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Fevereiro-06 

Reunião do Colégio de Auditores: escolha do tópico para avaliação e perguntas a serem 
respondidas. 

Início dos trabalhos de busca e avaliação da literatura. 
Análise dos trabalhos encontrados e elaboração do plano inicial de trabalho. 
Reunião da Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências para análise da literatura 
e criação da versão inicial da avaliação. 
 
Março-06 
Reunião da Câmara Técnica com Médico Especialista e Auditor para apresentação dos 
resultados e discussão. 
Revisão do formato final da avaliação: Câmara Técnica, Médico Especialista e Auditor. 
Encaminhamento da versão inicial das Recomendações para os Médicos Auditores e 
Cooperados. 
  
Abril-06 
Apresentação da Recomendação na reunião do Colégio de Auditores. 
Consulta pública através do site da UNIMED (unimed.com.br) 
Encaminhamento e disponibilização da versão final para os Médicos Auditores e Médicos 
Cooperados. 

 



MÉTODO DE REVISÃO DA LITERATURA 

ESTRATÉGIA DE BUSCA DA LITERATURA E RESULTADOS 

Busca de avaliações e recomendações referentes ao uso do Levosimendan na Insuficiência 
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) 
• Health Technology Assessment – (HTA – NHS) 

 
 Busca de revisões sistemáticas e meta-análises (PUBMED, Cochrane e Sumsearch). 
 Busca de ensaios clínicos randomizados que não estejam contemplados nas avaliações 
ou meta-análises identificadas anteriormente (PUBMED e Cochrane). Havendo meta-
análises e ensaios clínicos, estudos individuais serão comentados apenas brevemente. 
 Na ausência de ensaios clínicos randomizados, busca e avaliação da melhor evidência 
disponível: estudos não-randomizados ou não-controlados. 
 Identificação e avaliação de protocolos já realizados por comissões nacionais e dentro 
das UNIMED de cada cidade ou região. 
 Serão considerados os estudos metodologicamente mais adequados a cada situação. 
Estudos pequenos já contemplados em revisões sistemáticas ou meta-análises não serão 
posteriormente citados separadamente, a menos que justificado. 
 
Apresentação da Recomendação: 
 Descreve-se sumariamente a situação clínica, a tecnologia a ser estudada e a questão a 
ser respondida, discutem-se os principais achados dos estudos mais relevantes e com base 
nestes achados seguem-se as recomendações específicas. Quando necessário são anexadas 
classificações ou escalas relevantes para utilização mais prática das recomendações. 
 Para cada recomendação, será descrito o nível de evidência que suporta a 
recomendação, conforme a tabela abaixo: 
 

 
GRAUS DE EVIDÊNCIA: 

A Resultados derivados de múltiplos ensaios clínicos randomizados ou de meta-análises 
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. 
 



1. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA: LEVOSIMENDAN 
 

 O Levosimendan é um medicamento da classe dos sensibilizadores de cálcio, 
disponível comercialmente no Brasil desde 2002 com o nome de Simdax® (Laboratório 
Abbott).  

 Através da ação sensibilizadora da troponina C ao cálcio, dependente da 
concentração deste no miocárdio, o Levosimendan poderia melhorar a contratilidade 
cardíaca na sístole, quando é alta a concentração de cálcio, sem prejudicar o relaxamento 
na diástole, quando a concentração de cálcio diminui. Além disso, teria ação 
vasodilatadora, o que resultaria em melhora do débito cardíaco sem aumentar a demanda 
miocárdica de oxigênio. Um metabólito ativo da droga (OR1896) mantém a resposta 
clínica por 7 à 9 dias após infusão endovenosa contínua por 24 horas. 

 
 

2. CONDIÇÃO CLÍNICA: INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 
 

 A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma condição freqüente, sendo a Insuficiêcia 
Cardíaca Descompensada (ICD) a terceira causa geral e a primeira causa cardiovascular 
de internação no Brasil. Além de prevalente, a ICD apresenta taxas de mortalidade 
elevadas. A mortalidade intra-hospitalar varia entre 5,6 e 23,1%, dependendo das 
características específicas das populações estudadas. Já a mortalidade geral um ano após 
uma internação por ICD alcança 20%, estimando-se que menos de 15% dos pacientes 
estarão vivos em 8-12 anos. 
 
 
3. RECOMENDAÇÃO QUANTO AO USO DO LEVOSIMENDAN NA 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DESCOMPENSADA 
 
3.1 Objetivo 
 
Avaliar as evidências que suportam o uso do Levosimendan na Insuficiência Cardíaca 
Descompensada (ICD).  
 
 
3.2 Resultados da busca da literatura 
 
3.2.1 Avaliações de tecnologias em saúde e recomendações nacionais e internacionais 

• NICE, HTA e CCOHTA: não foram encontradas avaliações.  
• NCG: 1 recomendação da Sociedade Européia de Cardiologia (citada abaixo) 
           1 revisão sistemática realizada na Argentina (citada abaixo) 
• National Horizon Scanning Centre. Levosimendan for acute heart failure. The 

University of Birmingham, 2004. 
• Diretrizes nacionais e internacionais: 
  -Task Force on Acute Heart Failure of the European Society of Cardiology. 

 Guidelines on the diagnosis and treatment of acute heart failure. Sophia Antipolis 
 (FR): European Society of Cardiology, 2005. 



 -Diretriz Latinoamericana de Insuficiência Cardíaca Descompensada, 2005. 
 -Parecer do Grupo Técnico de Auditoria em Saúde – Unimed Belo Horizonte, 2003. 

 
3.2.2 Meta-análises e revisões sistemáticas: 

• Mebazaa A, et. Randomized Clinical Trials with Levosimendan. Am J Cardiol 
2005;96 [suppl]: 74G–79G. 

• Alcaraz A, Augustovski F, Ferrante D, Pichon Riviere A. Levosimendan for the 
treatment of decompensated heart failure. Ciudad de Buenos Aires: Institute for 
Clinical Effectiveness and Health Policy (IECS), 2005. 

• Grace L Earl, et al. Levosimendan: a novel inotropic agent for treatment of acute, 
decompensated heart failure. Ann Pharmacother, 2005; 39(11):1888-96. 

 
3.2.3 Ensaios clínicos randomizados (ECR) 
 (Busca eletrônica nos bancos PubMed, Cochrane e SumSearch) 
 Os dois ensaios clínicos randomizados com desfechos clínicos primordiais 

(mortalidade) foram localizados e descritos abaixo (Estudo RUSSLAN e Estudo 
LIDO). Outros ECR localizados avaliaram desfechos hemodinâmicos ou clínicos 
intermediários não sendo discutidos nesta recomendação. 

 Dois grandes ensaios clínicos foram recentemente apresentados nos encontros 
científicos da “American Heart Association” e seus dados preliminares serão 
incluídos neste parecer. 

 
3.2.4 Estudos de Custo-Efetividade 

� Cleland J G F, Takala A, Apajasalo M, Zethraeus N, Kobelt G. Intravenous 
Levosimendan treatment is cost-effective compared with dobutamine in severe low-
output heart failure: an analysis based on the international LIDO trial. European 
Journal of Heart Failure 2003;5(1):101-108.  

 
 

3.3 Síntese dos principais estudos 
 
Avaliação de tecnologia em saúde 
 

• Avaliação de Tecnologia realizada pela Universidade de Birmingham em 2004, 
considera o Levosimendan, utilizado em infusão contínua ao longo de até 24 horas, 
como um tratamento adicional na IC descompensada, sendo capaz de diminuir 
mortalidade em 14 dias em comparação ao placebo.  

 
  National Horizon Scanning Centre. Levosimendan for acute heart failure. The  University 
  of  Birmingham, 2004. www.publichealth.bham.ac.uk/horizon 

 
Recomendações e Diretrizes Nacionais e Internacionais 
 

• A Sociedade Européia de Cardiologia, em suas diretrizes de 2005 sobre diagnóstico 
e tratamento da IC aguda, considera que o Levosimendan pode estar indicado em 
pacientes com IC com baixo débito por disfunção ventricular sistólica, sintomática, 
na ausência de hipotensão acentuada (pressão arterial sistólica menor que 



85mmHg). Os autores justificam a indicação pelas evidências de melhora em 
desfechos hemodinâmicos (aumento dose-dependente do débito cardíaco, 
diminuição da pressão capilar pulmonar, discreto aumento da freqüência cardíaca e 
diminuição da pressão arterial). 

 
  Task Force on Acute Heart Failure of the European Society of Cardiology. 

  Guidelines on the diagnosis and treatment of acute heart failure. Sophia Antipolis 
  (FR): European Society of Cardiology; 2005. www.escardio.org  

 
• A Diretriz Latinoamericana de ICD, realizada em conjunto por diversas sociedades 

latinoamericanas, incluindo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, publicada em 
2005, considera que há evidências que favorecem o uso do Levosimendan, por 
curto período, 1) em pacientes descompensados com síndrome de baixo débito, sem 
resposta ao tratamento usual e sem hipotensão; 2) em pacientes com IC 
descompensada, com resposta insuficiente à otimização terapêutica inicial 
intravenosa (piora da função renal, dispnéia e/ou edema persistentes).  

 
  I Diretriz Latino-Americana para Avaliação e Conduta na Insuficiência Cardíaca  
  Descompensada. Arq Bras Cardiol; 85, Supl III, 2005: S1-S48. 
 

• Parecer do Grupo Técnico de Auditoria em Saúde da Unimed Belo Horizonte, 
realizado em 2003, recomenda “a não incorporação pela Unimed-BH do 
Levosimendan no arsenal terapêutico para tratamento da insuficiência cardíaca, por 
ainda existirem questionamentos sobre sua eficácia.” nos estudos publicados até 
aquele momento. 

 
  Parecer do Grupo Técnico de Auditoria em Saúde 0003/03. Unimed Belo Horizonte.  
  Distribuição interna. 

 
Meta-análises e Revisões Sistemáticas 
 
Obs.: foram localizadas somente revisões sistemáticas, onde não foi realizada meta-análise. Os 
principais ECR descritos nas revisões sistemáticas serão descritos no tópico Ensaios Clínicos 
Randomizados. 
 

• Mebazaa et al localizaram 5 ensaios clínicos randomizados e 2 estudos em 
andamento envolvendo o Levosimendan no tratamento da IC. Os autores concluem 
que o Levosimendan é superior a Dobutamina na melhora hemodinâmica de 
pacientes com insuficiência cardíaca, sem apresentar os efeitos arrítmicos 
associados à Dobutamina. Resultados de um estudo mostram a segurança e eficácia 
do Levosimendan também em pacientes com IC secundária a infarto agudo do 
miocárdio. Consideram ainda que, baseado na análise de desfechos secundários dos 
estudos já publicados, pode-se concluir que o Levosimendan apresenta também 
benefício em mortalidade em relação ao placebo e a Dobutamina. Os autores 
ressaltam a importância da divulgação dos resultados finais dos estudos REVIVE-2 
e SURVIVE para avaliação de desfechos clínicos (estes dois estudos têm como 
desfechos primários desfechos clínicos incluindo mortalidade, e não 
hemodinâmicos como os estudos anteriores).  

 



  Mebazaa A, et. Randomized Clinical Trials with Levosimendan. Am J Cardiol 2005;96  
  [suppl]: 74G–79G. 

 
• Alcaraz et al localizaram sete ensaios clínicos randomizados sobre Levosimendan 

no tratamento da IC. Em todos ocorreu melhora significativa de parâmetros 
hemodinâmicos (pressão capilar pulmonar e débito cardíaco) comparativamente ao 
placebo ou a Dobutamina quando o Levosimendan foi administrado em pacientes 
com ICD, débito cardíaco e fração de ejeção ventricular esquerda reduzidos. Nos 
estudos que avaliaram mortalidade em 30 e 180 dias como desfecho secundário, foi 
observada diminuição de 45% na mortalidade entre os pacientes tratados com 
Levosimendan. Os autores concluem que o Levosimendan demonstrou melhora 
hemodinâmica em relação à Dobutamina e ao placebo, sendo relativamente bem 
tolerado e não estando contra-indicado na IC de causa isquêmica. Por outro lado 
afirmam que a diminuição de mortalidade observada ocorreu em estudos nos quais 
mortalidade não era o desfecho principal.  

 
Alcaraz A, Augustovski F, Ferrante D, Pichon Riviere A. Levosimendan for the treatment 
of decompensated heart failure. Ciudad de Buenos Aires: Institute for Clinical Effectiveness 
and Health Policy (IECS), 2005. 

 
• Em revisão publicada em 2005, Grace et al, consideram que o Levosimendan 

utilizado na dose de 6-24 µg/kg em bolus, seguido por infusão contínua por 24h de 
0,05-0,2 µg/kg/min melhora o débito cardíaco e diminui a pressão capilar pulmonar 
de modo dose-dependente. Além disso, descrevem melhora de sintomas e sobrevida 
em curto prazo em pacientes com descompensação aguda de insuficiência cardíaca. 
Os autores concluem afirmando que o Levosimendan é uma medicação útil em 
pacientes com ICD moderada a grave, com baixo débito, que não responderam ao 
tratamento convencional com diuréticos e vasodilatadores, sendo uma opção segura 
a Dobutamina.  

 
  Grace L Earl, et al. Levosimendan: a novel inotropic agent for treatment of acute,  
  decompensated heart failure. Ann Pharmacother, 2005; 39(11):1888-96. 

 
 
Ensaios Clínicos Randomizados 

 
• O estudo RUSSLAN randomizou 504 pacientes em 21 centros da Rússia e Látvia 

com infarto agudo do miocárdio (IAM) nos últimos cinco dias, complicado por 
insuficiência cardíaca esquerda, para tratamento com Levosimendan (6-24 µg/kg em 
bolus + 0,1-0,4 µg/kg/min) ou placebo em infusão contínua por 6 horas. O estudo 
teve como desfechos principais hipotensão e isquemia miocárdica. Foi observada 
diferença significativa em favor do Levosimendan somente na comparação entre os 
pacientes que receberam as doses mais altas da droga em relação ao placebo. A 
análise de desfechos secundários mostrou diminuição de mortalidade geral após 14 
dias (11,7 versus 19,6%; OR=0,56) e em, análise retrospectiva, após 180 dias (22,6 
versus 31,4%; OR=0,67).  

 



Moiseyev VS, Poder P, Andrejevs N et al, Safety and efficacy of a novel calcium sensitiser, 
Levosimendan, in patients with left ventricular failure due to an acute myocardial infarction. 
A randomised, placebo-controlled, double-blind study (RUSSLAN). European Heart 
Journal 2002, 23;(18):1422-32 

 
• O Estudo LIDO foi um ensaio clínico randomizado, multicêntrico (26 centros em 11 

países europeus) controlado por placebo (double-dummy) que comparou o 
Levosimendan com a Dobutamina em pacientes com IC com baixo débito. Os 
pacientes (n = 203) foram randomizados para infusão contínua por 24 horas de 
Levosimendan ou Dobutamina. A velocidade de infusão era duplicada se não 
houvesse melhora após duas horas. O desfecho principal avaliado foi a proporção de 
pacientes com melhora hemodinâmica em 24 horas, o que foi observado em 28% 
dos pacientes do grupo Levosimendan e 15% do grupo Dobutamina (RR=1,9; IC 
95% 1,1-3,3). Como desfechos secundários foi realizada análise da mortalidade em 
31 e 180 dias. Em 31 dias, 8% dos pacientes tratados com Levosimendan morreram 
em comparação a 17% entre os tratados com Dobutamina (p=0,049). Já a 
mortalidade em 180 dias foi de 26% entre os pacientes tratados com Levosimendan 
e 38% entre os tratados com Dobutamina (RR=0,57, IC 0,34-0,95).  

 
 

Follath F, Cleland JG, Just H et al. Efficacy and Safety of intravenous Levosimendan 
compared with dobutamin e in severe low-output heart failure (the LIDO study): a 
randomised double-blind trial. Lancet 2002; 360 (9328): 196-202. 

 
 

• O SURVIVE-W foi o maior estudo realizado até o momento com o objetivo de 
avaliar potenciais benefícios clínicos com o uso do Levosimendan, e seus resultados 
principais foram apresentados recentemente nos encontros científicos da “American 
Heart Association” (2005). Este foi um ensaio clínico randomizado, paralelo, duplo-
cego que incluiu 1327 pacientes com insuficiência cardíaca aguda, tratados com 
Levosimendan (n=663) ou Dobutamina (n=664). O desfecho primário avaliado foi 
mortalidade total em 6 meses. Após este período de acompanhamento, a 
mortalidade não foi diferente entre os grupos, ocorrendo em 26,1% dos pacientes do 
grupo Levosimendan e 27,9% do grupo Dobutamina (p=0,401). Não ocorreram 
também diferenças significativas em seguimento de curto prazo dos pacientes (5 e 
30 dias). 

 
  Cleland J, et al. Clinical trials update from the American Heart Association: REPAIR-AMI, 
  ASTAMI, JELIS, MEGA, REVIVE-II, SURVIVE, and PROACTIVE. The European  
  Journal of Heart Failure 8 (2006) 105 – 110. 

 
 

• Os resultados principais do estudo REVIVE II também foram apresentados no 
mesmo congresso. Foi um ensaio clínico randomizado, paralelo, duplo-cego, que 
arrolou 600 pacientes com insuficiência cardíaca aguda, tratados com 
Levosimendan (n=299) ou Dobutamina (n=301).  O desfecho principal, melhora 
clínica cinco dias após randomização, foi mais freqüente no grupo tratado com a 
Levosimendan. De forma similar ao SURVIVE-W, entretanto, a mortalidade em 90 



dias, desfecho secundário previamente definido pelos investigadores, não foi 
diferente entre os grupos (15,1% dos pacientes do grupo Levosimendana e 11,6% 
do grupo Dobutamina).  

 
  Cleland J, et al. Clinical trials update from the American Heart Association: REPAIR-AMI, 
  ASTAMI, JELIS, MEGA, REVIVE-II, SURVIVE, and PROACTIVE. The European  
  Journal of Heart Failure 8 (2006) 105 – 110. 
 

 
Estudo de custo-efetividade 
 

• Estudo de custo-efetividade conduzido por Cleland et al utilizou os dados do estudo 
LIDO (acima descrito) para realização da análise econômica. Considerando somente 
custos diretos, o custo incremental do Levosimendan, ou seja, o custo adicional pela 
substituição da Dobutamina pelo Levosimendan, é de �3205 por ano de vida salvo. 
Esse valor é considerado aceitável pelos autores em comparação ao custo de outros 
tratamento atualmente em vigor. 

 
Obs.: este estudo pode ser criticado por não haver consenso quanto ao uso da 
Dobutamina nas situações em que o Levosimendan foi usado e, portanto, o custo 
também deveria ter sido comparado ao uso de outras medicações tradicionalmente 
usadas para IC. 
 

  Cleland JGF, Takala A, Apajasola M et al. Intravenous Levosimendan treatment is cost-effective 
 compared with Dobutamine in severe low-output heart failure: an analysis based on the international 
 LIDO trial. The European Journal of Heart Failure. 2003, 5, 101-108 
 
 
4. BENEFÍCIOS ESPERADOS COM USO DO LEVOSIMENDAN NA IC 
 
1. Desfechos primordiais 
 O único ensaio clínico de porte adequado para avaliação de mortalidade total 
(SURVIVE-W) não demonstra benefício do uso do Levosimendan sobre este desfecho em 
comparação ao uso de Dobutamina.  

Observou-se redução de mortalidade com uso do Levosimendan em relação ao placebo 
em pacientes com IAM recente em seguimento de até 14 dias no estudo RUSSLAN. 
Entretanto, os desfechos primários deste ensaio eram hipotensão e isquemia miocárdica. 
  
2. Desfechos secundários 

 Melhora de desfechos hemodinâmicos (diminuição de pressão capilar pulmonar e 
aumento do débito cardíaco) em relação ao placebo e em relação a Dobutamina. 



 
5. INTERPRETAÇÃO E RECOMENDAÇÕES 

 
 Estudos iniciais com casuística pequena a moderada que testaram o uso do 

Levosimendan na IC descompensada demonstraram resultados encorajadores, 
com melhora hemodinâmica aguda, poucos efeito colaterais e potencial efeito 
benéfico sobre desfechos primordiais.  Estes últimos achados, no entanto, não 
foram comprovados em estudos de maior porte, que foram delineados 
especificamente para avaliação do benefício sobre mortalidade. 

 
1. Até o momento não existem evidências consistentes que justifiquem o uso do 

Levosimendan para redução de mortalidade ou re-internações em pacientes 
com IC descompensada, quando comparado ao uso da terapia usual 
(Dobutamina). 

       (Recomendação de Grau B) 

 
Comentários do Consultor Especialista: O uso de Levosimendan pode ser 

considerado, em caráter excepcional, em pacientes com IC descompensada, 
sinais de baixo débito cardíaco, níveis pressóricos aceitáveis (TA sistólica > 85 
mmHg) e efeitos colaterais intoleráveis com outras drogas vasoativas, em 
especial arritmias malignas após uso de Dobutamina ou intoxicação por 
tiocianato por nitroprussiato de sódio. 

 

 
Observação: 
Dose recomendada para o uso endovenoso do Levosimendan: 12-24ug/kg em 10 minutos, 
seguido por infusão 0,1ug/kg/min por 6 até 24 horas. A dose da infusão pode ser reduzida 
para 0,05 ou aumentada para 0,2ug/kg/min conforme resposta hemodinâmica. Em pacientes 
hipotensos não deve ser utilizada a dose inicial in bolus. 
 

Task Force on Acute Heart Failure of the European Society of Cardiology. Executive summary of the 
guidelines on the diagnosis and treatment of acute heart failure. Sophia Antipolis (FR): European Society 
of Cardiology Guideline -  European Heart Journal, 2005. www.escardio.org 
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