
 O Hospital do Coração de Alagoas, sempre preocupado em 
oferecer os melhores e mais modernos recursos para a população ala-
goana, investiu na aquisição de um novo equipamento de hemodinâ-
mica da Siemens, chamado Artis Zee Floor, passando a contar com 
a mais moderna tecnologia disponível no mundo para a realização 
de exames endovasculares terapêuticos e diagnósticos, um enorme 
avanço na área da cardiologia e radiologia intervencionistas em Ala-
goas.

 Além da melhora significativa nas imagens radiológicas, o 
novo aparelho oferece uma série de novos recursos para realização de 
exames e tratamentos, além de aumento na precisão e na segurança, 
gerando conforto para médicos e pacientes.

 Na área de cardiologia intervencionista os grandes desta-
ques são o CLEAR STENT, o seu moderno QCA e o 3D DYNAVI-
SION. O CLEAR STENT é um software que proporciona uma fantás-
tica imagem de subtração digital e ampliação dos stents implantados 
e sobrepõe a imagem da coronária contrastada, permitindo ao car-
diologista intervencionista realizar um procedimento perfeito quan-
to à certeza da completa aposição das hastes da prótese endovascu-
lar à parede da coronária e sua adequada expansão, eliminando os 
principais problemas do implante do stent que são a má aposição e a 
sub-expansão, causas de trombose e reestenose, respectivamente. O 
QCA é um programa de medição coronariana e vascular integrado 
ao sistema de imagem para avaliação precisa dos vasos e coronárias, 
permitindo medidas de comprimentos, calibres e quantificação do 
grau de obstrução com grande precisão, facilitando a avaliação das 
lesões e a escolha das próteses e dispositivos endovasculares mais 
adequados para cada caso. O 3D DYNAVISION é um recurso que 
permite a realização de angiografia rotacional digital com efeito de 
reconstrução 3D com exibição da imagem nativa ou com subtração 

digital, fornecendo imagens semelhantes às de uma angiotomografia 
das coronárias ou de qualquer outro órgão estudado. Com apenas 
uma injeção de contraste podemos avaliar a vasculatura como se fos-
sem injeções em várias incidências, recurso muito útil em pacientes 
que necessitam de uma redução no volume de contraste, como ido-
sos e portadores de insuficiência renal.

 Na área da cirurgia endovascular o Artis Zee também faz 
uma grande diferença, o software Syngo DynaCT, especialmente 
adaptado para oferecer suporte a neuroradiologistas, radiologistas 
intervencionistas e cirurgiões endovasculares para uma gama 
enorme de procedimentos: quimioembolizações, ablações de 
radiofrequência, procedimentos na coluna vertebral, visualização de 
hemorragias cerebrais e embolização de aneurismas cerebrais. Esse 
software permite descartar hemorragias cerebrais através de imagem 
tomográfica e permite o tratamento do acidente vascular cerebral 
isquêmico com o uso de trombolíticos, sendo esse tratamento o 
principal avanço no tratamento dessa patologia tão prevalente e 
incapacitante. Outro software chamado Syngo iGuide inSpace 3D 
Fusion oferece um sistema para guiar agulhas de punção ao vivo com 
definição e verificação do trajeto mediante um conjunto de dados 
extraídos da imagem tomográfica adquirida no próprio equipamento 
de hemodinâmica ou fundindo as imagens ao vivo com as de uma 
tomografia previamente realizada.

 Finalmente, é com imensa alegria que compartilhamos com 
os médicos alagoanos mais um avanço tecnológico e colocamos à 
disposição em nosso serviço o estado da arte para exames diagnós-
ticos e terapêuticos na cardiologia, neuroradiologia, radiologia in-
tervencionista e cirurgia endovascular, oferecendo maior precisão e 
segurança para nossos pacientes.



PROCEDIMENTOS REALIZADOS COM O
ARTIS ZEE FLOOR

Foto 7 - Clear stent demonstrando expansão 
incompleta das hastes pela presença de atero-
ma calci� cado.

Foto 8 -  Adequada expansão do stent após 
dilatação adicional com Cateter-balão.

Fotos 5 e 6 - Após implante de stent, Stent Clear mostrando adequada expansão e completa apo-
sição das hastes à parede do vaso.

Foto 4 - Artéria descendente anterior ocluída 
no terço proximal.

Foto 3 -  Stent Clear mostrando a completa 
aposição das hastes à parede do vaso.

Foto 1 - Artéria descendente anterior apresen-
tando lesão excêntrica severa no terço proxi-
mal.

Foto 2 - Realizado implante de stent, com 
excelente resultado angiográ� co.
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 No caso a seguir mostramos a associação do que há de mais 
moderno em se tratando de equipamentos para guiar procedimentos 
intervencionistas para o tratamento de paciente com endoleak tipo 
II.
 DynaCT é o soft ware registrado pela Simens que torna pos-
sível a realização de tomografi a computadorizada pelo aparelho de 
angiografi a. Trata-se de uma tecnologia inovadora, que amplia as 
possibilidades de realização de procedimentos minimamente inva-
sivos na própria sala de angiografi a, sem necessidade de transportar 
pacientes para sala de tomografi a computarizada. Com isto há maior 
agilidade e segurança, visto que este ambiente já está preparado para 
realização de procedimentos complexos e com equipe treinada, dife-
rentemente de uma sala de tomografi a, usualmente utilizada apenas 
para exames diagnósticos.
 No caso em questão, uma paciente de 85 anos, submetida 
em outubro de 2010 ao tratamento endovascular de aneurisma de 
aorta abdominal, evoluiu nas tomografi as de controle com a iden-
tifi cação de pequena área persistente de opacifi cação do saco do 
aneurisma de aorta excluso, na altura de L4 e L5, compatível com 
endoleak tipo II por artéria lombar. Endoleak é a denominação de 

persistência de fl uxo no interior do saco do aneurisma, após o im-
plante de endoprótese. No presente caso, o fl uxo retrógrado das ar-
térias lombares na altura de L4-L5 tornou-se persistente, o que foi 
sufi ciente para promover aumento do saco do aneurisma observado 
em tomografi as seriadas.
 Em julho de 2014, a paciente, agora com 88 anos, foi subme-
tida, no Hospital do Coração de Alagoas, ao tratamento percutâneo 
sob anestesia geral e em decúbito ventral. Inicialmente foi localizado 
através de DynaCT o ponto do endoleak tipo II e marcado ponto de 
entrada na pele e de chegada na agulha com soft ware Iguide, o que 
torna possível acompanhamento por radioscopia da progressão da 
agulha até o alvo. Realizadas punção translombar da aorta com agu-
lha de chiba e embolização de um endoleak tipo II com Onyx, que 
preencheu completamente o espaço onde havia o endoleak.
 A paciente foi encaminhada para o apartamento após o pro-
cedimento e recebeu alta no dia seguinte, menos de 24 horas após o 
procedimento.
 A tomografi a de controle após a embolização mostrou au-
sência de novos endoleaks.

TRATAMENTO PERCUTÂNEO DE ENDOLEAK TIPO II 
GUIADO POR DYNACT

Endoleak tipo II. Demarcação do ponto de entrada na pele e do 
ponto de chegada da agulha com I-guide.

Punção do Endoleak guiado por fl uoroscopia 
com soft ware I-guide.

Injeçao de contraste no endoleak.

Preenchimento do endoleak com Onyx. 3
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No último 23 de setembro, o Brasil foi 
palco de uma campanha inédita sobre 
marcapassos e dispositivos eletrônicos 
a� ns. A proposta do DECA (Departa-
mento de Estimulação Cardíaca Arti-
� cial) foi tirar dúvidas da população 
em geral. O objetivo foi alcançado em 
mais de 30 cidades brasileiras.   

  Mais de 300 mil pessoas utilizam 
algum tipo de dispositivo de estimulação 
cardíaca artifi cial atualmente no Brasil e 
poucos sabem o que pode, o que não pode, 
quais os riscos e o que é lenda, em relação ao 
implante cardiovascular.
 Segundo o Registro Brasileiro de 
Marcapassos, Ressincronizadores Cardía-
cos e Desfi briladores (RBM), nos últimos 10 
anos, foram feitos mais de 260 mil procedi-
mentos para implantes destes aparelhos no 
país.
 Cardiologistas de todo o Brasil, em 
especial os estimulistas, promoveram o Dia 

do Portador de Marca
-passo, uma campanha 
de utilidade pública que 
objetivou dar mais aten-
ção e suporte aos milha-
res de brasileiros porta-
dores destes dispositivos 
cardíacos eletrônicos 
implantáveis, seus fami-

liares e amigos. 
 Entre as principais dúvidas ob-
servadas estão: possíveis interferências de 
celulares e outros aparelhos eletrônicos, mi-
cro-ondas, portas giratórias de bancos, res-
sonância magnética e se é permitida a práti-
ca de atividade física. 
 Distribuição de cartilhas, explica-
ções presenciais dos especialistas, com o au-
xílio de paineis ilustrativos e vídeos, foram 
demonstrados à população nos 03 hospitais 
referência em nosso estado e em estande 
montado no Maceió Shopping. Os principais 
dispositivos eletrônicos implantáveis cardía-
cos, suas indicações, cuidados pré e pós-ope-
ratórios, limitações para prática de esportes e 
possibilidades de interferências foram discu-
tidas nos locais.
 Paralelo a isso, a ação também ob-
jetivou alertar a opinião pública sobre a ne-
cessidade de melhorar o acesso dos pacientes 
que precisam desses dispositivos e ao profi s-
sional médico, principalmente no Sistema 

Único de Saúde, uma vez que atualmente 
muitas pessoas morrem na fi la de espera por 
um implante.
 Segundo dados do Censo Mundial 
de Marcapassos e Desfi briladores, o Brasil 
perde nesses procedimentos para países vizi-
nhos como Argentina, Uruguai e Chile. Por 
aqui são implantados 199 marcapassos por 
milhão de habitantes, enquanto no Chile são 
216, na Argentina 382, no Uruguai 578 e em 
Porto Rico 606 marcapassos por milhão de 
habitantes.
 Em países desenvolvidos esses nú-
meros são ainda mais expressivos: 746 na Es-
panha, 762 em Portugal e 767 marcapassos 
por milhão de habitantes nos Estados Uni-
dos. Na França são 1.019, na Itália 1.048 e na 
Alemanha 1.267.
 No Brasil atualmente há mais de 
300 mil portadores desses dispositivos em 
uso, sendo que são implantados a cada ano 
em torno de 40 mil novos dispositivos, no 
âmbito do SUS, convênios e particulares.
 O Departamento de Estimulação 
Cardíaca Artifi cial (DECA) da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (SBC-
CV) preparou uma cartilha com dicas rápi-
das para quem é portador de marcapasso ou 
para familiares, amigos e qualquer pessoa 
que tenha próximo um portador destes apa-
relhos.

por Eveline Teixeira Tenório de Lima
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O ABC DO MARCAPASSO
Eletrodomésticos: Em geral podem 
ser utilizados sem restrições, desde 
que estejam em perfeito estado de 
funcionamento e devidamente ater-
rados. Deve ser evitado o contato di-
reto da região do corpo onde está o 
marcapasso com o aparelho em fun-
cionamento. 

O aparelho de micro-ondas, em con-
dições normais, não interfere e pode 
ser utilizado. 

Telefones celulares não produzem 
interferências ao portador de marca-
passo. 

Portas giratórias dos bancos: todo 
portador de marcapasso possui um 
documento de identifi cação e tem o 
direito de entrar por outra porta no 

banco, onde não haja o equipamento 
de detector de metais.
 
Choque elétrico: aterrar equipamen-
tos no ambiente domiciliar e no tra-
balho. O portador de marcapasso não 
deve consertar equipamentos ligados 
à rede elétrica e deve manter distância 
de cercas elétricas.

Ressonância magnética: há restrições 
para a maioria dos modelos de dispo-
sitivos, principalmente os mais anti-
gos. O portador deve consultar sem-
pre o estimulista antes de submeter-se 
ao exame.

Exercício físico: Deve-se perguntar 
ao médico assistente, pois o marca-
passo por si só não impede de 
exercer atividade física e sim se o 

portador tiver outra patologia cardí-
aca limitante que venha associada às 
doenças do sistema elétrico. Devem-
se evitar grandes esforços com o mús-
culo peitoral onde está implantado o 
sistema. 

Dirigir automóvel, motocicleta, an-
dar, correr, nadar, pescar, viajar (avião, 
ônibus, trem, navio, etc.) também são 
permitidas ao portador de marcapas-
so, exceto se existirem outras doenças 
cardíacas limitantes. 

A durabilidade ou vida útil do mar-
capasso é de aproximadamente oito 
anos. Mas cada caso é diferente do 
outro e a duração da bateria pode va-
riar entre 6 e 15 anos.
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