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"As quatro coisas que não voltam para trás: A pedra
atirada, a palavra dita, a ocasião perdida e

o tempo passado." (Autor desconhecido)

Só é útil o conhecimento que nos torna melhores.
Sócrates

Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que
 planejando, vivendo que esperando porque, embora quem

quase
 morre esteja vivo, quem quase vive já morreu.

Luíz Fernando Veríssimo
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RESUMO

Avaliação do  Remodelamento Reverso do Átrio Esquerdo após Ablaçã o da
Fibrilação Atrial.

Fundamentos : A fibrilação atrial (FA) é a arritmia cardíaca mais comum na prática
clínica. Durante seu curso clinico ocorre remodelamento mecânico com dilatação
progressiva do átrio esquerdo (AE).  A ablação com RF tem sido indicada em pacientes
(pts) refratários ao tratamento clinico e o remodelamento reverso tem sido observado no
seguimento.

Objetivos:  Avaliar a ocorrência de remodelamento reverso no AE em pts submetidos à
ablação de FA e correlacionar com a recorrência precoce de FA.

Métodos:  De fevereiro de 2005 a novembro de 2006 foram avaliados 41 pts sendo 35
homens, submetidos à ablação de FA por radiofreqüência (RF). O exame de angio-
ressonância (ARM) foi realizado pré-procedimento, 30dias e 90 dias após o mesmo pelo
aparelho Philips Gyroscam 1.0(Intera) e as imagens editadas no workstation Ph
Easyvision. O volume do AE foi calculado a partir da mensuração dos diâmetros antero-
posterior, transverso e crânio-caudal. A recorrência foi avaliada através de registros da
arritmia em eletrocardiograma, Holter e monitor de eventos, associado ou não a
presença de sintomas.

Resultados:  A idade média dos pts foi de 59,4 ± 9,3 anos.  A população foi dividida em
dois grupos: FA paroxística (21 pts) e FA persistente (20pts).  Quando analisado a
medida de volume do AE no grupo de FA paroxística a variação foi de 67,7±23 a
62,3±11 com p=0,13. Na FA persistente a variação encontrada foi de 97,7± 30,2 a
81,6±28,3 com p=0,009.  Trinta e dois pts não apresentaram recorrência da FA em 90
dias e nestes o volume do AE variou de 83,6 a 68,8 com p=0,018. Naqueles que
tiveram recorrência, 9 pts ( 22,5%  ) a variação foi de 80,4 a 86,6 com p=0,73.

Conclusão: Os pts com FA persistente apresentaram remodelamento reverso evidente
do AE ao final de 90 dias. Esta modificação foi maior nos pacientes que evoluíram sem
recorrência de taquiarritmias atriais. Assim, o remodelamento reverso pode ser um sinal
de evolução favorável após a ablação de FA.
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ABSTRACT

Assesment of Left Atrial Reverse Remodeling After A trial Fibrillation Ablation.     

Introduction : Atrial fibrillation is the most common sustained arrhythmia in clinical
practice. During the course take place a mechanical remodelling causing left atrial
dilatation. Recently, catheter ablation has emerged as effective therapy for atrial
fibrillation (AF) refractory to medical therapy and reverse remodeling has been observed.

Objective: To evaluate left atrial reverse remodeling after ablation AF and compare with
early recurrence.

Methods: From February, 2005 to November 2006 we follow 41 patients, 35 were male,
submitted to AF ablation. The magnetic resonance angiography was accomplished
before, 30 and 90 days after the procedure by the Philips Gyroscam machine 1.0(Intera)
and the pictures edited at the workstation Ph Easyvision. The dimension (volume) left
atrial (LA) was calculated based at the measurement anterior, transverse and skull-
stream. Recurrence was available by arrhythmia recorded in ekg, Holter and Recorder
events, associated or not to symptoms.

Results : Patients had a mean age of 59, 4 ± 9, 3 years. The population was divided into
the following two groups: paroxysmal (21 patients) and persistent (20 patients). The left
atrial volume in paroxysmal group decreased from 67, 7 ± 23 to 62, 3 ±11 (p>0,005). In
persistent group the left atrial volume increased from 97, 7 ±30, 2 to 81, 6 ± 28, 3
(p>0,005).  LA dimension in the 32 patients who remained in sinus rhythm decreased
from 83, 6 to 68, 8 (p=0,018). In patients with recurrences of AF - 9 pts (22, 5%) - we
observed a LA increase from 80, 4 to 86, 6 (p>0,005).

Conclusion: Patients with AF persistent showed up left atrial reverse remodeling
evident at the end of 90 days. This modification was more evident in patients who
developed without atrial arrhythmia recurrence. Then, reverse remodeling may be a sign
of favourable evolution after atrial fibrillation ablation.
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CAPITULO I
                     INTRODUÇÃO
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I - INTRODUÇÃO:

Dados históricos indicam que a importância clínica da fibrilação atrial

já era conhecida pelos médicos da antiguidade:

               “Quando o pulso é irregular e trêmulo e os batimento s ocorrem em

intervalos, então o impulso da vida falha; quando o  pulso é escasso (menos

do que débil, mas ainda perceptível, fino como uma linha de seda), então o

impulso da vida é pequeno”.  Huang Ti Nei Su Wen (médico e imperador chinês-

1696 AC) na obra The Yellow Emperor`s Classic of Internal Medicine1.

Desde o início da civilização, o pulso arterial atrai estudiosos quanto

a seu comportamento.  Desde descrições tão antigas quanto a de Nothnagel H.

em 1876, que a chamou de “delirium cordis” ou de seu primeiro registro

eletrocardiográfico por Einthoven em 1906 2, a fibrilação atrial tem estimulado a

procura pelo entendimento de seu mecanismo fisiopatológico e por um tratamento

que possa melhor controlar ou até curar os pacientes portadores desta arritmia.

Mais recentemente, Haissaguerre e col 3 demonstraram que a FA

paroxística é frequentemente induzida por focos ectópicos muito ativos com

origem no interior das veias pulmonares. Jalife e col 4 realizaram mapeamento

óptico de alta resolução em modelos experimentais de FA persistente e sugeriram

a presença de rotores estáveis na parede atrial como mecanismo importante para

sustentação da FA.  Por outro lado, a participação do sistema nervoso autônomo5

parece exercer forte influência na deflagração e manutenção dos episódios de FA.
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O estudo de Framinghan mostrou o impacto da morbidade na FA6 e,

desde então vários estudos seguiram-se buscando demonstrar a melhor opção

terapêutica.

Estudos com fármacos não mostraram superioridade em controle do

ritmo ou da freqüência cardíaca7 8, aliado ao potencial efeito pró-arrítmico. Os

trabalhos de Haisseguerre3 mostrando que focos ectópicos no interior das veias

pulmonares dariam origem a arritmia, e que aqueles depois de eliminados não

mais se conseguiria induzir a FA, levou a nova perspectiva de tratamento.

Baseados nesta teoria, e na cirurgia de Cox-Maze, o tratamento por ablação com

cateter tem mostrado superioridade nos resultados referentes à morbidade,

mortalidade, qualidade de vida e manutenção em ritmo sinusal, quando

comparado ao tratamento farmacológico antiarrítmico9.

 Com o decorrer do tempo em experiência nas técnicas de ablação,

tem sido descritos meios para avaliação de complicações e resultados10.

Sabe-se que alterações iônicas causadas na FA (remodelamento

elétrico) contribuem para a perpetuação da mesma; e que estas mudanças

acarretam alterações estruturais (remodelamento anatômico)11. Com isso, alguns

estudos têm ressaltado o uso de novos métodos de imagem12 para avaliação de

sucesso do procedimento e correlação com prognóstico13.
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I.1 - OBJETIVOS:

Objetivo primário:

� Avaliar a ocorrência de remodelamento reverso no AE em pacientes
submetidos à ablação de FA.

Objetivo secundário:

� Correlacionar remodelamento reverso à recorrência de FA.
� Avaliar se o remodelamento reverso ocorrido em 90 dias correlaciona-se a

recorrência tardia de FA.
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6

II – REVISÃO DA LITERATURA:

II. 1 – HISTÓRICO:

A FA começa a ser conhecida a partir do século XV, como

“palpitações revoltosas” e posteriormente como delirius cordis e pulsus irregularis

perpetus, observando-se associação à doença valvar. Willian Harvey realizando

experiências em animais observou a irregularidade das contrações auriculares

antes da morte, descrevendo “fibrilação das aurículas” em 1628; mas na prática

clínica Robert Adams, em 1827, foi o primeiro a reconhecer a FA como sendo um

sinal de estenose mitral 1.

Em 1819, com a invenção do estetoscópio, Laënnec14 observou

momentos de batimentos cardíacos sem o correspondente pulso radial.

Em 1906, Willian Einthoven publicou o traçado de ECG de “pulsus

irregularis”, em que se observavam complexos QRS normais de modo irregular e

uma “interferência elétrica” não identificada. Em 1908, Hering denominou tais

“interferências” de ondas f, e as interpretou como sendo proveniente dos átrios.

Em 1912, Thomas Lewis registrou o eletrocardiograma de um paciente com FA e

correlacionou às alterações hemodinâmicas criando o termo fibrilação auricular 14.

Várias patologias foram relacionadas à ocorrência da FA, como

processos infiltrativos, inflamatórios ou fibrose. Mas, as doenças valvares como a

estenose mitral era a mais freqüente patologia associada 2. No Brasil, já em 1911,

Carlos Chagas dava a entender que pacientes chagásicos vistos por ele eram

portadores de FA. Posteriormente, Evandro Chagas publicou o primeiro trabalho
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sobre ECG na doença de Chagas mostrando traçados de pacientes com FA

acometidos pela doença14.

Rothberger e Winterberg, em 1915 propuseram que a extrema

aceleração da freqüência de um foco único poderia levar ao seu

desencadeamento, postulando que isto seria resultado da interação entre as

frentes de ondas produzidas por este foco gerador e os períodos refratários

variáveis do tecido atrial2.

Com a mesma hipótese, Garey 2 em 1924 propôs que a FA resultaria

de múltiplos circuitos reentrantes e que ondas de excitação se propagariam pelos

átrios, sendo esta difusão limitada por áreas localizadas de bloqueio. Observou

ainda, que o apêndice atrial é incapaz de permanecer em fibrilação sugerindo a

necessidade de uma massa crítica de miocárdio para a manutenção da arritmia.

Essas observações orientaram posteriormente a cirurgia de labirinto proposta por

Cox. Sua teoria foi confirmada por Moe em 1950 através do uso de modelo

computadorizado de fibrilação atrial, demonstrando múltiplas ondas reentrantes

propagando-se simultaneamente através do átrio.

Posteriormente, Alessie et al15 refinaram o conceito de Moe,

confirmando que múltiplas frentes de onda originavam a atividade atrial irregular

em corações caninos. Demonstraram também que é possível a evolução da

arritmia de um estado paroxístico para persistente, em associação não só a

mecanismos eletrofisiológicos adaptativos, mas também a alterações anatômicas.

Os estudos da FA possibilitaram vários avanços no conhecimento

das arritmias. Em 1962, Lown realizou cardioversão sincronizada para restaurar

ritmo sinusal em pacientes com arritmias. Apesar da evolução terapêutica, tal

método de reversão é mantido até os dias atuais. Com observações do ECG,
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Gouax and Ashman descreveram o fenômeno de Ashman, em que alterações na

refratariedade dos ramos são ocasionadas por alterações na freqüência cardíaca.

Phillips e Levine introduziram o conceito de taquicardiomiopatia observando

pacientes que após início de FA desenvolviam insuficiência cardíaca.

Posteriormente, em 1964, Selzer e Wray descreveram que a síncope induzida

pela quinidina para restauração do ritmo sinusal era ocasionada por torsades de

pointes, em pacientes com coração normal, mas com propensão a QT longo15.

Mais recentemente criaram-se novas perspectivas de tratamento. O

tratamento da FA não farmacológico evoluiu da ablação da junção atrioventricular

com implante de marcapasso, a cirurgia de MAZE e com os estudos de

Haisseguerre 3      à ablação por cateter.

II. 2 - DEFINIÇÃO:

         A FA é uma taquiarritmia supra ventricular caracterizada por

atividade atrial incoordenada com conseqüente deterioração da função mecânica

atrial. No ecg (figura 1) caracteriza-se por ondas oscilatórias rápidas que variam

em amplitude, forma e tempo denominadas ondas f, com freqüência de 350 a

600bpm. A resposta ventricular é irregular e frequentemente rápida (100-160 bpm)

quando a condução átrio-ventricular é intacta.16 Em pacientes com condução por

via anômala, a resposta ventricular pode exceder 300bpm, conforme o período

refratário anterógrado da via, e levar a fibrilação ventricular. Quando a resposta

ventricular é muito rápida ou muito lenta (associada a bloqueio átrio ventricular),

os complexos R-R podem parecer regular.17
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Figura 1 : ECG mostrando FA com resposta ventricular controlada. Observar ondas f e resposta
ventricular irregular.

II. 3 - CLASSIFICAÇÃO:

                     Vários termos foram utilizados para descrever a FA incluindo aguda,

crônica, intermitente, persistente. No entanto, nos últimos anos a necessidade de

uniformizar os termos impôs uma nova classificação temporal. O American

College of Cardiology, American Heart Association e a European Society of

Cardiology estabeleceram a seguinte Classificação:16.

       O primeiro episódio de FA deve ser descrito se sintomático ou

assintomático e, se auto-limitado ou não;

� FA paroxística – FA recorrente (dois ou mais episódios) que termina

espontaneamente dentro do período de sete dias;

� FA persistente – FA sustentada por mais de 07 dias, ou não, mas que

requer intervenção para reversão; seja elétrica ou farmacológica;

� FA permanente – FA mantida, ou por insucesso no modo de reversão, ou

por não tentativa.

        A FA é dita secundária  quando ocorre em situações como IAM,

cirurgia cardíaca, hipertireoidismo, miocardite, pericardite. Nessas situações, o

tratamento da FA restringe-se ao da patologia de base 16.
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O termo “lone FA ” refere-se a indivíduos menores de 60 anos, sem

cardiopatia estrutural ao ecocardiograma, ou patologia de base associada e com

prognóstico favorável 16.

II. 4 - EPIDEMIOLOGIA:

II. 4.1 - Incidência e Prevalência:

 A FA é a arritmia mais comum na prática clinica associada à alta

morbidade e mortalidade18, apresentando-se com incidência e prevalência

progressivamente maiores ao longo dos tempos. Estudos mostram que sua

prevalência dobra a cada década; saltando de 0,5% aos 50-59anos para 9% aos

80-89 anos. Com o avançar da idade há perda gradual das fibras nodais e

aumento do tecido adiposo no nó sino atrial. A diminuição da complacência

ventricular ocorre devido à fibrose miocárdica resultando em dilatação atrial que

predispõe a FA19.  Kistler20 demonstrou que com a idade ocorrem alterações que

predispõem a FA. Verificou um aumento do tempo de recuperação do nó sinusal,

aumento do período refratário atrial, atraso na velocidade de condução na parede

lateral do átrio e crista terminalis, e por mapeamento eletroanatômico mostrou

áreas difusas de baixa voltagem implicadas à presença de fibrose. Estruturas

anatômicas correlacionadas com o desencadeamento da FA também sofrem

alterações com a idade. Observou-se que aumento do diâmetro antero-posterior

do átrio esquerdo e da espessura da parede, assim como dilatação das veias

pulmonares em indivíduos maiores do que 50 anos21.
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          A incidência é descrita como sendo mais freqüente em homens em

todas as faixas etárias. Dados do estudo CARAF demonstram que as mulheres

apresentam FA com idade mais avançada do que o homem e com freqüência

cardíaca mais elevada22.

II. 4.2 - Fatores de Risco Associados:

Condições clínicas correlacionadas com FA são: idade, insuficiência

cardíaca, tabagismo, Diabetes, HAS, sexo masculino, hipertrofia ventricular

esquerda, infarto do miocárdio e doença valvar (principalmente mitral)23.

Pelos dados do estudo de Framingham, insuficiência cardíaca e

doença reumática são os principais preditores para ocorrência de FA. A

Hipertensão arterial (HAS) pela sua alta prevalência, foi o precursor mais comum.

Entre os fatores de risco para doença cardiovascular, a Diabetes Mellitus (DM) foi

um preditor independente aumentando o risco de FA em 1,5 vezes24.

       Outras condições predisponentes incluem o excesso de ingesta

alcoólica, hipertireoidismo e doenças pulmonares. A apnéia do sono também tem

sido relacionada e o uso de pressão positiva contínua diminui a incidência de

FA25.

       O sistema nervoso autonômico tem importante função na gênese da

FA por diminuir o período refratário, aumentar a dispersão da refratariedade atrial

e induzir “gatilhos”26.  Coumel 27 descreveu duas formas de FA a respeito das

influências autonômicas: vagal e adrenérgica. A primeira ocorre mais

frequentemente em homens (4:1), jovens, à noite e após refeições. No coração

normal o tono vagal é dominante no nível dos átrios, explicando a ocorrência
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desta forma de FA em corações normais. A FA induzida por catecolaminas ocorre

durante o dia, em correlação a atividade física ou stress emocional. Pode ocorrer

em corações normais, mas, é mais freqüente vista em presença de cardiopatia

estrutural.

II. 4.3 - FA e AVC:

A FA é um fator de risco independente para ocorrência de acidente

vascular encefálico (AVC) aumentando seu risco de 3-5% 6, e dependendo da

presença de fator de risco associado, a taxa pode exceder 8% ao ano. Quando

em pacientes com FA, os AVC são tipicamente maiores (hemisféricos) e com

maior taxa de mortalidade. 28

A provável causa de AVC na maior parte destes pacientes é

embolização de trombos do apêndice atrial esquerdo. A FA causa uma cardiopatia

atrial e, o atordoamento atrial causa uma miopatia que predispõe a formação de

trombos. 29

O estudo ATRIA (The Anticoagulation and Risk Factors in Atrial

Fibrillation) estudou 13559 adultos com FA e comparou taxas de eventos

tromboembólicos e hemorrágicos por sexo. Concluiu que o sexo feminino é fator

de risco independente para eventos tromboembólicos, sendo a taxa de acidente

hemorrágico similar nos dois sexos. 30

   O estudo SPAF, 31 publicado em 1992, após o acompanhamento

médio de 1,3 anos de 568 pacientes portadores de FA não reumática, revelou que

HAS, ICC de instalação recente e fenômenos tromboembólicos prévios acentuam

o risco de eventos isquêmico-embólicos arteriais. Na mesma população, procurou
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identificar as variáveis ecocardiográficas que também seriam preditores de

eventos, concluindo que disfunção ventricular esquerda ao bidimensional e

tamanho da cavidade atrial esquerda ao M-mode estavam substancialmente

associadas ao risco.

Dados do subestudo de Framingham mostram que para cada 10 mm

de aumento no AE, o risco relativo de AVC ajustado para idade é de 2,2 em

homens e dois em mulheres32.

Assim, parece claro a importância da identificação de fatores de

risco para a formação de risco para a formação de trombos e a indicação de

anticoagulação. O score de CHADS216 é o mais recente validado para a

estimação de risco, e sua pontuação elevada correlaciona-se com a probabilidade

de AVC. Os pacientes são pontuados do seguinte modo: ICC (1 ponto), HAS (1

ponto), idade maior do que 75 anos (1 ponto),diabetes (1 ponto) e embolização

sistêmica ou ataque isquêmico transitório (2 pontos).

O guideline AHA/ACC 16 recomenda :

� Pacientes sem fatores de risco associados utilizem aspirina 81-325mg/dia;

� 01 fator de risco moderado (idade>75anos, HAS, FE<35%,DM) = AAS ou

Warfarina;

� Mais do que um fator de risco moderado, ou 01 fator de risco elevado (AVC

prévio, AIT ou embolização prévia, estenose mitral e prótese valvular) = uso

de Warfarina para INR alvo 2-3.
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II. 4.4 - PREDITORES ECOCARDIOGRAFICOS:

O ecocardiograma transtorácico (ETT) identifica condições que

predispõem pacientes à fibrilação atrial, como cardiopatia estrutural (exemplo:

estenose mitral), avaliação da função ventricular e tamanho do AE. A FA

sustentada pode levar a um aumento progressivo do AE e aumento do seu

volume, o chamado remodelamento atrial, o qual se associa à baixa probabilidade

de sucesso de cardioversão33. A diminuição da velocidade de fluxo (<20 cm/s) no

AE tem sido associada com contraste espontâneo, formação de trombos e

eventos embólicos 16. Enquanto que velocidades >40 cm/s correlacionam-se com

maior probabilidade de ritmo sinusal sustentado em até um ano após cardioversão

33.

O ecocardiograma transtorácico detecta trombos no AE com

sensibilidade de 33 a 60%, mas não é capaz de detectá-los no apêndice

auricular34. Assim, o ecocardiograma transesofágico (ETE) é o método de escolha

para detecção de trombos em apêndice auricular com sensibilidade e

especificidade de 95% e 100%.35.

O atordoamento atrial pode durar por até 04 semanas da reversão

da FA sendo necessário manter por esse período o uso de anticoagulantes.

Estudo de BLACK36 et al, com dados clínicos e ecocardiográficos de 17 pacientes

com FA não valvar, incluindo 04 com FA isolada, mostrou que a embolização pode

ocorrer após cardioversão em pacientes inadequadamente anticoagulados apesar

da exclusão de trombos pelo ETE. Neste estudo, o ETE foi previamente realizado

à cardioversão e mostrou contraste espontâneo em cinco pacientes e não

demonstrou trombos em nenhum deles. Não houve complicação imediata ao
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retorno ao ritmo sinusal, no entanto, 13 pacientes tiveram eventos embólicos

cerebrais e 04 tiveram eventos periféricos entre 2horas e 07 dias após.

As medidas de diâmetro do átrio esquerdo são correlacionadas com

prognóstico de reversão37, e manutenção em ritmo sinusal 38. No entanto, a

medida do volume do átrio esquerdo é superior à medida de diâmetro39. O volume

do AE40, corrigido para a superfície corporal, é um índice da dimensão atrial

esquerda que parece ser melhor indicador do verdadeiro tamanho dessa

cavidade, sendo o valor normal em ambos os sexos, de 21 ml/m2, e considerado

32 ml/m2 o limite superior de normalidade. Laurens e cols 41 mostraram que

comparativamente a RNM e a TC, o eco TT subestima o tamanho do AE. A

avaliação da contratilidade do AE se torna possível com a reversão a ritmo

sinusal, pois na presença da arritmia a velocidade transmitral é diminuída. Esta

pode permanecer diminuída dependendo do tempo de FA e do grau do déficit

contrátil no AE que se mantém após a cardioversão33.

II. 4.5 - MORTALIDADE:

A taxa de mortalidade em pacientes com FA é o dobro do que em

pacientes em ritmo sinusal, e aumenta conforme correlação com outras patologias

16, como mostra análise do estudo de Framingham6. No entanto, a mortalidade

não é alterada pela escolha de controle de ritmo ou de freqüência cardíaca como

demonstra o estudo AFFIRM 42.

O estudo V-HeFT (Veterans Administration Heart Failure Trials)

incluiu pacientes em classe funcional II ou III NYHA e, não mostrou maior

mortalidade entre os pacientes com FA43, em contraposição ao estudo SOLVD
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(Studies of Left Ventricular Disfunction) no qual foi demonstrada taxa de

mortalidade superior nos pacientes com FA em relação aqueles em ritmo

sinusal (34% X 23%) 16.

FA e ICC tendem a coexistir não só por terem fatores de risco

em comum, mas, porque uma predispõe a outra. A combinação das duas tem

um pior prognóstico do que quando analisadas em separado, como mostra

dados do estudo Framingham44.

O estudo Copenhagen Stroke estudou a influência da FA em

pacientes admitidos com AVC. Dos 1197 pacientes incluídos, 18%

apresentavam FA. Esta foi associada com 70% aumento da mortalidade, 40%

de diminuição da possibilidade de alta hospitalar e 20% aumento do tempo de

internação45.

II. 5 - QUALIDADE DE VIDA E FA:

“Qualidade de vida relacionada à saúde” é um modo de comparar

bem estar geral em indivíduos saudáveis e suas limitações por diferentes

patologias 46. Atualmente há uma crescente conscientização que a FA não é uma

condição benigna devido a suas implicações prognosticas.

Há vários questionários disponíveis para avaliação – SF 36, QLI

(quality of life index-cardiac version), QLMI (quality of life after myocardial acute

infarct), SeiQol (schedule for the evaluation of individual quality of life). No entanto,

os estudos mais recentes têm sido uniformizados de acordo com o “Medical

Outcomes Study Short Form Health Survey” – SF-36 47  o qual comparativamente

à outros trabalhos mostrou ser o mais sensível 48. Alguns trabalhos associam o



17

questionário à presença de sintomas. Mesmo assim os resultados na literatura são

conflitantes.

Um subestudo do AFFIRM comparou qualidade de vida entre grupos

de tratamento com controle de ritmo e de freqüência cardíaca. O resultado foi

similar em ambos os grupos 49.

O estudo RACE (Rate Control Versus Eletrical Cardioversion) com

follow-up de 2,3 anos concluiu que a FA diminui a qualidade de vida quando

comparada a indivíduos saudáveis. Porem a estratégia de tratamento não afeta

qualidade de vida 50.

Ashley 51 estudou 58 pacientes com FA e ICC com fração de ejeção

menor do que 45% e em classe funcional II NYHA submetidos à ablação por

cateter com follow-up de até 12 meses e concluiu que a manutenção do ritmo

sinusal sem o uso de AA, melhorou a função ventricular, capacidade de exercício

e qualidade de vida.

II. 6 - ASPECTOS CLÍNICOS :

A apresentação clínica é variável podendo cursar de assintomática a

deteriorização hemodinâmica 52. As conseqüências hemodinâmicas da FA incluem

a perda da contração mecânica atrial, extremos de freqüência cardíaca e

irregularidades do ciclo, levando a uma redução no enchimento diastólico e no

débito cardíaco 25.   Isso ocasiona sintomas em 79% dos pacientes; como

palpitação (50%), dor no peito e cansaço (25%), pré sincope e sincope (25%).
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Dados do CARAF (Canadian Registry of Atrial Fibrillation) mostram que 21% dos

pacientes podem ser assintomáticos 53.

Page et al54 demonstraram que a FA assintomática ocorre 12 vezes

mais freqüentemente do que a recorrência sintomática em pacientes com FA

conhecida sem uso de antiarrítmico. O uso de drogas AA pode tornar a FA menos

sintomática por diminuir a freqüência cardíaca durante a arritmia ou encurtar os

surtos da mesma 55.

 A primeira apresentação da FA assintomática pode ser catastrófica,

como o AVC segundo dados do estudo de Framingham 56, ou cardiomiopatia

secundária ao aumento crônico da freqüência cardíaca 57.

Dados do CARAF mostram a probabilidade de progressão para FA

crônica em um ano de 8,6%, e uma lenta e constante progressão para 24,7% em

cinco anos. Idade, insuficiência mitral ou aórtica, aumento do átrio esquerdo e

cardiomiopatia foram fatores independentes associados à progressão58.

II. 7 – GENÉTICA:

          

  A FA em 10-20% dos casos não apresenta um fator desencadeante

sendo denominada de idiopática 16. Em 1997, Brugada et al59 lançaram as bases

para a identificação de um locus gênico (10q22-24) da forma familiar da doença,

que possui um padrão de herança autossômica dominante nas famílias

estudadas. Após este, vários estudos avaliaram a prevalência da história familiar

na história da FA. Dados de 2243 participantes do estudo de Framingham
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mostraram maior probabilidade de desenvolvimento de FA quando a história

familiar era positiva em ao menos um membro 60. Outro estudo com 5269

pacientes, mostrou que o risco em desenvolver FA era cinco vezes maior em

familiares de primeiro grau do que na população geral, quando o diagnóstico era

feito em indivíduos menores do que 60 anos61.

Os canais de potássio (fig.2) são determinantes importantes na fase

de repolarização do potencial de ação. A maior parte das mutações genéticas que

ocorrem na FA familiar é devido a defeitos nos canais de potássio que causam o

encurtamento do potencial de ação promovendo reentrada62. A maior parte da

herança genética da FA familiar é autossômica dominante, no entanto, foi descrito

uma alteração no lócus do cromossoma 5p13 que cursa com traço autossômico

recessivo causando FA em neonatos. Os familiares heterozigotos foram

caracterizados como apresentando alteração de onda P no ECG63.

Mutações genéticas que ocorrem nos genes que codificam a

conexina90 (GJA5), causam atraso na condução e favorecem a reentrada.

Também alterações na metalloproteinase 2,  interleucina 10 e na codificação da

enzima conversora do angiotensina, implicados no papel do remodelamento

atrial62. Assim como mutações nos genes LMNA que codificam a lâmina protéica

do núcleo celular. Esta alteração tem sido correlacionada com cardiopatia dilatada

e alterações no sistema de condução, havendo um aumento da prevalência de FA

com o avançar da idade64.

A maior parte dos genes associados com formas familiares de FA

apresenta associação com fenótipo ventricular; justificando formas familiares de

FA que cursam com QT curto64.
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As alterações nos canais de sódio, responsáveis pela fase de

despolarização rápida do potencial de ação, podem levar a apresentação

combinada de FA à síndrome de Brugada ou cardiopatia dilatada62. Darbar65

documentou variantes do SCN5A em pacientes com FA com ou sem cardiopatia

estrutural se apresentando tanto como paroxística como permanente.

Formas familiares da “lone” FA têm sido descritas como herança

autossômica dominante e com evidências de não ser benigna como esperado.

Esses pacientes com o avançar da idade ou associação com HAS apresentam

maiores risco de complicações embólicas em relação à população geral66.

Com o advento de novas descobertas genéticas a FA passa a ser

uma doença multifatorial, com diferentes graus de penetrância genética que

podem ser influenciados ou não por alterações do meio64.

               Figura 2 – Esquema do potencial de ação das células atriais com canais iônicos e os
genes implicados na fibrilação atrial.
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II. 8 - FISIOPATOLOGIA:

Sabe-se que para o início da FA é necessário um “gatilho” e que

para sua manutenção haja um substrato. As primeiras teorias para explicar a

fisiopatologia da FA foram descritas em 1960 e mantidas até meados de 1980.

Estas hipóteses foram descritas por Moe e colaboradores e posteriormente

confirmadas. De acordo com estes, a FA resultaria de múltiplas frentes de onda

que ocorriam simultaneamente nos átrios e se colidiam. O número das frentes de

onda dependia do período refratário e da velocidade de condução no átrio. Isso

levaria a uma alteração iônica e posteriormente mecânica perpetuando o

processo67. No entanto, o “gatilho” permaneceu não identificado por muito tempo.

Em 1998, Haissaguerre e cols publicou que a musculatura das veias

pulmonares tinha continuidade com a musculatura do átrio e, que seriam a fonte

de “gatilho” para a FA e, estes quando interrompidos por aplicações de

radiofreqüência levariam a interrupção da FA 2. A musculatura das veias é

anisotrópica predispondo a reentrada. Atualmente são conhecidos outros focos

não pulmonares como desencadeadores de FA, incluindo a parede posterior do

átrio esquerdo, a veia cava superior, a crista terminallis e o seio coronário 68.

Coumel já havia proposto dois mecanismos para a FA: simpático e

parassimpático, mostrando a influência do sistema nervoso autonômico na FA 27.

Bettoni estudou 77 pacientes com FA paroxística com Holter 24hs e, observou que

a FA depende do tônus autonômico inicialmente adrenérgica seguindo-se do

predomínio vagal 69. Outros estudos posteriormente demonstraram que aplicações

de radiofreqüência nos plexos gânglionares, localizados ao redor das veias
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pulmonares, ocasionando denervação autonômica reduzem a recorrência de FA

70,71.

II. 8.1 - Remodelamento atrial:

Uma vez iniciada, a FA pode persistir ou não dependendo da

presença de fatores perpetuadores. A evolução natural72 da FA é caracterizada

por uma série de eventos elétricos e microestruturais das células miocárdicas

atriais que transformam progressivamente a atividade atrial coordenada em

desorganizada. Estas modificações diminuem a possibilidade de manutenção do

ritmo sinusal ao longo do tempo. Este mecanismo fisiopatológico em resposta a

FA denominou-se remodelamento. São conhecidas duas formas de

remodelamento que ocorrem interligadas: Remodelamento iônico que causa

alteração nas propriedades elétricas da célula e o mecânico ocasionado por

alterações estruturais.

II. 8.1.A - Remodelamento elétrico:

Wijffels e cols11 demonstraram o conceito de que “FA gera FA”.

Observaram que a estimulação atrial rápida intermitente induz um encurtamento

do período refratário e aumento da dispersão da repolarização promovendo maior

facilidade para a persistência da FA. Com um modelo experimental, fixou ao

epicárdio de 20 cabras múltiplos eletrodos pelos quais estimulava o átrio com

elevada freqüência, mantendo artificialmente uma FA com elevada resposta
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ventricular. Isso resultou em um progressivo aumento na duração da FA que se

tornou sustentado após 7 ± 4,8 dias. Durante as primeiras 24 h de FA observou-se

um aumento da indutibilidade da FA por um único estímulo e encurtamento do

período refratário. Com retorno a ritmo sinusal, as mudanças eletrofisiológicas

observadas foram reversíveis em 01 semana.

Dos mecanismos iônicos envolvidos, o mais importante é a alteração

nos canais lentos de cálcio. A duração do potencial de ação é determinada pelo

equilíbrio iônico entre as correntes responsáveis pela despolarização (cálcio) e

repolarização (potássio). Na FA, o aumento de cálcio intracelular leva a um

mecanismo de proteção celular. Com isso, ocorre a diminuição da corrente de

cálcio (L-ca) e da duração do potencial de ação67. Outras alterações iônicas

parecem contribuir para a perpetuação da arritmia. Modificações nas correntes

retificadoras de potássio - Ik1- e nas correntes dependentes de acetilcolina,

responsáveis pela repolarização celular, contribuem para o encurtamento do

potencial de ação, e com o encurtamento do período refratário a célula fica pronta

para ser ativada precocemte 73.  A acetilcolina liberada ativa os Ikach causando

hiperpolarização da membrana e encurtando a duração do potencial de ação.

Depois de prolongados períodos de arritmia sustentada observou-se diminuição

nas correntes de sódio (Ina), contribuindo para diminuição na velocidade de

condução74.  A este mecanismo perpetuador da FA denominamos remodelamento

elétrico.

Atualmente métodos de mapeamento eletro anatômico demonstram

regiões de redução de voltagem associada a doença miocárdica. Assim, áreas de
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baixa voltagem ou ao redor delas são conhecidas como preditoras de recorrência

de FA75.

Esta observação de taquicardia induzindo remodelamento elétrico e

criando substrato para FA persistente reafirma o conceito de “FA gera FA”11.

Franz e cols 76 foram os primeiros a demonstrar o remodelamento elétrico em

átrios humanos. A duração do potencial de ação era mais curta em pacientes com

FA/flutter atrial do que no grupo controle.

O remodelamento elétrico é reversível em até 01 semana após a

reversão a ritmo sinusal, não explicando a recorrência de FA após este período.

No entanto, a disfunção atrial contrátil chamada “stunning”, e observada após a

reversão da FA tem duração variável77 e sem correlação com o método de

reversão78. Estudos clínicos com uso de verapamil diminuindo a disfunção

contrátil parecem indicar que a sobrecarga de cálcio seja o mecanismo

envolvido79, 80. As mudanças eletrofisiológicas ocasionam alterações na estrutura

e função dos miócitos atriais, uma vez que a contração muscular é dependente de

cálcio.

II. 8.1.B - Remodelamento mecânico:

Morillo 81 e cols demonstraram alterações em miócitos atriais de

cães com FA, sendo a mais proeminente o aumento no tamanho da célula atrial

associado com miólise e acúmulo de glicogêncio perinuclear. É descrito que há

alteração de colágeno em átrio de pacientes com FA levando a um aumento de

fibrose separando os miócitos e aumentando a probabilidade de bloqueio de
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condução intra-atrial levando a mais circuitos reentrantes 82. Com a dilatação atrial

e encurtamento do período refratário levando a um remodelamento elétrico e

mecânico há maior facilidade a reentrada, perpetuando a FA mesmo na ausência

dos fatores perpetuadores. Assim, remodelamentos elétricos e estruturais criam

juntos substratos para a FA, e por quanto mais tempo persiste, mais difícil é a

reversão, caracterizando o tempo como um fator perpetuador 83.

 No entanto, o mecanismo exato de remodelamento estrutural ainda

não é bem definido assim como o mecanismo reverso depois de mantido o ritmo

sinusal estável. As matrix metalloproteinases (MMP), são enzimas proteolíticas

que regulam o turnover da matriz extracelular, junto com inibidores teciduais da

metalloproteinases (TIMP). Em átrios fibrilatórios, as MMP encontram-se

aumentadas ocasionando um desequilíbrio e remodelamento da matriz

extracelular84. Assim como alterações nas conexinas, proteínas responsáveis pela

comunicação intercelular, levam a uma dispersão na velocidade de condução

favorecendo à micro reentradas que perpetuam a FA85. No entanto, a velocidade

de propagação entre as células só é afetada quando há redução na concentração

de conexinas maior do que 40%86. Os trabalhos que mostram diminuição nos

níveis de conexinas associada à distribuição heterogênea das mesmas, criando

áreas de condução não linear são concordantes quanto ao remodelamento celular

serem coadjuvantes no mecanismo de remodelamento elétrico atrial86.

Além das alterações celulares, modificações neurohormonais parecem

estar envolvidas tanto na origem como no desenvolvimento da fibrose que serve

como perpetuador para a FA. A distensão atrial aumenta a liberação de BNP, cuja

associação com altos níveis séricos prediz a ocorrência de FA em pós-operatório

de toracotomia 87. A angiotensina II age por meio de ligação a dois receptors – 1 e
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2 – que possuem funções antagônicas74. O receptor da angiotensina tipo I

estimula a formação de fibroblastos por meio do aumento da secreção de

aldosterona promovendo hipertrofia celular, apoptose e fibrose 88; além de

aumentar a liberação do fator de crescimento beta 1 (TGF-B1). Este atua como

um mediador primário dos efeitos da angiotensinaII estimulando a produção de

colágeno. Terapias coadjuvantes em atuar no remodelamento parecem contribuir

para diminuir recorrência em pacientes com FA. Artigo de revisão em estudos de

metanálise com IECA mostrou ser este efetivo em diminuir a recorrência de FA

principalmente em pacientes com disfunção ventricular 89. O uso de IECA previne

a fibrose promovida pela angiotensina, a diminuição do período refratário atrial e

diminui a pressão no átrio esquerdo em pacientes com disfunção diastólica 90.

Outros mediadores como o fator de crescimento derivado das plaquetas e

o fator de crescimento do tecido conectivo têm sido estudados. O fator de

crescimento derivado das plaquetas estimula a proliferação, migração e

diferenciação das células mesenquimais, mas seu papel na formação da fibrose

não foi elucidado74.

Mediadores inflamatórios como a PCR, interleucina e fator de necrose

tumoral aparecem elevados em pacientes com FA91. No entanto, seu papel em

relação ao remodelamento ainda não foi estabelecido. O stress oxidativo e a

inflamação são fatores sabidamente envolvidos no processo precoce de

remodelamento elétrico e estrutural. Estudos com biópsia em átrios com FA

mostram alta prevalência de infiltrado inflamatório e fibrose92. O uso de estatinas

independente de sua ação em diminuir os níveis de lipídeos, reduz os marcadores

inflamatórios e melhoram a função endotelial93. O uso de estatinas em pacientes

com FA ainda tem seu benefício controverso. A dosagem de Proteína C reativa
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(PCR) quando elevada é um indicador em pacientes que não tiveram sucesso na

conversão à ritmo sinusal94. Chekakie95 estudou 177 pacientes submetidos à

ablação com isolamento antral das veias pulmonares e não encontrou correlação

entre recorrência e o uso de estatina. A dosagem de PCR não foi utilizada como

critério de seleção. Por outro lado, Amar96 descreveu que o uso de estatina em

pacientes no pré-operatório de cirurgia torácica diminuía significativamente a

incidência de FA independente dos níveis de PCR e interleucina 6 (IL¨-6). Ensaios

clínicos97 com uso de estatina mostraram que seu uso diminui a incidência de

recorrência de FA, no entanto estudos clínicos randomizados são necessários

para estabelecer seu real benefício.

II. 9 - BASES ANATÔMICAS:

II. 9.1 - ÁTRIO ESQUERDO:

O átrio esquerdo consiste no septo, apêndice e nas veias

pulmonares. As paredes são compostas de fibras musculares distribuídas em

diversas camadas que se sobrepõem. São divididas em superior, posterior, lateral,

septal e anterior.  A parede superior é mais espessa do que a anterior, localizada

atrás da aorta, e a posterior é mais fina (aproximadamente 3 mm) e fica em

contato com esôfago98. Este tem seu contato com átrio esquerdo com curso

variável estando na maior parte das vezes mais próximo a veia pulmonar

localizada à esquerda; e separado por uma fina camada de coxim 99. Seu

conhecimento anatômico tem relevância no tratamento por radiofreqüência, uma



28

vez que aplicações na parede posterior podem levar a temida complicação da

fístula átrio-esofágica 100,101.  O apêndice auricular tem forma tubular e possui

lobulações em seu interior o que facilita a formação de trombos 102.

 Fig.3  - Corte de tomografia computadorizada mostrando relação entre esôfago, AE e veias pulmonares.
LA - átrio esquerdo, AO - aorta, Eso- esôfago, LS – veia pulmonar superior esquerda, LI - veia pulmonar
inferior esquerda.
Fonte: Chest  2005; 128; 2581-2587 pg 2585.

O septo inter-atrial em sua face atrial esquerda é delimitado

basicamente pelo “flap” da valva do forame oval, sendo por isso a única estrutura

septal verdadeira que pode ser perfurada sem riscos. Já o componente vestibular

compreende a área circunferencial em torno da valva mitral (VM) cuja porção

posterior se sobrepõe à parede do seio coronário. Os diâmetros conhecidos do

átrio-esquerdo são: transverso (distância mínima de uma linha que se estende

entre os orifícios das VP à esquerda e à direita), longitudinal (medida entre o

dome do AE ao ponto médio entre as quatro VP ao nível da VM) e antero-posterior

103.

Vários métodos de imagem têm relevância clínica na avaliação de

função e medida de diâmetro e volume atrial. O ETT é capaz de aferir os
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diâmetros e volume. ETE detecta trombos no apêndice auricular com uma

sensibilidade e especificidade de 93 a 100% 104. Além de poder calcular a

velocidade de esvaziamento que se correlacionam com maior capacidade de

formação de trombos (velocidade< 20 cm/s) e de predizer sucesso após

cardioversão (velocidade>40 cm/s)105. A RNM 106 calcula o volume do AE com

maior precisão por ter visão tridimensional, além de fornecer informações sobre a

anatomia das veias pulmonares.

II. 9.2 - VEIAS PULMONARES:

As veias pulmonares se formam na quarta semana de gestação antes da

divisão dos átrios. Na maior parte da população visualizam-se quatro veias: duas

superiores e duas inferiores com óstios independentes, podendo ocorrer variações

em 38% da população como descrito no trabalho de Kato e cols 107. A segunda

variante mais comum encontrada é a de tronco único à esquerda.

As veias inferiores localizam-se logo abaixo dos seus respectivos

brônquios dirigem-se para trás e para baixo. O tronco da veia pulmonar inferior

direito projeta-se horizontalmente e a veia pulmonar superior direito corre para trás

da veia cava superior ou átrio direito. As superiores localizam-se anterior as

artérias pulmonares, dirigem-se para cima e para frente; e a esquerda tem posição

superior à da direita 98,108.  A veia pulmonar superior esquerda tem seu óstio

separado do apêndice auricular por uma fina cobertura do endocárdio e é próximo

ao anel mitral e a aorta.
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Fig.4 – Reconstrução de ARNM de AE e VP. Linhas tracejadas mostram os óstios das veias pulmonares.
Observar óstio comum à esquerda.
LSPV-veia pulmonar superior esquerda/ LIPV-veia pulmonar inferior esquerda
RSPV-veia pulmonar superior direita/ RIPV-veia pulmonar inferior direita.
Fonte: Anatomy of the left atrium and pulmonary veins.

Natham e Eliakim mostraram em estudo por autópsia que as fibras

musculares do átrio se continuam nas veias pulmonares. A disposição das fibras

nas veias é perpendicular ao fluxo de sangue e dispostas de modo irregular e não

uniforme sendo mais espessa na parte superior do átrio entre as veias superiores

109. Não existe, porém, contato direto entre os miócitos, situados na adventícia, e

as fibras de tecido muscular liso da camada média das VP já que estão separadas

por tecido fibro-adiposo como observou Becker.

 Cheung demonstrou atividade espontânea das veias pulmonares

quando desconectadas do átrio de porcos 110. As células localizadas nas porções

proximais das veias têm potencial de ação similar ao das células do átrio. Já as

demais possuem potencias de ação de diferentes morfologias podendo ocasionar

reentrada 111. A presença de patologias associadas que cursam com fibrose

propiciam a reentrada e servem como fatores desencadeantes112. Trabalho
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realizado com peças de pacientes com e sem FA, mostrou que nos primeiros,

havia maior quantidade de hipertrofia e fibrose 113. Teoricamente, os pacientes

com FA teriam veias pulmonares com maior tamanho correlacionando-se com

mais alterações estruturais e facilitando focos arritmogênicos. No entanto, Kato

não encontrou nenhuma alteração significativa entre a anatomia de indivíduos

portadores ou não de FA, com resultados diferentes de outros estudos que

mostram maior diâmetro das veias em pacientes com FA em relação ao grupo

controle 114.

II. 10 - TRATAMENTO:

A reversão da fibrilação atrial à ritmo sinusal pode ser feita por

cardioversão elétrica ou farmacológica, e tem por objetivos melhorar sintomas,

diminuir complicações embólicas e prevenir a miocardiopatia induzida pela

taquicardia.

Devido ao remodelamento atrial, quanto maior o tempo de duração

da FA, menor é a possibilidade de sucesso de reversão. Preditores de recorrência

incluem: duração maior do que 03 meses de FA, ICC, HAS, doença cardíaca

estrutural, idade maior do que 70 anos e aumento do átrio esquerdo18 (maior do

que 6,5cm.)115.
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II. 10.1 - CARDIOVERSÃO ELÉTRICA:

A cardioversão elétrica para FA persistente tem taxa de sucesso de

80-96% e 23% pacientes permanecem em ritmo sinusal por um ano, e 16% por

dois anos 116. É estimado que 5-10% dos casos recorrem dentro de 02 minutos do

choque. Por este motivo alguns trabalhos propuseram o uso de antiarrítmico antes

da cardioversão 117.

Bianconi et al, compararam o uso da propafenona com placebo 48

horas antes da cardioversão, demonstrando maior eficácia em manter o ritmo no

grupo da propafenona.118. Estudo com 100 pacientes randomizados para

cardioversão com e sem tratamento com Ibutilide – antiarrítmico classe III-

mostrou que o uso do mesmo diminui a energia necessária para desfibrilação e

aumentou a eficácia da cardioversão 119. Um outro estudo realizado em Berlim

com 185 pacientes mostrou que o uso da Amiodarona e/ou Verapamil suprime a

recorrência imediata a cardioversão em 50% dos pacientes120. O estudo

VERAPAF randomizou 363 pacientes para receberem amiodarona, fleicainida,

amiodarona mais verapamil ou fleicainida mais verapamil; e concluiu que o

verapamil diminui a recorrência de FA quando associado à antiarrítmico da classe

III121.

A cardioversão elétrica é feita sob efeito de sedação. A

sincronização com a onda R é mandatária a fim de evitar indução de arritmia

ventricular, e a energia do primeiro choque se monofásico é de 200J. Quando

utilizado desfibrilador com onda bifásica pode ser feita com a metade da energia-

100J- com igual resultado 122.
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É indicada como mandatária em pacientes com instabilidade

hemodinâmica - hipotensão com hipoperfusão, dor no peito e falência cardíaca.

Na ausência de instabilidade, os pacientes com FA de duração maior do que

48horas ou por tempo desconhecido devem ser anticoagulados com INR entre 2-

3, por 3-4 semanas antes e após a cardioversão; e submetidos à ETE 52.

II. 10.2 - REVERSÃO FARMACOLÓGICA:

È mais efetiva quando iniciada até o sétimo dia do início da FA. Seu

uso implica em efeitos colaterais diversos e necessidade de internação para início

de tratamento123. Pacientes que não utilizam drogas antiarritmicas (AA) para

manutenção do ritmo apresentam recorrência em um ano de aproximadamente

75%. A escolha do AA deve ser baseada na presença ou não de cardiopatia

estrutural, efeitos colaterais e tolerabilidade 22. Os antiarrítmicos mais utilizados

são os da classe IA, IC e III. As drogas da classe IC - flecainida e propafenona-

não devem ser utilizadas em pacientes com doença isquêmica ou disfunção

ventricular. O estudo “pill in the pocket” mostrou ser a propafenona uma droga

eficaz e segura para reversão em pacientes sem doença cardíaca estrutural124.

Estudo comparando o uso da amiodarona com sotalol demonstra

serem os dois igualmente eficazes na reversão a ritmo sinusal, no entanto a

amiodarona é superior em manter o ritmo sinusal 125.

Estudo randomizado com 214 pacientes com FA recorrente,

comparou a eficácia da amiodarona, propafenona e sotalol na manutenção do

ritmo sinusal e presença de efeitos colaterais. A amiodarona e a propafenona
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mostraram-se superiores ao sotalol em manter ritmo sinusal. Amiodarona

mostrou-se superior a propafenona sendo sua eficácia em longo prazo limitada

por efeitos colaterais126. Cerca de 50% dos indivíduos em uso crônico de

amiodarona desenvolvem distúrbio da glândula tireóide127. Os micros depósitos

corneano são o achado mais comum entre os pacientes em uso da amiodarona

com incidência variando de 70 a 100%. Destes, apenas 10% apresentam

sintomas de alteração da acuidade visual. Seu desaparecimento ocorre entre 3-

20meses após suspensão da droga 128. A fibrose pulmonar é o efeito colateral

mais grave com freqüência em torno de 3%. A pneumonite por hipersensibilidade

ocorre nas primeiras semanas de tratamento e, não tem correlação com a dose

utilizada. A pneumonite intersticial parece ser correlacionada a doses maiores do

que 400mg /dia e ao tempo prolongado de tratamento. Idade avançada e doença

pulmonar prévia parecem ser fatores predisponentes129. Ocorre melhora clínica

com a suspensão da droga associada ou não ao uso de corticóide 130.

Acompanhamento com prova de função respiratória é controverso 130,131. A

descoloração da pele- cinza- associada ao uso da amiodarona ocorre em 2-24%

dos pacientes com o uso da dose maior do que 200mg/dia e terapia prolongada

por mais do que 60 meses 129. A amiodarona possui baixo risco -menor do que 1%

- em causar pro arritmia - torsades de pointes e mostrou ser o mais efetivo

antiarrítmico em um estudo que demonstrou que 65% dos pacientes

permaneceram sem recorrência por 16meses comparados com 37% em uso de

propafenona 132.

A quinidina é uma droga da classe IA com taxa de reversão de FA

em torno de 60%. Ocasiona muitos efeitos colaterais, sendo o mais temido o
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torsades de pointes, com maior incidência de ocorrer no momento da reversão a

ritmo sinusal 133.

Um estudo com 32 pacientes com uso de amiodarona ou digoxina

para FA aguda mostrou serem ambas igualmente eficazes nas primeiras 48 horas

de tratamento. No entanto, em longo prazo a amiodarona é superior em manter

ritmo sinusal e com menos efeitos colaterais134.

O uso da disopiramida na fibrilação atrial vagal é pouco tolerado

devido a efeitos anticolinérgicos da droga que ocasionam para efeito que

diminuem a aderência ao tratamento1.

II. 10.3 - CONTROLE DO RITMO X CONTROLE DA FC:

A estratégia de tratamento da FA deve levar em consideração a

melhora da qualidade de vida com menos efeito colaterais com uso de

medicamentos e evitar complicações maiores. Alguns estudos compararam o

tratamento com controle de ritmo ou freqüência cardíaca.

O AFFIRM (AF Follow up Investigation of Rhythm Management)135 -

estudo randomizado, multicêntrico incluiu 4060 pacientes com idade média de

69,7± 9 anos com alto risco para AVC, acompanhados por uma média de 3,5

anos. Ambos os grupos-controle do ritmo e FC- eram anticoagulados com INR

entre 2 -3, sendo que o grupo de controle do ritmo podia ter a anticoagulação

suspensa se ritmo sinusal era mostrado por no mínimo quatro semanas.O

resultado final mostrou que não há vantagens entre as duas opções terapêuticas



36

quanto a mortalidade. A presença de menos efeito colateral foi demonstrado no

grupo de controle de FC. A presença de AVC, e sangramento maior foram iguais

em ambos os grupos.

PIAF (Pharmacological Intervention in AF)136 incluiu 125 pacientes

com controle de FC com diltiazem e 127 pacientes com controle de ritmo com

amiodarona acompanhados por 01 ano. O desfecho primário foi melhora dos

sintomas, e o secundário manutenção do ritmo sinusal, controle de FC, admissão

hospitalar, efeito colateral relacionado à droga e qualidade de vida. A melhora dos

sintomas não foi significativa nos dois grupos. Os efeitos colaterais foram mais

freqüentes no grupo correlacionado ao controle do ritmo. Houve diferença na

tolerância ao esforço no grupo com controle de FC e, não houve diferença na

qualidade de vida entre os dois grupos.

O STAF (Strategies of Treatment of AF) randomizou 200 pacientes

com seguimento de 19,6 meses e não demonstrou diferença entre morte, AVC,

síncope ou qualidade de vida em ambos os grupos. 137. Ambos os grupos foram

anticoagulados.

O estudo RACE (Rate Control versus Electrical Cardioversion)

acompanhou pacientes por 2,3 anos não mostrando diferença entre a opção

terapêutica quanto à morte, complicações hemorrágicas e tromboembólicas138.

Assim também demonstrou o estudo HOT CAFÉ (How to Treat Chronic Atrial

Fibrillation) com menor incidência de hospitalização no grupo com controle da

freqüência 139.
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II. 10.4 - TRATAMENTO CIRÚRGICO:

A proposta do tratamento curativo para FA é baseada em dois

mecanismos: remoção de fatores desencadeadores que iniciam e perpetuam a

arritmia, e modificação do substrato. Os “gatilhos” mais conhecidos são as veias

pulmonares seguido da veia cava e seio coronário. Esses locais são isolados

quando são criadas as linhas de bloqueio. A modificação do substrato é feita por

lesões transmurais que conectam estruturas anatômicas formando barreiras de

condução140.

Baseado na teoria de bloqueio de múltiplas frentes de onda e

perpetuação na massa atrial, foi descrito em 1987, o procedimento cirúrgico

conhecido como a operação de “Cox-Maze” ou técnica do labirinto. O

procedimento consiste em múltiplas incisões e sutura atriais, com o objetivo de

bloquear os circuitos de macroreentrada141. Esta técnica inicial ocasionava

incompetência cronotrópica e freqüente necessidade de implante de marcapasso,

sendo modificada para Maze II. Este apresentava difícil reprodução técnica, sendo

necessárias readaptações para o “Cox-Maze III”. Neste, são feitas linhas de lesão

que isolam as veias pulmonares, linha da veia pulmonar ao anel mitral incluindo

abordagem ao seio coronário, e linhas no átrio direito, istmo cava tricuspideo e

isolamento da auriculeta,140 este responsável por diminuir a incidência de eventos

tromboembólicos. Este procedimento apresenta índice de sucesso em torno de

98% com mortalidade intra operatória menor que 1 %141. A principal complicação

cirúrgica é sangramento devido a múltiplas incisões feitas no átrio e uma limitação

é o prolongado tempo de circulação extra-corpórea. Apesar dos resultados

mostrarem ser o procedimento eficiente e seguro, é de baixa reprodutibilidade
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sendo descrito por Cox como tendo grau de dificuldade técnica de 9,5 em uma

escala de 10142.  Estes fatos motivaram a busca por tratamentos com menor

complexidade, e menor tempo de by-pass. Kress e cols desenvolveram o

procedimento chamado “Maze parcial” no qual era focado o átrio esquerdo com

isolamento das veias pulmonares e apêndice auricular. O seio coronário não era

abordado. Foi descrito um resultado em seis meses de follow-up com 92% de

sucesso. No entanto, deve-se considerar as limitações de baixo número de

pacientes, follow-up incompleto e não padronização de critérios de sucesso143.

 

Fig 5.  lesões realizadas no procedimento Maze III Fig.6  - Procedimento mini Maze
Fonte: J Thorac Cardiovasc Surg 2003; 126  pg 1697.

A ablação epicárdica por radiofreqüência descrita primeiramente em

2000 permite o tratamento cirúrgico sem o uso de circulação extra-corpórea,

realizada através de videotoracoscopia 141. O posicionamento do cateter ao redor

das veias pulmonares cria lesões transmurais o que leva a preocupação quanto à

profundidade da lesão epicárdica criada. O uso de dispositivos bipolares parece

ser promissor em aperfeiçoar a energia liberada144. Recentemente, o uso de

dispositivo com laser tem sido utilizado para ablação por toracoscopia.
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Mcclelland145 descreveu sucesso de 87% em pacientes com FA

paroxística submetidos a tratamento cirúrgico combinando aplicações de

radiofreqüência epicárdica com isolamento das veias e ablação dos plexos

ganglionares.

A combinação do procedimento cirúrgico ao de ablação por RF

aplicado nas veias pulmonares foi denominada de Maze IV, e tem sido aplicado

com resultados de sucesso descritos em torno de 90%146 sendo semelhante nos

grupos de FA paroxística e persistente em um ano de seguimento, com baixas

taxas de complicação147.

Fig.7  – Procedimentos realizados na cirurgia de Maze IV. Isolamento das VP, confecção de linhas entre as
VP, exclusão da auriculeta e lesões no átrio direito.
Fonte: European Association for Cardio-Thoracic Surgery. (WWW. Ctsnetjournals.org)

O Tratamento cirúrgico da FA mostra-se efetivo e com baixas taxas

de complicação uma vez que a visualização direta das estruturas permite que as

linhas sejam feitas no átrio esquerdo adjacente as veias pulmonares evitando a

estenose das mesmas.
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Dados da Cleveland Clinic, onde 85% dos pacientes submetidos à

cirurgia cardíaca para correção de doença valvular foram submetidos à ablação

cirúrgica de FA, mostram que 84% não apresentaram eventos em 01 ano. A

recorrência da arritmia nos primeiros três meses não é considerada como

insucesso e, neste período deve-se sempre restaurar o ritmo sinusal. 148

A Diretriz de Fibrilação Atrial da Sociedade Brasileira de

Cardiologia149, publicada em 2003, faz as seguintes recomendações para o

tratamento cirúrgico da FA:

� Classe I (definitivamente recomendada): nenhuma;

� Classe IIA (aceitável e segura com boa evidência sobre os benefícios):

pacientes com valvulopatia mitral e FA que têm indicação de correção cirúrgica

da valvulopatia. Nível de evidência B:  dados derivados de um número

limitado de estudos clínicos randomizados, incluindo pequeno número de

pacientes;

� Classe IIB (não existe consenso sobre benefício): pacientes com FA que

necessitam de cirurgia cardíaca por outra causa. Nível de evidência B ;

� Classe IIB: pacientes com FA sintomática refratários ao tratamento clínico ou

ablação por cateter. Nível de evidência B ;

� Classe III (conduta inaceitável podendo ser prejudicial): pacientes com FA

assintomática ou oligossintomática sem indicação de cirurgia cardíaca. Nível

de evidência B .
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II. 10.5 - ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA:

Inicialmente baseada em tentar reproduzir por cateter a técnica

cirúrgica descrita por Cox-Maze, o tratamento por ablação por radiofreqüência

teve novas perspectivas após observação de que focos ectópicos no interior das

veias levariam a indução de FA 2. Desde então foram inicialmente descritas duas

técnicas para ablação: isolamento das veias ou a ablação circunferencial.

Observando que o miocárdio atrial se estende para o óstio das veias

pulmonares, Haissaguerre mostrou que as aplicações de radiofreqüência na

região ostial próximo ao tecido atrial minimiza os riscos de estenose150 e é

suficiente para redução dos potenciais elétricos e isolamento das veias

pulmonares151. Esta técnica mostrou-se eficaz para o tratamento da FA

paroxística152.

A técnica de ablação circunferencial descrita por Pappone e cols

com auxílio do mapeamento eletroanatômico 153 buscou confeccção de linhas ao

redor dos óstios das veias (distando 5 mm dos mesmos) e linhas que

compartimentalizasse o átrio. A não contigüidade das linhas levaria a formação de

“gaps” que serviriam como reentradas para foco de outras arritmias. Assim, as

linhas passaram a ser feitas a 15 mm dos óstios e associou-se a confecção de

linhas posteriores e no istmo mitral154. O mesmo demonstrou que as aplicações no

óstio das veias podem levar a resposta vagal por denervação de plexos

gânglionares ai existentes e, correlacionando-se á diminuição da recorrência70.

Mais recentemente, Nadmanee descreveu que aplicações de

radiofreqüência em zonas de potencial fragmentado, que seriam áreas de

condução lenta, levaram a interrupção da arritmia em 95% dos casos e, destes
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91% permaneceram assintomáticos por 01 ano. Estes potenciais fragmentados

encontravam-se no septo interatrial, veias pulmonares, teto do átrio esquerdo,

anel mitral posterior e no seio coronário155.

Pachon et al demonstraram com auxílio espectral que o miocárdio

auricular tem locais de baixa amplitude e alta freqüência, o qual denominou

“ninhos” de FA. Após ablação destes mostrou sucesso de 88% em seguimento de

11 meses 156.

O consenso da HRS (Heart Rhythm Society)10 2007 refere como

indicação para tratamento por ablação a presença de FA sintomática refratária ou

intolerante à ao menos uma medicação antiarritmicas Classe I ; e pacientes

sintomáticos com falência cardíaca ou baixa fração de ejeção.

A presença de trombos intracavitários contra-indica a ablação por

cateter por risco de AVC, sendo indicado o ETE antes do mesmo. O uso de

anticoagulantes deve ser mantido por 02 meses após o procedimento, devendo

ser mantido após este período conforme o risco de AVC, não sendo recomendado

para pacientes com score CHADS maior ou igual a dois 10,16.

As complicações descritas ocorrem em baixa incidência:

tamponamento (6%), estenose das veias pulmonares (0-38%), fístula átrio-

esofágica (menos que 0,25%) complicações vasculares (0-13%), tromboembólicas

(0-7%)10.
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CAPITULO III
METODOLOGIA
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III. 0 – METODOLOGIA:

III. 1 - CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO ESTUDADA:

Foram incluídos 41 pacientes encaminhados para realização de

estudo eletrofisiológico e ablação por cateter com RF ao Serviço de Arritmia e

Eletrofisiologia da Rede D’Or de Hospitais no período de fevereiro de 2005 a

novembro de 2006.

Critérios de inclusão :

� Presença de FA paroxística (mais de 03 episódios) ou

persistente, documentadas via ECG de superfície ou sistema

Holter, sintomática e de difícil controle farmacológico: quer por

recidiva, apesar do uso adequado de mais de um esquema

antiarrítmico, quer por intolerância medicamentosa.

Critérios de exclusão :

� Presença de imagem sugestiva de trombo no AE e/ou AAE

em ETE realizado imediatamente antes da ablação,

� Contra-indicação a anticoagulação sistêmica,

�  Cardiopatia estrutural com indicação cirúrgica, durante a qual

fosse viável a abordagem da FA;

� Condições sistêmicas ou metabólicas potencialmente

correlacionadas ao desencadeamento e/ou perpetuação da

arritmia (tireotoxicose, uremia, pericardite, anemia,
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intoxicação alcoólica aguda, tromboembolismo pulmonar,

doença pulmonar obstrutiva crônica),

�  Cardiopatia isquêmica não compensada por evidências

clínicas ou por estratificação funcional.

III. 2 - ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO E ABLAÇÃO:

III. 2.1 - PRÉ-PROCEDIMENTO:

Os pacientes mantinham uso de anticoagulante oral com cumarínico

com controle do INR (International Normalizated Ratio) entre 2,5 e 3,5 por ao

menos 04 semanas, sendo suspenso cinco dias antes do procedimento. O INR

era medido quarenta e oito horas antes da ablação e caso seu valor fosse < 1,8

iniciava-se enoxiparina 1 mg/Kg de peso com administração subcutânea a cada

12h sendo a última dose aplicada 16h antes da punção venosa. O uso de

antiarrítmico não era descontinuado.

 Todos os pacientes eram submetidos à ETE no dia do procedimento

com o objetivo de excluir trombos intracavitários.

Para o estudo anatômico do átrio esquerdo e das veias pulmonares

utilizou-se angio-ressonância na qual eram observadas as medidas de volume do

átrio esquerdo (diâmetros crânio-caudal, antero-posterior, latero-lateral) e dos

óstios das VP, bem como número de veias e seu aspecto anatômico. Os exames

foram realizados no aparelho Philips Gyroscam 1.0(INTERA) e as imagens

editadas no Work station PH Easyvision. Para aquisição das imagens de átrio

esquerdo e veias pulmonares, foi feito seqüenciais gradientes eco-ponderada em
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T1 antes e após a administração do Gadolíneo. Seguindo-se à reconstrução

tridimensional pela MIPC (maximum intensity procection)/SSD (shaded surface

display) e navegação virtual (endo 3D). O volume do átrio esquerdo foi calculado

através das medidas dos diâmetros citados em uma fórmula matemática:

diâmetros crânio-caudal X antero-posterior X latero-lateral X constante (0,052).

III. 2.2 - DESCRIÇÃO DA TÉCNICA:

Inicialmente, todos os pacientes, em jejum de 12h, foram submetidos

à sedação profunda por anestesistas com combinação de midazolam e/ou

propofol e/ou fentanil. Os pacientes eram submetidos a controle ventilatório com

posicionamento de tubo oro traqueal e sob monitorização contíua de pressão

arterial não invasiva e oximetria digital Um termômetro esofágico era posicionado

para controle de temperatura esofagiano durante o procedimento.

                      Após anestesia local com xylocaína a 2% da região inguinal

preferencialmente à direita foram realizadas três punções da veia femoral para

instalação de três cateteres-eletrodo multipolares. Um cateter diagnóstico

quadripolar (Johnson Systems) foi posicionado, guiado por fluoroscopia, em seio

coronário.

Através de técnica de punção transeptal, com agulha de

Brockenbraugh, foram posicionadas duas bainhas longas (Preface, Biosense

Webster) no átrio esquerdo pelas quais eram introduzidos cateter decapolar

circular (Lasso, Biosense Webster), para mapeamento dos potenciais

intracavitários e marcação do óstio das VP, e cateter quadripolar para ablação, 7
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ou 8 French, com espaço inter-eletrodo de 2mm e eletrodo distal de 8mm ( IbI

Systems ou J&J).

A cada punção eram administradas 5000 UI de heparina

intravenosa. Após 30 minutos eram coletados 03ml (três) de sangue da bainha

femoral para análise do tempo de coagulação ativado (TCA). O mesmo

procedimento era repetido a cada 30 min com o objetivo de manter o TCA entre

250 e 350. Caso necessário, doses adicionais de heparina eram utilizadas.

Realizava-se, então, venografia seletiva utilizando-se contraste de

baixa osmolaridade e não iônico (Terebrix 5 a 10 ml) injetados manualmente pela

bainha longa. As imagens fluoroscópicas foram obtidas com o equipamento Allura

Phillips (Phillips, Inc) na projeção oblíqua anterior esquerda (30o- 45o) para as VP

esquerdas e em oblíqua anterior direita (30o) para as direitas.

Fig.8 -  Visão fluoroscópica em oblíqua anterior direita do posicionamento dos cateteres
lasso e ablação no antro da veia pulmonar superior esquerda
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Para aquisição e gravação dos sinais eletrocardiográficos de

superfície (doze derivações) e eletrogramas intracavitários bipolares filtrados na

faixa de 40-400 Hz, bem como estimulação intracardíaca, utilizou-se sistema

digital ( Eletrophysiologic Measurement System- EMS System – Netherlands).

Através de gerador (Ab Control MDS, Biotronik) eram aplicados

pulsos de 30s de RF em cada ponto da junção veno-atrial das VP (distância > 5

mm externamente ao Lasso posicionado no óstio da veia), com potência variando

entre 30 e 55 Watts, temperatura controlada entre 50 e 55° Celsius e impedância

máxima de 200 Ohms. Os valores de potência (Watts), temperatura (°C), tempo

de aplicação (segundos) e quantidade de aplicações foram anotados. Foi

considerado como temperatura e potência média a soma de todas as medidas

divididas pela quantidade de aplicações realizadas.

Para diferenciar os potenciais das veias esquerdas dos eletrogramas

da AAE, o isolamento dessas veias foi feito sob estimulação elétrica contínua do

seio coronário distal.

O objetivo primário era o isolamento elétrico das VP, alcançado após

desaparecimento ou dissociação dos potenciais venosos configurando, assim,

eliminação da condução distal ao sítio de ablação (bloqueio de entrada).

Eventualmente isto não foi possível, ou por dificuldade técnica, ou por não serem

atingidos os critérios de desconexão dos potenciais veno-atriais. Neste caso, o

critério assumido como modificação, foi uma redução de 80% dos potenciais em

relação aos parâmetros prévios às aplicações.

Após a desconexão, foram realizados, testes provocativos com a

administração de isoproterenol e adenosina em bolus endovenoso, na tentativa de
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induzir fibrilação atrial e para avaliar a ocorrência de reconexão. Havendo isto,

novas aplicações de radiofreqüência eram feitas, direcionando-se o cateter para o

bipolo que mostrou a recuperação da condução veno-atrial. Outro teste utilizado

foi o da estimulação dentro da veia pulmonar e incapacidade de se capturar o

átrio, mostrando assim a desconexão da veia. Este teste é útil principalmente se

os sinais vindos da auriculeta confundem a observação dos originados nas veias.

A observação, em ritmo sinusal, de dissociação dos potenciais venosos também

foi um critério de sucesso na desconexão.

Secundariamente, buscou-se confeccionar linha, por aposição dos

pontos de aplicações de RF, em todo o perímetro da região peri-ostial (antro) das

quatro VP, promovendo a ablação circunferencial anatômica. A duração da

aplicação em cada um desses pontos era de 30 a 60s até redução do eletrograma

local em 80%.
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Fig. 9  – Traçado do estudo eletrofisiológico mostrando a monitorização simultânea das derivações

periféricas DI, DII, DIII, AVF, V1 e V6 e os eletrogramas intracavitários bipolares registrados pelo cateter lasso,

ablação e seio coronário durante aplicação de RF. Na farpa das setas está indicado o momento do

desaparecimento do potencial da VP superior direita (velocidade do traçado: 100 mm/s).

Ao final, ou a qualquer tempo se houvesse suspeita de redução do

calibre do óstio das veias abordadas, realizavam-se angiografias das VP para

avaliação da permeabilidade das mesmas.

            Em casos de arritmia persistente, foram confeccionadas linhas de

ablação no teto do AE, conectando as veias superiores, no óstio do seio coronário,

no istmo mitral e no perímetro do óstio da veia cava superior com o objetivo de

isolamento elétrico. Quando houve associação comprovada de flutter atrial típico,

seja por apresentação clínica prévia ou desencadeamento durante o

procedimento, realizou-se ablação do istmo cavo-tricuspídeo para obtenção de

bloqueio bidirecional.

III. 2.3 – PÓS ABLAÇÃO:

                      Após procedimento os pacientes permaneceram hospitalizados por

24h em Unidade Cardio - Intensiva. O uso de heparina de baixo peso molecular -

enoxiparina sub-dose (0,5MG/kg/dose) era iniciado 06 horas após o procedimento

e, mantida até que a anticoagulação oral tivesse atingido níveis terapêuticos

adequados. O uso de cumarínico era iniciado no mesmo dia e mantido por 03
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meses, com controle regular da coagulação para manter o INR entre 2,5 e 3,5. O

uso de antiarrítmico era continuado nos 03 meses e retirado posteriormente.

  Eletrocardiograma de 12 derivações foi realizado após o procedimento e

no dia seguinte ao mesmo.

III. 3 - SEGUIMENTO:

 Os pacientes foram reavaliados em ambulatório no décimo quinto

dia pós-procedimento, e a cada 60 dias subseqüentemente. Os pacientes que não

compareceram a revisões ambulatoriais foram contactados por telefone quanto à

presença de sintomas e os exames realizados foram enviados para o serviço.

                       Trinta e noventa dias após, realizarou-se Holter e aos quarenta e

cinco dias monitor de eventos para avaliação de recorrência.

Aos trinta e noventa dias seguintes ao procedimento ou em qualquer

tempo mediante suspeita clínica de estenose de veias pulmonares foi realizado

Angio RNM para avaliação da anatomia do átrio esquerdo e diâmetro das veias.

Foi considerado remodelamento positivo ou reverso qualquer diferença positiva de

volume de átrio esquerdo aferida entre o momento zero (pré-procedimento) e 90

dias, ou seja, diminuição do volume atrial. Do mesmo modo, foi definido como

remodelamento negativo qualquer diferença negativa de volume de átrio esquerdo

aferida entre o momento zero (pré-procedimento) e 90 dias, ou seja, um aumento

no volume aferido.



52

III. 4 - CRITÉRIOS DE RECIDIVA:

As recorrências foram classificadas em: precoces (quando dentro

dos primeiros 90 dias após o procedimento) ou tardias (quando além dos 90 dias

iniciais após a ablação). Adotou-se como critério de recorrência, a presença de

qualquer taquiarritmia sintomática ou não documentada por ECG, Holter ou

monitor de eventos.

III. 5 - VARIÁVEIS ANALISADAS:

          Foram analisadas as seguintes variáveis:

1- Variável pré-ablação: sexo, idade, FA paroxística ou persistente/permanente,

patologias associados, tamanho de átrio esquerdo aferido pela RNM, medicações

previamente utilizadas.

Para valores da normalidade do volume de AE pela RNM foram utilizados os

referidos na literatura41.

2- Variável intra-ablação: potência, temperatura, tempo e quantidade das

aplicações de radiofreqüência, critério de isolamento, e local das aplicações de

RF;

3- Variável pós-ablação: Medidas do volume do AE por RNM aos 30 e 90 dias

após procedimento, tempo para recorrência inferior ou superior a 90 dias.

III. 6 – ANÁLISE ESTATÍSTICA:
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    Os dados quantitativos são descritos como média ± desvio padrão.

Dados categóricos foram analisados utilizando-se o teste exato de Fisher.

              Análise multivariada dos possíveis fatores associados com

remodelamento foi realizada com teste de Mann-Whitney. As comparações das

medidas do AE na FA persistente e paroxística foram exibidas graficamente por

meio do boxplot de Tukey. Estabeleceu-se nível de significância estatística

quando p < 0,05.
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CAPITULO IV
RESULTADOS

IV - RESULTADOS:

IV. 1-Análise geral da população:

Tabela 1  - Características pré ablação da população geral

CARACTERISTICAS PRÉ ABLAÇÃO N %

TOTAL 41

IDADE 59 ± 9

SEXO MASCULINO 35 85%

FA PAROXISTICA 21 51%

FA PERSISTENTE 20 49%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

      Hipertensão arterial 20 48,7%

      Hipotiroidismo 04 9,7%

      Miocardiopatia hipertrófica 02 4,8%

USO DE MEDICAMENTOS:

       Estatina 09 21,9%

       IECA 16 39%

       Amiodarona 16 39%

       Propafenona 09 21,9%

       Sotalol 04 9,7%

       Bloqueador dos canais de cálcio 12 29%

       Beta-bloqueador 09 21,9%

MEDIDAS DE AE:

       AE ECOTT 3,8 ± 0,6

       AE RNM PRE 82,1 ± 30

NOTAS: N= número absoluto; % = percentual; valores mais ou menos (+) = desvio padrão
da média; AE= átrio esquerdo; EcoTT=ecocardiograma transtorácico; RNM = ressonância
nuclear magnética.
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 IV. I.1 Análise por grupos:

Tabela 2  - Análise da população em grupos.

FA PERS. FA PAR. TOTAL

N= 20 21 41

Homens 19 16 35

Idade (anos) 59,5±5 63±4

HAS 08 12 20

Hipotireoidismo 02 02 04

MCPH 01 01 02

Estatina 04 05 09

IECA 04 12 16

Amiodarona 04 12 16

Propafenona 02 07 09

Sotalol 02 02 04

Bloq. Cálcio 09 03 12

Beta Bloqueador 06 03 09

AE (Eco TT) 4,8±0,4 3,6±0,2

AE(RNM) 97,6±30,2 67±23

Notas: FA PERS= fibrilação atrial persistente; FA PAR= fibrilação atrial paroxística; HAS= hipertensão arterial
sistêmica; MCPH= miocardiopatia hipertrófica; IECA=inibidor da enzima de conversão da angiotensina;
AE=átrio esquerdo; EcoTT= ecocardiograma transtorácico;valores mais ou menos (+) = desvio padrão da
média; RNM = ressonância nuclear magnética.

� Avaliados 41 pacientes com idade média de 59 anos, com predominância

do sexo masculino (85%).
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� Da população analisada, 20 pacientes eram portadores de FA

persistente/permanente e 21 portadores de FA paroxística.

� 20 pacientes (48,7%) eram portadores de HAS e, 16(39%) estavam em uso

de IECA.

� Uma pequena fração (9,7%) tinha hipotireoidismo associado, e

encontravam-se eutiroidianos no momento do procedimento.

� O antiarritmico mais freqüente utilizado foi a amiodarona, seguido da

propafenona e sotalol. Observou-se maior uso de Bloqueadores do canal

de cálcio e beta-bloqueadores no grupo da FA persistente.

� O uso de sinvastatina prévio ao procedimento foi observado em 09

pacientes (21,9%).

� Observaram-se medidas átrio esquerdo no ecocardiograma transtorácico

aumentadas na FA persistente e dentro da normalidade na FA paroxística.

� Observado pela RNM um aumento do volume do átrio esquerdo em ambos

os grupos sendo mais exuberante na FA persistente.

IV. 2 - Parâmetros técnicos:

Tabela 3  - Dados de radiofreqüência comparativos entre os grupos de fibrilação
atrial paroxística, persistente e a população geral.

DADOS DE RF: FA PERS. FA PAROX POP.GERAL
Aplicação 74,5±20 58,5±5,5 60 ± 19
Potência total(W) 2541±1097 2319±159,5 2131 ± 864
Potência média(W) 31,7±6,5 39,4±1,3 37 ± 7,6
Tempo (seg.) 2132±60 1930±173 2255 ± 672
Temperatura (°C) 50,8±1,4 48,2±1,8 48,6 ± 5

 Notas: RF= radiofreqüência; FA PERS= fibrilação atrial persistente; FA PAR= fibrilação atrial paroxística;
Pop.geral = população geral; W=Watts; seg. = segundos; °C= graus Celsius; valores mais ou menos (+) =
desvio padrão da média.
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� Todos os procedimentos foram realizados com cateter de ponta 08 mm.

� Foi observada uma média de 60 ±19 aplicações de radiofreqüência, com

potência média de 37±7,6W e temperatura de 48,6°C ± 5 por um tempo de

2255 seg. ±672 seg.

� Na FA persistente foi observada maior quantidade de aplicações, maior

potência total, tempo de aplicação e temperatura.

Tabela 4  - Dados comparativos dos locais de aplicação de radiofreqüência e
isolamento das veias entre os grupos de fibrilação atrial persistente e paroxística.

FA PERS. FA PAROX N %

Bloqueio ICT 07 05 12 29%
Isolamento VCS 04 0 04 9,7%
Linha no teto 10 0 10 24,4%
Linha no SC 05 0 05 12,1%
Linha no IM 08 0 08 19,5%
Isolamento das VP 09 14 23 56%

 Notas: FA PERS= fibrilação atrial persistente; FA PAR= fibrilação paroxística; N= número absoluto; % =
percentual; ICT= istmo cavo-tricuspídeo; VCS= veia cava superior; SC= seio coronário; IM = istmo mitral;  V.P
= veias pulmonares.

� Em pacientes com FA persistente foram realizadas aplicações de RF na

veia cava superior em 04 pacientes (9,7%), no teto do AE em 10 (24,4%),

no seio coronário em 05 (12,1%) e no istmo mitral em 08(19,5%).

� Aplicações de RF em topografia do istmo cavo-tricuspídeo foram feitas em

12 pacientes (29%), sendo 07 com FA persistente e 05 com FA paroxística.

� O isolamento das veias pulmonares foi realizado 09 pacientes com FA

persistente e em 14 pacientes com FA paroxística, sendo nos demais

considerada como modificada.
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IV. 3 - Avaliação após ablação:

Tabela 5  - Avaliação comparativa das medidas de volume de átrio esquerdo pela
ressonância nuclear magnética e de recorrência entre os pacientes com fibrilação

atrial persistente, paroxística e população geral.

FA PERS. FA PAROX. POP.GERAL
AE RNM 30dias 88,5±0 62,5±17 71±30
AE RNM 90dias 81,6±28,3 62,3±11 73,4±25
RECORRÊNCIA 90 DIAS 06(30%) 03(14%) 09(21,9%)
RECORRÊNCIA 01 ANO 11(55%) 06(29%) 17(41,4%)

 Notas: FA PERS= fibrilação atrial persistente; FA PAR= fibrilação atrial paroxística; Pop.geral = população
geral; valores mais ou menos (+) = desvio padrão da média; AE= átrio esquerdo; RNM = ressonância nuclear
magnética; %= percentual.

� Observado diminuição do volume atrial na RNM após procedimento, sendo

mais evidente na FA persistente.

� A taxa de recorrência foi maior nos pacientes portadores de FA persistente.

IV. 4- Análise de remodelamento:

 IV. 4.1 - Aos 30 dias:
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Figura 10  – Avaliação do remodelamento do átrio esquerdo após 30 dias do procedimento.
REM+= remodelamento positivo; REM - = remodelamento negativo;

FA PERS= fibrilação atrial persistente; FA PAR= fibrilação atrial paroxística.
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� Definiu-se remodelamento como qualquer diferença de volume de átrio

esquerdo aferida entre o pré e pós procedimento. Assim, denominamos

remodelamento positivo ou reverso qualquer diferença positiva de volume

de átrio esquerdo aferida entre o momento zero (pré-procedimento) e 90

dias, ou seja, diminuição do volume atrial. Do mesmo modo, foi definido

como remodelamento negativo qualquer diferença negativa de volume de

átrio esquerdo aferida entre o momento zero (pré-procedimento) e 90 dias,

ou seja, um aumento no volume atrial aferido.

� 25 pacientes (61%) realizaram RNM no 30°dia após o  procedimento.

Observamos que 53.8% dos pacientes com FA persistente apresentaram

um remodelamento positivo (reverso) e 46,2% apresentaram

remodelamento negativo.

� Na FA paroxística, 66,6% apresentaram remodelamento positivo e 33,3%

remodelamento negativo.

IV. 4.2 - Aos 90 dias:
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Figura 11  - Avaliação do remodelamento reverso do átrio esquerdo após 90 dias do procedimento.
REM= remodelamento positivo; FA PERS= fibrilação atrial persistente; FAPAR= fibrilação atrial

paroxística. ns= não significativo
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� Dos 41pacientes estudados, 28(68,2%) apresentaram remodelamento

positivo, sendo 15(75%) pacientes do grupo FA persistente e 13 (61,9%) do

grupo de FA paroxística.

IV. 4.3 - Volume AE na FA paroxística X persistente aos 90 dias:
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Figura 12  – Comparação do volume do átrio esquerdo(AE) na fibrilação atrial
persistente e paroxística no pré e pós procedimento (90 dias). ns= não significativo
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� Na FA persistente o volume de AE variou de 97,6 ± 30,2 a 81,6 ± 28,3

p=0,009

� Na FA paroxística o volume de AE variou de 67,7 ± 23 a 62,3 ±11 p=0,13

� Portanto, o átrio esquerdo na FA persistente remodela mais do que na

paroxística.

T EMPO;  LS Means
Current effect: F(2, 50)=3,0962, p=,05399

Effect ive hypothesis dec ompo sit ion
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Figura 14 - Análise temporal em 90 dias do remodelamento atrial.

�  Observamos pelo gráfico que o remodelamento é mais evidente nos 30

dias iniciais.
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IV. 5 - Remodelamento X Recorrência:

IV.5.1 - Remodelamento aos 30 dias. Correlação com recorrência aos
90 dias:
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Figura 15  – Correlação do remodelamento aos 30 dias com recorrência aos 90 dias
na fibrilação atrial persistente (FA Pers) e na paroxística (FA PX). Rem + =

remodelamento reverso; Rem - = remodelamento negativo.

� 25 pacientes (61%) realizaram a ARNM aos 30dias. Observou-se que

15(60%) apresentaram remodelamento positivo e, destes 03(21,4%)

recorreram aos 90 dias.

� 10 pacientes (42%) apresentaram remodelamento negativo aos 30 dias e,

02 (20%) recorreram aos 90 dias. p=NS

Número
de
pacientes

p=ns
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Figura 16  – Organograma da evolução dos pacientes entre 30 e 90 dias. Correlação de
remodelamento e recorrência. Remodel.+ = remodelamento reverso; Remodel. - =

remodelamento negativo.
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� Observamos que os pacientes que após o 30°dia cont inuam com

remodelamento positivo têm menos recorrência do que os demais.

IV. 5. 2 - Remodelamento e recorrência aos 90 dias:
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Figura 17  – Correlação entre remodelamento e recorrência aos 90 dias, na
população geral. rem. pos.= remodelamento positivo; rem.neg.= remodelamento

negativo.

� O remodelamento positivo foi observado aos 90 dias em 28(68,2%)

pacientes, sendo que 05(18%) deles recorreram com 90 dias. Dos

13(31,8%) pacientes que apresentaram remodelamento negativo 04(31%)

apresentaram recorrência.
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Figura 18  – Correlação entre diferença do átrio esquerdo e recorrência.
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                IV. 5.3 - Remodelamento 90 X Recorrência 01 ano:

Figura 19  – organograma da evolução dos pacientes com dados de remodelamento e recorrência
aos três meses e 01 ano.

� Dos 17 pacientes que recorreram em 01 ano, 08(47%) recorreram após 90

dias. Quando observado o remodelamento do AE em 90 dias, constatamos

que 03(37,5%) apresentaram remodelamento positivo.
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Figura 20 – Correlação de remodelamento e recorrência com um ano.

IV. 6 - Outros fatores associados ao remodelamento:

� 70% dos pacientes hipertensos apresentaram remodelamento reverso, no
entanto sem correlação com significância estatística.

Tabela 6  – Correlação entre fármacos e o remodelamento reverso.

Remodelamento reverso p
estatina 3 0,006
IECA 11 ns
Bloq.calcio 9 ns
Amiodarona 11 ns

Notas: IECA – inibidor da enzima conversora da angiotensina; Bloq.cálcio= bloqueador do canal de
cálcio.ns= não significativo

� Dentre os fármacos avaliados, apenas o uso da estatina correlacionou-se ao

remodelamento reverso.

� As aplicações em teto do átrio esquerdo, istmo mitral, seio coronário assim

como o isolamento das veias pulmonares não se correlacionaram à

remodelamento reverso.
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IV. 7 - Análise de recorrência:

       IV. 7. 1 - FA persistente x FA paroxística:
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Figura 21  – Análise de recorrência na fibrilação atrial persistente (FA PERS) e paroxística (FA
PAROX) aos 90dias e 360 dias. d= dias; ns= não significativo.

� Os pacientes foram observados quanto à recorrência por um período de

360 dias sendo que 09 (21,9%) recorreram em 90 dias e 17(41,4%) em 01

ano. Desses, 08 recorreram após três meses.

� A recorrência com 90 dias foi de 30% (06) para os pacientes com FA

persistente e 14% (03) para os pacientes com FA paroxística.

� A recorrência observada no total em 01 ano foi de 55% (11) para a FA

persistente, sendo que 25% (05) recorreram após 03 meses.

� Para FA paroxística observamos 28% (06) em 01 ano sendo observado que

14% (03) recorreram após 03 meses.

p=ns

Número
de
pacientes
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IV. 7. 2 - Parâmetros técnicos, locais de aplicação e recorrência:

Tabela 7 – Correlação entre dados técnicos, recorrência e remodelamento.

Recorrência(p) Remodelamento(p)
Aplicação(n) ns ns
Potência total(W) ns ns
Potência média(W) ns ns
Tempo (seg.) ns ns
Temperatura (°C) 0,01 ns

NOTAS: n= número absoluto; W=Watts; seg= segundos; °C = graus Celsius; ns= não significativo.

�  Dos parâmetros de aplicação descritos apenas a temperatura teve

significância estatística quando correlacionada com recorrência aos 90 dias

(p=0,01), mas não com o remodelamento do átrio esquerdo aos 90 dias

(p=0,98).

Tabela 8  – Correlação entre locais de aplicação e recorrência.

n= Recorrência(n=) p=

Bloqueio ICT 12 04 ns

VCS 04 02 ns

Teto AE 10 04 ns

Istmo mitral 8 04 0,008

Seio coronário 5 03 0,006

Notas: n= número absoluto; ICT= istmo cavo tricúspideo, VCS= veia cava superior; AE= átrio
esquerdo; ns= não significativo.

� Os parâmetros empregados na técnica não apresentaram correlação com

recorrência.
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IV.7.3 – Isolamento das veias e recorrência:

Na FA Persistente:
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Figura 22 - Correlação entre isolamento das veias pulmonares na fibrilação persistente e
recorrência.

� Na FA persistente observou-se que dos 11 pacientes com critérios de

modificação das veias pulmonares, 03 recorreram em 90 dias e 04 deles

recorreram em até 01 ano. Os 09 pacientes nos quais se obteve critérios de

isolamento das veias pulmonares, 03 recorreram em 90 dias e 01 em um ano.

Valor de p= 1 (para 90 d e 01 ano).

Número
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recorrência
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Na FA paroxística:
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Figura 23  - Correlação entre isolamento das veias pulmonares na fibrilação paroxística e

recorrência.

� Dos 06 pacientes com critérios de modificação das veias pulmonares, nenhum

apresentou recorrência em até 90 dias e 01 recorreu em até 01 ano. Dos 14

pacientes com isolamento das veias, 03 recorreram em 90 dias e 02 em até 01

ano. Valor de p=0,5 (90dias) e 1 (01 ano)

 IV. 7.4 - Uso de fármacos e recorrência:

Tabela 9  – Correlação entre uso de fármacos e recorrência:

Recorrência (n) p=

Estatina 0022 00,,0011

IECA 06 ns

Amiodarona 03 ns

Propafenona 02 ns

Sotacor 01 ns

Bloqueador de cálcio 02 ns

Beta bloqueador 02 ns

Notas: IECA= inibidor da enzima de conversão da angiotensina; n= número absolutos; ns= não
signigicante.

Recorrência

Número
de
pacientes
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� A análise do uso de droga em relação à recorrência só teve valor significativo
em relação à sinvastatina

 IV.7.5 – Patologias associadas e recorrência em 90 dias:

� A presença de patologias associadas não se correlacionou à recorrência.

� Dos 06 pacientes portadores de HAS que apresentaram recorrência, 04 eram

do grupo da FA persistente e 02 da FA paroxística. Quando analisados

separadamente não houve correlação estatística. p=0,16(FA persistente) e p=

1 (FA paroxística).

� O paciente portador de MCPH que apresentou recorrência era do grupo da FA

persistente.

IV.7.6- Volume do AE e recorrência:
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Figura 24  – Correlação do volume do átrio esquerdo na população geral no pré procedimento e
após 90 dias com recorrência no mesmo período.

rec.=recorrência.

� Observado na população global que o volume do AE nos pacientes sem

recorrência variou de 83,6 ± 34 à 68,8 ± 23 p=0,018
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� O volume do AE nos pacientes que recorreram FA variou de 80,4 ± 23,4 a

86,6± 24,3. p=0,73.

� Apesar de não haver significância estatística observamos aumento do

volume atrial nos pacientes com recorrência.
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CAPITULO V
DISCUSSÃO

V - DISCUSSÃO:
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Descrevemos os achados da ARNM de 41 pacientes com FA (20

persistente e 21 paroxística) refratários a diferentes classes de drogas

antiarritmicas, encaminhados para ablação por cateter. Observamos em nossa

casuística dados epidemiológicos condizentes com os da literatura 157.  A

incidência da FA aumenta exponencialmente com a idade e aumenta a taxa de

mortalidade em até duas vezes quando associada a outras patologias 6.

Observamos predominância do sexo masculino, com idade média de 59 anos,

sendo HAS a principal patologia associada. Dados do estudo Framingham

apontam a HAS como preditor de FA. A associação de HAS com hipertrofia

ventricular esquerda e disfunção diastólica ocasionam aumento de pressão no AE,

que em conjunção a diminuição da distensibilidade leva a um aumento no

tamanho atrial favorecendo a FA. Além disso, durante a FA há perda da

contribuição atrial ao enchimento ventricular de aproximadamente 20% que

acarreta um aumento da pressão intracavitária e distensão atrial.

Remodelamento mecânico atrial:

Define-se como remodelamento atrial as transformações eletrofisiológicas

mecânicas que ocorrem nos átrios em resposta a FA. A expressão clínica destas

modificações é avaliada pela aferição de diâmetro e volume do átrio esquerdo.

Observamos que previamente ao procedimento, os pacientes com FA paroxística

apresentavam um volume de átrio esquerdo (AE) menor do que os pacientes com

FA persistente, no entanto, maior do que os valores normais de referência da
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literatura. Com isso, correlacionamos à presença de FA e o período de tempo que

o paciente se mantém em FA à dilatação atrial.

As alterações decorrentes da FA no átrio são observadas

macroscopicamente pelo aumento atrial, e microscopicamente, pelas alterações

ultra-estruturais. Na prática clínica, a correlação entre o aumento do volume atrial

e ocorrência de FA é comum, no entanto, nem sempre é possível se identificar a

relação causa e conseqüência, pois frequentemente os pacientes apresentam

problemas clínicos associados que também promovem o remodelamento atrial. A

clara correlação entre FA e aumento atrial158 é descrita de longa data. Dados

avaliados do estudo de Framingham159 indicam que o aumento atrial é um preditor

para a ocorrência de FA. Este achado corrobora a teoria de Moe de que o

aumento do volume atrial é fator fundamental para predispor à FA, pois um maior

volume atrial acomodaria um maior número de frentes de onda dando condições

para persistência da arritmia. O aumento atrial pode ocorrer em conseqüência à

FA, sendo observado átrios com maiores diâmetros nos pacientes com FA

persistente em relação à paroxística160. Sanfilippo et al161 acompanharam

pacientes com FA sem associação a cardiopatia estrutural durante 20 meses e

observaram um aumento significativo do AE neste período. A diminuição do AE

após reversão a ritmo sinusal também foi descrita 162,163.

Avaliação do remodelamento mecânico:

Utilizamos como método de avaliação do volume do átrio esquerdo a

angio-ressonância nuclear magnética (ARNM). Optamos por este método por

permitir aferição de átrio esquerdo de modo tridimensional164 e reconhecimento de
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possível estenose de veias pulmonares pós procedimento165. Para que se

tornasse um método de avaliação completo seria útil que fosse possível a

avaliação da função atrial, de modo que pudéssemos correlacionar as alterações

de volume ao ganho da função atrial. O ecocardiograma transtorácico tem sido

reconhecido ao longo dos anos o método de avaliação complementar em

pacientes com FA, identificando condições anatômicas predisponentes a

ocorrência da mesma. Possibilita a medida de diâmetros cavitários, que se

correlaciona com sucesso em manutenção do ritmo sinusal159, e avaliação da

função do átrio esquerdo quando em ritmo sinusal165. No entanto, a medida do

volume do átrio esquerdo é superior à medida de diâmetro39, e quando corrigido

para a superfície corporal40, tem sido considerado o índice que mais se aproxima

do verdadeiro tamanho dessa cavidade. Laurens e cols41 mostram que

comparativamente a RNM e a TC, o eco TT subestima o tamanho do AE.

A angio TC equipara-se a RNM em relação à sensibilidade das

medidas cavitárias e avaliação das estruturas adjacentes ao AE de interesse ao

procedimento ablativo; além de permitir aferição da função atrial, no entanto,

apresenta como desvantagem a necessidade do uso de contraste e exposição a

radiação ionizante 41.

Remodelamento reverso após ablação por RF:

Após os 30 dias decorridos do procedimento de ablação os dados de

volume de AE analisados por RNM em 25 pacientes (13 FA persistente e 12 com

FA paroxística) mostram que os pacientes que apresentaram remodelamento

reverso progressivo até os 90 dias não apresentaram recorrência. Alguns
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pacientes – 42,8% FA persistente e 37,5% FA paroxística – nos 30 dias iniciais

apresentaram remodelamento reverso, e evoluíram posteriormente com um

aumento do AE, correlacionando-se com recorrência aos 90dias na FA

persistente, mas não na FA paroxística. Como o volume do AE na FA paroxística

é mais próximo ao valor obtido no grupo controle, o aumento posterior pode não

apresentar volume equiparado ao encontrado na FA persistente.

 Por outro lado, o aumento inicial do átrio esquerdo seguido de

remodelamento reverso foi mais evidente nos pacientes com FA persistente (83%

X 25%), sendo que 40% recorreram à arritmia ao final de 90 dias.

Comparativamente a FA paroxística, aquele grupo apresentava um volume atrial

prévio maior e obteve um maior ganho com o retorno a ritmo sinusal.

 O motivo pelo quais alguns pacientes evoluem com diminuição ou

aumento progressivo do volume atrial e outros apresentam inicialmente aumento e

posteriormente diminuição não é bem esclarecido. Podemos especular que as

aplicações de RF criem áreas cicatriciais suficientes para gerar atordoamento

atrial e, com a evolução para fibrose a retração levasse a diminuição do volume

atrial.  Por isso, o aumento inicial do AE seria mais evidente nos pacientes com FA

persistente, nos quais o procedimento teria maior número de aplicações pela

realização das linhas em teto, istmo mitral e seio coronário.  No entanto, não

houve correlação entre os locais de aplicação de RF com o remodelamento

reverso.

Como não necessariamente há relação entre remodelamento reverso e

função atrial, um limitador deste trabalho é a não correlação do volume atrial a

função. Outro fato a ser citado é que o remodelamento decorra não só de fatores
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relacionados à técnica, mas também da presença de patologias associadas, uso

de fármacos, e o tempo de história de FA.

Os trabalhos que avaliaram a correlação entre a função e o volume atrial

após ablação tem mostrado resultados controversos. Wylie166 e cols avaliaram 33

pacientes com FA persistente e paroxística submetidos à ablação por RF. A RNM

foi realizada aproximadamente 48 dias após o procedimento e em 16 pacientes foi

utilizado realce tardio para aferição da área cicatricial. Observaram que o volume

diminuía em ambos os átrios após o procedimento, no entanto a fração de ejeção

diminuía no AE e aumentava no átrio direito. A área cicatricial correlacionou-se

com a  diminuição da fração de ejeção no AE.

Thomas167 e cols observaram que a função atrial era menor nos pacientes

submetidos à ablação cirúrgica quando comparados a um grupo tratado com

cardioversão elétrica e a um grupo controle. O grupo submetido à cardioversão

apresentava menor fração de ejeção atrial do que o grupo controle, mas melhor do

que aquele submetido à ablação. Isto parece demonstrar que fatores

correlacionados ao procedimento fossem responsáveis pela piora da função atrial.

Verma e cols168 avaliaram pacientes com ETT e tomografia

computadorizada observando diminuição do volume e melhora da função atrial. A

discrepância entre os resultados descritos pode ser explicada pela avaliação por

diferentes métodos de imagem, os quais apresentam suas limitações em

aquisição de imagens, assim como em diferentes tempos pós o procedimento.

Outro fator que poderia explicar a presença de remodelamento negativo é

a possível presença de episódios assintomáticos de FA. Mesmo a realização de

exames complementares a fim de diagnosticar eventos arrítmicos pode ser falha
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na ausência de sintomas. Sabe-se que o uso de antiarritmico alterando a resposta

ventricular, e o efeito placebo após procedimento pode mascarar os sintomas.

Apesar de estarmos muito aquém dos estudos genéticos, sabe-se que a

modulação genética pode predispor a FA indivíduos com outras patologias. Isso

poderia explicar alterações eletrofisiológicas encontradas em um grupo

homogêneo de pacientes.

Podemos comparar os resultados aqui apresentados a outros descritos na

literatura, no entanto realizados em diferentes tempos após o procedimento e com

outros métodos de avaliação de imagem. Contudo, todos correlacionam à

diminuição do átrio esquerdo a menor recorrência. Beukema e cols13

acompanharam 105 pacientes com FA submetidos a tratamento por RF por um

período de seis meses, e correlacionaram a diminuição do AE por ECOTT a

menor recorrência. Neste trabalho não foi avaliado o volume atrial, e sim o seu

diâmetro aferido pelo corte apical quatro câmaras, e também não foi valorizado o

ritmo no momento das aferições. A avaliação de recorrência foi feita com ECG em

03 momentos após procedimento, o que pode ter ocasionado falha na avaliação

das recorrências. Reant e cols169 acompanharam as medidas de ECOTT a

intervalos de 1, 3, 6, 9, e 12 meses após ablação. Demonstraram não só o

remodelamento reverso do AE, como também melhora da função diastólica,

sugerindo ser a FA um fator causal. No entanto, não foi feita a correlação com

sintomas ou uso de fármacos que poderiam corroborar com a melhora da

disfunção diastólica e no remodelamento.  Lemola e cols 170 utilizaram a TC para

avaliação do AE 4 a 6 meses após a ablação por RF em 41 pacientes,

edemonstraram que 88% mantinham-se em ritmo sinusal com correlação com

diminuição do átrio esquerdo. Huang e cols171 mostraram em trabalho com



81

avaliação por RNM com casuística semelhante a aqui descrita (n=45), que a

recorrência correlaciona-se com aumento do volume atrial após ablação. O único

trabalho brasileiro descrito por Maciel172 no qual avaliou 104 pacientes após

procedimento por ETT também correlacionou ao insucesso o aumento do AE.

Oral e cols 173 randomizaram 146 pacientes para ablação por cateter ou uso de

amiodarona associada à cardioversão. Após um ano, os pacientes submetidos à

ablação que se mantinham em ritmo sinusal apresentavam diminuição significativa

do átrio esquerdo. Cinqüenta e três pacientes do grupo da amiodarona

apresentaram recorrência e migraram para o tratamento por ablação. Assim não

houve comparação com o tamanho do AE nos grupos submetidos a diferentes

tratamentos. Pappone e cols 174 avaliaram 251 pacientes submetidos a tratamento

por ablação após 10 meses e Grubitzsch e cols175 avaliaram o remodelamento

atrial em pacientes submetidos à ablação durante tratamento cirúrgico mostrando

que o remodelamento estrutural do AE tem correlação com taxas de recorrência.

Deve-se salientar que o remodelamento imposto pelo tratamento cirúrgico tem

fatores associados pertinentes ao tempo cirúrgico e de circulação extra-corpórea,

só sendo possível a correlação de sucesso com diminuição do átrio esquerdo em

período tardio ao procedimento.

Nos trabalhos citados e no aqui descrito, exceto o de Oral, não foi

correlacionada recorrência à qualidade de vida. Os questionários descritos para

avaliação na literatura 47,48,49 deixam aquém do desejado. Talvez seja necessária

uma reformulação de questionário com perguntas simples as quais possam

realmente correlacionar sintomas a presença de arritmias, considerando-se o uso

de fármacos.
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Recorrência:

Observamos taxas de recorrência semelhantes às descritas na literatura,

assim como que a correlação de que os pacientes com recorrência apresentam

um aumento do volume atrial, no entanto com valores não significativos. O número

reduzido de pacientes não parece justificar este fato, uma vez que como citado

acima, outros trabalhos com número similar de pacientes apresentaram correlação

significativamente estatística. Podemos justificar pelo fato da recorrência

correlacionar-se com remodelamento elétrico e não anatômico. O remodelamento

elétrico ocorre precocemente ao anatômico e ambos não apresentam correlação

definida. Assim, átrios com áreas de baixa voltagem, que são preditoras de

recorrência não necessariamente cursam com aumento de seu volume 176. A

impossibilidade da realização do mapa de voltagem ao término do procedimento

pode ser indicada como limitador para corroborar com esta afirmativa.

 Outro fator mais importante a ser citado é que a avaliação anatômica e

clínica no trabalho aqui descrito foram realizadas aos três meses após o

procedimento. Este período é chamado de blanking, no qual as possíveis

recorrências não influem no resultado tardio. Isto é explicado pelo processo

inflamatório que ocorre no tecido atrial e após a estabilização das lesões há

diminuição da incidência das taquiarritmias. Assim, para uma avaliação mais

apurada da evolução do remodelamento seria necessário estudo anatômico dos

pacientes em um momento tardio (maior do que seis meses), com correlação com

sintomas e recorrência.
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Apesar de não ser um objetivo primário observamos a não correlação de

recorrência ao isolamento das veias pulmonares, e um valor próximo do

significado estatístico para as aplicações no istmo mitral e seio coronário.

Fatores relacionados ao remodelamento :

Parâmetros da Técnica:

Dentre os resultados apresentados quanto as variáveis da técnica

utilizadas no procedimento, observamos correlação da maior temperatura com a

menor recorrência, no entanto, sem correlação com remodelamento.

É sabido que a aplicação de calor liberada pela RF leva a uma

desintegração das fibras de colágeno. Para provocar injúria tecidual irreversível é

necessário aumentos de temperatura acima de 50°C. N o entanto, a extensão da

lesão provocada depende não só da temperatura alcançada como também do

contato do eletrodo com o tecido, da potência e do tempo da aplicação. Dentre

essas variáveis, a temperatura é o maior preditor de lesão 177. Contudo, a

espessura da parede no local da liberação de energia deve ser levada em

consideração 178. O aumento do tamanho da lesão pode ser alcançado

aumentando-se a interface entre o tecido e o eletrodo. Há descrição de que

cateteres com ponta 08 mm,como utilizado no trabalho descrito, produzem lesões

mais profundas e maiores do que as produzidas pelos cateteres de ponta 04

mm179. Heike e cols 180 compararam diferenças histológicas induzidas por

diferentes fontes de energia e observou que as lesões endocárdicas unipolares

resultam em necrose transmural, com pouca formação de coágulos. O exame
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histológico dos efeitos morfológicos agudos após a RF demonstra miólise, edema

e focos de necrose, os quais com o passar do tempo são substituídos por tecido

fibrótico. Com a imunohistoquímica observa-se perda completa e severa no

arranjo contrátil 181.

Uso de drogas:

               A atividade do sistema renina angiotensina com aumento do

angiotensina II promove formação de colágeno. Estudos controlados

demonstraram que a inibição deste sistema pode prevenir FA. Um subestudo 182

do TRACE avaliou o efeito do trandolapril na incidência de FA em pacientes com

disfunção secundária a isquemia e observou que o uso da droga diminui o risco de

FA em 55% em longo prazo quando comparado com placebo. Estudo

183comparando o uso associado de ibesartan com amiodarona e apenas

amiodarona também demonstrou baixa recorrência da arritmia com uso

combinado de drogas.

               O uso de estatina tem sido implicado em reduzir resposta

inflamatória e recorrência de FA. Uma análise do CARAF demonstrou menor

recorrência de FA em pacientes em uso de estatina quando associado ao uso de

beta bloqueador 184.

 Richer et al 185 analisaram o uso de estatinas combinada ou não ao

uso de IECA, iniciados em um período maior ou igual há três meses anterior ao

procedimento ablativo de FA. Observaram que apesar do aumento documentado

de PCR 48hs após o procedimento, o uso de drogas não se correlacionou com

melhor resultado em seguimento de 12 meses.
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Na casuística descrita, nove (21%) pacientes, sendo 04 portadores de FA

persistente e 05 de FA paroxística, já estavam em uso de estatina por outras

indicações no momento do procedimento sendo seu uso mantido. A dosagem de

PCR não foi utilizada como no trabalho previamente citado de Chekakie95, mas

diferente deste, a análise estatística mostrou significância para o uso de estatina

em relação à recorrência. O reduzido número de pacientes em uso de estatina na

amostra descrita, não nos permite confirmar tal fato. Mas, possivelmente a

presença de linhas realizadas durante o procedimento aumente a reação

inflamatória e o uso da estatina passe a ser relevante. Não temos como afirmar

também se a dosagem de mediadores inflamatórios colaboraria para esta

afirmação, como visto no trabalho de Amar92 já citado.

O uso dos bloqueadores do canal de cálcio e IECA implicados como

facilitadores do remodelamento não apresentaram significado estatístico na

amostra descrita, o que pode ser explicado pela pequena amostra de pacientes

em uso da droga e análise não randomizada.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSÃO
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VI - Conclusão :

1. A FA causa remodelamento mecânico do átrio esquerdo mais evidente nos

pacientes com FA persistente, independente da presença de cardiopatia

estrutural.

2. Após ablação por RF observa-se remodelamento reverso mais evidente no

grupo de pacientes com FA persistente associado com menor incidência de

recorrência.

3.  O remodelamento anatômico do átrio esquerdo após três meses de ablação

tem implicação clínica na recorrência tardia dos pacientes com FA.
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ANEXOS

NOME IDADE
AE

ECO SEXO
AE

PRE
AE
30D

AE
90D RR

RECORRENCIA ATÉ
90 DIAS

MC 65 5,2 M 151 139 SIM NÃO

FB 46 3,5 M 53,4 47 41 SIM NÃO

LG 59 3,7 M 108 116 NÃO NÃO

DRB 64 M 103,4 105 99 SIM NÃO

ALSL 47 4,4 M 70 0 80 NÃO SIM

JAC 59 4,1 M 113,8 61 82,5 SIM NÃO

APC 66 6 M 134,6 116,8 127 SIM SIM

LSC 61 M 130 104 SIM NÃO

DJCS 38 5,2 M 136 95 SIM NÃO
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RVS 66 3,7 M 67,5 53 67 SIM SIM

OAN 63 4,5 M 148 109 120 SIM NÃO

GG 62 M 63 83 NÃO SIM

MTPA 68 3,7 F 68 71 55 SIM NÃO

AAA 50 4,4 M 99 113 80 SIM NÃO

RDP 52 4,3 M 83 62 SIM NÃO

RCV 65 4,1 M 78 58 48 SIM NÃO

ANC 69 4 M 64 85 90 NÃO SIM

RFF 51 3,4 M 87 116 104 NÃO S/IM

IS 68 3,7 M 88 60 40 SIM NÃO

RVT 54 4,4 M 108 130 104 SIM NÃO

MS 63 3,9 M 111 81 51 SIM NÃO

FG 58 3,8 M 50 55 50 NÃO

PRN 55 3 M 100 81 SIM NÃO

JGN 62 4 M 98 95 78 SIM SIM

DV 58 3,3 M 37 61 61 NÃO NÃO

CCF 47 3,4 M 65 55 SIM NÃO

PS 70 3 M 78 56 55 SIM NÃO

EBGJ 39 3,8 M 34 49 NÃO NÃO

DPB 71 3,7 F 92 88 63 SIM NÃO

RD 44 3,3 M 32 50 60 NÃO NÃO

AB 61 3,6 M 78 53 74 SIM NÃO

DIV 68 3 F 68 46 49 SIM NÃO

EWR 73 4,5 M 53 58 NÃO NÃO

ACM 64 3,4 M 72 44 44 SIM NÃO

AKS 59 4,9 M 65 62 SIM SIM

MLS 66 3,8 F 41 58 65 NÃO NÃO

PCR 67 M 87 69 SIM NÃO

TMR 58 3,6 F 41 49 NÃO NÃO

EMG 76 3,3 F 77 93 NÃO NÃO
MSTER
N 45 2,9 M 75 64 SIM SIM

EBS 63 3,4 M 60 44 46 SIM NÃO

RECORRENCIA
1 ANO HAS HIPOTIR. MCPH ESTATINA IECA AMIOD

PROPAFENO
NA SOTACOR

SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO

NÃO SIM NÃO N N NÃO SIM N N

NÃO NÃO SIM N N NÃO N N N

NÃO SIM SIM NÃO SIM NÃO N N N

SIM NÃO NÃO N N NÃO N SIM N

NÃO NÃO NÃO N N NÃO N N N

SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO

NÃO NÃO NÃO N N NÃO N N N

SIM NÃO NÃO N N NÃO N N N

SIM SIM NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO

SIM NÃO NÃO N N NÃO N N N
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SIM SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO

NÃO NÃO NÃO N N NÃO N N N

NÃO SIM NÃO N N NÃO SIM N N

SIM NÃO NÃO N N NÃO SIM N N

NÃO NÃO NÃO N N NÃO N SIM N

SIM SIM NÃO NÃO SIM SIM N N S

SIM SIM NÃO N SIM SIM N N N

NÃO NÃO NÃO N N NÃO N N S

SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO

NÃO NÃO NÃO NÃO N NÃO NÃO SIM N

NÃO NÃO N N N NÃO N SIM N

NÃO SIM SIM SIM SIM SIM N N S

SIM SIM N N SIM SIM SIM N N

NÃO NÃO NÃO NÃO N NÃO SIM NÃO NÃO

NÃO NÃO NÃO NÃO N NÃO NÃO SIM NÃO

NÃO S N N N SIM SIM N N

NÃO NÃO N N N NÃO SIM N N

NÃO S N N N SIM SIM N N

SIM NÃO N N N NÃO SIM N N

NÃO NÃO N N N NÃO SIM N N

NÃO SIM NÃO NÃO N SIM NÃO SIM NÃO

NÃO S N N SIM SIM SIM N N

NÃO SIM N N N SIM SIM N N

SIM SIM N N N SIM SIM N N

SIM S SIM N SIM SIM N N S

NÃO S N N N SIM SIM N N

NÃO S N N N SIM N SIM N

SIM NÃO N n N NÃO N SIM N

SIM NÃO N N SIM NÃO N SIM N

NÃO S N N N SIM SIM N N

BLOQ.CA BBLOQ. APLIC. POT.TOTAL POT.MEDIA TEMPO(SEG) TEMP(°C).
ICT

BLOQ.
VCS
ISOL

SIM NÃO 54 1444 25,23 2072 52,3 N N

SIM N 60 2040 34 1901 45,5 SIM N

N SIM 57 1492 27,6 2153 53,1 N N

SIM N 39 999 25,6 2207 44,3 SIM N

N N N S

N SIM 88 3135 35,6 2804 47,1 N N

N SIM 75 2185 29,1 1848 51,3 SIM N

S N 54 2050 37,9 2298 47,7 N N

S N 72 2143 29,7 2748 50,6 N S

SIM NÃO 68 2453 36 2602 48,3 N S

N SIM SIM S
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N NÃO 80 4361 54,5 1798 49,2 N N

N N 53 1700 32 2291 46,6 SIM N

SIM N 70 2402 34,3 2489 47,3 SIM N

N N N N

S N N N

SIM NÃO 40 1483 37 2994 50,8 SIM N

N SIM 68 2724 40 3138 51,8 N N

N N 40 1371 34,2 1983 49,4 N N

NÃO SIM 95 3638 38,29 2192 49,48 N N

N SIM 64 2479 38,1 1757 46,5 SIM N

SIM N 74 2449 32,97 1996 44,33 N N

N N 88 3280 37,2 3025 48,3 N N

N N 54 3343 61 2782 68 N N

N NÃO 51 1377 27 2019 53,8 N N

NÃO NÃO 21 573 27,2 689 48 N N

N N 61 1499 24,5 2195 52,8 N N

N N 60 2381 39,6 2721 53,6 N N

N N 64 1873 29,2 1965 45,9 N N

N SIM 54 1913 35,4 2238 50,5 N N

N N 66 2616 39,6 1767 45,2 N N

NÃO SIM 53 2460 46,4 1551 48,8 N N

N N 19 600 31,5 832 43,7 N N

N N 82 2657 32,4 3348 48 N N

S N 38 1036 27,2 1577 50,8 SIM N

N N 82 2178 26,5 2799 43,9 N N

N N 27 830 30,7 1102 45,2 N N

S N 96 3565 37,1 4022 36,4 N N

N N 68 2345 34,4 2757 43,4 SIM N

N N 41 1685 40,1 2679 48,2 sIM N

N N 53 2160 40,7 2103 50 SIM N

LINHA TETO AE LINHA VPIE E ANEL M. LINHA SC ISOL 4 VEIAS

N N N NÃO

N N N SIM

N N N SIM

S S S SIM

S S N NÃO

N N N NÃO

S S S NÃO

S N N NÃO

S S S NÃO

S S S SIM

S S N NÃO
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N N N SIM

S N N NÃO

N N N NÃO

S S N NÃO

N N N SIM

N N N SIM

S S S NÃO

N N N SIM

N N N SIM

N N N NÃO

N N N NÃO

N N N NÃO

N N N SIM

N N N SIM

N N N NÃO

N N N SIM

N N N SIM

N N N SIM

N N N SIM

N N N SIM

N N N SIM

N N N NÃO

N N N SIM

N N N SIM

N N N SIM

N N N SIM

N N N NÃO

N N N NÃO

N N N SIM

N N N SIM
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