdica: na ausência de realce tardio, a 
probabilidade de recuperação funcional é de 78% e na presença 
de realce tardio maior que 75% de extensão transmural, a 
probabilidade de recuperação é menor que 2%17.

ENSAIOS CLíNICOS

Estudos recentes têm reafirmado a ótima performance 
diagnóstica da RMC em comparação aos outros métodos no 
diagnóstico da miocardiopatia isquêmica. Com destaque para 
dois estudos publicados recentemente, o CE-MARC18 e o MR 
IMPACTII19.

O CE-MARC foi realizado em um centro com alta 
demanda de RMC e SPECT e comparou as performances diag-
nósticas destes dois exames em 628 pacientes, utilizando como 
padrão ouro a cinecoronariografia invasiva(CATE). Os valores 
de Sensibilidade, Especificidade, Valor Preditivo Positivo (VPP) 
e Valor Preditivo Negativo (VPN) da RMC foram de 86,5%, 
83,4%, 77,2% e 90,5%, respectivamente. Já os valores do SPECT 
foram, respectivamente, 66,5%, 82,6%, 71,4% e 79,1%. A dife-
rença dos valores da sensibilidade e VPN foram estatisticamente 
significativos (p < 0,0001). Ao se excluir da análise a avaliação 
das coronárias por angiorressonância, a performance da RMC foi: 
Sensibilidade 81,6%, Especificidade 85,9%, VPP 78,9% e VPN 
87,8%, ao se comparar com o SPECT, ainda houve significância 
estatística para a sensibilidade, VPP e VPN (p < 0,0001, p = 0,01, 
e p < 0,0001, respectivamente)18.

O MR IMPACT II é um estudo multicêntrico (33 centros) 
no qual 425 pacientes de alto risco para DAC realizaram RMC, 
SPECT e CATE. Foram comparadas as performances da 
perfusão por RMC e do SPECT e, mesmo na análise de subgru-
pos (apenas considerando os gated-SPECT, doença multiarterial, 
homens, mulheres e ao se excluírem pacientes com infarto pré-
vio), a performance da RMC foi superior à do SPECT. Foram 
comparadas as áreas sob a curva ROC dos dois exames com 
valores de 0.75 ± 0.02 para a RMC e de 0.65 ± 0.03 para todos 
os exames de SPECT (p = 0,0004), e com valor de 0.69 ± 0.03 
para gated - SPECT (p = 0,018).

Dados atuais sugerem que o exame de PET - FDG seria 
mais sensível e a RMC mais específica para definição da viabili-
dade miocárdica20. Nas últimas décadas, estudos correlacionaram 
os achados da RMC com dados prognósticos (correlação da 
presença e da quantidade de realce com pior prognóstico21,22) 
e, adicionalmente, a RMC tem a vantagem de ser capaz de 
proporcionar análises adicionais para avaliação de diagnósticos 
diferenciais como causa da miocardiopatia, como as miocardio-
patias não isquêmicas.

PERFUSÃO mIOCáRDICA PELA TC (PMTC)
Vários estudos têm mostrado a capacidade da ACTC 

em detectar DAC obstrutiva com elevada sensibilidade e 
VPN quando comparada com o CATE23-27.Na última década, 
a TCMD teve um avanço importante, desde a introdução 
dos sistemas de 4 detectores, 64 detectores, TCMD com 
dupla fonte de raiox, e, mais recentemente, os sistemas de 
320 detectores. A ACTC é um método não invasivo para 
avaliação de doença obstrutiva coronariana, caracterizando 
o grau de estenose e a presença da placa aterosclerótica, ava-
liando não somente o lúmen, mas também a parede do vaso. 
Na literatura, a detecção de doença coronariana obstrutiva 
significativa (> 50%) pela TC mostra uma boa acurácia com 
alta sensibilidade (82%-99%) e especificidade (94%-98%), 
quando comparada ao CATE24,28-30. Nestes estudos, destaca-se 
o alto VPN do método (95-99%), que é muito útil na exclusão 
do doença coronariana obstrutiva, tornando, em particular, a 
ACTC excelente ferramenta para avaliação não invasiva das 
artérias coronárias. A ACTC foi validada frente ao CATE 
de forma definitiva por três estudos clínicos multicêntricos 
controlados: ACCURACY23, CORE6424 e Meijboom et al.31.

No entanto, a capacidade de distinguir o efei-
to fisiológico da lesão coronariana em causar isquemia 
é consideravelmente baixa pelo método anatômico de 
ACTC32,33. A isquemia miocárdica representa um impor-
tante fator que resulta em desfechos clínicos34 e benefícios 
da revascularização8,10,35. A melhora na resolução temporal 
e espacial, redução do tempo de aquisição das imagens e 
redução da dose de radiação nos novos equipamentos pos-
sibilitaram o desenvolvimento da perfusão miocárdica pela 
TC em associação a ACTC, para serem realizadas no mesmo 
exame de TCMD36.

O método - PMTC
O preparo do paciente se dá de forma semelhante aos 

outros métodos de perfusão miocárdica com estresse farma-
cológico, que na rotina atual podem ser com dipiridamol ou 
adenosina (ou regadenoson, agonista seletivo do receptor 
A2A da adenosina, ainda não disponível no Brasil para uso 
clínico). Os pacientes são orientados a abster-se de alimentos 
que contenham cafeína ou xantinas, competidores não seleti-
vos do receptor da adenosina. No caso do uso da adenosina 
como estressor, que é  injetada em infusão contínua, dois 
acessos venosos antecubitais são necessários para infusão 
do contraste e do vasodilatador simultaneamente.

A administração de betabloqueador oral e intraveno-
so deve ser considerada para atingir uma frequência de 60 
bpm, na tentativa de minimizar os artefatos de movimento. 
Apesar dos betabloqueadores poderem mascarar a isquemia 
nos exames de perfusão miocárdica com exercício físico e 
suspeitava-se que poderiam mascarar a isquemia no estresse 
com vasodilatador, estudos prévios não observaram efeitos 
na reserva de fluxo coronário, nos exames de SPECT37 ou 
PMTC38 com vasodilatador.
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A PMTC compreende duas fases, repouso e estresse, 
semelhante ao SPECT. Embora não haja consenso definitivo, 
a etapa de repouso pode ser realizada antes ou após a etapa 
de estresse, sendo a primeira a considerada mais clinicamente 
aplicável (Figura 3). A principal vantagem de realizar o repou-
so primeiro seria a possibilidade de abortar a fase de estresse 
em pacientes com artérias coronárias sem lesões obstrutivas. 
Enquanto que a vantagem de realizar o estresse antes do re-
pouso é a provável melhora em detectar isquemia miocárdica 
(fase de estresse sem contraste prévio e sem uso de nitratos e 
betabloqueadores que possam diminuir a isquemia miocárdica). 

desvantagem é que a avaliação de todo o coração seria feita 
após várias rotações do gantry, necessitando de 5-8 batimentos 
cardíacos, com um período de apneia de 8-10 segundos e uma 
dose de radiação de até 16,8 mSv40. Os novos detectores de 
320 canais adquirem até 16 cm, permitindo a avaliação de 
todo o coração em uma única rotação do gantry e com apneia 
de 1 a 2 segundos, sem a necessidade de movimentar a mesa, 
com uma dose média de radiação de 5,4 mSv38. Já a segunda 
geração com dupla fonte de raio-x tem um gantry com dois 
tubos de raio-x em um ângulo de 90 graus com dois detectores 
correspondentes, resultando em uma maior resolução temporal 
(75 ms) e resolução espacial de 0, mm a 0,4 mm, possibilitando 
uma aquisição rápida com pouca movimentação cardíaca, 
reduzindo, assim, os artefatos. A aquisição pode ser feita em 
modo espiral ou “vai e volta” (shuttle mode) da mesa, podendo 
chegar na dose de radiação de 1 mSv41.

A interpretação
A interpretação visual qualitativa da perfusão miocárdica 

tem sido utilizada na maioria dos estudos clínicos até o momento, 
por meio da comparação simultânea das imagens em repouso e 
estresse, das regiões com perfusão normal ou hipoperfundidas 
(Figura 4). Geralmente, as imagens são interpretadas utilizando 
um ajuste da imagem (Width - 200/Level-100 ou W 300/L150) 
e uma espessura média de 3 mm a 5 mm. Utilizando o modelo 
de 17 segmentos da American Heart Association, é possível 
classificar os segmentos com presença ou ausência de defeitos 
de perfusão, graduando-o em transmural quando envolver 
≥ 50% do miocárdio ou não transmural. Os defeitos de perfu-
são são graduados da seguinte forma: 0 = nenhum; 1 = mínimo; 
2 = parcial; 3 = completo. Todos os defeitos são analisados em 
múltiplas fases para determinar se é um defeito de perfusão 
real ou artefato36.

Figura 3. A: Protocolo de PMTC com repouso primeiro; B: E o 
protocolo com perfusão de estresse seguida do repouso.

Durante a fase de repouso, 60 mL a 70 mL de contraste 
iodado são administrados a 5 mL/s e a aquisição das imagens é 
feita de acordo com o protocolo predeterminado (prospectivo ou 
retrospectivo). Para a fase de estresse, a infusão de adenosina é 
iniciada a 140 mcg/kg/min até o 5º minuto ou o dipiridamol é 
injetado em 4 minutos (dose de 0,56 mg/kg/min) e novamente 
60 mL a 70 mL de contraste são administrados a 5 mL/s. A 
aquisição das imagens inicia-se quando a atenuação do contraste 
em um local específico atinge o valor pré-determinado, por 
exemplo 300 HU na aorta descendente. Pode ser feito, também, 
2s a 4s após o pico do contraste, que é determinado com o teste 
bolus de 10 mL a 15 mL, seguido de 20 mL de solução salina. 

A detecção de isquemia miocárdica é possível, pois 
o contraste iodado tem a propriedade de atenuar o raio-x 
proporcionalmente à sua concentração na microcirculação do 
miocárdio39. As imagens são adquiridas durante a passagem do 
contraste nas coronárias e no miocárdio durante o repouso e no 
estresse com vasodilatador. Na ausência de artefatos, as áreas 
hipoatenuadas no miocárdio representam áreas de hipoperfusão. 
Esta é a técnica de perfusão de primeira passagem, em que 
é possível a observação de áreas de defeitos perfusionais na 
parede miocárdica, correspondendo a áreas de hipoperfusão 
miocárdica, que se correlacionam com lesão obstrutivas 
significativa das artérias coronárias epicárdicas.

Com a inovação dos novos TCMD tornou-se possível 
a PMTC, mantendo a dose de radiação e contraste em níveis 
muito baixos. A geração dos TCMD de 64 canais são limitadas 
a uma cobertura de aproximadamente 4 cm. A principal 

Figura 4. Exemplo de PMTC. A: Observa-se reestenose no stent da 
artéria coronária direita; B: Hipoperfusão na parede inferosseptal 
durante a fase de estresse; C: Reversibilidade do defeito na fase de 
repouso; D: CATE confirmando a reestenose no stent da ACD.

Ensaios clínicos
A perfusão miocárdica pela TC tem sido avaliada 

em inúmeros centros6,36,38,40,42-51. A sensibilidade oscila entre 
79% e 97% e a especificidade de 72% a 98%, dependendo 
do equipamento utilizado, padrão de referência, população 
estudada, e se a análise é por paciente, segmento ou território 
coronariano. Estudos recentes avaliaram a acurácia da PMTC 
utilizando equipamentos com uma ou duas fontes de raiox, com 
cobertura longitudinal limitada6,40,42-45.

O SPECT foi escolhido como método padrão em 
grande parte dos estudos6,40,42-48, uma vez que apresenta valor 
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prognóstico elevado quando utilizado em conjunto com CATE8. 
No entanto, em pacientes multiarteriais sua acurácia é limitada,  
como a técnica consiste identificar diferenças de perfusão entre 
territórios miocárdicos adjacentes, análises separadas foram fei-
tas para evitar que a PMTC fosse prejudicada ao detectar doença 
multiarterial. Sendo assim, estudos recentes escolheram mé-
todos que são menos influenciados pela presença de isquemia 
em território adjacente, tais como a RMC e a reserva de fluxo 
coronário (FFR) como uma referência padrão apropriada.

Cury et al.6 compararam a técnica de perfusão sob 
estresse farmacológico com dipiridamol pela TC com 64 
colunas de detectores para avaliação de isquemia miocár-
dica com o SPECT. Utilizando-se lesões obstrutivas acima 
de 70% diagnosticadas pelo CATE como referência para 
confirmação e correlação anatômica da lesão com as áreas 
de isquemia miocárdica diagnosticada por ambos os méto-
dos (tomografia e cintilografia), os valores de sensibilidade, 
especificidade, VPP e VPN para a perfusão com estresse 
pela tomografia foram de 88%, 79%, 66% e 93%, respec-
tivamente, sem diferença significativa quando comparados 
com os dados da cintilografia miocárdica com 68%, 76%, 
67% e 77%, respectivamente.

Magalhães et al.14 compararam o valor adicional da 
perfusão sob estresse farmacológico com dipiridamol pela 
tomografia computadorizada com 64 colunas de detectores 
à avaliação anatômica isolada pela ACTC em pacientes 
portadores de stent tendo o CATE como referência (≥ 50%). 
A avaliação da ACTC isolada apresentou sensibilidade, 
especificidade, VPN, VPP e acurácia nos territórios com 
stent de 85%, 77%, 87%, 74% e 81% respectivamente, e a 
utilização da PMTC apresentou 88%, 95%, 97%, 81% e 91%, 
respectivamente (p = 0,0292). Portanto, a PMTC combinada 
a ACTC aumentou significativamente a especificidade sem 
perda da sensibilidade em relação a ACTC isolada. Nos 
territórios com avaliação limitada ou inadequada do stent, a 
performance diagnóstica da ACTC isolada foi de 83%, 72%, 
79%, 76% e 77%, respectivamente, e quando associado a 
PMTC foi de 87%, 94%, 95%, 85% e 91%, respectivamente, 
p = 0,036), mostrando uma melhora na acurácia para detectar 
estenose coronária significativa em pacientes com stent.

A PMTC em equipamento de dupla fonte foi avaliada 
primeiramente em 34 pacientes com SPECT e CATE 
prévios. A ACTC/PMTC apresentou uma sensibilidade e 
especificidade por território de 93% e 74%, respectivamente, 
quando comparados com SPECT e CATE. PMTC mostrou 
sensibilidade e especificidade equivalente ao SPECT 
na detecção de estenose coronariana ≥ 50% no CATE 
(p = 0,1 e 0,52, respectivamente)43.

O valor incremental da PMTC para melhorar a acu-
rácia da ACTC em detectar estenoses ≥ 50% no CATE foi 
avaliada em 35 pacientes de alto risco para DAC, utilizando 
TCMD com dupla fonte. Os autores mostraram um aumento 
na sensibilidade de 83% para 91%, especificidade de 71% 
para 91%, e curva ROC de 0,77 para 0,90 (p < 0,005)45.

Recentemente, no Congresso Europeu de Cardiologia 
(ESC 2012) em Munique, Alemanha, Rochitte, Lima e 
colaboradores (InCor - HCFMUSP e Johns Hopkins University, 
Baltimore, MD, respectivamente) apresentaram os resultados 
do CORE 320, estudo multicêntrico, internacional e com 
381 pacientes, realizado em 16 centros no mundo, sendo o 
InCor - HCFMUSP, o maior centro de inclusão de pacientes no 
estudo. Este estudo comparou a ACTC combinada com PMTC 
para detectar estenoses hemodinamicamente significativas 
definidas pela combinação do CATE e SPECT. Todos os 
pacientes haviam sido encaminhados ao CATE para investigar 
DAC suspeita ou conhecida, sendo submetidos antes do CATE 
a ACTC, PMTC e SPECT como exames do projeto de pesquisa. 
Os resultados demonstraram que a PMTC melhorou o poder 
diagnóstico da ACTC isoladamente (AUC da curva ROC subiu 
de 0,81 para 0,87 quando se utilizou a PMTC para detecção de 
estenose hemodinamicamente significativa) e em especial em 
indivíduos sem DAC prévia, nos quais a AUC da curva ROC 
atingiu 0,93.

O estudo também mostrou que a ACTC + PMTC teve 
o mesmo poder em identificar pacientes que necessitariam de 
revascularização dentro de 30 dias após a realização da estratégia 
padrão que era  CATE + SPECT. Destacou-se, ainda, a possibi-
lidade de avaliar a anatomia e perfusão miocárdica em um único 
exame de forma não invasiva. O CATE isoladamente detectou 
DAC obstrutiva em 59% dos pacientes, porém quando associado 
ao SPECT reduziu para 38%. A acurácia da ACTC/PMTC foi 
avaliada com a curva ROC, quando a referência de estenose 
pelo CATE era de 50%, a acurácia da ACTC/PMTC em detec-
tar DAC com limitação de fluxo era de 0,87 na avaliação por 
paciente. Já quando utilizou-se como limiar a estenose de70%, 
a acurácia da ACTC/PMTC aumentou para 0,89.

Limitações da PMTC
As três principais limitações relacionadas a PMTC são 

os artefatos, exposição à radiação e o contraste iodado. No 
entanto, os artefatos estão cada vez menos frequentes com a 
modernização dos equipamentos e técnicas empregadas na 
aquisição das imagens, como, por exemplo, a correção de 
atenuação do endurecimento de feixe de raio x. A dose de 
radiação foi bastante reduzida com equipamentos posteriores 
aos de 64 detectores. Estudos recentes mostraram que a dose 
exposta durante a ACTC/PMTC é semelhante à cintilografia 
de perfusão miocárdica de repouso/estresse (13,8 ± 2,9 mSv e 
13,1 ± 1,7 mSv, respectivamente, p = 0,15)38,43,52.. Finalmente, 
a ACTC/PMTC necessita de dose dobrada de contraste iodado 
(em torno de 120 ml), comparado à ACTC isolada, porém, a 
dose do contraste da ACTC isolada atualmente é relativamente 
pequena, podendo ser da ordem de 60 ml.

CONCLUSõES

Os métodos de imagem não invasivos para avaliação 
da perfusão miocárdica e detecção de isquemia miocárdica 
associada à estenose coronária hemodinamicamente 
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significativa, foco deste capítulo, foram a ressonância 
magnética e tomografia computadorizada cardiovascular. 
Estes dois novos métodos têm mostrado excelente acurácia 
diagnóstica e valor prognóstico agregado.

A RMC é um método estabelecido na prática clínica, 
maduro, robusto, disponível e com poder diagnóstico similar ou 
superior ao da cintilografia convencional (SPECT). Além disso, 
o exame é rápido e não utiliza nenhuma radiação ionizante e 
o contraste baseado em gadolínio não é nefrotóxico nas doses 
clínicas habituais, conferindo excelente perfil de segurança 
para o paciente.

PMTC é um novo método promissor, rápido, prático 
e seguro que foi validado clinicamente em estudo controlado 
multicêntrico e em múltiplos pequenos estudos unicêntricos, 
demonstrando alta acurácia e valor diagnóstico. A sua aplicação 
clínica na rotina encontra-se em fase de padronização e 
definição da logística de utilização nos centros de referência 
em que o método encontra-se disponível.Mais importante, a 
PMTC pode, em associação à ACTC, fornecer em um único 
exame o diagnóstico anatômico e funcional das estenoses 
coronárias, o que permite selecionar melhor os indivíduos que 
terão maior benefício da revascularização miocárdica. Isto pode 
resultar em manejo clínico otimizado e menores custos finais 
e, finalmente, levar a melhor custo-efetividade no diagnóstico 
e tratamento da DAC.
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A insuficiência coronariana crônica associada à disfunção de 

ventrículo esquerdo resulta em uma população especial para 

a qual a revascularização pode significar importante melhora 

regional ou global na função ventricular, assim como na me-

lhora dos sintomas e potencial alteração da história natural 

da doença. O prognóstico desse tipo de paciente continua 

pobre, apesar dos avanços terapêuticos. Considerando que a 

conduta clínica ou intervencionista é fundamental reconhecer 

a presença de miocárdio viável e a funcionalidade cardíaca, 

discutimos uma metodologia atual, moderna, baseada em 

estudos institucionais e também internacionais na área de 

medicina nuclear com SPECT e PET-CT.
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The chronic coronary insufficiency associated with dysfunction 

of the left ventricle, resulting in a special population that re-

vascularization can mean significant improvement in global or 

regional ventricular function as well as in improving symptoms 

and potential modification of the natural history of the disease. 

The prognosis of such patients remains poor despite therapeutic 

advances. Whereas, the clinical or interventional decision is 

essential to recognize the presence of viable myocardium and 

cardiac function. We discuss a current methodology, modern, 

based in institutional studies and also in the international 

experience with nuclear medicine SPECT and PET-CT.
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NUCLEAR mEDICINE - myOCARDIAL vIABILITy AND APPLICATION 
OF PET-CT

Descriptors: coronary disease/diagnosis, emission-computed, 
myocardial ischemia, myocardial reperfusion, single-photon, 
tomography.

Descritores: doença das coronárias/diagnóstico, isquemia 
miocárdica, reperfusão miocárdica, tomografia computadorizada 
de emissão de fóton único.
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A insuficiência coronariana crônica associada à disfunção 
de ventrículo esquerdo resulta em uma população 
especial para a qual a revascularização pode significar 

importante melhora regional ou global na função ventricular, 
assim como na melhora dos sintomas e potencial alteração 
da história natural da doença. A fisiopatologia que sustenta a 
reversibilidade da disfunção miocárdica, hibernação ou ator-
doamentos múltiplos que podem coexistir no mesmo paciente 
é revertida por meio da intervenção que restabelece o fluxo 
sanguíneo para o músculo cardíaco.

Esses casos em que o estado do miocárdio é potencial-
mente reversível têm em comum a preservação da integridade 
da membrana celular e suficiente preservação da atividade 
metabólica que mantém a função celular mesmo na ausência 
de contratilidade dos miócitos secundária às isquemias de 
repetição.

O prognóstico de pacientes portadores de miocar-
diopatia isquêmica continua pobre, apesar dos avanços da 
terapia médica. O tratamento de escolha ainda é o trans-
plante cardíaco, porém, esbarra no número de doadores e a 
tremenda demanda dos pacientes com insuficiência cardíaca 
crônica. Os portadores de miocardiopatia dilatada de causa 
não isquêmica se apóiam nos medicamentos, porém os de 
causa isquêmica podem ser encaminhados para uma terapia 
de revascularização se houver boas condições clínicas para 
a intervenção. Considerando que não há empecilho para essa 
conduta, podemos definir por meio do estudo de metabo-
lismo de glicose (18FDG) e estudo de perfusão miocárdica 
(13NH3,

82Rb,H2
15O 201Tl, 99mTc- Sestamibi/Tetrofosmin) se 

haverá benefício direto na recuperação do paciente.
Várias investigações têm demonstrado maior benefício 

da revascularização sobre o tratamento clínico em pacientes 
selecionados com disfunção cardíaca que tiveram angina como 
início dos sintomas. Vários são os trabalhos que demonstram 
resultado nesse específico subgrupo quando revascularizados 
ao contrário dos que receberam apenas terapia medicamentosa. 
Como cirurgia tem sério risco nesse tipo de paciente, é 
importante determinar previamente se esse será realmente 
beneficiado com o procedimento. Para tal, é necessário saber 
se há músculo viável e se sua massa é significativa. Sabemos 
que a fração de ejeção de repouso é um excelente preditor de 
sobrevida em pacientes com doença coronariana obstrutiva 
e que áreas hipoperfundidas e hipocontráteis podem ser 
detectadas por alguns métodos, entre eles a medicina nuclear 
em cardiologia.

Para melhor entendimento a respeito de viabilidade 
miocárdica, é necessário compreender a definição de miocárdio 
hibernado, que caracteriza disfunção ventricular esquerda em 
repouso devido à perfusão miocárdica reduzida, mas suficiente 
para manter a viabilidade do tecido. A redução na contrati-
lidade miocárdica e da demanda metabólica basal funciona 
como mecanismo protetor, capaz de manter viabilidade em 
um tecido hipoperfundido. Há casos em que o fluxo sanguíneo 
basal pode ser normal, porém, isquemias repetidas levam a 

estado de hibernação. Miocárdio hibernante é caracterizado 
por uma persistente disfunção ventricular que melhora quando 
se elimina a isquemia. Esse mecanismo crônico, denominado 
“down regulation”, e que diminui a função contrátil é protetor 
e produz redução na demanda de oxigênio, assegurando a 
sobrevivência dos miócitos1-3.

Diferentes graus de alterações histológicas têm sido 
observados no miocárdio hibernante, variando de uma desdi-
ferenciação (fenótipo fetal) à degeneração celular. A primeira 
tem sido associada a “stunning” ou atordoamentos repetitivos, 
enquanto a degeneração, com maior extensão de fibrose, tem 
sido associada a baixo fluxo coronariano e maior tempo para 
recuperação após revascularização. Esses padrões histológi-
cos podem sugerir uma evolução contínua do primeiro para o 
segundo, que termina em formação de fibrose se a revasculari-
zação não for realizada. Realmente, vários são os estudos que 
têm demonstrado o valor clínico desse diagnóstico precoce na 
identificação e na revascularização dos segmentos para mini-
mizar fibrose, morbidade e eventos adversos. Trabalhos têm 
concluído que em pacientes portadores de disfunção acentu-
ada, a quantidade de fibrose foi um preditor independente na 
recuperação funcional após revascularização4,5.

Nos casos em que há viabilidade no músculo 
investigado, a revascularização miocárdica (cirúrgica ou 
percutânea) proporciona melhora do desempenho cardíaco, 
redução de mortalidade, redução de sintomas de insuficiência 
cardíaca e maior tolerância ao esforço físico. Porém, se 
prolongada, esta hibernação pode acarretar anormalidades 
estruturais graves até perda irreversível da capacidade contrátil 
segmentar6-8.

O tempo entre revascularização e retorno à normalidade 
funcional é variável (horas a meses), diretamente relacionado 
à duração da hibernação. A melhora da fração de ejeção de 
ventrículo esquerdo é diretamente proporcional à massa e ao 
número de segmentos miocárdicos com disfunção, porém, 
viáveis. Não é incomum pacientes que são operados, mas não 
apresentam melhora da função cardíaca, porém, melhoram 
clinicamente e têm maior sobrevida8-10.

Cerca de um terço dos pacientes portadores de DAC 
(doença arterial coronária) e disfunção ventricular apresenta 
miocárdio hibernado, que pode cursar com disfunção sistólica, 
diastólica ou ambas. A apresentação clínica predominante pode 
não ser angina, mas dispneia, devido à elevação da pressão 
diastólica final de ventrículo esquerdo.

Existem três categorias metodológicas para investigação 
de viabilidade miocárdica: pesquisa de função ventricular, 
imagens de perfusão miocárdica e imagens de metabolismo 
miocárdico. Basicamente, as técnicas mais amplamente 
utilizadas são: ecocardiograma de stress com dobutamina, 
cintilografia de perfusão miocárdica com tálio-201, tecnécio 
99m sestamibi, tomografia por emissão de pósitrons (PET) e 
ressonância magnética (RM).

A viabilidade miocárdica pode ser detectada por meio 
do déficit de perfusão, presença de atividade metabólica ou 
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melhora contrátil após estímulos apropriados em segmentos 
miocárdicos com disfunção, o que não acontece em áreas de 
fibrose.

Esta investigação também é particularmente importante 
nos pacientes com disfunção ventricular grave, nos quais se 
faz a triagem de transplante cardíaco versus revascularização 
miocárdica11-16.

ESTUDO DE REDISTRIBUIÇÃO COm TáLIO-201
A parede da célula miocárdica constitui uma membrana 

semipermeável que permite, seletivamente, a passagem de 
determinadas substâncias para o interior e exterior da célula. 
Esta apresenta um mecanismo de bomba Na+-K+ que transporta 
ativamente Na+ para o extra e K+ para o intracelular. A energia 
necessária para este processo provém da quebra de moléculas 
de ATP. O mecanismo de captação miocitária do 201Tl ocorre 
em paralelo com a captação do K+, ou seja, dependente da in-
tegridade da bomba Na+-K+ presente apenas em células vivas.

Os protocolos geralmente utilizados são:
1 - Com estresse (físico ou farmacológico): permite 

a detecção simultânea de isquemia e viabilidade. Injeta-se 
o 201Tl no pico do estresse e as imagens são obtidas após 
10 minutos. Defeitos de perfusão representam isquemia ou 
fibrose. Imagens de redistribuição (após 4 horas) possibilitam 
diagnosticar músculo viável representado pelo preenchimento 
dos defeitos de perfusão, porém, defeitos persistentes após 
4h não necessariamente representam fibrose. Nestes casos, 
reinjeção do traçador e obtenção de imagens após 6-24h 
esclarece o diagnóstico.

A captação tardia ocorre devido à exposição con-
tínua da membrana do miócito a níveis de traçador que 
recircula pela corrente sanguínea, devido à elevada meia-vida 
(aproximadamente 73h). Acredita-se que uma concentração 
suficiente do 201Tl seja necessária para permitir visualização 
da redistribuição em defeitos perfusionais importantes, o que 
justifica a reinjeção e obtenção de imagens após 24h.

2 - Em repouso: as imagens são obtidas em dois períodos: 
10 minutos após injeção do traçador e redistribuição após 4 e 24 
horas. Neste caso, para a detecção simultânea de isquemia são 
obtidas, também, imagens de estresse com sestamibi-99mTc, antes 
do estudo com tálio-201 ou logo após as imagens de 4 ou 24 
horas. Defeitos de perfusão em repouso, que demonstram subse-
quente redistribuição, são indicativos de viabilidade. A fração de 
extração de primeira passagem é alta (82%) e não é afetada pela 
redução de pressão de perfusão secundária a lesões epicárdicas. 
Depois da captação inicial, existe um mecanismo contínuo de 
troca do tálio intra e extracelular, dando início ao fenômeno da 
redistribuição. Quando há redistribuição positiva para uma área 
antes hipocaptante, é sinal de viabilidade miocárdica.

Estudos demonstraram que o valor preditivo positivo da 
cintilografia de perfusão miocárdica com tálio-201 (associado 
à reinjeção e obtenção de imagens após 24h) em relação à 
melhora funcional após revascularização do miocárdio é de 
80% a 87% e o valor preditivo negativo, de 82 a 100%2,3,4,17.

A provável explicação para ausência de melhora 
funcional em alguns casos cuja viabilidade fora demonstrada 
é a presença de cicatriz fibrótica subendocárdica, porém, 
mesmo estes casos se beneficiam da revascularização, devido 
à redução da disfunção isquêmica induzida por estresse ou 
reinfarto.

As limitações desta técnica consistem em baixa 
qualidade de imagem em pacientes obesos, artefatos de 
atenuação que podem ser interpretados como defeitos de 
perfusão e a pouca capacidade de diferenciar entre viabili-
dade endocárdica e epicárdica1,2,5,8.

ESTUDO COm SESTAmIBI-99mTC
Imagens com substâncias marcadas com 99mTc não 

apresentam redistribuição significativa após injeção endovenosa 
em repouso, porém, alguns estudos demonstraram resultados 
semelhantes ao estudo de redistribuição com 201Tl em 
termos de sensibilidade e especificidade. Acredita-se 
que esta semelhança seja decorrente da alta extração de 
99mTc-sestamibi ou 99mTc-tetrofosmin em regiões de baixo fluxo 
com miócitos viáveis.

A captação e retenção destes traçadores são dependentes 
da integridade tanto da membrana celular quanto da função 
mitocondrial. Estes agentes se ligam à membrana mitocondrial 
e identificam miocárdio hibernado, pois as mitocôndrias não 
apresentam lesões irreversíveis1,2,8.

A vantagem do uso destes agentes consiste nos aspectos 
físicos do tecnécio e na realização de gated-SPECT, que 
demonstra espessamento sistólico e função cardíaca. Defeito 
de perfusão associado a adequado espessamento miocárdico 
sugere viabilidade.

Os estudos são realizados após estresse e repouso, 
quando se deseja também detectar isquemias em outras áreas 
além daquela em que pesquisamos viabilidade. Quando o 
estudo se propõe apenas em verificar viabilidade, o protocolo 
consiste em aquisição de imagens 1h após injeção de 740 MBq 
de 99mTc-sestamibi em jejum e repouso, adquirido de forma 
sincronizada ao ECG. O estudo com duplo isótopo, tálio-201 
de repouso e sestamibi sincronizado ao ECG também são 
utilizados na detecção de viabilidade e é um exame que pode 
ser realizado em tempo menor.

Devido às melhores características físicas do 
tecnécio-99m, essas substâncias permitem o benefício 
adicional do estudo sincronizado, que permite a aquisição 
simultânea da perfusão e função miocárdica. Esse tipo de 
aquisição melhorou significativamente a sensibilidade e a 
acurácia na determinação de viabilidade 1,2,4,5,8-10.

TOmOGRAFIA POR EmISSÃO DE PóSITRONS (PET)
É considerado exame padrão ouro como método 

não invasivo de detecção de viabilidade miocárdica, pois 
oferece informações simultâneas de perfusão e metabolismo 
miocárdico.
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A célula miocárdica utiliza o ácido graxo como principal 
substrato energético quando em jejum, sendo substituído pela 
glicose após refeições. Células cronicamente isquêmicas são 
hipóxicas e, portanto, incapazes de realizar metabolismo 
oxidativo dos ácidos graxos, dependendo exclusivamente da 
glicólise anaeróbica para manter viabilidade. Deste modo, 
miócitos hipoperfundidos apresentam maior fração de extração 
de glicose.

Os traçadores mais usados para estudos da perfusão 
são 13NH3, 

82Rb, H2
15O (perfusão) e para o metabolismo é 

o fluordeoxiglicose-18F (FDG-18F). Nitrogênio-13-Amônia 
possui meia vida aproximada de 10 minutos. Entretanto, no 
Brasil, somente agora estamos desenvolvendo ciclotrons em 
hospitais e isso vislumbra utilização de radioisótopos com 
meia-vida muito curta, como é o caso do nitrogênio (10 mi-
nutos) e oxigênio (127 segundos). O rubídio-82 (76 segundos) 
também está sendo enfocado por reduzir 90% do tempo de 
aquisição e aumentar a sensibilidade e especificidade e por 
ser eluído de um gerador, dispensando a necessidade de um 
ciclotron local. No Brasil, ainda hoje, nós substituímos os 
estudos de perfusão por tálio-201 ou sestamibi/tetrofosmin 
marcados com tecnécio-99m. A FMUSP, por meio do InCor, 
está começando um protocolo de rubídio-82 para verificar a 
viabilidade de uso clínico no Brasil. Também nesse centro 
será desenvolvida pesquisa visando os novos traçadores 
miocárdicos marcados com flúor-1818,19.

FDG marcado com flúor-18 é transportado ativamente 
para o interior do miócito, onde é fosforilado pela enzima 
hexoquinase, demonstrando metabolismo celular. As imagens 
são adquiridas após sobrecarga oral e/ou administração 
endovenosa de insulina regular, com algumas diferenças 
metodológicas em pacientes diabéticos como o “clamp” 
hiperinsulínico e euglicêmico.

Por meio desta técnica, os pacientes que se beneficiam 
de revascularização consistem naqueles com perfusão e 
metabolismo preservados ou dissociação entre perfusão e me-
tabolismo (PET Mismatch), ou seja, hipoperfusão associada 
à captação de glicose normal ou elevada. Quando as imagens 
demonstram redução concordante de perfusão e captação de FDG 
significa presença de cicatriz ou fibrose, ou seja, dano miocárdico 
irreversível (Figura 1).

O protocolo mais utilizado consiste na obtenção de ima-
gem de perfusão em repouso seguido pela captação de FDG.

Lee et al., em estudo com 137 pacientes portadores de 
doença arterial coronária e disfunção ventricular, demonstraram 
taxa livre de eventos cardíacos não fatais em 17 (+ ou - 9) meses 
de 52% vs. 92% para pacientes com viabilidade miocárdica 
demonstrada por PET, tratados com método clínico e de 
revascularização miocárdica, respectivamente. Di Carli 
et al. demonstraram que pequenas áreas de miocárdio viável 
(superior a 5%) identificadas pelo PET já estratificam pacientes 
em subgrupo de alto risco de eventos cardíacos em um ano17-21.

Algumas limitações desta técnica consistem em: 1 - 
cerca de 10% dos pacientes com diabete melitus apresentam 

Figura 1. Essa figura, em sua parte superior, mostra uma cintilografia 
de perfusão miocárdica com hipoperfusão importante nas paredes 
inferior e apical do ventrículo esquerdo. A parte inferior mostra a 
cintilografia de metabolismo de glicose onde observa-se alta atividade 
metabólica na parede inferior a apical do ventrículo esquerdo, 
demonstrando a viabilidade do tecido miocárdico.

resultados inconclusivos devido a déficit de captação do 
radiotraçador; 2 - baixa precisão com imagens obtidas na 
primeira semana pós-infarto do miocárdio, possivelmente 
devido à resposta inflamatória existente.

Estudos demonstraram valor preditivo positivo e valor 
preditivo negativo de 48%-94% e 73%-96%, respectivamente, 
para detecção de miocárdio viável, além de sensibilidade de 
85%-90% e especificidade de 75%-80% como preditor de 
melhora funcional após revascularização18,20.

Estudos de viabilidade comparativos entre PET e 201Tl 
SPECT demonstraram concordância de resultados em 80% dos 
casos. Em relação ao 99mTc-sestamibi SPECT, a concordância 
de resultados foi de apenas 42% em estudo de Arrighi et al.21.

Quando comparado ao ecocardiograma de stress com 
dobutamina, o PET demonstrou viabilidade em 97% dos 
segmentos que apresentaram melhora funcional após infusão 
de dobutamina, enquanto apenas 29%-57% dos segmentos 
viáveis ao PET demonstraram melhora com dobutamina ao 
ecocardiograma, como relatado por Sawada et al.22,23.

PET-CT Em CARDIOLOGIA

Em todo o planeta, a DAC é problema no que diz respeito 
à morbidade, mortalidade e custos para os sistemas públicos e 
privados de saúde. Esses fatores aceleraram a evolução da tec-
nologia de imagem na identificação do risco em DAC.

As decisões clínicas no entorno de pacientes suspeitos 
ou portadores de DAC são feitas a partir da gravidade 
e magnitude das isquemias miocárdicas induzidas. Na 
esteira desse desenvolvimento, surgiu o uso de PET-CT no 
diagnóstico, prognóstico e acompanhamento terapêutico de 
portadores de coronariopatias.
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Até recentemente, os estudos perfusionais com PET 
eram realizados com 13NH3, radioisótopo esse produzido 
em cíclotron e com 10 minutos de meia vida física. Esse 
rápido decaimento e a necessidade do acelerador no local 
do exame impedem seu uso clínico mais amplo e aumentam 
tremendamente seu custo.

Atualmente, geradores de estrôncio-82, com duração 
com meia vida de 25 dias, produzem rubídio-82 com meia vida 
de 76 segundos, permitindo seu uso em todos os serviços que 
possuem PET-CT. O tempo de aquisição para estresse e repou-
so passou de 240 minutos para apenas 30 minutos. Esse fato 
implica na capacidade de suportar grande fluxo de pacientes em 
serviços mais dedicados à cardiologia. Isso se tornou possível 
graças ao exponencial crescimento de aparelhos híbridos de 
PET-CT devido seu amplo uso em oncologia.

Comparado com SPECT, o PET-CT oferece inúmeras 
vantagens técnicas. Pode medir concentrações radioativas no 
músculo cardíaco com melhor resolução espacial com correção 
de atenuação já validada. O fluxo sanguíneo miocárdico pode 
ser medido em ml/min/g de tecido tanto no repouso como no 
estresse, mostrando em números absolutos a reserva miocárdica 
regional. A dose de radiação para os profissionais é menor em 
comparação ao SPECT. A possibilidade da medida do débito 
coronário absoluto resolve também a questão repetidamente 
discutida do paciente triarterial balanceado que é diagnosticado 
com alta sensibilidade pelo PET-CT. Em relação ao MIBI, o 
SPECT também permite a análise simultânea da função ventri-
cular, porém, após 20 minutos ou mais após estresse. A ventri-
culografia obtida por PET-CT, obtida pela mesma tecnologia 
desenvolvida para SPECT, mede a função cardíaca em repouso e 
no pico do estresse permitindo observar as variações volumétri-
cas e funcionais entre esses diferentes estados e, portanto, prever 
com maior acurácia os riscos em pacientes com sintomatologia 
análogas com graus distintos de gravidade.

A integração do PET com o CT com multidetectores 
juntou tecnologias que permitem delinear a extensão anatômica 
e a gravidade do acometimento fisiopatológico da aterosclerose 
e a doença obstrutiva em um só exame, em 30 minutos. Permite, 
ainda, a detecção e quantificação da gravidade da extensão 
de placas calcificadas ou não, quantificação da reatividade 
vascular endotelial e identificação do fluxo limite relacionado 
ao grau de estenose. Juntas, essas tecnologias indicam a gra-
vidade e localização das lesões e seu significado fisiológico, 
além da composição da placa, fornecendo informação que 
lapida o diagnóstico não invasivo da DAC, predizendo o risco 
cardiovascular. Nesse sentido, essa capacidade diagnóstica e de 
análise impulsiona a cardiologia nuclear, incluindo o estudo da 
aterosclerose, e pode facilitar estudos futuros da evolução das 
aterostromboses e sua resposta à terapia, permitindo, portanto, 
o acesso às doenças na fase subclínica6,7,12,16,23-26.

Uma vantagem clara é que a integração do PET-CT 
aumentou sua sensibilidade e, potencialmente, providencia 
diagnósticos corretos em virtualmente todos os pacientes. A 
angiografia coronária pelo CT permite com alta sensibilidade 

detectar estenoses nos segmentos proximais nas principais 
artérias. Essa sensibilidade é reduzida substancialmente nas 
porções distais dessas artérias e seus ramos. Essa limitação é 
superada com a informação do PET, que não é afetado pela 
localização das lesões estenóticas. As lesões epicárdicas podem 
ser revascularizadas com stents ou cirurgia. Já as isquemias 
distais ou de ramos importantes, apesar de sua gravidade, na 
maioria das vezes o tratamento de escolha é clínico. Quando 
os pacientes têm aterosclerose, mas não apresentam isquemia 
ao estudo fisiológico com PET, portanto, são não cirúrgicos, 
precisam de uma terapia medicamentosa mais agressiva. Logo, 
a união do PET e CT permite a conduta mais acurada, com 
melhor efetividade e melhores resultados20-24.

A perfusão miocárdica com PET, conforme literatura, 
em lesões arteriais acima de 50% tem sensibilidade da ordem de 
91% e especificidade de 89% Como vantagem sobre o SPECT, 
o PET tem a capacidade de medir a função em repouso e no 
pico do estresse, sendo que enquanto em pacientes normais a 
fração de ejeção aumenta, nos isquêmicos diminui na proporção 
da gravidade e extensão da doença, principalmente nos 
multiarteriais. Torna o método ainda mais sensível, a medida 
da reserva coronariana em ml/min/g de tecido do repouso para 
o estresse revela mesmo os casos mais balanceados.

A análise da perfusão de repouso e estresse, função 
cardíaca, reserva coronariana, índice de cálcio e anatomia 
das artérias epicárdicas usando o PET/CT para imagens 
híbridas proporciona um prognóstico de alto impacto na 
conduta desses pacientes. Uma série consecutiva de 621 
pacientes que realizaram PET/CT com análise da perfusão 
e escore de cálcio alterado mostrou risco aumentado, inde-
pendente da alteração perfusional. Considerando a taxa anu-
alizada de eventos cardíacos, quando o escore fosse menor 
que 1000 era substancialmente menor quando a perfusão 
era normal em relação aos iguais ou maior que 1000. Da 
mesma forma, em análise anualizada de eventos cardíacos, 
pacientes com isquemia ao PET e escore de cálcio baixo 
apresentaram taxas menores do que aqueles com escores 
igual ou maior que 1000.

Esses dados mostram que as imagens híbridas, do 
ponto de vista de análise de risco incremental, com base 
personalizada, intensificam o sucesso das terapias médicas 
de uma maneira mais custo-efetiva. Embora com dados ainda 
limitados, essa análise de risco é semelhante às obtidas com 
angiografia convencional (Figura 2).

O estudo não randomizado CASS (coronary artery 
surgery study) mostrou que a revascularização melhora 
a sobrevida somente naqueles com isquemia importante 
enquanto a terapia medicamentosa foi superior para aqueles 
com isquemias de grau moderado ou discreto8,9,10,25,26.

As imagens híbridas, que integram anatomia e dados 
funcionais, irão desempenhar importante papel na análise 
do miocárdio e sua vasculatura, por meio do diagnóstico 
molecular, desde a detecção de inflamação nos ateromas até a 
composição das placas ateromatosas. Essa detecção não invasiva 
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Figura 2. A parte esquerda da figura representa uma cintilolografia 
de perfusão miocárdica com rubídio-82. Mostra defeito importante 
de perfusão antero apical em um ventrículo esquerdo aumentado de 
volume. A direita da figura vemos o metabolismo de glicose presente 
na porção antero apical mostrando que essa parte do miocárdio está 
hibernado e é suscetível de recuperação após revascularização.

é determinante para verificar o risco de complicações como 
erosão ou ruptura dessas placas. Essas ferramentas permitirão a 
análise no interior de um processo ateromatoso, melhor estrati-
ficação de risco, ótima seleção de conduta e meios de monitorar 
as respostas das soluções terapêuticas. As vantagens dessas 
investigações serão o refinamento dessas tecnologias, estabelecer 
protocolos padrão de aquisição, processamento e interpretação 
das imagens, melhorar o custo-efetividade e validar o espectro 
de aplicações em amplas pesquisas clínicas9,23,26.
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A insuficiência cardíaca é uma condição cuja importância clí-
nica e epidemiológica vem crescendo e que é responsável por 
grande número de internações em todo o mundo. Naturalmente, 
o diagnóstico desta entidade continua sendo clínico, mas muitas 
vezes é necessário lançar mão de exames de imagem para a 
estratificação de risco, para identificar a causa da disfunção 
ventricular e até mesmo para avaliar a resposta terapêutica dos 
pacientes. Os diferentes métodos de imagem podem auxiliar em 
situações específicas, mas as características físicas e técnicas, 
além das particularidades de cada paciente, devem ser levadas 
em conta no momento de escolher a metodologia mais ade-
quada para cada caso. A Doppler-ecocardiografia permanece 
como a primeira linha de investigação e a medicina nuclear 
pode auxiliar encontrando casos de Doença Arterial Coronária, 
bem como promovendo análises precisas da função ventricular 
contrátil. A ressonância e a tomografia, por sua vez, têm tido 
participação crescente no sentido de revelar a presença de 
cardiopatias estruturais, cardiomiopatias primárias e podem ser 
recursos importantes no processo de avaliação destes pacientes.
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Heart failure is a condition whose incidence is currently incre-
asing and it represents both a clinical challenge and a major 
cause of in hospital stay. Its diagnosis still is primarily based 
on the clinical assessment, but often, imaging techniques are 
required in order to try to identify the underlying cause or even 
properly assess patient`s response to therapeutics. Different 
imaging techniques may be used in this instance, but the specific 
method and the patient’s characteristics should be considered 
when selecting the best technique for each individual case. 
Doppler-echocardiography remains the method of choice for 
initial evaluation while nuclear techniques may help by iden-
tifying the presence of Coronary Artery Disease and by provi-
ding optimal left ventricular function analysis. More recently, 
magnetic resonance imaging and computed tomography began 
to greatly contribute to heart failure assessment, for they aid 
in the identification of structural heart defects, allow optimal 
myocardial characterization and may play an important role in 
the evaluation of these patients.
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A insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é uma síndrome 
clínica na qual o coração não consegue bombear o 
sangue de acordo com a demanda metabólica dos 

tecidos ou só consegue fazer isso com elevação das pressões 
de enchimento.  Isso pode ocorrer por enchimento insuficiente 
e/ou por contração e esvaziamento inadequados.

Mecanismos compensatórios aumentam o volume 
sanguíneo, as pressões de enchimento, frequência cardíaca e 
a massa muscular cardíaca para manter a função de bomba do 
coração. Apesar destes mecanismos, a habilidade do coração de 
contrair e relaxar é reduzida progressivamente e a insuficiência 
cardíaca tende a piorar.

Os métodos de imagem podem auxiliar no diagnóstico e 
no tratamento da ICC. A ecocardiografia é o carro-chefe neste 
cenário, porém, pode ser complementada por outros exames 
na pesquisa de condições específicas.

ECOCARDIOGRAFIA

É o método de escolha para a avaliação inicial do 
paciente com ICC, com medida da fração de ejeção pelo método 
dos discos apical biplano1.

Permite avaliar o desempenho sistólico e diastólico do 
ventrículo esquerdo, o esvaziamento do coração e as pressões 
de enchimento ventricular e da artéria pulmonar. Além disso, 
oferece avaliação das doenças valvares.

Permite, ainda, a identificação da ICC com função 
sistólica normal, porém, com relaxamento diastólico anormal, 
requerendo tratamento específico.

Nos casos de rotina, não é necessário o uso da 
ecocardiografia transesofágica (ETE), a não ser que o paciente 
apresente janela acústica inadequada e métodos diagnósticos 
alternativos não estejam disponíveis. No entanto, caso exista 
a suspeita de doença valvar, a ETE passa a se tornar uma 
abordagem interessante.

Caso exista a suspeita de doença isquêmica a 
ecocardiografia sob estresse, também pode contribuir para o 
diagnóstico.

RADIOGRAFIA

Comumente solicitada, talvez seu melhor uso se 
encontre na pesquisa de causas pulmonares para os sintomas 
do paciente1. Ainda assim, permite a identificação do aumento 
do coração. O índice cardiotorácico, que é a forma de avaliação 
da cardiomegalia, apesar de relativamente específico para 
avaliação de aumento do ventrículo esquerdo, é pouco sensível.

A radiografia também permite a identificação de sinais 
de congestão pulmonar. Quando a pressão capilar pulmo-
nar é normal, as bases pulmonares apresentam um aporte 
perfusional maior que os ápices no paciente em posição ereta. 
Na radiografia, os vasos para as bases são mais calibrosos que 
aqueles que se dirigem para os ápices.

Quando a pressão capilar pulmonar aumenta, ocorre 
redistribuição do fluxo pulmonar para os lobos superiores, os 

vasos nestas regiões apresentam calibre igual àqueles que se 
dirigem para as bases. Com maior aumento da pressão capilar 
pulmonar, ocorre edema intersticial com espessamento de 
septos interlobulares (linhas B de Kerley) e espessamento 
das paredes brônquicas. Nos casos mais graves, podem ser 
observados preenchimento das vias aéreas (consolidações) 
perihilares e nos lobos inferiores, além de derrame pleural. 
Nestes casos, frequentemente também são identificados 
engurgitamento da veia ázigos e da veia cava superior.

Deve-se lembrar que as radiografias falso negativas 
são frequentes, não é possível estimar a função sistólica do 
ventrículo esquerdo de forma precisa a partir da radiografia e, 
durante o tratamento, a melhora clínica ocorre antes da melhora 
dos sinais radiográficos.

TOmOGRAFIA COmPUTADORIzADA

Em geral, não é necessária para o diagnóstico e nem 
para a condução dos casos de ICC.

Nos casos mais complicados, a tomografia computa-
dorizada pode oferecer informações relacionadas a anomalias 
congênitas torácicas. A angiotomografia das artérias coronárias 
também pode ajudar, confirmando ou excluindo a presença de 
doença ateromatosa coronariana.

Nos pacientes com ICC de início recente, com fração de 
ejeção do ventrículo esquerdo reduzida, sem história de doença 
arterial coronariana e com risco intermediário ou baixo para 
a mesma, é aceitável o uso da angiotomografia das artérias 
coronárias2.

RESSONâNCIA mAGNéTICA (RM)
Método interessante por não utilizar radiação ionizante, 

é uma ótima alternativa nos casos em que a ecocardiografia não 
tenha sido elucidativa.

É considerada o padrão ouro na avaliação dos volumes, 
massa ventricular e função sistólica de ambos os ventrículos 
com elevados índices de reprodutibilidade.

Também oferece excelente visualização do miocárdio, 
permitindo com o uso de contraste endovenoso (gadolínio) a 
avaliação da perfusão (em repouso e sob estresse, em geral 
utilizando-se dipiridamol endovenoso) e da viabilidade, carac-
terizando a presença e distribuição de áreas de fibrose/necrose, 
por meio da técnica do realce tardio. Afecções inflamatórias 
e infiltrativas do miocárdio também podem ser caracterizadas 
utilizando-se estas mesmas técnicas.

Também pode ajudar na elucidação de anomalias 
cardiovasculares congênitas; nos casos suspeitos para 
hemocromatose, a RM pode detectar e quantificar o depósito de 
ferro, com o uso da técnica T2* e oferece ainda caracterização 
do pericárdio e das suas afecções.

É menos utilizada na ICC que a ecocardiografia pelo seu 
maior custo, menor disponibilidade e, nos casos graves, pela 
necessidade de equipamento específico para monitorização do 
paciente durante o exame.
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Também deve ser lembrado que o uso do gadolínio 
endovenoso está contraindicado nos indivíduos com taxa de 
filtração glomerular menor que 30 mL/min/m2 1,3.

mEDICINA NUCLEAR

O tecnécio-99m permite avaliar a perfusão do miocárdio 
após o exercício. Nos pacientes com doença arterial 
coronariana, utilizando-se tálio-201 ou Tc-sestamibi, é possível 
avaliar a viabilidade do miocárdio e sua extensão e localização.

Também oferece uma avaliação da função regional e 
global do ventrículo esquerdo.
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As cardiomiopatias não isquêmicas representam um grupo 
heterogêneo, mas de grande importância na rotina do car-
diologista clínico. Muitas vezes, a distinção etiológica do 
quadro sindrômico pode ser difícil de ser realizada de ma-
neira rotineira. Entretanto, uma vez determinada a causa da 
cardiomiopatia, pode-se oferecer ao paciente um tratamento 
mais otimizado e direcionado, resultando em menor numero 
de desfechos cardiovasculares. A imagem cardiovascular 
avançada, caracterizada pelos exames de ressonância e to-
mografia computadorizada, auxilia o clínico no diagnóstico e 
seguimento destes pacientes. Dentre as técnicas empregadas, 
o realce tardio - marcador de áreas cicatriciais de fibrose, 
inflamação e/ou edema miocárdico - tem papel central e será 
discutido ao longo desta revisão. A presença ou ausência 
destas cicatrizes, que têm sua visualização exclusivamente 
por estes dois métodos, permite não só informar ao clínico 
a origem da cardiomiopatia, mas também correlacioná-la 
de forma prognóstica em adição às tradicionais medidas de 
volume e função global cardíaca. Assim, este texto tem três 
finalidades principais: (1) Explicar ao leitor o que é e como é 
realizada a pesquisa de realce tardio pela ressonância e tomo-
grafia; (2) Caracterizar o realce tardio em cada um dos tipos 
de cardiomiopatias não isquêmicas, permitindo a identificação 
etiológica das mesmas; (3) Estabelecer o significado clínico do 
realce tardio, sobretudo a determinação prognóstica dada por 
ele em cada doença distintamente e como este pode auxiliar 
na mudança terapêutica.
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The non-ischemic cardiomyopathies represent a heterogeneous 
group of great importance in the routine of clinical cardiologists. 
Often the etiological distinction of syndromic frame can be diffi-
cult to be carried out in such a way. However, once determined 
the cause of cardiomyopathy, it can offer the patient a more op-
timized and targeted treatment resulting in fewer cardiovascular 
endpoints. Advanced cardiovascular imaging, characterized by 
resonance and computed tomography examinations, helps the 
clinician in the diagnosis and follow-up of these patients. Among 
the techniques employed, the late highlight - marker of fibrosis 
scar areas, inflammation and/or myocardial edema - has a central 
role and will be discussed throughout this review. The presence 
or absence of these scars that have their viewing exclusive by 
these two methods informs the clinician to not only the origin 
of cardiomyopathy but also correlates it in a prognostic way in 
addition to the traditional measures of volume and global cardiac 
function. Thus, this paper has three main purposes: (1) Explain 
the reader what it is and how it’s performed the late enhancement 
search through resonance and tomography. (2) Characterize the 
late enhancement in each one of the types of non-ischemic cardio-
pathies allowing their etiological identification. (3) Establish the 
clinical significance of late enhancement, particularly highlighting 
the prognostic assessment given by it in each disease distinctly, 
and how it can assist in therapeutic change.
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As cardiomiopatias não isquêmicas representam um 
grupo heterogêneo de patologias, com amplo leque 
diagnóstico e prognóstico1. O papel da imagem na 

correta classificação destas cardiomiopatias é fundamental, 
já que diferentes etiologias têm histórias naturais também 
distintas com terapias muitas vezes inclusive antagônicas. No 
caso específico da ressonância e tomografia cardiovascular, 
ambas as técnicas, especialmente a primeira, têm um papel 
fundamental e estabelecido no manejo deste grupo de doenças 
conforme estabelecido por diversas diretrizes e revisado em 
outro capítulo ainda nesta revista2,3.

Neste capítulo, enfocaremos, sobretudo, o papel do 
realce tardio obtido por meio da ressonância magnética e tomo-
grafia cardiovascular nestas cardiomiopatias, destacando como 
a detecção de cicatrizes miocárdicas nestas afecções tem valor 
extremamente elevado para o manejo clínico destes pacientes.

O realce tardio
O miocárdio normal é composto por miócitos que 

se encontram densamente empacotados com reduzido 
espaço intracelular entre os mesmos. Diversos processos 
fisiopatológicos fazem com que este espaço seja perturbado, 
aumentando o interstício miocárdico de forma regional ou 
difusa4. Os contrastes utilizados em ressonância e tomografia 
cardiovascular são ambos extracelulares e não se concen-
tram dentro dos miócitos. Assim, em casos de aumento do 
tecido extracelular cardíaco, ocorre um aumento do volume 
de distribuição destes contrastes no coração, fazendo com que 
suas concentrações fiquem mais elevadas em comparação ao 
tecido normal.

Para se observar este fenômeno na ressonância ou 
tomografia, é necessário se injetar o contraste, esperar cerca 
de 5-20 minutos para que o mesmo possa se difundir pelo 
tecido cardíaco e, ao mesmo tempo, ser lavado da corrente 
sanguínea5. Locais onde há aumento do volume de destruição 
dos contrastes se diferenciarão, então, dos tecidos normais com 
baixo volume de distribuição, permitindo sua identificação 
anatômica e morfológica. No caso de um aumento difuso do 
espaço intersticial, todo o miocárdio captará mais contraste e 
não será possível realizar a comparação entre tecidos diferentes, 
mas esta maior captação causará também alterações que podem 
ser quantificadas por ambos os métodos (vide adiante).

O realce tardio originalmente foi descrito em exames de 
ressonância magnética e utilizado primariamente para detecção 
de áreas de infarto do miocárdio e cardiopatias isquêmicas com 
o objetivo de se avaliar viabilidade miocárdica6. Entretanto, 
seu uso se difundiu de maneira bastante ampla para as demais 
cardiomiopatias, conforme veremos a seguir.

No caso do realce tardio detectado pela ressonância, 
o contraste utilizado para se obter o diagnóstico é à base de 
gadolínio. Os contrastes de gadolínio geralmente são utilizados 
na dose de 0,15 a 0,20 mmol/kg injetados por veia periférica 
e as imagens são realizadas após um intervalo mínimo de 10 
minutos. Para se obter as imagens de realce, é necessário se 

anular a imagem do miocárdio normal, fazendo com que as 
áreas regionais que concentrem o gadolínio apareçam de forma 
clara em destaque7. Isso pode ser realizado por meio de diversas 
técnicas disponíveis nos aparelhos de ressonância de 1,5 T ou 
3,0 T, de forma relativamente automatizadas e amplamente 
disponíveis nos aparelhos comercialmente disponibilizados 
no mercado ao menos nos últimos 10 anos. Desta forma, a 
pesquisa do realce tardio por ressonância magnética é algo re-
lativamente simples e muito bem estabelecida na rotina clínica 
de praticamente todos os serviços no país que realizam exames 
de ressonância cardiovascular.

No caso da tomografia, as técnicas de realce tardio são 
um pouco mais novas e os trabalhos de pesquisa na área são 
menos extensos8. Para se obter estas imagens com a tomografia, 
é fundamental o uso de aparelhos multidetectores com aco-
plamento eletrocardiográfico. O uso do contraste, neste caso, 
é de contrastes a base de iodo numa concentração mínima de 
35 mL e infusões de 100-150 mL (embora se recomende doses 
mais elevadas entre 120-150 mL)9. A imagem é obtida também 
cerca de pelo menos 10 minutos após a injeção de contraste.

Diferentemente da ressonância magnética, na qual o 
gadolínio é injetado primariamente para a pesquisa do realce 
ou, no máximo, na pesquisa de isquemia miocárdica prévia, 
no caso da tomografia ainda é muito raro se realizar apenas a 
pesquisa de realce tardio isoladamente. Assim, normalmente 
estas imagens são realizadas após uma angiotomografia de 
coronárias, com parâmetros de aquisição, entretanto, diferentes 
e com mais baixa dose de radiação: 400-600 mA com 80 kV 
apenas. Para análise das imagens, é recomendada a reconstrução 
de cortes mais espessos - em torno de 10 mm - e uso de janela 
para maximizar o contraste entre o miocárdio normal e o 
tecido com realce (usualmente W 200 e L 100). Finalmente, 
deve-se lembrar que a maioria dos trabalhos com realce tardio e 
tomografia foram realizados para detecção de realce tardio em 
pacientes com cardiomiopatia isquêmica, sendo que trabalhos 
em demais cardiomiopatias ainda são relativamente escassos.

Achados de realce tardio nas diversas cardiomiopatias 
não isquêmicas

Uma vez definidos os conceitos básicos a respeito do 
realce tardio e como este é adquirido, seguimos aqui com 
a descrição das diversas cardiomiopatias não isquêmicas, 
correlacionando-as com o realce tardio em termos diagnósticos 
e prognósticos. Lembramos que a maior parte deste material 
foi obtida com ressonância cardiovascular, sendo comentado 
especificamente quando o mesmo tiver sido acrescido de 
trabalhos com tomografia.

Cardiomiopatias dilatadas idiopáticas
Cerca de 40% dos pacientes com cardiomiopatia 

dilatada idiopática apresentam um padrão típico de fibrose 
identificada pelo realce tardio de padrão mesocárdico na região 
septal10 (Figura 1). Pacientes que apresentam algum grau de 
realce tardio têm pior prognóstico em comparação a pacientes 
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sem realce tardio, independentemente dos volumes cardíacos 
observados e da fração de ejeção, conforme já comprovaram 
vários autores11,12. Como a principal explicação para este achado 
se deva à maior chance de eventos arrítmicos, foi demonstrado 
que em pacientes com cardiomiopatia dilatada idiopática sem 
realce tardio não houve incidência de choques apropriados em 
grupos que receberam cardioversores implantáveis versus uma 
incidência de 29% no grupo com realce presente13. Finalmente 
e também de grande impacto clínico, pacientes com fibrose 
miocárdica detectada pela ressonância apresentaram menor 
resposta à terapêutica medicamentosa quando comparados a 
grupos sem realce14.

realce positivo e com relação direta com a massa de fibrose 
identificada17. O subtipo de cardiomiopatias hipertróficas, 
sobretudo aquelas que acometem predominantemente a região 
apical também tem na ressonância a técnica de imagem com 
melhora acurácia diagnóstica com padrão de realce típico18.

Figura 1. Radiologia Clínica de Campinas; Realce tardio na cardio-
miopatia dilatada idiopática; imagem em eixo curto no terço médio 
do ventrículo esquerdo adquirida em 3.0T mostrando realce tardio 
mesocárdico na região septal e em parede ínfero-lateral num paciente 
com disfunção sistólica difusa importante.

Cardiomiopatia hipertrófica
A presença de realce tardio nesta patologia é mais 

comum que na cardiomiopatia dilatada idiopática e é 
encontrada, em graus variáveis, em mais de 50% dos pacientes, 
com séries de até 80% da população estudada acometida15. O 
padrão de realce é bastante heterogêneo e irregular, acometendo 
mais frequentemente as regiões hipertróficas, mas nem sempre 
limitadas a estas16 (Figura 2). O realce tardio não apenas tem 
importância diagnóstica nestes casos, mas, sobretudo, tem 
grande importância prognóstica, pois está associado à maior 
incidência de arritmias ventriculares complexas em pacientes 
aparentemente assintomáticos, independentemente da espessura 
ventricular ou dos demais fatores de risco tradicionais, 
com incidência de até 7 vezes mais eventos no grupo com 

Figura 2. Radiologia Clínica de Campinas; Realce tardio na car-
diomiopatia hipertrófica; imagem em eixo curto de paciente com 
diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica mostrando realce tardio ca-
racterístico da doença com padrão heterogêneo e difuso, predominando 
junto às regiões hipertrofiadas da parede ântero-septal e ínfero-septal.

No caso da cardiomiopatia hipertrófica como grupo, 
a tomografia também se demonstrou ser capaz de identificar 
áreas de realce tardio de maneira acurada em pacientes com 
desfibrilador implantados que não podiam ser submetidos à 
ressonância19 com protocolos completos de avaliação para estes 
pacientes já publicados20 ../../../InCor/Protocolos/revista socesp/
Realce tardio por ressonÃ¢ncia e tomografia em cardiopatias 
nÃ£o isquÃªmicas1.htm - _ENREF_20.

Cardiomiopatia chagásica
Neste grupo de cardiomiopatias, a contribuição brasileira 

é sem dúvida de grande destaque, com um importante número 
de publicações na área estabelecendo o uso da ressonância, 
sobretudo, nesta patologia. O realce é encontrado em cerca 
de 2/3 dos pacientes e seu padrão é uma mescla de achados 
epicárdicos, mesocárdicos e subendocárdicos/transmurais21 
(Figura 3). Este último padrão torna a patologia de difícil 
distinção com um infarto prévio e a cardiopatia isquêmica 
apenas pelo critério de realce tardio e ressonância, embora 
a localização apical, ínfero-lateral e inferior predominem 
na cardiopatia chagásica e possam ajudar na distinção da 
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etiologia do realce juntamente com os demais critérios 
clínicos/morfológicos. Nesta patologia, também o achado do 
realce tem importância prognóstica, determinando maior risco 
de taquicardias ventriculares quando mais de dois segmentos 
são acometidos por fibrose22,23.

no miocárdio e no sangue é alterada pela presença do depósito 
de substância amiloide27 (Figura 4). A presença de realce tardio 
é, sobretudo, utilizada na prática clínica para identificar o 
comprometimento cardíaco na doença. Porém, alguns trabalhos 
também mostram correlação direta com a mortalidade, assim 
como a correlação com a incidência de insuficiência cardíaca 
congestiva, conforme determinada pelos níveis séricos de 
peptídeo natriurético tipo - B (BNP)27,28.

Figura 3. Radiologia Clínica de Campinas; Realce tardio na cardio-
miopatia chagásica; imagem em duas câmaras mostrando o envolvi-
mento apical transmural, assim como áreas de realce tardio difusas 
envolvendo a porção endocárdica da parede inferior e o terço médio 
da parede anterior. A distribuição em padrão não coronário auxilia no 
diagnóstico diferencial com cardiomiopatia isquêmica.

Valvopatias aórticas
Pacientes com valvopatias aórticas também tiveram 

recentemente demonstrada a presença do realce tardio com 
padrão mesocárdico, tanto na estenose quanto na insuficiência 
valvar24,25. A presença do realce se associou tanto com a 
mortalidade geral quanto com a disfunção ventricular esquerda 
e a quantificação da fibrose permitiu identificar quais os 
pacientes com maior risco de complicações e pior evolução 
no pós-operatório da troca valvar.

Amiloidose
Também aqui o achado de realce tardio é bastante 

comum, sendo encontrado em 75% dos pacientes26. O 
padrão mais frequentemente encontrado é o acometimento 
subendocárdico difuso e circunferencial, o que o diferencia 
de modo significativo das cardiopatias isquêmicas, nas quais 
o achado subendocárdico é limitado a territórios coronários 
específicos. Mais ainda, é uma doença na qual existe uma 
dificuldade técnica de se achar o ponto de anulação do 
miocárdio com a ressonância, já que a distribuição do gadolínio 

Figura 4. Radiologia Clínica de Campinas; Realce tardio na amiloi-
dose; imagem em quatro câmaras mostrando o realce tardio subendo-
cárdico circunferencial de uma paciente com amiloidose. Observa-se a 
dificuldade de ajuste do tempo de inversão com a cavidade ventricular 
já com sinal menos intenso que o usual após apenas 5 minutos de 
espera após a injeção do contraste endovenoso.

Sarcoidose
Esta doença granulomatosa envolve o coração em até 

30% dos casos e o envolvimento cardíaco se desenvolve não 
apenas com fibrose, mas também com edema e granulomas 
localizados. Assim, o padrão de realce por ressonância envolve 
a identificação destas três formas de apresentação e resulta em 
realce tardio mesocárdico ou subepicárdico em distribuição 
relativamente aleatória, mas frequentemente acompanhado de 
áreas transmurais em segmentos não coronários29 e segmentos 
afilados. Os achados de realce conferem ao paciente pior prog-
nóstico, mas podem auxiliar ao guiar biópsias ou no seguimento 
da resposta ao tratamento clínico30,31.

Endomiocardiofibrose
Uma patologia relativamente rara, mas onde a ressonância 

tem papel diagnóstico fundamental é a endomiocardiofibrose. 
A doença envolve, sobretudo, a porção apical do ventrículo 
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esquerdo e se caracteriza pelo espessamento endocárdico apical 
com depósito de colágeno adjacente e formação de trombos32 
(Figura 5). Todas as características relatadas são facilmente 
identificáveis pela ressonância, na qual o diagnóstico diferencial 
com cicatrizes isquêmicas geralmente é buscado33. Achados de 
área de fibrose/superfície corpórea acima de 19 ml/m2 estão 
correlacionados com aumento do risco de mortalidade com 
risco relativo de 10,8 vezes32.

Além do realce tardio - a identificação da fibrose miocárdica 
difusa

Apesar do grande avanço permitido com o desenvol-
vimento da técnica de realce tardio, a ressonância magnética 
cardiovascular, assim como a tomografia computadorizada, 
atualmente também permitem a identificação e quantificação 
da fibrose intersticial difusa do miocárdio37,38 (Figura 6). 
Enquanto o realce tardio permite apenas a identificação de 
áreas de fibrose regionais, a fibrose difusa parece ter importante 
papel prognóstico nas cardiomiopatias não isquêmicas. Na 
ressonância, na qual por meio de técnicas de quantificação 
do T1 estas medidas estão mais robustas, o achado de fibrose 
difusa já foi demonstrado em pacientes com valvopatia aórticas, 
cardiomiopatia hipertrófica, cardiomiopatia dilatada idiopática 
e miocardite39. Embora o método ainda necessite de maiores 
estudos, sem dúvida nenhuma tem grande potencial clínico no 
futuro breve e deve entrar em curto período de tempo nas rotinas 
clínicas de investigação das cardiomiopatias não isquêmicas.

Figura 5. Radiologia Clínica de Campinas; Realce tardio na endo-
miocardiofibrose; imagem em quatro câmaras identificando o realce 
tardio envolvendo apenas a porção endocárdica apical do ventrículo 
esquerdo, preenchendo a cavidade ventricular.

Distrofias musculares
Também enquadradas na categoria de doenças raras, 

as distrofias musculares, incluindo a miopatia de Duchenne e 
Becker, geralmente cursam com envolvimento miocárdico e 
a ressonância também tem papel importante na sua detecção 
e seguimento. Um padrão típico de realce tardio envolvendo 
a parede inferior e lateral com distribuição mesocárdica é 
mais frequente e se correlaciona com disfunção regional deste 
segmento34,35.

Anderson fabry
Também uma doença rara recessiva ligada ao X, a 

cardiomiopatia de pacientes com Anderson Fabry podem 
ser caracterizadas pela presença de realce tardio de padrão 
ínfero-lateral mesocárdico e epicárdico em metade dos 
pacientes36. Como importante diagnóstico diferencial de 
cardiomiopatias hipertróficas, a presença deste tipo de realce 
em pacientes com hipertrofia ventricular deve sempre levantar a 
hipótese da doença, já que o tratamento muda radicalmente com 
o uso da reposição enzimática com o diagnóstico estabelecido.

Figura 6. Radiologia Clínica de Campinas; mapa de T1 miocárdico 
em eixo curto de paciente com cardiomiopatia dilatada idiopática 
identificando aumento difuso da fibrose intersticial após a infusão de 
contraste endovenoso.
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As melhorias na aquisição e no processamento de imagens na 
última década permitiram uma crescente evolução do papel 
da ressonância cardíaca e da tomografia computadorizada na 
avaliação das doenças do coração. Uma série de patologias 
cardíacas puderam ser melhor avaliadas, dentre elas as neo-
plasias cardíacas. Os tumores cardíacos são encontrados em 
0,002%-0,3% das autópsias e, embora sejam raros, apresentam 
morbidade e mortalidade elevadas, especialmente quando 
malignos. A grande maioria dos tumores cardíacos são se-
cundários, metastáticos, com acometimento preferencial das 
câmaras direitas e comprometimento do pericárdio. Dentre os 
tumores cardíacos primários, os mais comuns são os de origem 
benigna e, dentre estes, os mais frequentes são os mixomas, 
os lipomas e os fibroelastomas, necessariamente nessa ordem. 
A melhor resolução espacial e o maior campo de visão destes 
novos métodos também os colocam em vantagem em relação às 
limitações de janela acústica da ecocardiografia transtorácica. 
A caracterização tecidual realizada, sobretudo, pela ressonância 
pode auxiliar na distinção entre o grau de malignidade de um 
tumor, ao mesmo tempo que permite a avaliação da função ven-
tricular e do comprometimento hemodinâmico. O diagnóstico 
diferencial com cistos, trombos ou achados da anatomia normal 
pode ser realizado permitindo, em alguns casos, prescindir de 
biópsia miocárdica. A ressonância magnética e a tomografia 
computadorizada tornaram-se ferramentas importantes na 
decisão terapêutica e no acompanhamento desses pacientes.
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The improvements in the acquisition and processing of images 
in the last decade has allowed a growing evolution of the role 
of cardiac magnetic resonance imaging and computed tomo-
graphy in the evaluation of heart disease. A number of cardiac 
pathologies could be better evaluated, cardiac neoplasms. 
Cardiac tumors are found in 0.002% to 0.3% of the autopsies, 
and although rare, have high morbidity and mortality espe-
cially when malignant. The vast majority of cardiac tumors 
are secondary, metastatic, with preferential involvement of 
the right chambers and pericardial dissemination. Among 
primary cardiac tumors, the most common are benign, in or-
der of frequency: myxomas, lipomas and fibroelastomas. The 
best spatial resolution and wider field of view of these new 
methods also put them at an advantage over the limitations of 
the transthoracic echocardiographic acoustic window. Tissue 
characterization performed mainly by cardiac magnetic reso-
nance may help distinguish between the degree of malignancy 
of a tumor while allowing the evaluation of ventricular function 
and hemodynamic compromise. The differential diagnosis of 
cysts, thrombi or findings of normal anatomy can be accom-
plished in some cases without myocardial biopsy. Magnetic 
resonance imaging and computed tomography are becoming 
important tools in deciding the treatment and monitoring of 
these patients.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(1):94-100
RSCESP (72594)-2038

CARDIAC TUmORS - ThE ROLE OF COmPUTED TOmOGRAPhy AND 
mAGNETIC RESONANCE

Descriptors: diagnostic imaging, heart neoplasms, magnetic 
resonance spectroscopy, tomography, x-ray computed. 

Descritores: diagnóstico por imagem, espectroscopia 
de ressonância magnética, neoplasias cardíacas, tomografia 
computadorizada por raios x.
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Tumores cardíacos são encontrados em uma frequência 
de 0,002%-0,3% em autópsias e e de 0,15% nas séries 
de ecocardiografia. Os tumores secundários (metastá-

ticos) são mais frequentes que os primários (40 vezes mais) e, 
dentre os tumores primários, 75% são benignos. As neoplasias 
cardíacas malignas primárias são raras e geralmente de origem 
sarcomatosa1.

A apresentação clinica é determinada por vários fatores, 
incluindo localização do tumor, tamanho, taxa de crescimento, 
tendência à embolização (friabilidade) e grau de invasividade. 
Os sintomas e sinais apresentados são consequência da 
obstrução ao fluxo sanguíneo, embolização sistêmica ou 
pulmonar e da infiltração do tecido circunjacente1. Os tumores 
intracavitários tendem a obstruir valvas ou estruturas vasculares 
maiores ou produzir êmbolos; lesões miocárdicas podem afetar 
o sistema de condução do coração e resultar em arritmias e 
lesões pericárdicas podem levar a tamponamento2.

Como nem todas as massas são passíveis de serem 
biopsiadas, técnicas não invasivas têm um papel extremamente 
importante na sua avaliação e, geralmente, uma abordagem 
com multimodalidades de imagem é usualmente necessária. 
A escolha da técnica a ser empregada é guiada por fatores 
relacionados ao paciente e ao tipo de patologia suspeita e da 
disponibilidade de material e profissionais adequadamente 
treinados3.

De um modo geral, os objetivos primários da avaliação 
por imagem são três:

1. Certificar-se da presença da massa;
2. Definir o local, a extensão e as relações com as 

estruturas próximas (delineamento da lesão - o 
que permitirá predizer a probabilidade de remoção 
completa ou não);

3. Distinguir entre lesões potencialmente benignas de 
lesões malignas.

Algumas características das massas podem ser 
indicativas do grau de malignidade: diâmetro maior que 5 cm, 
massas múltiplas, comportamento invasivo, envolvimento 
do coração direito e pericárdio, efusões pleural e pericárdica 
concomitantes, heterogeneidade tissular, presença de edema, 
margens mal definidas, e presença de realce tardio moderado a 
importante. Processos malignos requerem maior vascularização, 
daí decorre a presença de edema e realces mais intensos1. Como 
uma regra geral, a maioria dos tumores envolvendo a parede do 
átrio direito devem ser considerados suspeitos de malignidade4.

Papel da ressonância magnética no diagnóstico das massas 
cardíacas

Nos últimos anos, a ressonância magnética (RM) 
tornou-se o método de escolha para avaliação das massas 
cardíacas por oferecer um campo de visão maior, melhor 
resolução e melhor contraste tecidual quando comparada com o 
ecocardiograma. Os princípios do uso da RM para avaliação de 
tumores baseiam-se nas diferenças intrínsecas de densidade de 

prótons de hidrogênio entre os tecidos normais e malignos, estes 
últimos com maior conteúdo de água intracelular, presença de 
reação inflamatória extracelular e aumento da permeabilidade 
capilar. Essas diferenças podem ser avaliadas por meio das 
propriedades de relaxamento de T1 e T2, nas quais se observam 
maiores tempos de relaxamento em tecidos com maior conteúdo 
de água livre e, consequentemente, presença de contraste entre 
os tecidos1.

Um estudo com 216 pacientes referenciados para a 
ressonância do coração revelou tumores em 55 dos casos, com 
lesões histologicamente confirmadas benignas em 33 pacientes 
e malignas em 22 pacientes. A benignidade do tumor pôde ser 
prevista com base na localização (tumores em câmaras esquer-
das foram benignos em 19 dos 33 casos e malignos em três de 
10 casos) e baseada na caracterização tissular (50% dos tumores 
benignos foram homogêneos vs. 15% dos tumores malignos), 
enquanto a intensidade do sinal e o realce tardio não diferiram 
muito entre os dois grupos. Outros preditores importantes de 
malignidade incluíram sinais de infiltração miocárdica, efeito 
de massa e efusões pericárdicas e pleurais5.

Os protocolos de avaliação da RM envolvem sequências 
para definição anatômica e caracterização tecidual (ponderadas 
em T1 com e sem saturação de gordura, ponderadas em 
T2 e sequência de realce tardio), para avaliação dos efeitos 
funcionais das massas (sequências cine gradiente-eco) e para 
avaliação de perfusão de primeira passagem (fast spoiled 
gradiente eco ponderada em T1). A administração de contraste 
baseado em gadolínio é útil para a caracterização do tecido, para 
melhorar o delineamento da massa pelo aumento do contraste 
entre a massa e o sangue e para avaliar a vascularização do 
tumor tanto na imagem de perfusão quanto no realce tardio1. 
A dose utilizada pode variar de 0,1 a 0,2 mol/kg de gadopen-
tato de meglumina e o tempo de aquisição das imagens de 5 
a 20 minutos. Até o momento, todas as informações sobre as 
características teciduais dos variados tipos de tumor foram 
baseadas em trabalhos realizados com aparelhos de 1,5 Tesla 
e, embora o poder de diferenciação dos tecidos possa ser maior 
com aparelhos de 3 Tesla, ainda não dispomos de dados para 
utilização na prática clínica.

Na Tabela 1, descrevemos as vantagens e limitações 
da RM do coração.

PAPEL DA TOmOGRAFIA COmPUTADORIzADA NO 
DIAGNóSTICO DAS mASSAS CARDíACAS

Os recentes avanços tecnológicos dos tomógrafos de 
múltiplos detectores que incluíram aumento da resolução 
espacial e temporal tornaram a tomografia computadorizada 
extremamente útil para avaliação de massas cardíacas.

Para que se obtenha uma resolução espacial adequada, 
o ideal é utilizar tomógrafos de múltiplos detectores com, 
no mínimo, 64 canais. O uso de aquisição deflagrada pelo 
eletrocardiograma minimiza os artefatos de movimento, 
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ACOmETImENTO mETASTáTICO DO mIOCáRDIO E 
PERICáRDIO

As metástases do coração e pericárdico são encontradas 
em 1,23% das autópsias de um modo geral. Em autópsias em 
que uma neoplasia é diagnosticada, metástases cardíacas são 
encontradas em 9,7% a 10,7% dos casos e geralmente associa-
das a pior prognóstico6.

Os tumores não cardíacos podem invadir o cora-
ção e pericárdio através de disseminação hematogênica, 
disseminação linfática retrógrada, por contiguidade ou pela 
rota transvenosa. Quando o mecanismo envolvido é a dissemi-
nação linfática retrógrada, o pericárdio e epicárdio são os mais 
acometidos, como observado nas metástases de carcinoma de 
pulmão. As metástases miocárdicas, menos frequentes, estão 
usualmente associadas ao melanoma ou linfoma e são suges-
tivas de invasão hematogênica através das artérias coronárias 
ou menos comum por implantação de fragmentos de câncer 
trazidos pela veia cava. A microcirculação dos pulmões e do 
fígado filtra a maioria das células cancerosas, então só um 
pequeno número eventualmente atinge as artérias coronárias. 
Dessa forma, metástases hematogênicas do coração e pericárdio 
são usualmente acompanhadas de evidências de metástases 
hematogênicas para outros órgãos, em particular os pulmões. 
A disseminação via transvenosa ocorre pela extensão do tumor 
para o átrio direito através da veia cava inferior ou superior 
e para o átrio esquerdo através das veias pulmonares. Esse 
mecanismo permite a disseminação de tumores do rim, fígado 
ou alguns tipos de cânceres de pulmão6.

Os tumores que mais provavelmente estão correlacionados 
com metástases cardíacas incluem os cânceres do pulmão, 
mama, melanoma e linfoma. O carcinoma broncogênico é o 
tumor primário em 36% das metástases, neoplasias primárias 
não sólidas (leucemia, linfomas e Kaposi) são encontradas em 
20%; carcinoma de mama é responsável por 7% e carcinoma 
de esôfago é encontrado em 6%6.

Os tumores metastáticos, em geral, têm um sinal 
de baixa intensidade em imagens ponderadas em T1 e de 
alta intensidade em imagens ponderadas em T2, com graus 
variados de realce tardio. A única exceção são as metástases 
de melanoma, que apresentam sinal de alta intensidade tanto 
nas imagens ponderadas em T1 quanto nas ponderas em T2 
devido à presença de grande quantidade de melanina, material 
paramagnético1. Na TCMD, as metástases podem se manifestar 
como massas múltiplas com densidade de tecido mole3.

Em uma revisão de 31 pacientes com câncer e doença 
pericárdica, o diagnóstico incluiu doença maligna em 58% 
dos casos, pericardite idiopática benigna em 32% e pericardite 
induzida por radiação em 10%7.

As efusões pericárdicas metastáticas são frequentemente 
hemorrágicas ou serosanguinolentas e apresentam sinal de alta 
intensidade em imagens ponderadas em T1; por outro lado, os 
transudatos terão um sinal de baixa intensidade em imagens pon-
deradas em T1 e de alta intensidade naquelas ponderadas em T21.

Tabela 1. Vantagens e limitações da ressonância mag-
nética do coração

Vantagens Limitações

Método não invasivo Dependente da colaboração do 
paciente

Reprodutível Presença de arritmias 
frequentes

Melhor campo de visão Lesões menores que 1 cm

Melhor definição da 
localização do tumor 
e acometimento de 
estruturas contíguas

Presença de dispositivos 
ferromagnéticos ou clips 
vasculares implantados

Caracterização tecidual da 
massa

Presença de disfunção renal 
importante (clearence de 
creatinina < 30 ml/kg/min)

Avaliação do impacto 
funcional

Maior tempo de aquisição 
comparado com os demais 
métodos

Tabela 2. Vantagens e limitações do uso da tomografia 
computadorizada de múltiplos detectores

Vantagens Limitações 

Caracterização de tecidos 
calcificados

Exposição à radiação

Avaliação simultânea das 
artérias coronárias

História de reações alérgicas 
ao contraste iodado

Melhor resolução espacial 
(0,4-0,6 mm vs. 1-2 mm da 
RM)

Presença de disfunção renal 
importante (clearence de 
creatinina < 30 ml/kg/min)

Menor tempo de aquisição 
de imagens

Dependente de controle de 
frequência cardíaca

possibilitando uma avaliação mais precisa das margens das 
lesões. As aquisições retrospectivas (aquisição de dados 
contínua durante o ciclo cardíaco) são preferidas em relação 
às prospectivas (aquisição em um único ponto) embora a 
carga de radiação seja maior (10-15 mSv vs. 2-5 mSv), pois 
permitem a reconstrução de cine-loops e a avaliação da mo-
bilidade da lesão3. Tipicamente, utilizamos 70 ml de meio de 
contraste iodado não iônico a uma velocidade de 5 ml/s. Para 
a realização do realce tardio pela tomografia computadorizada 
de múltiplos detectores (TCMD), é obtida uma segunda aquisi-
ção prospectiva após cerca de 2 a 3 min após a primeira, com 
uma baixa voltagem de tubo (80 kV) e uma corrente de tubo 
entre 600 a 800 mAs para mimimizar a exposição à radiação e 
potencializar o contraste entre o miocárdio normal e o tecido 
tumoral3.

Na Tabela 2, descrevemos as vantagens e limitações 
do uso da TMDC.



97Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 23 — Nº 1 — Jan-Fev-Mar — 2013

 Uellendahl M et al./Tumores cardíacos - papel da tomografia computadorizada e da ressonância magnética
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(1):94-100

No caso da doença metastática, a imagem pela 
tomografia computadorizada ou pela ressonância magnética é 
vantajosa por permitir uma avalição mais ampla do tórax, em 
especial dos pulmões, pleura e vasos relacionados ao coração. 
A ressonância magnética ainda oferece uma resolução de 
contraste excelente, o que permite diferenciar melhor o tecido 
tumoral do miocárdio. Entretanto, alguns tipos de metástases 
apresentam calcificações como o sarcoma osteogênico, no qual 
áreas calcificadas apresentam opacificidade aumentada melhor 
visíveis pela tomografia computadorizada como lesões de alta 
atenuação, que dificilmente seriam visíveis nas imagens de 
ressonância magnética, em que o cálcio aparece como imagens 
de sinal nulo6.

TUmORES PRImáRIOS BENIGNOS

Mixoma
Dentre os tumores primários benignos, o mixoma é o 

mais frequente: 50% de todos os tumores primários benignos. 
Geralmente, é diagnosticado entre a quarta e sétima décadas 
de vida e o tamanho pode variar de 1 a 15 cm4. Em 90% das 
vezes, são massas solitárias e atriais, ovais ou esféricas com 
contornos lisos, lobulados ou ramificados. Em dois terços dos 
casos acometem o átrio esquerdo, inseridos no septo interatrial 
adjacente ao forâmen oval, entretanto, podem se originar 
de qualquer superfície endocárdica, incluindo valvas. Na 
Síndrome de Carney, síndrome autossômica dominante, podem 
se apresentar como múltiplos mixomas associados a lesões de 
pele hiperpigmentadas e tumores extracardíacos (adenoma de 
pituitária, fibroadenoma mamário e Schwannoma melanocítico)1 
(Figura 1A-F).

São observados nas imagens de cine-RM como massas 
de sinal hiperintenso em relação ao miocárdio e relativamente 
hipointenso em relação ao sangue. Possuem sinal hipointenso 
em imagens ponderadas em T1 e hiperintenso em imagens 
ponderadas em T2. A perfusão pode ser negativa ou positiva 
(se houver processo inflamatório associado) e o realce tardio 
de padrão geralmente heterogêneo. Caso tenha ocorrido san-
gramento recente, podem apresentar sinal hipointenso tanto em 
imagens ponderadas em T1 quanto em T2 e, caso o sangramento 
seja antigo, um sinal hiperintenso em T1 e T2. O diagnóstico 
diferencial deve ser feito com trombo atrial e fibroelastoma 
papilífero1.

A maioria dos mixomas aparecem na TCMD como 
massas intracavitárias pendunculadas de baixa atenuação, 
embora alguns tenham uma base maior contendo calcificações. 
Lesões grandes podem prolapsar pelos orifícios das valvas 
mitral ou tricúspide. Na fase de perfusão geralmente não é 
aparente, mas o realce é tipicamente heterogêneo3.

Lipoma
É o segundo tumor benigno primário mais frequente. 

Pode acometer um grupo variado de pacientes. Na sua maioria, 
é epicárdico com crescimento para o espaço pericárdico, mas 

Figura 1. Paciente do sexo masculino, 73 anos com história de 
dispnéia e palpitações. Ressonância magnética compatível com o 
diagnóstico de Mixoma,confirmado pelo estudo anátomo-patológico. 
A-B: Peça anátomo-patológica do mixoma; C-D: Aspecto do mixoma 
na sequência de Cine-RM; E-F: Aspecto do mixoma na sequência de 
Realce Tardio.

pode ser endocárdico ou miocárdico. São coleções de células 
adiposas encapsuladas e algumas vezes com septações em seu 
interior1.

Os lipomas têm características específicas na RM, com 
um sinal homogêneo e hiperintenso em imagens ponderadas 
em T1 e um pouco menos intenso em imagens ponderadas em 
T2, com supressão do sinal nas imagens de gordura satura-
das. Não apresentam realce com administração do contraste. 
O diagnóstico diferencial são as infiltrações lipomatosas 
do septo interatrial1. Na TCMD, o lipoma aparece como 
uma lesão circunscrita com sinal de atenuação de gordura 
(-50 a -150 HU) homogêneo3.

Fibroelastoma papilífero
Os relatos de frequência do fibroelastoma papilífero 

variam, sendo semelhantes ao do lipoma. Ocorre em 90% das 
vezes nas valvas, em especial nas esquerdas. São pequenos 
apresentando < 1,5 cm de diâmetro e ligados por um pequeno e 
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fino pedúnculo na superfície atrial das valvas atrioventriculares 
e arterial das semilunares1.

Nas imagens de cine - RM aparece como uma massa 
móvel hipointensa. A captura de imagens do fibroelastoma 
pela RM em sequências estáticas é difícil devido ao pequeno 
tamanho dos tumores e a sua inerente mobilidade, já que 
são fixados a um folheto valvar móvel1. Quando realizada 
aquisição adequada, é relatado um sinal iso ou hiperintenso 
em T1, hiperintenso em T2, sem a presença de realce tardio4. 
O diagnóstico diferencial é realizado com vegetações, trom-
bos e mixoma. As vegetações são usualmente associadas com 
destruição dos folhetos valvares e desenvolvimento de insufi-
ciência, enquanto os fibroelastomas não necessariamente têm 
impacto funcional na valva, pois, tipicamente, localizam-se 
longe das bordas livre dos folhetos1.

A avaliação com a TCMD é raramente indicada, 
geralmente surgem como achado ocasional apresentando-se 
como um nódulo valvar de baixa atenuação3.

Fibroma
Tumor primariamente da infância, sendo o segundo 

mais frequente nesse grupo. São tumores sólidos que se 
originam no miocárdio e podem crescer em direção à cavidade, 
obliterando-a1. Fibromas cardíacos têm uma rara associação 
com síndromes poliposas, como polipose adenomatosa familiar 
e síndrome de Gardner. Nesses casos, o local mais comum de 
origem são os átrios4.

Na RM apresenta-se com sinal iso ou hipointenso em 
T1 e hipointenso em T2, com realce tardio negativo ou com o 
centro hipointenso e a superfície isointensa1.

Na TCMD, o fibroma se apresenta como uma massa 
circunscrita, de atenuação semelhante aos tecidos moles 
com alguns focos de calcificação, mais frequentemente vista 
em septo interventricular ou em parede livre do ventrículo 
esquerdo3.

Rabdomioma
É o tumor cardíaco benigno mais comum na vida fetal, 

infância e adolescência, mas pode ser visto raramente em 
adultos jovens. Estão associados à esclerose tuberosa em mais 
de 50% dos casos e podem apresentar regressão espontânea. 
Apresentam origem intramiocárdica, acometendo ambos os 
ventrículos, com protusão cavitária em 50% dos casos e em 90% 
das vezes são múltiplos1. Apresentam-se na RM isointensos ou 
discretamente hiperintensos em T1 e hiperintensos em T2, sem 
presença de realce tardio1.

Hemangioma
São tumores benignos vasculares que podem afetar um 

grupo variado de pacientes e são responsáveis aproximadamente 
por 5% a 10% dos tumores benignos cardíacos. Podem ocorrer 
em qualquer câmara, embora usualmente sejam observados nos 
ventrículos. Histologicamente, podem ser de natureza capilar, 

cavernosa ou arteriovenosa e podem se originar no endocárdio, 
miocárdio e epicárdio1,4.

Na RM apresentam sinal de padrão heterogêneo 
isointenso ou hipointenso em imagens ponderadas em T1 
hiperintensas em imagens ponderadas em T2 (algumas vezes 
com áreas de baixo sinal entremeadas às de sinal hiperintenso). 
Um padrão de realce hiperintenso heterogêneo é relatado após 
administração de contraste1. Os hemangiomas cavernosos têm 
um fluxo muito lento e podem não apresentar realce tardio 
significativo4.

Na TCMD, os hemangiomas aparecem como massas 
expansíveis, bem definidas, dentro do miocárdio ou pericárdio 
e podem conter calcificações; o realce geralmente ávido e 
prolongado3.

TUmORES mALIGNOS PRImáRIOS

Angiossarcoma
É o tumor cardíaco primário mais comum da idade adulta 

(37% dos casos), com pico de incidência na quarta década e pre-
dominância no sexo masculino3. Acomete mais frequentemente 
o átrio direito e são massas grandes, infiltrativas, grosseiras, 
hemorrágicas e com áreas de necrose (padrão heterogêneo). Sua 
apresentação é tardia, sendo diagnosticada quando já ocorre-
ram metástases particularmente para o pulmão. Pode ocorrer 
envolvimento do pericárdio quando é observada a ruptura 
dos planos gordurosos, espessamento pericárdico, nódulos e 
derrame hemorrágico1.

Nas imagens de cine - RM, serão lesões predominan-
temente hiperintensas em relação ao miocárdio, com áreas de 
alto e baixo sinal dentro da massa correspondente a hemorragia 
e necrose respectivamente. O tumor também apresenta uma 
aparência heterogênea nas imagens ponderadas em T1 com 
áreas de sinal intermediário, baixo e alto, refletindo a presença 
de tecido tumoral, necrose e de metemoglobina. Nas sequências 
ponderadas em T2, apresentam sinal heterogêneo, mas predomi-
nantemente hiperintenso. Um padrão heterogêneo característico 
foi descrito após a administração do contraste com um marcado 
realce na superfície com aparência semelhante a raio de sol1.

Sarcoma Indiferenciado
É o segundo tumor maligno primário mais frequente, 

com prevalência entre 24% a 37,5% e predominância na idade 
adulta, manifestando-se entre a quarta e quinta décadas. Em 
pelo menos 80% dos casos tem origem no átrio esquerdo e 
pode envolver as valvas cardíacas. Descrições de imagens de 
RM são escassas, mas, em geral, apresenta-se como uma massa 
irregular de sinal isointenso infiltrando o miocárdio1.

Rabdomiossarcoma
É a neoplasia maligna primaria mais comum na infância. 

Existem dois tipos histológicos: o embrional, que pode ocorrer 
em crianças e adultos, e o tipo pleomórfico, que é muito menos 
comum e ocorre somente em adultos. Podem ser múltiplos, 



99Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 23 — Nº 1 — Jan-Fev-Mar — 2013

 Uellendahl M et al./Tumores cardíacos - papel da tomografia computadorizada e da ressonância magnética
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(1):94-100

originar-se em qualquer uma das câmaras cardíacas e, dentre 
os sarcomas, são os que mais acometem as valvas1.

Na RM, apresenta-se isointenso nas imagens ponderadas 
em T1 e hiperintenso nas ponderadas em T2. O realce 
tardio geralmente é homogêneo, embora possa ter padrão 
discretamente hipointenso em região central devido a áreas de 
necrose dentro do tumor1.

Na TCMD, eles usualmente aparecem como massa 
grande infiltrativa que pode conter áreas de necrose. Quando 
o pericárdio é envolvido, usualmente tem uma aparência 
nodular. Esse achado contrasta com o acometimento pericárdico 
observado nos angiossarcomas, que usualmente produzem 
espessamento em camadas1.

Linfoma
O envolvimento cardíaco do Linfoma não-Hodgkin 

disseminado é muito mais comum que o primário. Linfoma 
cardíaco primário é muito raro e ocorre somente em adultos. 
Histologicamente são do tipo não-Hodgkin. No diagnóstico, 
envolvem somente o coração e pericárdio. Essa variedade ocorre 
mais frequentemente em pacientes imunocomprometidos e na 
sexta década de vida. Pode acometer várias câmaras cardíacas, 
mas geralmente se origina no lado direito do coração, mais 
frequentemente no átrio direito. O acometimento do pericárdio 
é comum, pode ainda ocorrer a invasão de artérias coronárias e 
infarto do miocárdio4,8.

Nas imagens da RM, a lesões aparecem pouco delineadas, 
heterogêneas com sinal iso ou hipointenso nas imagens pon-
deradas em T1 e sinal isointenso a hiperintenso nas imagens 
ponderadas em T2. O realce tardio é heterogêneo e as imagens 
de inversão-recuperação do pericárdio demonstrarão um sinal 
de alta intensidade patológico no fluido pericárdico que indica 
efusão maligna8. As sequências de realce tardio após quimio-
terapia podem mostrar extensa área de fibrose do miocárdio do 
ventrículo direito. Os pacientes com essa desordem devem ser 
monitorizados, uma vez que fibrose extensa pode agir como 
substrato arritmogênico4.

A TCMD demonstra lesões de baixa atenuação com 
realce com contraste heterogêneo usualmente associado com 
efusão pericárdica8.

LESõES mImETIzANDO TUmORES

Algumas estruturas anatômicas normais (crista terminalis 
proeminente) e algumas lesões não neoplásicas (trombos intra-
cavitários) podem mimetizar verdadeiras lesões neoplásicas.

Trombos
Os trombos são as lesões que mais mimetizam as 

neoplasias cardíacas. São mais provavelmente encontrados na 
região átrio esquerdo, comumente na presença de fibrilação 
atrial ou em ventrículos esquerdos com disfunção sistólica 
importante1.

Na RM, a intensidade do sinal varia dependendo do 

tempo de formação do trombo. Aqueles de formação recente 
são hiperintensos tanto nas imagens ponderadas em T1 quanto 
nas ponderadas em T2 com realce tardio negativo. Os trombos 
subagudos são hiperintensos em T1 e hipointensos em T2, 
enquanto que os crônicos são hipointensos em T1 e T2, podendo 
ter realce tardio presente na superfície1.

Na TCMD, o trombo aparece como uma massa de 
baixa atenuação, bem circunscrita que usualmente não realça. 
Raramente, pode ocorrer realce periférico devido à presença 
de pseudocápsula fibrosa. Trombos crônicos podem conter 
ocasionalmente calcificações3.

Cisto pericárdico
Os cistos pericárdicos são de origem congênita e, 

usualmente, encontrados no ângulo costofrênico direito, 
embora possam ocorrer em qualquer local do mediastino. São 
estruturas uniloculadas, não septadas, com conteúdo aquoso1.

Na RM, usualmente demonstram sinal semelhante aos 
fluidos aquosos e não apresentam realce tardio. Ocasionalmente, 
podem conter conteúdo proteico e, então, pode apresentar sinal 
hiperintenso tanto em T1 quanto em T21. A TCMD apresenta-se 
como uma massa homogênea com atenuação semelhante à água 
e sem realce tardio3.

Cisto Broncogênico
Apresentam origem congênita, sendo tipicamente lo-

calizados na região da carina, revestidos por epitélio secretor 
respiratório com conteúdo constituído de uma mistura de 
água e muco protéico. Na RM, demonstram intensidade de 
sinal heterogênea em imagens ponderadas em T1 (dependente 
das características do fluido) e sinal homogêneo hiperintenso 
em T21.

Outros achados
Estruturas cardíacas normais podem assemelhar-se a 

tumores. A válvula de Eustáquio, a rede de Chiari e a crista 
terminalis no átrio direito; a banda moderadora no ventrículo 
direito; assim como trabéculas ventriculares proeminentes, au-
mento das trabeculações do apêndice atrial esquerdo, hipertrofia 
dos músculos papilares no lado esquerdo do coração podem 
mimetizar tumores1. As estruturas anatômicas devem ser levadas 
em consideração quanto da investigação de massas cardíacas e 
o diagnóstico provável de acordo inicialmente com a frequência 
de acometimento de cada câmara (Tabela 3).

CONCLUSÃO

Embora os tumores cardíacos sejam relativamente raros, 
os tumores malignos têm prognóstico bastante reservado e os 
benignos, morbidade elevada. O uso da RM e da TCMD pode 
auxiliar na detecção precoce, direcionando os locais de biópsia 
adequados, na oportunidade cirúrgica dos tumores benignos e 
na decisão terapêutica, intervencionista ou quimioterápica nos 
tumores malignos.
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Tabela 3. Causas prováveis de massas cardíacas de 
acordo com a área acometida*.

Camara cardíaca Causas prováveis 

Átrio esquerdo Mixoma

Trombo

Lipoma septal

Ventrículo esquerdo Trombo

Músculo papilar

Rabdomioma

Metástase

Fibroma

Átrio direito Trombo

Mixoma

Hipernefroma

Valva de Eustáquio

Rede de Chiari

Angiossarcoma

Ventrículo direito Trombo

Rabdomioma

Depósito secundário

Angiossarcoma
* Adaptado de Sparrow et al.1.
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A diversidade de apresentações anatômicas das cardiopatias 
congênitas torna imperativa a avaliação morfológica precisa, 
que é um dado fundamental para definir a melhor opção de 
manejo, bem como a melhor tática de abordagem para cada 
caso individualmente. A Doppler-ecocardiografia muitas 
vezes atende todas as necessidades diagnósticas, mas, por 
vezes, é imperativo que se obtenha informações a partir de 
método de imagem seccional, ou seja, pela tomografia e 
ressonância magnética. Ambas as técnicas possibilitam a 
análise pormenorizada, a reconstrução em diferentes planos 
e a reconstrução tridimensional e podem ser utilizadas para 
o estudo destas entidades. A ressonância tem a vantagem de 
dispensar o uso de radiação ionizante e permitir a avaliação 
funcional precisa. Já a tomografia permite fazer exames com 
maior rapidez e apresenta resolução espacial superior. Estas 
duas tecnologias têm grande utilidade no estudo das alterações 
congênitas da aorta e nas cardiopatias complexas, particu-
larmente se há envolvimento de vasos pulmonares, situação 
na qual a tomografia apresenta resultados superiores. Estes 
exames também apresentam grande utilidade no acompanha-
mento pós-operatório após a correção de diferentes entidades, 
com destaque para o seguimento tardio da cirurgia de Jatene 
e no seguimento pós-intervenção percutânea. Finalmente, 
deve ser lembrado que no caso de avaliações pós-implante 
de stent, o uso da tomografia é o que se impõe, uma vez que 
a ressonância sofre de muitos artefatos devido à presença das 
estruturas metálicas.
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There is great diversity in the anatomical features of patients 
with congenital heart disease and the precise morphological 
evaluation is fundamental for the proper patient management. 
Doppler-echocardiography often furnishes optimal data, but in 
many instances there is need to perfect the imaging evaluation, 
a goal achieved by magnetic resonance imaging and computed 
tomography. Both allow for optimal multiplane and tridi-
mensional reconstruction. Cardiac magnetic resonance does 
not use any type of ionizing radiation and warrants optimal 
functional evaluation. Computed tomography, on the other 
hand, requires patient exposition to X rays and also the use 
of iodine contrast media, but has excelent spatial resolution 
and is acquired in very short times. Among different clinical 
conditions that benefit from this approach we underscore aortic 
abnormalities, specially aortic coarctation and pulmonary 
arteries abnormalities. Complex congenital heart disease, 
particularly envolving pulmonary vascular abnormalities 
also represent conditions that are optimally evaluated by 
magnetic resonance and computed tomography. Likewise 
these are excellent techniques for the follow-up after surgical 
and interventional procedures, such as Jatene procedure and 
stent implantation, a condition which is properly analyzed by 
computed tomography.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(1):101-7
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RESONANCE AND COmPUTED TOmOGRAPhy IN CONGENITAL hEART 
DISEASE

Descriptors: congenital, heart defects, magnetic resonance 
imaging, tomography, x-ray computed.

Descritores: cardiopatias congênitas, ressonância magnética, 
tomografia computadorizada por raios x.
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O diagnóstico e o tratamento adequado das cardiopatias 
congênitas tem por base a caracterização precisa dos 
defeitos anatômicos que possam comprometer os 

pacientes avaliados. A Doppler-ecocardiografia é o exame 
mais habitualmente utilizado para o estudo destes casos e 
sua contribuição é, inequivocamente, relevante neste sentido, 
sendo, muitas vezes, o único exame necessário e suficiente para 
permitir o manejo correto de vários casos1-5.

Por outro lado, não é infrequente que existam variações 
anatômicas, em especial envolvendo vasos pulmonares e 
sistêmicos, para os quais a avaliação ecocardiográfica pode 
não ser suficiente. Nestas circunstâncias, faz-se necessária 
a complementação da análise morfológica e os dois exames 
mais habitualmente utilizados são a ressonância magnética e 
a tomografia computadorizada6-8.

Estas duas formas de propedêutica armada mostram 
alguns pontos em comum, dentre as quais destacam-se 
a possibilidade de fazer reconstruções em diferentes 
planos e também tridimensionais, que muitas vezes são 
fundamentais para se explorar de forma adequada todo o 
sistema cardiocirculatório. Elas também possuem distinções 
que os fazem mais úteis em algumas circunstâncias.

O objetivo deste artigo é o rever as principais indicações 
de cada um destes exames e discutir suas vantagens e 
desvantagens.

CARDIOPATIAS CONGÊNITAS ACIANOGÊNICAS

Tanto a ressonância como a tomografia permitem 
confirmar o diagnóstico e estabelecer as características e a 
gravidade das anomalias congênitas mais frequentes. Contudo, 
graças à qualidade crescente das imagens ecocardiográficas, 
a realização de qualquer um destes exames permite avaliar 
pacientes com comunicação interatrial, comunicação interven-
tricular, valva aórtica bicúspide ou estenose pulmonar.

Já o contrário ocorre quando há envolvimento de 
anomalias vasculares. Tanto as alterações venosas, tais como 
as drenagens anômalas das veias pulmonares, como as arteriais, 
como a coarctação da aorta, são plenamente avaliadas por estes 
métodos de imagem2,5-12.

No que se refere à coarctação da aorta, tanto a ressonância 
como a tomografia permitem identificar e graduar o defeito, 
avaliar a anatomia do vaso à montante e à jusante do local da 
estenose e, assim, planejar todo o tratamento (Figura 1). A es-
colha do método deve levar em consideração as necessidades 
especiais de cada caso. A tomografia apresenta maior resolução 
espacial, em geral acima de 15 pares de linha por milímetro, e 
tem maior apelo quando a definição de pormenores da anatomia 
é fundamental. Por outro lado, quando o exame adicional exige a 
análise precisa de aspectos funcionais, a ressonância é a primeira 
opção. Outros aspectos práticos devem ser levados em conside-
ração e serão discutidos ao final deste artigo, mas a ressonância 
faculta a determinação dos diferentes aspectos da anatomia dos 
grandes vasos, estabelece a função ventricular e até mesmo 
permite estimar aspectos quantitativos do fluxo arterial e venoso. 

Técnicas já disponíveis comercialmente facultam a definição da 
direção, da intensidade e determinam se há ou não gradiente de 
pressão. Esta modalidade torna possível realizar uma avaliação 
e extensa de diferentes cardiopatias, dentre elas as anomalias 
congênitas da aorta2,5-12.

Figura 1. A ressonância magnética permite a avaliação anatômica 
completa de pacientes com coarctação da aorta, sem o uso de radiação 
ionizante, nem de contraste iodado, empregando, sim, campos 
magnéticos e contraste paramagnético (A e B). Técnicas mais recentes 
têm possibilitado a avaliação funcional destes defeitos. Já a tomografia 
requer radiação ionizante e raios X, mas fornece imagens de elevada 
resolução espacial.

A tomografia, por sua vez, não apresenta, no momento, 
os mesmos recursos funcionais, mas tem a seu favor a maior 
rapidez e a melhor definição do parênquima e da circulação 
pulmonar. Em virtude disto, muitas vezes este exame é solici-
tado quando há necessidade de se realizar exames em períodos 
curtos e também com excelente reprodução dos pulmões.

Outra situação na qual, com frequência, a tomografia e 
a ressonância podem fornecer todas as informações desejadas é 
no caso das anomalias congênitas das artérias coronárias. Nesta 
aplicação em particular, mesmo considerando-se os recentes 
avanços tecnológicos da ressonância, a primeira escolha ainda 
é a utilização da tomografia. A maior resolução deste exame, 
associada à possibilidade de adquirir imagens acopladas ao 
eletrocardiograma, tem fornecido resultados de excelência 
(Figura 2)16-20.

Figura 2. A tomografia possibilita a avalição não invasiva das artérias 
coronárias, inclusive revelando alterações congênitas, tal como ocorre 
neste caso em que a artéria coronária esquerda mostra origem no seio 
coronário direito e trajeto entre a aorta e o átrio esquerdo, condição 
revelada pelo exame tomográfico.
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Mais recentemente, as imagens satisfatórias obtidas com 
estes exames têm feito deles importantes aliados do tratamento 
intervencionista, em especial quando a aorta está envolvida. 
O mesmo ocorre para o seguimento após o procedimento ter 
sido realizado, mas aqui é importante lembrar que no caso de 
implante de stents a primeira escolha é a realização de tomo-
grafia computadorizada. A ressonância pode ser feita nestas 
situações, mas sua utilidade é limitada, devido à presença de 
arterfatos provocados pela interação do magneto com o metal da 
endoprótese e isto impede a adequada visualização do segmento 
abordado. A tomografia, por sua vez, não sofre o mesmo tipo 
de interferência e faculta a inspeção exata do segmento tratado, 
bem como das extremidades proximal e distal dos stents, locais 
onde podem existir linhas de dissecção após o tratamento. O 
mesmo exame propiciará a determinação de extravasamento de 
sangue para o território perivascular, bem como a mensuração 
da luz intradispositivo, fator fundamental na determinação 
dos resultados tardios destes procedimentos (Figura 3)10,15,21,22.

Casos de truncus arteriosus podem ser plenamente avaliados por 
estes métodos, tanto em relação à localização, quanto no tocante 
à extensão e aos defeitos associados. Devido à maior velocidade 
de obtenção de imagens, a tomografia pode também revelar 
com maiores particularidades a condição e o aspecto das valvas 
sigmóideas, bem como a condição das artérias coronárias1,6-8.

Uma das vantagens potenciais da ressonância magnética 
é a de realizar uma avaliação precisa da função ventricular e 
da condição do miocárdio, até mesmo revelando a presença de 
fibrose, por meio da técnica do realce tardio. Isto tem feito deste 
exame um importante aliado quando se deseja elucidar dúvidas 
em relação à condição da contratilidade ventricular direita e/ou 
esquerda. Este papel tem sido relevante nos casos de algumas 
cardiopatias complexas, tais como a tetralogia de Fallot. Muitas 
vezes, a decisão quanto à melhor opção terapêutica e melhor 
tática de tratamento depende do potencial de resposta funcional 
do ventrículo, o que por vezes não é totalmente esclarecido pela 
ecocardiografia1,6-8.

Da mesma forma, candidatos à correção anatômica pela 
técnica de Jatene, no caso de portadores de transposição das 
grandes artérias, podem requerer este tipo de informação1,6-8.

A tomografia também permite adequada quantificação 
da massa e dos volumes ventriculares, mas seu uso tem sido 
mais restrito, habitualmente reservado para situações onde há 
informações contraditórias vindas da ecocardiografia, seja de 
diferentes exames entre si ou destes com a avaliação clínica do 
paciente1,6-8.

A tomografia, por outro lado, tem demonstrado resultados 
muito favoráveis ao se pesquisar as condições dos vasos pulmo-
nares, em especial quando há anomalias nas quais as variações de 
trajeto e de drenagem que são difíceis de serem previstas. Esta é 
uma condição que pode ser observada em casos de atresia tricús-
pide quando o conhecimento desta anatomia é fundamental para 
o adequado planejamento do tratamento cirúrgico (Figura 4)1,6-8.

Experiência prévia de nosso grupo, com a participação, 
naquele momento, de Ishikawa, mostrou que a tomografia iden-
tificava vasos pulmonares em cerca de 30% a mais do que os 
demais exames invasivos ou não.

A ressonância, por sua vez, pode ser importante noutro 
tipo de situação. Em decorrência dos benefícios combinados de 
avaliação precisa da função de ambos os ventrículos e também da 
possibilidade de se realizar a análise quantitativa do fluxo arterial, 
este exame tem tido sua indicação crescente no acompanhamento 
pós-operatório de procedimentos paliativos ou definitivos de 
diferentes cardiopatias. O seguimento de pacientes submetidos à 
cirurgia de Fontan, por exemplo, foi feito adequadamente em 14 
pacientes submetidos a este procedimento no grupo do Instituto 
Dante Pazzanese e, em dois casos, identificou anormalidades de 
fluxo que não haviam sido detectadas por outras metodologias.

Em 22 casos de pós-operatório tardio de cirurgia de 
Jatene, foram identificadas estenoses significativas nos ramos 
pulmonares de quatro casos, tendo dois deles sido mantidos 
em tratamento clínico, pois a ressonância não revelou impacto 
hemodinâmico das obstruções (Figura 5).

Figura 3. A tomografia computadorizada é método de eleição para 
o acompanhamento pós-intervenção, pois ela faculta a análise dos 
segmentos nativos e também a avaliação do interior do segmento 
tratado, a despeito da presença das hastes metálicas.

CARDIOPATIAS CONGÊNITAS COmPLExAS E CIANOGÊNICAS

Quanto maior a complexidade da cardiopatia e, em 
particular, quanto maior a possibilidade de haver defeitos não 
totalmente explorados que possam comprometer a circulação 
pulmonar, maior a utilidade dos exames de imagem seccional. 



104 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 23 — Nº 1 — Jan-Fev-Mar — 2013

 Pinto IMF et al./Ressonância e tomografia computadorizada nas cardiopatias congênitas
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(1):101-7

O mesmo pode-se aplicar aos casos de pós-operatório de 
operação de Glenn, situação na qual a ressonância pode demons-
trar a presença e a gravidade de obstruções, bem como estudar 
os aspectos anatômicos e funcionais das artérias pulmonares. 
Por outro lado, sempre que houver implante de endopróteses, 
mesmo que para tratar estenoses identificadas pela ressonância, 
o acompanhamento tardio destes procedimentos deve ter como 
exame de escolha a tomografia, pelas características citadas 
anteriormente.

CARACTERíSTICAS TéCNICAS DA RESSONâNCIA E DA 
TOmOGRAFIA

Ambos os exames de imagem seccional permitem a 
ampla exploração dos diferentes órgãos do sistema circulatório. 
A ressonância destaca-se por ser um exame que utiliza para 
a realização das imagens poderosos campos magnéticos que 
interagem com o corpo humano. A maior vantagem decorrente 
disto é o fato de que os registros são obtidos sem a utilização 
de nenhum tipo de radiação ionizante e não há relatos de que 
o campo magnético, nas intensidades utilizadas na prática 
clínica, tenha qualquer tipo de efeito deletério sobre os tecidos 
humanos1,5,10,18,23,24-26.

Por outro lado, a realização deste exame é, até o 
momento, mais demorada do que a tomografia e, quando 
envolve crianças pequenas, recém-natos e lactentes, quase 
sempre é feita sob sedação profunda ou anestesia, o que carrega 
consigo algum potencial de complicações.

Muitas vezes, seja para realizar imagens angiográficas 
ou para avaliar a presença de fibrose, utiliza-se meio de 
contraste. Este não é baseado em iodo, mas sim em outro metal 
listado na tabela periódica, o gadolínio. Este material interfere 
com o campo magnético utilizado para a obtenção das imagens 
e permite a fácil visualização do local onde se encontra presente. 
Isto é desejável no caso dos vasos, por facultar a realização de 
angiografia não invasivas, mas tem a vantagem adicional de 
poder identificar a existência de fibrose1,5,10,18,23-26.

Poucos minutos após sua injeção, este contraste deve ser 
eliminado dos tecidos pelos quais transitou, mas diante da pre-
sença de lesões da membrana celular ou da existência de fibrose, 
há retenção anormal deste meio, indicando a presença de 
anormalidades (processo inflamatório, necrótico ou fibrótico). 
A ressonância é muito sensível para revelar esta anormalidade 
e esta aplicação tem utilidade comprovada em diferentes car-
diopatias, permitindo que se encontre dano miocárdico mesmo 
quando há contratilidade global preservada1,5,10,18,23-26.

Deve ser lembrado que a ressonância tem como 
contraindicações gerais a realização de exames em portadores 
de clips metálicos cerebrais (habitualmente implantados para 
o tratamento de aneurismas), próteses cocleares e da maioria 
dos sistemas de marca-passo, cardioversores e desfibrila-
dores implantáveis, bem como dos eletrodos endocárdicos 
utilizados com estes sistemas. Recentemente, alguns fabri-
cantes têm procurado produzir sistemas compatíveis com a 

Figura 4. Tomografia de paciente com atresia pulmonar na qual a 
tomografia permitiu a identificação de circulação colateral que nutre 
a circulação pulmonar (seta), informação que foi fundamental para o 
planejamento terapêutico correto fosse adotado.

Figura 5. Pós-operatório tardio de cirurgia de Jatene avaliada por meio 
de tomografia na qual se pode observar os locais das anastomoses da 
artéria pulmonar, da artéria pulmonar direita e da artéria pulmonar 
esquerda (setas). A análise por ressonância demonstrou que mesmo 
existindo imagem compatível com estenose, não havia alteração 
funcional e o paciente foi mantido em tratamento clínico, evoluindo 
satisfatoriamente.
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ressonância e introduzido tais componentes no mercado. É 
necessário cuidado, porém, antes de submeter os portadores 
de algum destes dispositivos à ressonância e certificar-se de 
que eles são compatíveis. Da mesma forma, diante da dúvida 
a respeito de outros instrumentos metálicos que possam estar 
presentes nos pacientes (próteses de quadril ou joelho, por 
exemplo), podem-se consultar páginas disponíveis na internet 
e verificar as tabelas de segurança. Como regra geral, no caso 
de stents de aorta, costuma-se aguardar cerca de seis semanas 
antes de submeter o paciente à ressonância. Próteses valvares 
com fabricação posterior a 1980 não costumam apresentar 
problemas à ressonância, mas as orientações do fabricante 
devem ser consultadas para certificar-se da segurança da 
realização do exame1,5,10,18,23-26.

Finalmente, no que se refere ao gadolínio, há relatos 
de que ele pode causar uma doença rara, mas de alta taxa de 
letalidade, conhecida como Fibrose Nefrogênica Sistêmica. 
Esta anomalia foi descrita apenas em portadores de grave 
disfunção renal (clearance de creatinina < 30 ml/min/1,73 m2) 
e seu uso deve ser evitado neste grupo de pacientes. Em 
decorrência desta entidade, tem-se preconizado a cuidadosa 
avaliação relacionada ao risco de haver insuficiência renal antes 
de se realizar a injeção de meio de contraste paramagnético 
(contraste para ressonância magnética)1,5,10,18,23-28.

Já a tomografia é feita a partir da interação de raios X 
com o corpo humano, muitas vezes necessitando da injeção 
de meios de contraste iodado para a adequada realização das 
imagens. Não há relato de doenças semelhantes à fibrose 
nefrogênica para o contraste iodado, mas são conhecidas as 
possibilidades de haver piora da função renal ou até mesmo 
insuficiência renal e de existirem reações alérgicas com seu uso. 
Por outro lado, o aperfeiçoamento dos meios de contraste e a 

melhor seleção dos pacientes têm feito com que a taxa de inci-
dência destas complicações tenha sido muito reduzida1,5,10,18,23-26.

Outro aspecto a ser lembrado em relação à tomografia 
é o potencial efeito deletério inerente às radiações ionizantes. 
Muito tem sido debatido a respeito da possibilidade de haver 
desenvolvimento de câncer após a exposição à radiação e 
ainda não se atingiu consenso sobre o tema. De qualquer 
forma, deve-se sempre procurar utilizar a menor dose de 
radiação possível, em especial em pacientes mais jovens, 
cujos tecidos são mais sensíveis aos efeitos dos raios X. Isto 
pode ser conseguido com a limitação da kilovoltagem e da 
potência da corrente administrada ao tubo gerador de raios 
X (habitualmente menor que 80 kV no caso de crianças) e 
restringindo a área a ser imageada, bem como procurando-se 
evitar ao máximo repetições desnecessárias. Assim como 
ocorre em outras áreas da medicina, a indicação e realização 
de tomografia em crianças deve levar em conta o benefício e 
os potenciais riscos dos diferentes procedimentos1,5,10,18,23-26,29,31.

A possibilidade de avaliação funcional e do fluxo fazem 
com que a ressonância seja sempre considerada quando da 
necessidade da realização de estudos funcionais. Mas a possibi-
lidade de melhor analisar territórios tratados com endopróteses 
e a qualidade superior para o estudo das artérias pulmonares e 
seus ramos, bem como o parênquima pulmonar, fazem da to-
mografia a primeira opção em um grande número de situações.

A Tabela 1 traz uma comparação entre as principais 
características da ressonância e da tomografia, que pode 
auxiliar na escolha do método para as diferentes situações 
clínicas. A Tabela 2 mostra as indicações de ressonância nas 
cardiopatias congênitas, a partir da diretriz atualmente vigente 
pela Sociedade Brasileira de Cardiologia1.

(Des) Conforto Tempo Anatomia Função Miocárdio Angiografia

Ressonância ++ + ++++ +++++ +++++ ++++

Tomografia ++++ +++++ +++++ +++ +++ +++++*

Tabela 1. Comparação entre algumas características relativas ao uso clínico da tomografia computadorizada e da 
ressonância magnética.

* Angiografia coronária.

Tabela 2. Indicações de RMC nas Cardiopatias Congênitas.
Indicação Classe

Indicações gerais

1. Seguimento de cardiopatias congênitas do adulto I

Indicações específicas

1. Avaliação de shunt sistêmico.pulmonar (Qp/Qs) I

2. Anomalias de situs víscero-atrial

Anomalias de situs com cardiopatias congênitas complexas I
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Continuação Tabela 2.

Anomalias isoladas de situs IIa

3. Anomalia atrial e do retorno venoso

Retorno venoso pulmonar anômalo especialmente em anomalias complexas e cor triatriatum I

Retorno venoso sistêmico anômalo I

Obstrução de retorno venoso pulmonar ou sistêmico após reparo intra-atrial ou correção de retorno venoso 
pulmonar anômalo

I

Comunicação inter-atrial isolada (secundum e primum) III

4. Anomalias das valvas átrio-ventriculares

Anomalia de Ebstein IIb

Anomalias anatômicas das valvas mitral e tricúspide III

Anomalias valvares funcionais III

Defeito do septo atrio-ventricular isolado III

5. Anomalias dos ventrículos

Comunicação interventricular associada com anomalias complexas I

Comunicação interventricular supra-cristal I

Avaliação da função ventricular, massa e volumes direito e esquerdo I

Aneurismas e divertículos ventriculares I

Comunicação interventricular isolada III

6. Anomalias das valvas semilunares

Estenose aórtica supra-valvar I

Regurgitação pulmonar I

Estenose pulmonar supra-valvar IIa

Estenose valvar aórtica isolada III

Estenose aórtica sub-valvar III

Valva aórtica bicúspide III

Displasia e estenose valvar pulmonar isolada III

7. Anomalias das artérias 

Avaliação pós-operatória de shunts I

Aneurismas do seio de Valsalva I

Coarctação da aorta I

Anéis vasculares I

Janela aorto-pulmonar I

Origem anômala de coronárias em adultos e crianças maiores I

Atresia pulmonar I

Estenose pulmonar proximal I

Colaterias sistêmico-pulmonares I

Má-posição dos grandes vasos IIa

Canal arterial persistente III
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VOCÊ ACHA QUE É POSSÍVEL JOGAR GOLFE COM ESSA BOLA?

CLARO QUE NÃO! SEM O EQUIPAMENTO CORRETO, VOCÊ 
NÃO CONSEGUE FAZER QUASE NADA, INCLUSIVE COMBATER O COLESTEROL.

BREVE LANÇAMENTO DA LIBBS.




