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MÉTODO DE REVISÃO DA LITERATURA 
 
Estratégia de busca da literatura e resultados 
 
1. Busca de avaliações e recomendações referentes ao emprego de ablação por 

radiofreqüência em pacientes com fibrilação atrial submetidos à cirurgia cardíaca 
concomitante, elaboradas por entidades internacionais reconhecidas em avaliação de 
tecnologias em saúde: 
• National Institute for Clinical Excellence (NICE) 
• Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) 
• National Guideline Clearinghouse (NGC) 

 
2. Busca de revisões sistemáticas e metanálises (PUBMED, Cochrane e Sumsearch). 
 
3. Busca de ensaios clínicos randomizados que não estejam contemplados nas avaliações 

ou metanálises identificadas anteriormente (PUBMED e Cochrane). Havendo 
metanálises e ensaios clínicos, apenas estes serão contemplados. 

 
4. Na ausência de ensaios clínicos randomizados, busca e avaliação da melhor evidência 

disponível: estudos não-randomizados ou não-controlados (PUBMED). 
 
5. Identificação e avaliação de protocolos já realizados por comissões nacionais e dentro 

das UNIMEDs de cada cidade ou região. 
 
 Foram considerados os estudos metodologicamente mais adequados a cada situação. 
Estudos pequenos já contemplados em revisões sistemáticas ou metanálises não foram 
posteriormente citados separadamente, a menos que justificado. 
 
 Descreve-se sumariamente a situação clínica e a questão a ser respondida, discute-se os 
principais achados dos estudos mais relevantes e com base nestes achados seguem-se as 
recomendações específicas.  
 
 
Para cada recomendação, será descrito o nível de evidência que suporta a recomendação. 
 
Níveis de Evidência: 
A Resultados derivados de múltiplos ensaios clínicos randomizados ou de metanálises 

ou revisões sistemáticas. 

 
B Resultados derivados de um único ensaio clínico randomizado, pequenos ensaios 
clínicos de qualidade científica limitada, ou de estudos controlados não-randomizados. 

 
C Recomendações baseadas em séries de casos ou diretrizes baseadas na opinião de 

especialistas. 
 



1. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
O procedimento clássico cirúrgico para tratamento da fibrilação atrial, chamado de Maze 
III, produz lesões intra-atriais transmurais, através de incisões e sutura com o objetivo de 
isolar os focos de fibrilação. A ablação por radiofreqüência surgiu como alternativa 
cirúrgica por ser menos complexa, pois produz lesões nos mesmos sítios da técnica original 
sem a necessidade de incisões1.  

A ablação por radiofreqüência produz lesões por abrasão através de uma caneta unipolar, 
ou bipolar, irrigada com solução salina a uma velocidade de fluxo em torno de 300 ml/h. A 
irrigação minimiza a destruição dos tecidos e possibilita incisões mais precisas e profundas. 
A energia por radiofreqüência é liberada por um gerador no qual os parâmetros de potência 
são definidos (geralmente utilizada potência entre 20 e 30W) e a impedância medida. A 
temperatura para aplicação da energia é pré-selecionada em 60˚C.1,2 Exemplos de gerador e 
canetas são apresentados na Figura 1.  
As canetas unipolares irradiam energia por uma única fonte, não sendo capazes de indicar 
quando a ablação resulta em uma lesão transmural, não havendo estudos de dose-resposta, 
ou seja, o quanto de energia deve ser aplicada, o que pode resultar em danos cardíacos 
colaterais e/ou extra-cardíacos ocasionais. Por outro lado, as canetas bipolares não possuem 
está limitação, pois a energia é liberada entre dois polos semelhante a um sistema tipo 
pinça, de clampeamento, provocando lesões focais e relativamente discretas. A energia é 
restrita a zona da pinça, reduzindo a possibilidade de danos cardíacos colaterais e extra-
cardíacos. A limitação da caneta bipolar é justamente o fato de que apenas é possível 
realizar a ablação de um tecido que possa ser pinçado pelas duas hastes da caneta, o que 
limita os sítios de ablação. Com a caneta bipolar não é possível realizar a ablação completa 
dos sítios do átrio direito e esquerdo propostos pela técnica de Maze III, necessitando de 
utilização conjunta de uma caneta unipolar para completar o procedimento. 2a  

O procedimento cirúrgico consiste na exposição do coração, através da esternotomia 
tradicional. As veias cavas e a aorta ascendente são canuladas para instituição de circulação 
extracorpórea, ambos os átrios são incisados e linhas de ablação são realizadas em 
diferentes sítios, conforme demonstrado nas Figuras 2 e 3 (extraídas de Abreu Filho 20042). 
Durante o procedimento de ablação, outra cirurgia cardíaca concomitante é realizada, como 
por exemplo, a troca de válvulas. 2 

 

  
Figura 1. Canetas unipolar e bipolar e gerador 



  
 
2. CONDIÇÃO CLÍNICA 
 
A fibrilação atrial (FA) é a arritmia sustentada mais comum em adultos, afetando milhões 
de pessoas em todo mundo, com aumento da sua incidência com o incremento da idade, 
com prevalência de 6% em pessoas acima de 75 anos. Está associada com diversas 
patologias cardíacas, incluindo doenças valvulares, insuficiência cardíaca, hipertensão e 
cardiopatia isquêmica. Encontra-se associada, também, a outras patologias não cardíacas 
como doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças da tireóide e abuso de álcool. Pacientes 
com FA apresentam risco aumentado de embolismo, devido à contração não efetiva do 
átrio, o que aumenta o risco de acidente vascular cerebral (AVC) e morte. O risco de evento 
isquêmico cerebral em pacientes com FA não valvular é de 5% ao ano, 2 a 7 vezes maior 
que em pacientes em ritmo sinusal. De um modo geral, a mortalidade também é duas vezes 
mais elevada neste grupo, sendo uma patologia com altos custos ambulatoriais e 
hospitalares. Usualmente, o gatilho da FA é um foco desencadeado em uma ou mais veias 
pulmonares, com subseqüente desorganização da condução através do átrio, resultando em 
múltiplos circuitos de reentrada. 3,4 

Em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, a FA está presente em até 50% dos casos 
antes de cirurgia de válvula mitral e em 1 a 6% antes da revascularização miocárdica ou da 
troca aórtica. Estes pacientes são, em geral, mais idosos, mais sintomáticos, com pior 
função ventricular em relação aos pacientes submetidos aos mesmos procedimentos e sem 
FA. A presença de FA prévia à cirurgia é um marcador independente de morbidade e 
mortalidade no pós-operatório, tanto de cirurgia de doença valvar mitral, aórtica e de 
revascularização miocárdica. 3a-3g 

Pelos riscos associados com esta arritmia, cada vez mais tem sido considerada a 
possibilidade de restauração do ritmo cardíaco durante o procedimento cirúrgico. 
 
3. TRATAMENTO ATUAL E ALTERNATIVOS 
 
O tratamento de pacientes com FA envolve 3 objetivos: o controle da freqüência cardíaca, a 
prevenção de tromboembolismo e a correção do ritmo. A estratégia de manejo adotada vai 
depender de diversos fatores: (1) o tipo e duração da FA, (2) a gravidade dos sintomas, (3) 



a presença de doença cardiovascular associada, (4) a idade do paciente e (5) condições 
médicas concomitante. A correção do ritmo consiste em cardioverter quimicamente e/ou 
eletricamente o paciente, ou seja, restaurar o ritmo sinusal. Entretanto, tanto a cardioversão 
química (com medicamentos como amiodarona e propafenona) quanto à cardioversão 
elétrica, apresentam taxas de cura relativamente baixas, com efetividade em torno de 50% 
após 1 ano. A terapêutica de controle da freqüência cardíaca é realizada com uso de drogas 
como beta-bloqueadores e bloqueadores do canal de cálcio, associada à terapia de anti-
coagulação para prevenir ou minimizar o risco de AVC. Entretanto, a anticoagulação está 
associada a risco de eventos hemorrágicos graves. 3,5 

Nos últimos 20 anos, procedimentos cirúrgicos com diversas técnicas vêm sendo 
desenvolvidos e estudados como alternativa terapêutica àqueles pacientes que não 
respondem ao tratamento farmacológico nem a cardioversão elétrica. A cirurgia clássica de 
Maze III, desenvolvida por Cox em 1987, está baseada na eletrofisiologia da FA e consiste 
na realização de múltiplas lesões cirúrgicas através de incisões no átrio esquerdo e direito 
com o objetivo de isolar e interromper os circuitos de reentrada da FA. Todas as incisões 
são então suturadas para a formação de “cicatrizes”, bloqueando os impulsos elétricos 
através do átrio, atingindo taxas de sucesso em restaurar o ritmo sinusal em torno de 90% 
dos casos. Por ser um procedimento invasivo, é geralmente realizado concomitante à outra 
cirurgia cardíaca, sendo a mais comum a cirurgia de válvula mitral. Entretanto, é 
considerado um procedimento complexo, com aumento considerável do tempo cirúrgico e 
maior necessidade de implante de marcapasso8a. Como conseqüência, a cirurgia de Maze 
III não foi universalmente adotada como tratamento cirúrgico da FA. Fontes de energia 
como radiofreqüência, microondas e crioablação foram então desenvolvidas como 
alternativa cirúrgica ao procedimento de “cortar e costurar” de Maze, utilizando os mesmos 
princípios de ablação, produzindo lesões em sítios similares à técnica clássica, mas 
teoricamente com tempo cirúrgico reduzido, maior facilidade na realização do 
procedimento e menor incidência de complicações1.  

As evidências quanto ao emprego de ablação por radiofreqüência concomitante à cirurgia 
cardíaca em pacientes com FA serão descritas a seguir. 
 
4. RECOMENDAÇÃO QUANTO AO EMPREGO DE ABLAÇÃO POR 
RADIOFREQÜÊNCIA EM PACIENTES COM FIBRILAÇÃO ATRIAL 
SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA CONCOMITANTE 
 
4.1 Objetivo 
Avaliar se há evidências que embasem o emprego de ablação por radiofreqüência em 
pacientes com fibrilação atrial submetidos à cirurgia cardíaca concomitante. 

 
4.2 Resultados 

 
4.2.1 Avaliações em tecnologias em saúde e recomendações nacionais e 

internacionais 
 
� CADTH (Canadá – Governo Federal): Avaliação de tecnologia publicada em março de 

2002. Ablação por cateter de radiofreqüência para arritmias cardíacas: uma revisão 
clínica e econômica. Entretanto, avalia a ablação com cateter realizada de modo 
percutâneo e não concomitante a um procedimento cirúrgico, por isso não será descrita. 



� NICE (NHS - Inglaterra): Avaliação de tecnologia publicada em maio de 2005. Ablação 
por radiofreqüência para fibrilação atrial em associação com outra cirurgia cardíaca6. 
Baseada em uma revisão realizada pelo próprio Instituto publicada em 20041. 

� NGC (Dept of Health - Estados Unidos): Não foi encontrada 
� Diretrizes nacionais e internacionais: 

� Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia: Diretriz de Fibrilação Atrial 
publicada em 20035. 

� Diretriz da Associação Americana de Cardiologia (American Heart Association) 
em conjunto com a Sociedade Européia de Cardiologia, publicada em 2006. 
Diretriz da ACC/AHA/ESC para manejo de pacientes com fibrilação atrial7 

� Diretriz das sociedades européias e norte-americanas de arritmias cardíacas 
publicada em 2007. Consenso de especialistas da HRS/EHRA/ECAS sobre 
ablação da fibrilação atrial cirúrgica e com cateter: recomendações, políticas, 
procedimentos e acompanhamento.2a 

 
NICE6: avaliação publicada em maio de 2005, refere haver evidências de segurança e 
eficácia do uso de ablação por radiofreqüência no tratamento da fibrilação atrial associada à 
outra cirurgia cardíaca, justificando o seu emprego. Enfatizam que a seleção de pacientes e 
o seguimento devam ser realizados por equipe multidisciplinar. Esta recomendação está 
baseada em um ensaio clínico randomizado pequeno, que avaliou a eficácia, e 6 estudos 
não randomizados que avaliaram a segurança.  
 
Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia5: a Sociedade classificou como Classe IIa 
(nível de evidência B) a recomendação de tratamento cirúrgico da FA para pacientes com 
valvulopatia mitral e FA que possuem indicação de correção cirúrgica da valvulopatia. 
Classe IIb (nível de evidência B) para pacientes com FA que necessitam cirurgia cardíaca 
por outra causa e pacientes com FA sintomáticos refratários ao tratamento clínico ou 
ablação por cateter. Esta recomendação refere-se ao tratamento cirúrgico em geral, a 
sociedade apenas menciona que a técnica cirúrgica tradicional de Maze III pode ser 
substituída por técnicas com emprego de energias alternativas como radiofreqüência e 
crioablação. 
 
Diretriz da Associação Americana e da Sociedade Européia de Cardiologia7: a diretriz 
descreve o procedimento cirúrgico de Maze III como opção terapêutica para restaurar o 
ritmo dos pacientes e comenta o emprego de energias alternativas como radiofreqüência. 
Entretanto, o procedimento cirúrgico com radiofreqüência não está contemplado nas 
recomendações.  
 
Diretriz da Associação Americana e da Sociedade Européia de Arritmias2a: a recomendação 
indica a cirurgia de ablação para pacientes com FA sintomática que serão submetidos a 
outro procedimento cirúrgico; para pacientes selecionados com FA assintomática que serão 
submetidos a outro procedimento cardíaco cirúrgico no qual a ablação possa ser realizada 
com risco mínimo; e como procedimento cirúrgico isolado para aqueles pacientes com FA 
sintomática que preferirem a abordagem cirúrgica por falha de uma ou mais tentativas de 
ablação por cateter ou que não sejam candidatos à ablação por cateter. Comentam que 
existem diferentes técnicas cirúrgicas, com diferentes fontes de energia, e que todas se 
mostram efetivas em restaurar o ritmo sinusal dos pacientes. Destacam que na maioria dos 



estudos a cirurgia cardíaca concomitante é a de troca de válvula mitral e que a redução de 
risco de AVC foi comprovada apenas em estudos que avaliaram a técnica clássica de Maze 
III. Estudos com as novas tecnologias (radiofreqüência, microondas e crioablação) 
demonstram resultados semelhantes de reversão a arritmia, mas não foram delineados para 
outros desfechos. Resumem que a ablação da FA deve ser considerada para todo o paciente 
com FA submetido à outra cirurgia cardíaca, se os riscos adicionais ao procedimento forem 
baixos e a cirurgia for realizada por um cirurgião experiente. Sugerem a realização de 
ensaios clínicos randomizados multicêntricos para melhor definir a eficácia e segurança 
relativa das diferentes técnicas cirúrgicas.  

 
4.2.2 Revisões sistemáticas e meta-análises 
 
Revisão sistemática que incluiu apenas estudos observacionais, com o objetivo de 
comparar a cirurgia tradicional de Maze III (realizada com incisões) à técnica de 
ablação com diferentes empregos de energia (radiofreqüência, microondas e 
crioablação) para tratamento de fibrilação atrial em pacientes submetidos à cirurgia 
cardíaca concomitante. 
 
Khargi et al (2005)

8
: revisão sistemática que incluiu estudos do período de 1980 a março 

de 2004, como objetivo de comparar a eficácia do emprego de energias alternativas 
(radiofreqüência, microondas e crioablação – Grupo I) com a cirurgia clássica de Maze III 
(Grupo II). No total, 48 artigos foram elegíveis ao estudo, todos observacionais, sendo 19 
estudos que avaliaram o emprego de radiofreqüência (3 estudos com radiofreqüência 
irrigada), 5 microondas, 6 crioablação e 16 com a técnica clássica de Maze III. O número 
total de pacientes no grupo I foi de 2279 e no Grupo II 1553. No grupo I, 1652 realizaram o 
procedimento por radiofreqüência, com 28% dos pacientes (465) submetidos à 
radiofreqüência irrigada. A taxa de ritmo sinusal no pós-operatório foi maior no grupo II 
quando comparada ao Grupo I, 84,9% e 78,3% respectivamente (p=0,03). Entretanto, após 
análise de meta-regressão, ajustando para tipo de arritmia e tipo de cirurgia cardíaca 
concomitante, esta diferença estatística não permaneceu (p=0,26). No grupo I não foi 
observada diferença na taxa de ritmo sinusal se empregada lesões em ambos os átrios ou 
apenas no átrio esquerdo. Não foi observada diferença estatística em relação a nenhuma 
complicação pós-operatória entre o Grupo I e II: taxa de sangramento de 4,4% e 4,9% 
respectivamente (p=0,65); AVC 1,6% e 0,5% respectivamente (p=0,21); necessidade de 
implantação de marcapasso 4,9% e 5,8% respectivamente (p=0,21) e mortalidade em 30 
dias de 4,2% e 2,1% respectivamente (p=0,09).  
Comentários: o artigo descreve que uma das principais limitações do próprio estudo é a 
falta de ensaios clínicos randomizados e a heterogeneidade dos estudos incluídos. O estudo 
não apresenta dados de tempos cirúrgicos.  
 
Meta-análise que inclui ensaios clínicos que compararam a realização de cirurgia de 
Maze (com diferentes técnicas: incisões ou emprego de radiofreqüência) com cirurgia 
cardíaca isolada, sem tratamento para arritmia. 
 
Reston et al (2005)8a: foi realizada uma meta-análise com o objetivo de comparar a 
realização de procedimento de Maze (tradicional ou com emprego de radiofreqüência) 
concomitante à cirurgia de válvula mitral, com a realização de apenas a cirurgia cardíaca de 



válvula mitral, sem tratamento para arritmia (grupo controle), em relação à efetividade no 
tratamento da fibrilação atrial e complicações do procedimento. O estudo incluiu 4 ensaios 
clínicos randomizados, 2 com emprego de radiofreqüência e 2 com a técnica tradicional, e 6 
estudos comparativos, 2 com emprego de radiofreqüência e 4 com a técnica tradicional. 
Devido aos potenciais vieses nos estudos não randomizados, a análise de mortalidade, taxa 
de AVC e restauração de rimo sinusal incluiu apenas os 4 ensaios clínicos randomizados. 
Não houve diferença entre mortalidade quando comparado cirurgia de Maze com o grupo 
controle, 8,4% e 5,8% respectivamente (p=0,53). Houve maior incidência de AVC no 
grupo controle (5,8%) quando comparado com a realização de cirurgia de ablação de Maze 
(0%) (p=0,008). Entretanto, a análise de sensibilidade retirou um estudo, resultando em 
uma diferença não estatística. A cirurgia de Maze foi efetiva em restaurar o ritmo sinusal 
quando comparada com a realização de apenas cirurgia de válvula mitral, 80,7% e 17,3% 
respectivamente (p<0,0001). Pacientes submetidos à cirurgia de Maze tiveram maior 
necessidade de implante de marcapasso quando comparados ao grupo controle, 3,9% e 
1,5% respectivamente (p=0,02). Entretanto, na análise de sensibilidade esta diferença 
perdeu significância. Para análise de sangramento pós-operatório, foi realizada duas 
análises separadas com o objetivo de comparar as taxas entre o procedimento de Maze com 
a técnica tradicional (incisões) com e Maze utilizando radiofreqüência como fonte de 
energia. As taxas de sangramento foram mais elevadas quando realizada Maze tradicional 
(3,9% contra 0% do grupo controle, p=0,007), comparada as taxas de Maze com 
radiofreqüência (1,9% contra 2,9% do grupo controle, p=0,52).  

 
 
4.2.3 Ensaios Clínicos Randomizados 
 
Ensaio clínico randomizado que comparou ablação por radiofreqüência com outras fontes 

de energia 

 
Wisser et al (2004)

14
: ensaio clínico randomizado que incluiu 42 pacientes com diferentes 

patologias valvulares, com indicação cirúrgica, e fibrilação atrial permanente por no 
mínimo 6 meses, sem resposta ao tratamento medicamentoso. Os pacientes foram 
randomizados em dois grupos: grupo de ablação utilizando energia por microondas (AFx 
inc.) (grupo I, n=23) e grupo de ablação por radiofreqüência (Medtronic Cardioblate) 
(grupo II, n=19). Em ambos os grupos foi utilizada a técnica de ablação biatrial, seguindo o 
conceito da cirurgia de Maze III. Após o procedimento os pacientes permaneciam sem 
droga anti-arritmica, sendo instituído tratamento com amiodarona se o paciente 
desenvolvesse novamente fibrilação atrial. Se o ritmo não fosse re-estabelecido com a 
amiodarona, a cardioversão elétrica era indicada. Os pacientes foram acompanhados por 
um período de dois anos. Ocorreram 2 óbitos no grupo I (ablação por microondas), 1 
durante a internação hospitalar pós-procedimento, não atribuído ao procedimento de 
ablação (falência hepática) e 1 paciente durante o seguimento por causa não explicada. A 
duração média de pinçamento aórtico foi maior no grupo de ablação por microondas em 
relação ao grupo de ablação por radiofreqüência, 23 ± 2 e 17 ± 1 min respectivamente 
(p=0,013). Não foram observadas outras diferenças estatisticamente significativas em 
relação às complicações do procedimento e tempos de permanência hospitalar. Em 12 
meses de seguimento, 81% dos pacientes no grupo I e 80% dos pacientes do grupo II 
estavam livres da fibrilação atrial (p não significativo).  



 
Ensaios clínicos randomizados que compararam o emprego de ablação por 

radiofreqüência à cirurgia cardíaca isolada, sem intervenção na arritmia.  

 
Abreu Filho et al (2005)

9
: 70 pacientes com FA há mais de 1 ano e doença reumática da 

válvula mitral foram randomizados para cirurgia de válvula mitral associada com 
procedimento de ablação biatrial através da técnica de Maze III modificada, utilizando 
sistema de radiofreqüência (Cardioblate, Medtronic Inc) (Grupo A, N=42), ou apenas 
cirurgia de válvula mitral (Grupo B, N=28). Os pacientes recebiam medicação anti-
arritmica por 3 a 6 meses após o procedimento, sendo suspensa apenas se o paciente 
estivesse em ritmo sinusal. Se o paciente permanecesse em FA, era realizada cardioversão 
elétrica e se após este procedimento o paciente não apresentasse ritmo sinusal, era 
administrada medicação para controle da freqüência. Os pacientes foram acompanhados 
por um período de 1 ano, com o objetivo de avaliar a segurança e a efetividade do 
procedimento de ablação por radiofreqüência. No período intra-hospitalar, um paciente foi 
a óbito, por choque séptico, no Grupo A (ablação) e não houve óbitos no Grupo B 
(P=0,99). As taxas de complicações cirúrgicas foram semelhantes entre os dois grupos, 
havendo necessidade de implante de marcapasso em 1 paciente de cada grupo. No período 
de seguimento de 12 meses, ocorreram 2 óbitos em cada grupo, um óbito do Grupo B foi 
causado por hemorragia cerebral em decorrência da terapia de anticoagulação, os outros 3 
óbitos não foram relacionados ao procedimento cirúrgico. Em relação ao ritmo cardíaco, no 
final do seguimento, 79,4% dos pacientes do Grupo A e 26,9% do Grupo B apresentavam 
ritmo sinusal (P=0,001).  
 
Doukas et al (2005)

10
: ensaio clínico randomizado que incluiu 97 pacientes com FA 

contínua (há 6 meses com fibrilação atrial contínua, sem reversão para ritmo sinusal com 
terapêutica medicamentosa ou cardioversão elétrica) que foram submetidos à cirurgia de 
válvula mitral. Os pacientes foram randomizados em 2 grupos: grupo controle - apenas 
cirurgia de válvula mitral (n=48) e grupo intervenção - cirurgia de válvula mitral com 
ablação atrial esquerda por radiofreqüência (n=49). Todos os pacientes permaneciam em 
uso de amiodarona por pelo menos 3 meses após procedimento cirúrgico, sendo suspensa a 
medicação se o ritmo fosse sinusal após este período. O objetivo primário do estudo foi 
presença de ritmo sinusal em um período de acompanhamento de 12 meses. Não houve 
diferenças estatísticas entre os grupos em relação a taxas de complicações pós-operatórias e 
tempo de permanência hospitalar e em unidade de cuidados intensivos. Ao final do estudo, 
20 pacientes (44%) no grupo da ablação e 2 pacientes (4,5%) no grupo controle 
encontravam-se em ritmo sinusal (p<0,001). A capacidade funcional dos pacientes foi 
melhor em 12 meses nos pacientes que realizaram a ablação quando comparado ao grupo 
controle, 140 metros e 120 metros respectivamente (p=0,02). Não houve, entretanto, 
diferença entre os grupos em relação à classe funcional pela NYHA e mediana dos níveis 
de BNP.  
 
Akpinar et al (2003)

11: ensaio clínico randomizado com 67 pacientes com fibrilação atrial 
por mais de 6 meses e indicação de cirurgia de válvula mitral minimamente invasiva. Os 
pacientes foram randomizados em 2 grupos: Grupo A (N=33) onde os pacientes foram 
submetidos à cirurgia de válvula mitral e ablação por radiofreqüência biatrial ou de átrio 
esquerdo, através da técnica de Maze modificada – utilizando o sistema Cardioblate, 



Medtronic -, e Grupo B nos quais apenas a cirurgia de válvula foi realizada. Os pacientes 
do Grupo A (ablação) permaneciam em uso de medicação anti-arritmica por pelo menos 3 
meses após o procedimento cirúrgico, sendo suspensa se ritmo sinusal após este período, 
enquanto os pacientes do Grupo B permaneciam com droga anti-arritmica em 12 meses de 
seguimento. O objetivo do estudo foi avaliar a eficácia do sistema de ablação por 
radiofreqüência em manter o paciente em ritmo sinusal por 16 meses de seguimento. No 
período pós-operatório, houve um óbito em cada grupo de causa não cardíaca e dois 
pacientes necessitaram de reintervenção cirúrgica por sangramento, um em cada grupo. 
Não houve diferenças entre os grupos em relação às taxas de complicações cirúrgicas. 
Ocorreram 2 casos (6%) de eventos tromboembólicos no Grupo B e nenhum caso no Grupo 
A (p=0,08). Um paciente no Grupo A necessitou de implante de marcapasso definitivo. 
Durante o período do de seguimento, foi registrado 1 óbito no Grupo A de causa externa  e 
2 óbitos no Grupo B: um por morte súbita e um por evento tromboembólico cerebral. Após 
1 ano de seguimento, 90,3% dos pacientes do Grupo A e apenas 9,4% dos pacientes do 
Grupo B estavam em ritmo sinusal (P=0,0001). 
 
Deneke et al (2002)

12
: foram randomizados 30 pacientes consecutivos com indicação de 

cirurgia de troca de válvula mitral e que apresentavam FA há pelo menos 1 ano, sem 
reversão com drogas anti-arritimicas ou cardioversão elétrica, em dois grupos: Grupo A - 
no qual foi realizada cirurgia da válvula mitral e ablação biatrial por radiofreqüência 
(N=15), e Grupo B - no qual apenas cirurgia de válvula mitral foi realizada (N=15). Todos 
os pacientes deveriam permanecer após o procedimento cirúrgico em uso de droga anti-
arritmica por no mínimo 6 meses, sendo suspensa se o paciente estivesse me ritmo sinusal. 
Se o paciente permanecesse em FA, a cardioversão elétrica era realizada. Os pacientes 
foram acompanhados por um período de 12 meses. O desfecho primário do estudo foi 
considerado a presença de ritmo sinusal após o período de seguimento, e os desfechos 
secundários foram sobrevida e capacidade funcional. Durante o período de seguimento, 
ocorreram 4 óbitos no grupo A: um óbito por sangramento de vias urinárias em decorrência 
da anti-coagulação, um por mediastinite (45 dias após o procedimento), um por morte 
súbita e um por insuficiência respiratória; no grupo B ocorreu apenas um óbito por 
insuficiência respiratória (P=0,131). Não ocorreu nenhuma complicação tromboembólica 
em ambos os grupos. Um paciente em cada grupo necessitou de implante de marcapasso 
definitivo. Após 12 meses de seguimento, 9 pacientes no Grupo A e 2 pacientes no Grupo 
B estavam em ritmo sinusal, freqüência cumulativa de 80% e 27% respectivamente 
(P=0,005). Não foi observada diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos 
em relação a capacidade funcional, medida através de ergoespirometria e classificação da 
New York Heart Association. 
 
Khargi et al (2001)

13
: ensaio clínico randomizado para avaliar a efetividade da ablação por 

radiofreqüência irrigada no tratamento de pacientes com fibrilação atrial crônica (FA pré-
existente por no mínimo 1 ano) submetidos à cirurgia de válvula mitral. Trinta pacientes 
foram randomizados para procedimento de ablação concomitante à cirurgia (Grupo A) ou 
apenas cirurgia de válvula mitral (Grupo B). O tempo de seguimento foi de 12 meses. 
Todos os pacientes permaneceram com uso de anticoagulação oral e beta-bloqueador. Era 
indicada cardioversão elétrica se o paciente apresentasse FA durante o período de 
acompanhamento. O tempo cirúrgico foi de 270 min (232-323) no Grupo A e de 190 min 
(128-314) no Grupo B (p < 0,05), de circulação extracorpórea de 188 min (165-230) no 



Grupo A e 127 min (60-197) no grupo B e de pinçamento aórtico 103 min (86-134) no 
Grupo A e 84 min (38-112) no Grupo B. A sobrevida no final do acompanhamento foi de 
73% (11/15) no Grupo A e de 93% (14/15) no Grupo B (p=0,13). Os óbitos no Grupo A 
foram causados por sangramento renal fatal (1 paciente em 6 semanas), mediastinite (1 
paciente em 6 semanas), morte súbita (1 paciente em 4 meses) e insuficiência respiratória 
(1 paciente em 7 meses) e o único óbito no Grupo B foi causado por insuficiência 
respiratória em 10 meses de seguimento. A taxa de pacientes em ritmo sinusal no final de 
seguimento no Grupo A e B foi de 80% e 26,7% respectivamente.  
 
4.2.4 Estudos de coorte: 
 
Estudos que comparam ablação por radiofreqüência concomitante à cirurgia cardíaca com a 
técnica cirúrgica tradicional de Maze III. 
 
Lall et al (2007)

15
: estudo de coorte que incluiu 242 pacientes submetidos à cirurgia de 

ablação para tratamento de fibrilação atrial concomitante a outro procedimento cirúrgico 
cardíaco. Em 154 pacientes foram realizadas cirurgia com a técnica de Maze clássica, 
sendo comparados com 88 pacientes que realizaram ablação com radiofreqüência (caneta 
bipolar) adicionada à crioablação. Os pacientes permaneciam com uso de amiodarona por 3 
meses de seguimento, se estivessem em ritmo sinusal após este período a droga era 
suspensa. A média de seguimento foi de 5 anos no grupo de cirurgia clássica e 1 ano no 
grupo com radiofreqüência. O tempo de pinçamento aórtico foi maior no grupo de cirurgia 
clássica quando comparado ao procedimento por radiofreqüência, 121 + 34 min e 76 + 37 
respectivamente (p<0,001). Não houve diferença significativa entre os grupos em relação 
ao tempo de internação em unidade intensiva (2 dias em cada grupo), mortalidade em 30 
dias (1 paciente no grupo cirurgia clássica e 3 pacientes no grupo radiofreqüência), 
implante de marcapasso permanente (16% cirurgia clássica e 10% radiofreqüência) e AVC 
(1 AVC peri-operatório no grupo de radiofreqüência e nenhum no grupo de cirurgia 
clássica). A sobrevida em 1 ano foi de 94% no grupo de cirurgia clássica e de 89% no 
grupo de radiofreqüência (p=0,19). A taxa de pacientes em ritmo sinusal no final do 
seguimento no grupo de cirurgia clássica e radiofreqüência foi de 96% e 93% 
respectivamente. 
 
Doty et al (2007)

16
: estudo retrospectivo, de centro único, que comparou os resultados da 

cirurgia clássica de Maze III, como tratamento de FA em pacientes submetidos à outra 
cirurgia cardíaca concomitante, com as técnicas de ablação utilizando radiofreqüência com 
caneta unipolar e bipolar e apenas isolamento das veias pulmonares. Em um período de 10 
anos, 377 pacientes foram submetidos ao tratamento cirúrgico de FA, o procedimento 
clássico de Maze III foi realizado em 220 pacientes, a ablação por radiofreqüência irrigada 
com caneta unipolar em 60 pacientes (utilizando as linhas de Maze III), ablação por 
radiofreqüência irrigada com caneta bipolar em 65 pacientes (utilizando as linhas de Maze 
III, entretanto algumas linhas da parede atrial foram realizadas com caneta unipolar, pois 
não eram possíveis de serem realizadas com a caneta bipolar) e isolamento apenas das veias 
pulmonares com radiofreqüência com caneta bipolar em 32 pacientes. O objetivo foi avaliar 
a taxa de pacientes livres de FA em 6 meses de seguimento. O período de seguimento 
médio foi de 23 meses. Os principais resultados do estudo são apresentados na Tabela 1. 
Após ajuste em análise de regressão logística, a taxa de pacientes livres de FA foi superior 



no grupo da cirurgia clássica em relação aos grupos de radiofreqüência unipolar e bipolar, e 
semelhante ao grupo de apenas isolamento de veias pulmonares. Não houve diferença 
estatística entre os 3 grupos de cirurgia com radiofreqüência. 
 
Tabela 1. Comparação de desfechos de acordo com o tipo de técnica cirúrgica empregada, 
dados em n(%). 
 Maze III 

clássica, n=220 
Radiofreqüência 
unipolar, n=60 

Radiofreqüência 
bipolar, n=65 

Isolamento das veias 
pulmonares, n=32 

P 

AVC* 1 0 2 0 NS 
Implante de 
marcapasso† 

18 (8,1%) 6 (10,0%) 13 (20,0%) 2 (6,3%)  

Óbitos intra-
hospitalares 

3/220 (1,5%) 4/60 (5,0%) 1/65 (1,5%) 5/32 (15,6%) NS 

Óbitos durante 
o seguimento‡ 

4 6 4 3  

Pacientes em 
ritmo sinusal 
em 6 meses 

175/194 (90,2%) 33/46 (71,7%) 43/54 (79,6%) 16/19 (84,2%) 0,007 

*todos os casos de AVC foram fatais 
†fornecido pelo estudo apenas as taxas, números absolutos foram extrapolados. Não foi 
informado o valor de p. 
‡ não é fornecido o valor de p nem as perdas por grupo. 
 
Comentários: em 6 meses de seguimento, 313 pacientes possuíam eletrocardiograma 
disponível para avaliação do ritmo, o que representa 17% de perdas desta informação. Não 
são apresentados dados de tempos cirúrgicos. 
 
Chiappini et al (2004)

17: o estudo incluiu 70 pacientes com FA crônica que foram 
submetidos à cirurgia cardíaca aberta (por diversas razões: cirurgias valvulares isoladas ou 
combinadas) e procedimento cirúrgico para tratamento da FA. Entre abril de 1995 a março 
de 2001 foi realizado o procedimento Maze III, “cortar e costurar” (Grupo 1, N=30) e a 
partir de abril de 2001 passou a ser realizado ablação biatrial por radiofreqüência (Grupo 2, 
N=40). O desfecho primário foi considerado restauração do ritmo sinusal após a cirurgia e 
os desfechos secundários, contração atrial, eventos adversos e sobrevida. O tempo médio de 
seguimento foi de 15 meses (variação de 7-74 meses). O tempo médio de circulação 
extracorpórea foi de 155,5 ± 40,4 minutos no grupo 1 e 126,3 ± 31,5 minutos no grupo 2 
(P=0,002), enquanto que o tempo médio de pinçamento da aorta foi de 113,3 ± 26,1 no 
grupo 1 e 104,8 ± 31,5 no grupo 2 (p=0,23). Não houve diferença estatisticamente 
significativa de mortalidade intra-hospitalar entre os dois grupos, 6,6% no grupo 1 (2 
pacientes) e 7,5% no grupo 2 (3 pacientes), houve um óbito em cada grupo por disfunção 
ventricular, os demais óbitos forma de causa não cardiovascular. No período de 
seguimento, a taxa cumulativa de ritmo sinusal foi de 68,9% nos pacientes do grupo 1 e 
88,5% nos pacientes do grupo 2 (p=0,53). Não houve diferença entre os dois grupos quando 
avaliada a capacidade funcional pela New York Heart Association (NYHA), entretanto foi 
observada melhora de classe funcional em ambos os grupos quando comparado ao período 
pré-cirúrgico.  
Comentários: não está claro no artigo se houve seguimento completo de todos os pacientes, 
assim como a porcentagem de pacientes que apresentavam ritmo sinusal em 24 meses de 
seguimento. 



 
Existem diversos estudos de série de casos, sem grupo controle, e estudos de caso controle 
que avaliaram a o emprego de ablação por radiofreqüência. Por se tratarem de estudos de 
menor poder não foram descritos neste documento. Assim como existem ensaios clínicos 
randomizados que utilizaram ablação por radiofreqüência para comparar tipos diferentes de 
técnicas cirúrgicas (biatrial, apenas em átrio esquerdo, apenas isolamento de veias 
pulmonares), por não ser este o objetivo de nossa revisão, também não foram incluídos.  
 
5. BENEFÍCIOS ESPERADOS 
 
5.1 Taxa de pacientes em ritmo sinusal após procedimento de ablação por radiofreqüência. 
Os ensaios clínicos randomizados e estudos de coorte mostram taxas de ritmo sinusal após 
ablação por radiofreqüência que variam de 44 a 93% em 6 e 12 meses de seguimento. 
Quando a radiofreqüência foi comparada com a técnica clássica de Maze III, os estudos de 
coorte são conflitantes: dois mostram taxas de ritmo sinusal semelhantes e um apresenta 
superioridade da técnica de Maze III. A revisão sistemática com estudos observacionais não 
mostrou diferença da técnica clássica de Maze III em manter os pacientes livres da 
fibrilação atrial quando comparada à utilização de outras fontes de energia. 
O único ensaio clínico randomizado que comparou ablação por radiofreqüência com 
ablação por microondas mostrou taxas semelhantes de ritmo sinusal entre os dois grupos.  
 
5.2 Redução de complicações relacionadas ao procedimento 
Quando comparada com outras técnicas cirúrgicas (Maze III e microondas), a ablação por 
radiofreqüência apresentou taxas de complicações pós-operatórias semelhantes. Uma meta-
análise sugere menor risco de sangramento peri-operatório do que a técnica tradicional8a. 
Quando comparada com a não realização de ablação (cirurgia cardíaca concomitante 
isolada), não mostrou adicionar riscos de complicações.  
 
5.3. Redução do tempo cirúrgico 
Os estudos de coorte que avaliaram tempo cirúrgico mostram menor tempo de circulação 
extracorpórea (em 1 estudo) e menor tempo de pinçamento aórtico (em 1 estudo) nos 
pacientes submetidos à ablação por radiofreqüência quando comparados à cirurgia de Maze 
III. 
 
5.4 Redução de complicações maiores decorrentes da FA crônica 
Os estudos controlados com ablação por radiofreqüência não têm poder suficiente para 
avaliar se o procedimento é capaz de prevenir complicações maiores como morte ou AVC. 
 
 



6. INTERPRETAÇÃO E RECOMENDAÇÃO 
 

A utilização de ablação com radiofreqüência associada à cirurgia de valva 
mitral é efetiva no tratamento da fibrilação atrial, com manutenção do ritmo 
sinusal em 6 a 12 meses de seguimento.* 

(Nível de Evidência A) 
 

A ablação por radiofreqüência parece ter sucesso semelhante à técnica 
cirúrgica de Maze III nas taxas de reversão para ritmo sinusal. 

(Nível de Evidência B) 
 

 A ablação por radiofreqüência possui taxas de complicações semelhantes à 
técnica de Maze III. Entretanto, uma meta-análise sugere tendência em 
redução do tempo de cirurgia e menor incidência de sangramento com 
ablação.  

(Nível de Evidência B) 
* a utilização da técnica com outros procedimentos cirúrgicos não é amparada pelo mesmo 
nível de evidências, embora as diretrizes sugerem considerar este procedimento também 
para pacientes submetidos a cirurgia de revascularização e troca de válvula aórtica.  
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