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REVISÃO DA LITERATURA 
 
Estratégia de busca da literatura e resultados 
 
1. Busca de avaliações e recomendações referentes à ressincronização cardíaca 

elaboradas por entidades internacionais reconhecidas em avaliação de tecnologias em 
saúde: 

 National Institute for Clinical Excellence (NICE) 
 Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment (CCOHTA) 
 National Guideline Clearinghouse (NGC) 
 
2. Busca de revisões sistemáticas e metanálises (PUBMED e Cochrane). 
 
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, e 
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, ou de estudos 

controlados não-randomizados 
 
C Recomendações baseadas em séries de casos ou diretrizes baseadas na opinião de 

especialistas. 
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DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
 O marcapasso bi-ventricular ou terapia de ressincronização cardíaca envolve a 
estimulação simultânea do átrio direito e os ventrículos direito e esquerdo. Na sua 
aplicação mais freqüente, o ventrículo direito é estimulado por um eletrodo endocárdico 
implantado de forma convencional, e o ventrículo esquerdo é estimulado por um eletrodo 
posicionado no interior de uma veia cardíaca através do seio coronariano. Com essa 
técnica, é possível obter-se estimulação bi-ventricular por acesso endocárdico, sem 
toracotomia. A via epicárdica, entretanto, pode ser utilizada em alguns casos para o 
posicionamento do eletrodo no ventrículo esquerdo. (1) 

A estimulação simultânea dos dois pontos produz um QRS geralmente mais estreito 
que aquele do BCRE, obtendo-se uma ressincronização ventricular. A obtenção de uma 
maior sincronia mecânica e melhores tempos de enchimento ventricular, bem como 
redução da regurgitação mitral e da discinesia septal parecem ser os mecanismos 
responsáveis pelos resultados em melhora sintomática e redução de mortalidade nos 
pacientes com insuficiência cardíaca.  (1,2) 
 
  
 
CONDIÇÃO CLÍNICA 
 

A incidência da insuficiência cardíaca vem aumentando nas últimas décadas, e 
apesar de muitos avanços diagnósticos e terapêuticos, o prognóstico associado a esta 
condição continua bastante reservado. (3, 4) 
 Os esforços para redução de mortalidade em pacientes com IC se direcionam aos 
dois principais mecanismos responsáveis pelos óbitos nestes pacientes: falência mecânica 
(progressão da IC) e falência elétrica ou arritmias (morte súbita). Em pacientes em classe 
funcional III e IV, a progressão da IC assume papel principal como causa de óbito. (3) 
 Os distúrbios de condução intraventricular são comuns nestes pacientes, chegando a 
30 a 50%, e se associam a pior prognóstico. A terapia de ressincronização cardíaca pode 
ajudar a corrigir alguns mecanismos fisiopatológicos envolvidos na progressão da IC 
nestes pacientes.(2) 
 O tratamento medicamentoso se mostrou eficaz na redução de mortalidade e 
melhora sintomática nos pacientes com IC, e hoje constitui elemento essencial em seu 
tratamento. (4) Entretanto, novas intervenções têm sido estudadas e o marcapasso  
biventricular ou terapia de ressincronização cardíaca surge como uma alternativa eficaz 
tanto para a melhora sintomática e funcional como para o aumento da sobrevida em 
determinados subgrupos de pacientes com IC. Entretanto, os custos elevados deste 
dispositivos e os riscos associados ao seu implante exigem uma avaliação criteriosa dos 
benefícios demonstrados e para quais subgrupos de pacientes ele está realmente indicado.  
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RESSINCRONIZAÇÃO CARDÍACA PARA PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA 
 
Objetivo 
 
• Determinar se há evidência de benefício associado ao implante de marcapasso multi-

sítio/ressincronização cardíaca em pacientes com insuficiência cardíaca 
 
Resultados 
 
1. Avaliações de tecnologias em saúde e recomendações nacionais e internacionais 

• NICE e CCOTHA: não foram encontradas avaliações específicas 
• NGC: diretrizes do ACC/AHA/NASPE recomenda marcapasso biventricular em 

pacientes com IC de etiologia isquêmica ou idiopática classe funcional III ou IV 
refratária ao tratamento clínico, QRS de duração > 130 ms, diâmetro diastólico do 
VE > 55 mm e fração de ejeção < 35%. (nível de evidência A � MIRACLE e 
MUSTIC) (5) 

• Evidence Report/Technology Assessment realizado pela University of Alberta 
Evidence-Based Practice Center: conclui que há benefício em marcadores 
funcionais e em morbi/mortalidade para pacientes com IC preenchendo os critérios 
acima. Entretanto, considerando as taxas moderadas de sucesso para sua 
implantação, este procedimento deveria ser realizado somente por pessoas com 
experiência, e a relação de custo-efetvidade ainda é incerta. Sugere que mais dados 
sobre efetividade, custos e complicações peri-procedimento são requeridos para 
determinar o real benefício e adoção ampla da ressincronização.(6) 

• Diretrizes nacionais: a diretriz para diagnóstico e tratamento de insuficiência 
cardíaca (2002) recomenda considerar terapia de ressincronização para os 
pacientes considerados nas recomendações acima, mas salienta que esta busca 
melhora sintomática e não redução de mortalidade (esta diretriz foi publicada 
previamente aos principais ensaios clínicos sobre o assunto). (1) 

 
2. Revisões sistemáticas 

• Uma revisão sistemática recente reuniu dados de 9 ensaios clínicos randomizados 
totalizando 3216 pacientes, e concluiu que a resssincronização cardíaca com 
marcapasso biventricular reduziu a mortalidade geral em 21% com NNT de 24 
pacientes, predominantemente a mortalidade por progressão de IC. (7) As 
hospitalizações por IC foram reduzidas significativamente somente nos pacientes 
em classe funcional III e IV, em 35% com NNT de 12 pacientes. Também houve 
melhora na fração de ejeção, qualidade de vida e classe funcional. Salienta-se que 
estes resultados estão provavelmente superestimados devido à randomização ter 
sido realizada após a colocação do dispositivo, e seu implante foi realizado por 
profissionais com experiência no método. Além disso, os dados sobre mortalidade 
devem ser considerados com cuidado, uma vez que os estudos individualmente não 
mostraram redução de mortalidade, e foram incluídos dados de intervenções 
conjuntas de ressincronização e desfibrilador, sendo que o efeito sobre mortalidade 
pode ser devido à co-intervenção do desfibrilador. 
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• Uma meta-análise realizada em 2003 concluiu que a ressincronização reduz 
mortalidade por IC em 51% e hospitalizações em 29%, mas a mortalidade geral 
mostrou apenas tendência para redução, não sendo significativa. (8) 

• Os ensaios clínicos que fundamentam estas revisões sistemáticas (9-16) incluíram 
pacientes com IC com disfunção sistólica (a maioria deles com FE < 35%), com 
duração do QRS aumentada (varia entre os estudos mas a maioria com QRS > 130 
ms) e em classe funcional III ou IV refratários ao tratamento clínico otimizado.  

• A análise de segurança da ressincronização incluiu também estudos 
observacionais, totalizando 18 estudos. (7) A taxa de sucesso do implante foi em 
torno de 90% e a mortalidade peri-procedimento de 0,4%. Em uma mediana de 
seguimento de 6 meses, 9% dos pacientes apresentaram deslocamento dos 
eletrodos e malfuncionamento mecânico ocorreu em 7% deles. Estes dados devem 
ser levados em conta no momento do planejamento e execução do procedimento, 
bem como com relação ao seguimento. 

• Além disso, um estudo de custo-efetividade foi publicado recentemente, 
encontrando uma razão de custo-efetividade adicional de cerca de cem mil dólares 
por ano de vida ajustado para qualidade, para a terapia de ressincronização 
cardíaca. O autor comenta que esta relação está próxima de outras intervenções 
rotineiramente realizadas, mas salienta não deve ser considerada para pacientes 
com co-morbidades que reduzam significativamente sua sobrevida. (17) Para os 
nossos parâmetros, entretanto, trata-se de uma intervenção com custo elevado e 
que deve ser utilizada de forma bastante criteriosa. 

 
3. Ensaios clínicos randomizados 

• Além dos ensaios clínicos incluídos nas revisões sistemáticas acima, um ensaio 
clínico randomizado foi recentemente divulgado, o CARE-HF. (18) Neste estudo, 
mais de 800 pacientes foram incluídos e houve redução de mortalidade geral de 
30% para 20% (p<0,002, NNT de 10 pacientes para um seguimento médio de 29 
meses). Neste estudo, entretanto, os pacientes precisavam ter QRS com duração 
maior que 150 ms, ou entre 120 e 149 ms associado a algum critério 
ecocardiográfico de dissincronia.  

• Análises de sub-grupo dos estudos COMPANION e CARE-HF sugerem que o 
benefício clínico é mais evidente em pacientes com alargamento proeminente do 
QRS (> 147ms e > 160ms respectivamente). Entretanto, estas análises não 
mostram diferença significativa no benefício entre as diferentes durações de QRS, 
não se podendo aplicar estes dados para definir valores de QRS ainda maiores 
como ponto de seleção para os pacientes que receberão a terapia de 
ressincronizaçãoo. Abaixo o exemplo da análise de subgrupo do estudo 
COMPANION (16): 
Análise de subgrupo do estudo COMPANION 
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Benefícios esperados 
 
1. Desfechos primordiais 
• Redução em mortalidade: redução absoluta entre 4% e 10% - NNT de 24 pacientes na 

metanálise e de 10 pacientes em 29 meses no estudo CARE-HF 
• Redução nas hospitalizações por IC: redução absoluta de 8% a 15%, com NNT de 24 

pacientes 
 
2. Desfechos secundários 
• Aumento da fração de ejeção de 3,5% (IC95%: 1,5 a 5,5%) 
• Melhora no escore de qualidade de vida (Minnesotta) de 7,6 pontos (IC95%: 3,8 a 

11,5) 
• Melhora de uma classe funcional: de 58% vs. 37% no grupo controle 
 
 
Interpretação e Recomendações 
 
 O implante de marcapasso biventricular para ressincronização cardíaca em pacientes 
com insuficiência cardíaca está indicado para um grupo selecionado de pacientes, 
implicando em redução na mortalidade, nas hospitalizações por IC e melhora na qualidade 
de vida e classe funcional. 
 Os pacientes candidatos a este dispositivo para obterem tais benefícios devem 
preencher todos os critérios abaixo: 

• Classe funcional (NYHA) III ou IV refratária ao tratamento medicamentoso 
otimizado (que deve incluir digoxina, beta-bloqueador, inibidor da ECA ou ARA-
II e espironolactona, quando tolerados) 

• FEVE < 35% 
• Alargamento do QRS (>130 ms)*  
• Ritmo sinusal 
• Ausência de co-morbidade que limite significativamente a expectativa de vida do 

paciente. 
                                              Grau de Evidência A 
 

* Sugere-se QRS > 130 ms como critério, embora o ponto de corte para indicação de 
implante de marcapasso biventricular não seja consensual. É possível que para 
pacientes com duração de QRS intermediária (entre 120-150 ms), o uso de critérios 
ecocardiográficos de dissincronia, embora ainda pouco difundidos em nosso meio, 
possa vir a ajudar na estratificação do potencial benefício. 
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SITES CONSULTADOS PARA IDENTIFICAR AVALIAÇÕES DE 
TECNOLOGIAS EM SAÚDE E RECOMENDAÇÕES 
• National Institte for Clinical Excellence (NICE): http://www.nice.org.uk 
• Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment (CCOHTA): 

http://ccohta.ca 
• National Guideline Clearinghouse (NGC): http://www.guideline.gov 
 
 


