
 

JORNAL DO CORAÇÃO
Informativo do Hospital do Coração de Alagoas - Junho de 2014 - Edição Trimestral

É com enorme satisfação que anunciamos à comunidade médica que 
o Hospital do Coração de Alagoas (HCOR-AL) inaugurou o seu 
Centro de Pesquisas Clínicas (CPC), um feito até então inédito entre 
os hospitais alagoanos. O HCOR-AL passa a fazer parte de um seleto 
grupo de hospitais brasileiros habilitados para grandes estudos 
clínicos, nacionais e internacionais, dada à estruturação voltada para a 
realização de pesquisas médicas de alto desempenho. 
  Essa realização chega como uma consequência da parceria do 
HCOR-AL com o pioneiro centro de pesquisas clínicas da Clinicor, 
que já havia inserido o HCOR em 4 importantes estudos internacio-
nais. Dentre esses vale mencionar o estudo PLATO, que mudou o 
esquema de antiagregação plaquetária em todo o mundo. De um feito 
excepcional da medicina alagoana como este, portanto, decorre a 
presença obrigatória do Dr. Marco Mota na coordenação do nosso 
centro, ele que é uma das maiores autoridades em hipertensão arterial 
do país. Marco Mota coordenou inúmeros estudos de grande relevân-
cia, sendo recentemente citado nas diretrizes europeias de hipertensão 
por causa de suas contribuições cientí�cas nesse campo.
     O CPC do HCOR-AL já começa grande. Se não em estrutura, certa-
mente na experiência acumulada em 16 anos de pesquisas do grupo 
que agora assume o hospital. 
  

    E os números traduzem o que representou esse esforço: 22 estudos 
clínicos, vários deles de extensão internacional. Com sua �loso�a e 
sua prática, o HCOR-AL espera fomentar a pesquisa, idealizar e 
realizar investigações de interesse da sociedade, buscando ser ainda 
um agente facilitador e mediador para os pesquisadores locais. Assim, 
desde já, sejam muito bem-vindos ao nosso CPC.

por  Ricardo César Cavalcanti  - Diretor do HCOR - AL   
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Os miomas uterinos acometem cerca de 70% 
das mulheres em idade fértil, sendo que 30% 
destas apresentam sintomas decorrentes da 
miomatose uterina. São tumores benignos 
desenvolvidos a partir da musculatura lisa do 
miométrio. Com esta elevada prevalência, a 
miomatose uterina é a principal causa de 
histerectomia em mulheres na idade fértil, 
impossibilitando a gestação e trazendo uma 
gama de transtornos psicológicos envolvidos 
com a retirada do útero.
  Os sintomas incluem aumento do �uxo 
menstrual, anemia, aumento do volume abdo-
minal, sintomas compressivos (polaciúria, 
constipação intestinal), dor e infertilidade. 
Entretanto a maiorias das mulheres com 
miomas uterinos são assintomáticas e não 
necessitam de tratamento. Quando surgem 
sintomas importantes, os tratamentos invasi-
vos são os únicos realmente efetivos na melho-
ra dos sintomas. Isto porque o tratamento 
medicamentoso só tem efeito transitório, 
voltando os miomas a crescer após poucos 
meses e algumas vezes em taxa de crescimento 
maior que antes. Idealmente o tratamento 
medicamentoso estaria indicado em pacientes 
com idade próxima a menopausa, pois o tama-
nho uterino reduz neste período. Outra possi-
bilidade do uso de medicamentos é induzir a 
uma regressão transitória do volume uterino 
para facilitar a cirurgia de miomectomia.

   Entre os tratamentos invasivos encontram-se 
a miomectomia (por histeroscopia, laparosco-
pia ou por cirurgia aberta), a histerectomia e a 
embolização das artérias uterinas. a miomec-
tomia é considerada a primeira opção quando 
o ginecologista avalia que é possível a retirada 
dos miomas com a preservação do útero. 
Quando existem múltiplos miomas, torna-se 
muito difícil a miomectomia de todos estes 
nódulos, estando indicado a embolização ou a 
histerectomia. Desde que Ravina em 1995, 
relatou na revista Lancet a primeira coorte de 
pacientes submetidos a embolização de 
artérias uterinas, este método tem se populari-
zado por seus resultados e vários outros 
estudos prospectivos e randomizados compa-
rando a embolização com a histerectomia 
mostram resultados equivalentes, não existin-
do nenhum método superior ao outro. Estes 
resultados foram corroborados pelo estudo 
EMMY trial (radiology, 2008) que randomi-
zou 177 pacientes, mostrou que 92% dos 
pacientes submetidos embolização e 90% dos 
pacientes submetidos a histerectomia 
apresentavam grau de satisfação de moderado 
a muito satisfeito, não havendo portanto 
diferença entre estes métodos de tratamento. 
Estes resultados foram su�cientes para que os 
seguros de saúde realizassem a cobertura para 
o tratamento da miomatose uterina através de 
embolização.

TRATAMENTO DE MIOMAS UTERINOS E
EMBOLIZAÇÃO DE ARTÉRIAS UTERINAS

A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA MOSTRANDO NÓDULOS MIOMATOSOS ANTES E APÓS
6 MESES DA EMBOLIZAÇÃO DE ARTÉRIAS UTERINAS

Antes Depois Antes Depois

  No Hcor-AL, realizamos rotineiramente 
embolizações de artérias uterinas. Segue um 
dos nossos casos tratados para entendimento 
da técnica e dos resultados.
     Mulher de 32 anos, nulípara, com queixa de 
aumento do �uxo menstrual e cólicas mens-
truais importantes, com aumento do volume 
uterino às custas de múltiplos nódulos 
miomatosos, sendo três nódulos de maior 
tamanho. Realizado embolização em Feverei-
ro de 2011 sem intercorrências, com alta no 
primeiro dia de pós operatório. Neste procedi-
mento é realizado punção da artéria femoral 
com cateterismo seletivo de cada artéria 
uterina, por onde é injetado partículas de 
embolização. Segue a ressonância magnética 
pré operatória e após seis meses da emboliza-
ção. É possível observar nitidamente a 
redução do volume dos principais nódulos e 
que tornaram-se hipocaptantes.

Cateterismo da artéria uterina esquerda
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A ablação por radiofreqüência constitui uma importante arma 
terapêutica no tratamento das arritmias cardíacas. Entretanto, o suces-
so e a segurança desta técnica dependem de um mapeamento detalha-
do do foco de origem da arritmia.

Nos últimos anos, novas tecnologias foram desenvolvidas a �m de 
auxiliar o mapeamento das arritmias de forma tridimensional. Neste 
contexto, surge o mapeamento eletroanatômico, o qual permite de�nir 
com precisão a anatomia cardíaca e de região contíguas, como por 
exemplo as veias pulmonares, de�nindo com exatidão o foco da 
arritmia e determinando o caminho percorrido pelo circuito arritmo-
gênico.

O funcionamento deste sistema é dependente de três “bobinas”, as 
quais produzirão um campo magnético sobre o paciente. O cateter 
utilizado para o mapeamento e ablação possui um sensor em sua 
ponta e este capta o campo magnético, sendo possível sua navegação 
precisa pela anatomia cardíaca. (Figura 1 )

Todas as arritmias cardíacas podem ser tratadas com esta tecnologia. 
Entretanto sua utilização é maior nas arritmias complexas (�brilação 
atrial, �utter atrial, taquicardia atrial, extra-sístoles e taquicardia 
ventricular), que necessitam de um suporte tecnológico maior para 
seu sucesso terapêutico por meio ablação por radiofrequência.  

Recentemente o Hospital do Coração de Alagoas adquiriu o sistema 
de mapeamento eletroanatômico mais utilizado mundialmente e 
denominado CARTO (Biosense Webster / Johnson & Johnson - USA), 
que utiliza a mais alta tecnologia para reproduzir virtualmente a 
superfície interna cardíaca, mapeando as arritmias em 3 dimensões. 
(Figura 2 ) 

As �guras 3 e 4   mostram uma ablação de �brilação atrial realizada no 
HCOR-AL, em que inicialmente foi de�nida a superfície interna do 
átrio esquerdo e porções proximais das veias pulmonares e posterior-
mente a aplicação de radiofrequência (pontos vermelhos). A �gura 5   
mostra um mapa de propagação do circuito arritmogênico de um 
�utter atrial também realizado no HCOR-AL. Neste mapa é possível 
localizar a trajetória percorrida pela frente de onda da arritmia.

Utilização rotineira do FFR no "mundo real"

    Registro prospectivo, multicêntrico com uso rotineiro do FFR para 
guiar o tratamento da doença coronária. Selecionados pacientes 
submetidos a cinecoronariogra�a e que possuíam pelo menos uma 
lesão. Antes da realização do FFR foi traçado um plano terapêutico por 
lesão e por paciente (tratamento clínico, revascularização cirúrgica ou 
percutânea, teste de isquemia não invasivo), e após a realização do FFR 
era tomada a decisão �nal. Foram no total 1293 lesões avaliadas 
(1,4/paciente). Após o FFR, o planejamento terapêutico mudou em 
45% das lesões e em 44,3% dos pacientes, sendo que dos pacientes que

tiveram como decisão inicial o tratamento cirúrgico, somente 56% 
mantiveram a indicação, 25% indicaram tratamento percutâneo e 19% 
tratamento clínico. Nesse estudo que incluiu signi�cativa proporção de 
pacientes com Síndrome coronária aguda, a utilização rotineira do FFR 
mudou o planejamento terapêutico em quase metade dos casos, o que 
causa grande impacto clínico e econômico.

Esquema ilustrando as três “bobinas” que são 
colocadas sob o paciente (região do tórax). O 
campo magnético produzido é captados pelo 
sensor do cateter, sendo possível de�nir anatomia 
cardíaca e o mapeamento das arritmias.

Laboratório de Eletro�siologia do 
HCOR-AL.

Mapa anatômico do átrio esquerdo e veias 
pulmonares produzido pelo CARTO. 
Nessa imagem observamos a parede poste-
rior do átrio esquerdo e os pontos em 
vermelho são os locais onde foi realizado a 
aplicação de radiofrequência durante a 
ablação.

Mapa anatômico mostrando a região 
anterior do átrio esquerdo. Observa-se o 
isolamento elétrico das veias pulmonares 
direitas e esquerdas. Os pontos em 
vermelho são os locais realizados a 
ablação.

Mapa de propagação de um Flutter 
atrial. Neste caso, observa-se numa 
projeção obliqua esquerda o átrio 
direito através do orifício da valva 
tricúspide. A área em vermelho corres-
ponde à frente de onda do �utter giran-
do em torno do orifício valvar.

Carlos Romero
Eletrofisiologia

Luciana Constant
Cardiologia IntervencionistaHIGHLITH DO EUROPCR 2014

NOVAS TECNOLOGIAS PARA O TRATAMENTO
DAS ARRITMIAS CARDÍACAS



André Wanderley de Gusmão Barbosa, Renata Plech de Amorim, 
Daniela Martins Lessa Barreto, Ana Karolina Queiroz de Souza, Raniere 
Silveira Cabral, Adoniran Rodrigues Farias, Ricardo César Cavalcanti.

INTRODUÇÃO
    Os distúrbios do sistema nervoso central dão origem a alterações cardí-
acas manifestadas frequentemente no eletrocardiograma. Estudos 
sugerem que os excessos de catecolaminas produzidas pela doença 
neurológica culminam com a necrose da banda de contração do miocár-
dio e promove a liberação de enzimas cardíacas, como a troponina. 
Dentre as alterações eletrocardiográ�cas em pacientes com acidente 
vascular encefálico, pode-se observar presença de onda T negativa 
‘cerebral’, aumento do intervalo QT, onda U, bloqueio de ramo e elevação 
do segmento ST.

RELATO DE CASO
    Paciente do gênero feminino, 63 anos, com antecedentes pessoais de 
hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia, sem histórico de tabagismo 
e etilismo. Admitida no serviço de emergência do hospital às 12 horas 
com relato de desorientação têmpora-espacial há cinco horas, com 
posterior melhora do quadro. Na evolução, apresentou precordialgia em 
aperto com irradiação para o dorso e membro superior direito acompa-
nhada de elevação dos níveis tensionais. No momento do atendimento, 
apresentava pressão arterial de 200 x 140 mmHg e frequência cardíaca de 
90 batimentos por minuto. O eletrocardiograma (ECG) de entrada 
apresentava-se normal (Fig. 01). Foi medicada ainda na emergência com 
cetoprofeno, nebivolol, dipirona, clopidogrel e ácido acetilsalicílico. A 
paciente foi encaminhada para unidade de terapia intensiva (UTI) para 
investigação com hipótese diagnóstica de síndrome coronariana aguda 
sem supradesnivelamento do segmento ST, sendo solicitada curva 
enzimática de troponina e mioglobina, coletadas em 3 momentos  nas 
primeiras 7 horas após a entrada. A mioglobina manteve-se normal e a 
troponina, inicialmente no valor de 116 Ng/L, atingiu 544 Ng/L. Após 24 
horas o ECG apresentava ritmo sinusal, com pobre progressão de onda R

ECG da admissão do 
paciente.

Figura 01 Figura 02 Figura 03

ECG realizado durante o 
internamento hospitalar.

CT de crânio realiza 
durante o internamento 

hospitalar. 

Ana Carolina Calles
e Glauber schettino

Fisioterapia

Daniela Martins
Lessa Barreto

Cardiologia

CASO CLÍNICO - ALTERAÇÕES ELETROCARDIOGRÁFICAS
SECUNDÁRIAS A ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO

O PAPEL DA FISIOTERAPIA NA REABILITAÇÃO
CARDIOVASCULAR

A Reabilitação Cardiovascular (RC) é reconhecida como parte 
integrante do atendimento de pacientes com Doenças Cardiovasculares 
(DCV). Existem evidências que a RC leva a melhores resultados clínicos, 
incluindo melhor aderência ao tratamento farmacoló-
gico, redução da hospitalização, melhora da capacida-
de funcional, melhora do per�l de risco, adaptação às 
suas atividades diárias e melhor qualidade de vida. 
Assim, os programas de RC são rentáveis e multidisci-
plinares e têm sido amplamente recomendado nas 
diretrizes internacionais, com resultados cienti�ca-
mente descritos na população com DCV. A RC 
também é uma estratégia defendida pela Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (SBC), dada à in�nidade de 
benefícios consistentemente documentados derivados 
da participação desses pacientes na RC. 
    As Diretrizes de�nem a RC em quatro fases diferen-
tes. Fase 1: realizada ainda no ambiente hospitalar, aplicada após evento 
agudo cardíaco ou no pré e pós-operatório cardíaco. O programa de 
reabilitação na fase 1 consiste em exercícios especí�cos de baixa a média 
intensidade de acordo com o quadro clínico do paciente e demanda 
metabólica, também a inclusão em atividade de conscientização sobre 

de V1 a V4, onda T negativa profunda em parede anterior (V1-V6) e 
onda T negativa ínfero-lateral. As dosagens de CPK e CK-MB encontra-
vam-se normais. A paciente seguiu internada com alteração persistente 
do ECG (Fig. 02), mantendo-se em regular estado geral, com bom 
padrão respiratório e sob uso de nitroglicerina em bomba de infusão 
contínua para controle da pressão arterial. Foi submetida à cineangioco-
ronariogra�a que não mostrou obstruções nas artérias coronárias. Reali-
zado então tomogra�a computadorizada de crânio, que revelou uma área 
de isquemia aguda parieto-occipital à esquerda (Fig. 03). O diagnóstico 
estabelecido foi de acidente vascular encefálico com alteração no ECG 
sob a forma de onda T cerebral. 

CONCLUSÃO
  Alterações eletrocardiográ�cas provocadas por acidente vascular 
encefálico são um achado frequente, segundo dados da literatura, sendo 
entretanto pouco frequentes as alterações características de lesões 
cerebrais como onda T cerebral e prolongamento do intervalo QT. O 
diagnóstico diferencial deve ser feito em pacientes com suspeita de 
síndrome coronariana aguda e alterações neurológicas.
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os fatores de risco cardiovascular e atividades lúdicas que têm a intenção 
de amenizar o stress stress emocional relacionado com a internação 
hospitalar. 

    No Hcor-AL, nos pacientes com indicação cirúrgica,  
RC inicia-se com as recomendações e protocolos 
desenvolvidos no pré-operatório que visam inicar um 
importante condicionamento físico para minimizar as 
intercorrências relacionadas ao sistema cardiorrespira-
tório durante o pós-operatório. Vários estudos demos-
tram que a �sioterapia, nos últimos anos, tem ajudado 
a otimizar os dias de internação hospitalar, neste 
processo, assim como as complicações no pós-operató-
rio cardíaco. 
    Diante do exposto, constata-se que a RC tem contri-
buido de forma signit�cativa para melhorar qualidade 
de vida dos pacientes com desfechos cardiovasculares, 

possibilitando menor período de internação, menores complicações no 
pós-operatório, melhora da capacidade funcional, estimulando a resso-
cialização, promovendo bem-estar psicológico, assim como o encami-
nhamento para a participação na fase 2 de RC após alta hospitalar (fase 
ambulatorial).


