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I – Data: 19/11/2006 

 

II – Responsáveis Técnicos pela Avaliação - UNIMED Federação-RS. Michelle 

Lavinsky, Fernando Herz Wolff, Carisi A Polanczyk, Luis Eduardo P Rohde, Alexandre 

Pagnoncelli, Maurício Pimentel. 

 

Responsáveis Técnicos Câmara Nacional: Luiz Henrique P. Furlan, Carlos Augusto 

Cardim de Oliveira, Alexandre Pagnoncelli, Silvana M Bruschi Kelles, Claudia Regina de 

O. Cantanheda Jurimar Alonso.  

 

III – Tema: Mapeamento Eletroanatômico Cardíaco – Aparelho Carto Navistar 

 

IV – Especialidades Envolvidas: Cardiologia, Eletrofisiologia Cardiovascular 

 

V –Objetivo: Revisar as evidências científicas na literatura sobre o benefício associado à 

utilização do mapeamento eletroanatômico cardíaco – Aparelho Carto Navistar . 

 

VI – Enfoque: Diagnóstico e Tratamento 

 

VII - Introdução:  
 

A ablação por radiofreqüência é atualmente a terapia de escolha para um amplo 

espectro de taquiarritmias. O pré-requisito mais importante para a o sucesso desse 

procedimento é o mapeamento exato de arritmias focais e reentrantes e a identificação de 

locais alvos durante o estudo eletrofisiológico. O mapeamento convencional 

tradicionalmente recai na fluoroscopia, que tem limitações evidentes como exposição 

prolongada ao raio-X, a baixa resolução espacial e a impossibilidade de navegar em um 

local pré-definido. A radiação empregada durante o procedimento de ablação por cateter 

está associada com um aumento no risco de malignidade e medidas para minimizar a 

exposição vem sendo incentivadas
4
. 

 
Recentemente vários sistemas de mapeamento utilizando técnicas não-

fluoroscópicas vem sendo introduzidos para facilitar os procedimentos de ablação. O 

mapeamento eletroanatômico CARTO (Biosense Webster, Diamond Bar, CA, USA) é um 

método de mapeamento endocárdico não-fluoroscópico que permite a geração de mapas 

coloridos e tridimensionais da propagação do impulso nas câmaras cardíacas1 guiando a 

navegação do cateter e determinando o local para a ablação. O sistema CARTO é capaz de 

gerar diferentes tipos de mapas para facilitar o entendimento tridimensional da ativação 

elétrica para identificação precisa e rápida de arritmias focais ou circuitos reentrantes
1
. 

Clinicamente essa tecnologia vem sendo indicada em situações de taquicardia atrial, flutter 

atrial, taquicardia ventricular, fibrilação atrial, entre outras
1
. 

 

 
 

 



VIII - Metodologia: 
 
Fonte de dados:  PUBMED, Biblioteca do Cochrane , National Institute for Clinical 

Excellence (NICE) ,  Canadian  Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) , 
Health Technology Assessment (HTA - NHS).  

 

Palavras-chaves: Electroanatomic cardiac mapping, Cardiac mapping, Carto, 

Electroanatomic imaging, Electroanatomic mapping, Non-fluoroscopic mapping. 

 
Desenhos dos estudos buscados: 

 Foram buscadas revisões sistemáticas, metanálises e avaliações de tecnologia, 

assim como, ensaios clínicos randomizados que não estejam contemplados nas avaliações 

ou metanálises identificadas anteriormente.  

Havendo metanálises e ensaios clínicos, apenas estes estudos serão contemplados. 

Na ausência de ensaios clínicos randomizados, foi realizada busca e avaliação da melhor 

evidência disponível (estudos não-randomizados ou não-controlados).  

Para cada conclusão foi descrito o nível de evidência que a suporta a seguindo os 

critérios abaixo:  
 
 

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.  
  

 
População Incluída:  
Pacientes com taquiarritmias e indicação de ablação por cateter; 

 

 

 

IX - Resultados da busca bibliográfica:  

• Avaliações de Tecnologia em Saúde e diretrizes nacionais e internacionais 

o NICE,CADTH, HTA: não foram localizadas avaliações específicas. 

 

• Meta-análises e Revisões Sistemáticas: Não localizadas; 

 

• Ensaios Clínicos Randomizados: 7 ensaios clínicos incluídos; 

 



X - Síntese dos Estudos – 

Ensaios Clínicos Randomizados (ECRs) 

 

• Willens et al em 2000
2 

publicou um ECR comparando o mapeamento 

tridimensional eletroanatômico (CARTO) com a estratégia convencional na 

ablação do flutter atrial. Oitenta pacientes com flutter atrial recorrente foram 

randomizados para receber ablação por cateter de radiofreqüência guiado pelo 

método tradicional (grupo 1) ou pelo mapeamento eletroanatômico (grupo 2). 

Em todos os pacientes cateteres multipolares foram inseridos no seio coronário 

e posicionados no ânulo tricúspide. O número de pulsos de radiofreqüência 

(grupo 1 : 16,7 ± 6,5; grupo 2: 13,2 ± 5,3; P=0,74) e a média de duração do 

procedimento (grupo 1 : 172,5 +/- 47,4 min; grupo 2: 169,3 ± 47.3 min; P=0,28) 

não foram diferente entre os dois grupos. A média de tempo de fluoroscopia foi 

significativamente menor quando o sistema CARTO foi usado (grupo 1: 29,2 ± 

9,4 min; grupo 2: 7,7 ± 2,8 min; P=0,0001). A recorrência do flutter atrial foi 

observada em 3 (9%) dos pacientes em cada grupo após um seguimento médio 

de 8,5 ± 2,8 meses. Os autores concluem que o flutter atrial pode ser abolido 

efetivamente usando a técnica convencional ou a o mapeamento 

eletroanatômico. Entretanto, a exposição à radiação pode ser reduzida com o 

uso do sistema CARTO como guia, sem prolongamento do tempo do 

procedimento. 

 

• Em 2004 Sporton et al 3  publicaram um ECR comparando o uso rotineiro do 

mapeamento eletroanatômico  (CARTO) com o mapeamento convencional 

guiado fluoroscopicamente em uma população não selecionada com indicação 

de ablação por cateter. Os métodos foram avaliados quanto ao resultado, 

duração, exposição à radiação e custo dos procedimentos. Foram randomizados 

102 pacientes para ambos os métodos de mapeamento. O sucesso do 

procedimento não diferiu entre ambas as estratégias (43/47 com o CARTO 

versus 51/55 com o método convencional; P >0,5), assim como a duração dos 

procedimentos (144 min com CARTO versus 125 min com o convencional; 

p=0,07). O CARTO esteve associado com redução significativa no tempo 

fluoroscópico (9,3 min versus 28,8 min; P<0,001) e na dose de radiação 

utilizada (6,2 versus 20,8; P= 0,003). Os casos em que o sistema CARTO foi 

utilizado usaram menos cateteres, mas os custos dos cateteres por caso foram 

maiores do que nos casos em que o mapeamento convencional foi utilizado 

(13,8 versus 9,3 unidades; P<0,001), sendo uma unidade equivalente ao custo 

de um cateter quadripolar. 

 



• Early et al
4
 em 2006 publicaram um ECR comparando a utilidade do 

mapeamento convencional com os sistemas não-fluoroscópicos de mapeamento 

(CARTO e Ensite NavX) para pacientes com indicação de ablação por cateter 

para uma ampla variedade de arritmias. Foram excluídos pacientes com 

fibrilação atrial, flutter atrial atípico, taquicardia ventricular em doença cardíaca 

estrutural e ablação completa do nodo átrio-ventricular. Um total de 145 

pacientes foi incluído no estudo. O tempo total do procedimento, o sucesso 

imediato e em curto prazo, a taxa de complicações e a taxa de pacientes livre de 

sintomas não diferiu entre os três grupos estudados. O mapeamento NavX 

proporcionou a menor exposição a radiação (NaxX versus convencional: 4 

versus 13 minutos [P<0,001]; NavX versus CARTO: 4 versus 6 min [P=0,008]). 

Ambos (NavX e CARTO) aumentaram os custos do procedimento em 50% 

quando comparados com o mapeamento convencional (P<0,001). Os autores 

concluem que os procedimentos com o Ensite NavX e o CARTO tiveram 

efetividade e segurança semelhantes ao mapeamento convencional reduzindo o 

tempo de exposição a radiação. Apesar do maior custo os autores acreditam que 

possa haver benéficos em longo prazo para os membros da equipe envolvidos 

com o procedimento. 
 
• Kopelman et al

5 
em 2003 publicaram ECR comparando a eficiência do 

mapeamento fluoroscópico convencional com o eletroanatômico (CARTO) na 

ablação por cateter de taquicardia nodal átrio-ventricular reentrante (TNAVR). 

Vinte pacientes consecutivos foram randomizados para ambos os mapeamentos. 

O sucesso imediato do procedimento foi 100% em ambos os grupos sem 

complicações.  No grupo submetido a mapeamento eletroanatômico houve 

substancial redução na duração do procedimento (12,6 versus 18,3 min; 

P<0,001) e exposição fluoroscópica (0,7 versus 9,6 min; P<0,001). O 

mapeamento eletroanatômico esteve associado a menor número (2,7 versus 5; 

P=0,018), menor duração (165,3 versus 341 s; P=0,013), e menor energia total 

empregada (24,3 versus 28,7 watts; P=0,042) de aplicações de radiofrequência. 

Não houve complicações ou recorrência de arritmias no período de seguimento 

(8,9 +/- 2,2 meses). Os autores concluem que apesar de ambos os mapeamentos 

estarem associados com excelentes resultados em pacientes com TNAVR típica, 

o mapeamento eletroanatômico proporcionou menor tempo fluoroscópico e 

menor tempo total do procedimento.  

 

• Xu L et al 
10 

publicaram em 2005 ensaio clínico randomizado comparando o 

sistema de mapeamento CARTO e o Ensite/NavX em termos de efetividade 

clínica e parâmetros do procedimento na ablação circunferencial de veia 

pulmonar em pacientes com fibrilação atrial. Setenta e cinco pacientes com FA 

sintomática crônica ou paroxística foram randomizados para ablação guiado 

pelo sistema Ensite/NavX (grupo I, n=40) ou para ablação pelo sistema CARTO 

(grupo II, n= 35) . O desfecho do procedimento foi isolamento completo das 

veias pulmonares. Durante uma média de seguimento de sete meses 32 (80%) 

dos pacientes no grupo I e 24 (69%) de pacientes no grupo II mantiveram-se 

sem arritmia. Os autores concluem que apesar das diferenças entre ambos os 



sistemas, o procedimento de ablação guiado por ambas as tecnologias levam a 

resultados clínicos semelhantes. 

 

• Stabile et al 7 em 2006 publicaram um ECR multicêntrico para investigar o 

papel da ablação adjuvante ao tratamento com drogas antiarritmicas na 

prevenção de recorrências de fibrilação atrial (FA) em pacientes com FA 

persistente ou paroxística em que o tratamento farmacológico já tenha falhado. 

Foram randomizados 137 pacientes para ablação associada à terapia com drogas 

antiarritmicas (grupo ablação) ou para terapia com drogas antiarritmicas isolada 

(grupo controle). A ablação foi guiada pelo sistema CARTO. O desfecho 

primário avaliado foi a ausência de qualquer recorrência de arritmia atrial com 

duração maior do que 30 segundos. Após seguimento de 1 ano, 63/69 (91.3%) 

pacientes do grupo controle tiveram ao menos uma recorrência de FA, enquanto 

o mesmo ocorreu em 30/68 (44.1%) no grupo da ablação (P<0,001). Os autores 

concluem que a ablação associada ao tratamento com drogas antiarrítmicas é 

superior ao tratamento com drogas antiarrítmicas isolado na prevenção de 

recorrências de arritmias atriais em pacientes com FA persistente ou paroxística 

em que o tratamento farmacológico já tenha apresentado falha. 

 

Comentário do Revisor:  O estudo acima foi desenhado para avaliar o papel da ablação em 

casos selecionados de FA. O estudo não se propõe a avaliar o sistema de mapeamento 

eletroanatômico CARTO. 

 

• Em 2006  Oral H et al
 8 

publicaram um ECR para avaliar o papel da ablação da 

veia pulmonar circunferencial no tratamento da FA crônica. Um total de 146 

pacientes com FA crônica foram randomizados para receber amiodarona e duas 

cardioversões durante os primeiros 3 meses isoladamente (grupo controle) ou 

em combinação com ablação circunferencial da veia pulmonar. A ablação foi 

guiada pelo sistema de mapeamento eletroanatômico CARTO. O ritmo cardíaco 

foi aferido diariamente por transmissão telefônica por 1 ano. Setenta e quatro 

por cento dos pacientes no grupo da ablação e 58% dos pacientes no grupo 

controle estiveram livres de FA recorrente ou flutter sem o uso de drogas 

antiarritmicas após 1 ano (p=0,05). Os autores concluem que o ritmo sinusal 

pode ser mantido em longo prazo na maioria dos pacientes com FA crônica 

através da ablação circunferencial da veia pulmonar independentemente do 

efeito da terapia antiarritmica, cardioversão ou ambos.  
 

Comentário do Revisor: O estudo acima avalia o papel da ablação na FA crônica. Apesar 

de adotar o sistema de mapeamento eletroanatômico CARTO como guia do procedimento, 

sua eficácia não foi comparada com outros sistemas de mapeamento. 

 

 

Quasi-Experimento 
 

• Em 2003 Pappone et al 
9
 publicaram um quasi-experimento para avaliar o papel 

da ablação circunferencial da veia pulmonar na FA para manutenção do ritmo 

sinusal a longo prazo e sua  influência  na morbimortalidade e na qualidade de 



vida dos pacientes. Foram incluídos no estudo 1.171 pacientes consecutivos com 

FA sintomática avaliados entre janeiro de 1998 e março de 2001. A decisão 

entre ablação ou tratamento clínico foi feita pela preferência do paciente ou do 

eletrofisiologista envolvido no caso que optou por intervenção em casos de duas 

ou mais tentativas prévias sem sucesso com drogas antiarritmicas, duas 

internações hospitalares relacionadas com FA nos dois anos anteriores à entrada 

do estudo ou mais de 2 anos de tratamento com drogas antiarritmicas. 

Quinhentos e oitenta e nove pacientes foram submetidos à ablação guiada pelo 

sistema de mapeamento CARTO e 582 pacientes receberam drogas 

antiarritmicas para o controle do ritmo sinusal. O seguimento médio foi de 900 

dias.  A análise de sobrevida demonstrou maior sobrevida entre os pacientes 

submetidos à ablação do que entre aqueles tratados com tratamento clínico (P 

<0,001) e comparável a pessoas saudáveis do mesmo sexo e idade (P=0,55). Em 

modelo proporcional de Cox o grupo da ablação apresentou hazard ratios de 

0.46 (IC 95% 0.31 a 0.68; P<0.001)  para qualquer causa de mortalidade, de 

0.45 (IC 95% 0.31 a 0.68; P < 0,001) para morbidades principalmente 

insuficiência cardíaca e eventos cerebrovasculares, e de 0.30 ( IC 95% 0,31 a 

0,64; p<0,01) para recorrência de FA. No que se refere à qualidade de vida, 

diferente dos pacientes tratados clinicamente, os pacientes submetidos à ablação 

alcançaram valores normais aos seis meses de seguimento e se mantiveram 

inalterados após um ano. Os autores concluíram que a ablação da veia pulmonar 

diminui a mortalidade, morbidade, e melhora a qualidade de vida comparada 

com tratamento clínico, sendo necessários ensaios clínicos randomizados para a 

confirmação desses resultados. 

 

Comentário do Revisor: O estudo acima não objetiva a avaliação do mapeamento 

eletroanatômico CARTO e sim a determinação do papel da ablação na fibrilação atrial de 

pacientes selecionados.  
 
Séries de Casos 
 
 

• Marchlinski et al
11

 apresentaram uma série de 16 pacientes submetidos à ablação 

de taquicardia ventricular orientada pelo sistema CARTO em 13 desses 

pacientes. Os pacientes apresentavam taquicardia ventricular recorrente, 

refratária a drogas antiarrítmicas, com choques recorrentes pelo cardioversor-

desfibrilador implantável. Durante seguimento com mediana de 8 meses, 75% 

dos pacientes não apresentaram recorrência de taquicardia ventricular. 
 

 
• Volkmer et al

12 
utilizaram o sistema CARTO para realização de ablação de 

taquicardia ventricular em 47 pacientes com cardiopatia isquêmica e infarto 

prévio. Em seguimento de 25 ± 13 meses, 75% dos pacientes não apresentaram 

novos episódios de taquiarritmia.  

 



• Em 2000, Jais et al
13

 publicaram os resultados de uma série de 22 pacientes com 

flutter atrial atípico, sem resposta à medicação antiarrítmica, submetidos à 

ablação com utilização do sistema CARTO. O mapeamento identificou a origem 

do flutter em átrio esquerdo. Durante seguimento de 15±7 meses, 73% dos 

pacientes não apresentaram novos episódios de flutter.  

 

 
XI - Discussão 
 

O uso de tecnologias não-fluoroscópicas eletromagnéticas, como o sistema de 

mapeamento eltroanatômico CARTO, é capaz de combinar a informação eletrofisiológica 

com a informação espacial gráfica através de mapas tridimensionais coloridos que 

sinalizam a propagação do impulso entre as câmaras cardíacas.  

O sistema CARTO foi clinicamente usado pela primeira vez em 1996
1
. Desde lá, 

seu uso vem sendo proposto como guia de procedimentos de ablação de cateter em 

taquiarritmias.  

Ensaios clínicos randomizados 2,3,4 que comparam procedimentos guiados  pelo 

sistema CARTO de mapeamento com o sistema de mapeamento convencional 

fluoroscópico não encontraram diferenças quanto a eficiência, taxa de complicações e 

duração do procedimento entre as duas técnicas em pacientes não selecionados com 

indicação de ablação por cateter. A exceção foi o estudo de Kopelman
5
 que estudou 

especificamente pacientes com taquicardia nodal átrio-ventricular reentrante encontrando 

menor tempo total do procedimento nos procedimentos guiados pelo sistema CARTO. 

A principal vantagem apontada por todos os ensaios clínicos
2-5

 foi a redução 

significativa do tempo fluoroscópico e da exposição à radiação nos procedimentos guiados 

pelo sistema CARTO. A preocupação com o risco de malignidade relacionado com a 

exposição à radiação foi apontada em alguns estudos
6
. Earley et al 

4 
 comparou o risco 

estimado de malignidade entre o mapeamento pelo sistema CARTO com o sistema 

convencional encontrando riscos absolutos muito baixos em ambas tecnologias. Mesmo 

usando o mapeamento convencional fluoroscópico para o tratamento de flutter atrial típico 

o risco é de 1: 6.600, se tornando 1: 7.700 quando o mapeamento  pelo sistema CARTO foi 

utilizado. 

O custo do procedimento pode ser considerado uma limitação para o seu uso 

rotineiro. Apesar do menor número de cateteres necessário, o maior custo individual de 

cada cateter foi apontado como o responsável pelo maior custo do procedimento em dois 

ensaios clínicos 
3,4

. 

 
XII Simulação de Custos 
 

Não há estudos de custo-efetividade disponíveis sobre o assunto. A ausência de 

benefício inequívoco sobre desfechos clinicamente relevantes, associado ao custo adicional 

do procedimento sem expectativas de economias diretas ou indiretas, não permite uma 

análise econômica formal de custo-efetividade. Dois dos estudos citados anteriormente 3,4 

abordam a questão do custo em seus desfechos, relatando maior custo do procedimento 

quando o sistema de mapeamento eletroanatômico CARTO foi utilizado ao invés do 

mapeamento convencional fluoroscópico. 

 



XIII Conclusões da Revisão 

• O uso do sistema de mapeamento eletroanatômico cardíaco CARTO 
quando utilizado como guia de procedimentos de ablação por cateter em 
pacientes não selecionados com indicação de ablação não promoveu 
diferença em termos de eficácia e segurança quando comparado ao método 
de mapeamento tradicional fluoroscópico.  

(4 Ensaios Clínicos Randomizados – Evidência de Nível A) 

• O custo do procedimento guiado pelo sistema de mapeamento 
eletroanatômico cardíaco foi maior do que quando guiado pelo 
mapeamento tradicional.  

(2 Ensaios Clínicos Randomizados – Evidência de Nível A) 

• O sistema de mapeamento CARTO proporcionou menor tempo 
fluoroscópico quando comparado ao mapeamento tradicional. Os estudos 
que demonstram essa diferença não encontraram diferença significativa em 
eventos adversos relacionados a esse achado já que em ambos os grupos o 
número de complicações foi extremamente baixo. 

          (4 Ensaio Clínicos Randomizados – Evidência de Nível A) 

• O uso do sistema de mapeamento eletroanatômico cardíaco CARTO vem 
sendo utilizado em estudos que testam a eficácia de ablação nas seguintes 
condições: 
a) fibrilação atrial paroxística, refratária a drogas antiarrítmicas 
b) flutter atrial atípico 
c) taquicardia ventricular em pacientes com cardiopatia estrutural 
                           (Séries de Casos - Evidência de Nível C)  

 

 

7. Interpretação e Recomendações 

 
1. Não há evidências de benefício adicional em termos de eficácia e segurança do uso 
do sistema de mapeamento eletroanatômico CARTO como guia de procedimentos de 
ablação por radiofreqüência em taquiarritmias em pacientes não selecionados com 
indicação de ablação, em comparação ao sistema de mapeamento tradicional. 

                                        (Recomendação de Grau A) 
 

 
Nota dos Consultores: O sistema de mapeamento eletroanatômico cardíaco CARTO é 

uma tecnologia emergente, que vem sendo utilizada em estudos que testam a eficácia de 

ablação em algumas situações específicas (fibrilação atrial paroxística refratária, flutter 

atrial atípico, taquicardia ventricular em pacientes com cardiopatia estrutural). O seu uso 

pode ser potencialmente útil para a realização de ablação, particularmente na fibrilação 

atrial refratária, embora não haja estudos comparativos com outros métodos de orientação 

(mapeamento convencional, sistema NavX e ecocardiograma intracardíaco).  
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