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• Solicitação da avaliação pela Unimed-Mercosul. 
• Solicitação pela Câmara Técnica aos fornecedores (Biotronik, Medtronik e St Jude) de materiais 
referentes aos produtos a serem avaliados (produtos disponíveis comercialmente para serem 
avaliados) 
• Recebimento dos catálogos e bibliografias da Biotronik 
• Reunião da Câmara Técnica para especificação dos objetivos do estudo 
• Início dos trabalhos de busca e avaliação da literatura.  
  
 Julho-06 
• Recebimento dos catálogos e bibliografias da Medtronik 
• Análise dos trabalhos encontrados e elaboração do plano de trabalho. 
• Reunião da Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências para análise da literatura e 
criação da versão inicial da avaliação. 
• Reunião da Câmara Técnica com Médico Especialista para apresentação dos resultados e 
discussão. 
• Revisão do formato final da avaliação: Câmara Técnica, Médico Especialista e Auditor. 
• Envio do formato final da avaliação para os membros do Colégio de Auditores. 
 
  Agosto-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, Médicos 
Cooperados, Publicação no Portal eletrônico da Unimed e resposta ao solicitante da avaliação. 



MÉTODO DE REVISÃO DA LITERATURA 

Estratégia de busca da literatura 

 Busca de avaliações e recomendações referentes à escolha de diferentes modelos de marca-
passos nos bloqueios átrio-ventriculares e Doença do Nó-Sinusal 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 não contemplados nas avaliações ou meta-análises 

identificadas anteriormente (PUBMED e Cochrane). Quando há meta-análises e ensaios clínicos, 
apenas estes estudos são contemplados. 

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 
UNIMEDs de cada cidade ou região. 

São avaliados os estudos metodologicamente mais adequados a cada situação. Estudos 
pequenos já contemplados em revisões sistemáticas ou meta-análises não são citados 
separadamente, a menos que justificado. 
 
  
 APRESENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 
 

Descrição sumária da situação clínica, da tecnologia a ser estudada e da questão respondida. 
Discussão dos principais achados dos estudos mais relevantes e, com base nestes achados, redação 
das recomendações específicas. Quando necessário, são anexadas classificações ou escalas 
relevantes para utilização mais prática das recomendações. 

Foi descrito o nível de evidência que sustenta cada recomendação, conforme a tabela 
abaixo. 
 
 

 
GRAUS DE RECOMENDAÇÃO 

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. CONDIÇÕES CLÍNICAS 
 
 As indicações clínicas para uso do marcapasso vêm sendo expandidas com o 
desenvolvimento tecnológico dos equipamentos. Diretriz do American College of 
Cardiology e da American Heart Association para implante de marcapasso permanente 
inclui como indicações os bloqueios átrio-ventriculares, a disfunção do nó sinusal, a 
síndrome de hipersensibilidade do seio carotídeo, a síncope neuro-mediada (vasovagal), a 
prevenção de taquicardia com síndrome do QT longo e a cardiomiopatia hipertrófica. A 
doença do nó sinusal é a maior indicação para implante de marcapassos, seguido pelos 
bloqueios atrioventriculares. 
  
 2.1 Doença do Nó Sinusal (DNS) 
 
 É uma disfunção irreversível do nó sinusal, uma pequena área no átrio direito que 
contém células que ao despolarizarem-se espontânea e regularmente formam o marcapasso 
cardíaco natural. Geralmente, doença resultando em bradicardia com freqüência cardíaca 
menor de 40 batimentos ou pausas maiores de 3 segundos durante a vigília são 
consideradas anormais, indicando implante de marcapasso definitivo se as alterações 
estiverem associadas a sintomas compatíveis. 

 
2.2 Bloqueios Atrioventriculares (BAV) 
 
São defeitos na condução dos estímulos elétricos do átrio para os ventrículos. Pode 

ser causado por doença no nodo atrioventricular, no feixe de His e/ou nos ramos direito e 
esquerdo. Os bloqueios são classificados em de 1°, de 2° (tipo I e II) e de 3° grau. Os 
bloqueios de primeiro e segundo grau costumam ser assintomáticos, porém os de segundo 
grau apresentam risco de progredirem para bloqueios completos. Nos bloqueios 
atrioventriculares de 3° grau ou totais (BAVT) não há condução do estímulo elétrico entre 
o átrio e o ventrículo. São indicações de implante de marcapasso definitivo os bloqueios de 
3° grau e os bloqueios de segundo grau sintomáticos. Pacientes com bloqueios de segundo 
grau assintomáticos são considerados para implante de marcapasso quando ocorrerem 
episódios de assistolia maiores de 3 segundos ou bradicardia significativa na vigília. 

 
 

2. OBJETIVO DA RECOMENDAÇÃO 
 

Determinar se há evidências científicas na literatura que embasem a escolha, na 
Doença do Nó Sinusal e nos Bloqueios Átrio Ventriculares adquiridos de: 

1)  Marcapassos uni ou bicamerais; 
2) Marcapassos com ou sem sistema de monitoramento à distância (home-

monitoring); 
3) Marcapassos dotados ou não de sistema para captação de estímulos do sistema 

nervoso autônomo.  
 

 
 
 



3. MARCAPASSOS IMPLANTÁVEIS UNICAMERAIS OU BICAMERAIS 
  
 3.1 DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA 

 
Marcapassos implantáveis são dispositivos geradores de pulsos elétricos 

implantados abaixo da pele do paciente. Os geradores costumam ser posicionados na 
região torácica anterior e conectados através de eletrodos a(s) câmara(s) cardíaca(s) a 
ser(em) estimulada(s). 
 Em países desenvolvidos estima-se que o uso de marcapassos alcança 400 por 
milhão de habitantes. No Brasil, no ano de 2000, implantaram-se 13466 unidades, o que 
passou a conferir a média de 82 aparelhos por milhão de habitantes. A média de idade dos 
pacientes nos quais são implantados marcapassos é acima dos 70 anos, sendo acima dos 74 
anos em vários estudos. 
 
Costa R, Teno LAC, Gropoo AA et al - Registro Brasileiro de Marcapassos (RBM) no ano de 2000. 
Reblampa, 2001;14:149-154. 

 
Os diversos modelos de marcapassos são denominados por siglas convencionadas 

em 1974 e atualizadas pela última vez em 2002. 
 
Tabela1-Codificação genérica modificada NASPE/BPEG para dispositivos antibradicardia 
Posição I Posição II Posição III Posição IV Posição V 

Câmara 
estimulada 

Câmara sentida Resposta à 
sensibilidade 

Funções 
programáveis 

Estímulo 
multissítio 

O = Nenhuma O = Nenhuma O = Nenhuma O = Não 

A = Átrio A = Átrio T = Ativado 

O = Não 

A = Atrial 

V = Ventrículo V = Ventrículo I = Inibido V = Ventricular 

D = Dual (A + V)    
Bicameral 

D = Dual (A + V) D = Dual (T + I) 

R = rate 
(Modulação de 
freqüência) D = Dual (A + V) 

NASPE = North American Society of Pacing and Electrophysiology. 
BPEG = British Pacing and Electrophysiology Group;  
Adaptado de Bernstein AD, Daubert JC, Fletcher RD, et al, and North American Society of Pacing and 
Electrophysiology/British Pacing and Electrophysiology Group: The revised NASPE/BPEG generic code for 
antibradycardia, adaptive-rate, and multisite pacing. Pacing Clin Electrophysiol 25:260–264, 2002. 

 
A designação Unicameral ou Bicameral, sobre a qual trata parte desta 

recomendação refere-se, portanto, a primeira codificação (posição I). Entende-se por 
Unicamerais os marcapassos cujo estímulo elétrico transmitido e sentido em somente uma 
das câmaras cardíacas (átrio ou ventrículo). Os marcapassos Bicamerais possuem 
eletrodos conectados ao átrio e ventrículo direitos, de modo que os impulsos elétricos 
possam ser transmitidos e sentidos em ambas as câmaras. É importante salientar que os 
eletrodos têm a função de transmitir os impulsos do gerador ao coração para gerar a 
contração miocárdica, mas também de captar estímulos elétricos originados do coração 
(2ª posição) que irão desencadear ou inibir a atividade do marcapasso conforme o tipo de 
resposta a sensibilidade que for programada (3ª posição). 



Marcapassos atriais ou bicamerais são descritos como mais “fisiológicos”, por 
manterem a sincronia atrioventricular, preservar o controle do nó sinusal sobre a 
freqüência cardíaca e potencial manutenção da ativação ventricular pelo sistema His-
Purkinje. Entretanto, estes modelos têm custo mais elevado, apresentam maior taxa de 
complicações e menor longevidade do que os modelos unicamerais (Healey, 2006). 

 
�

 3.2 RESULTADOS DA BUSCA NA LITERATURA 
  
 Avaliações de tecnologias em saúde e recomendações nacionais e internacionais: 
 

• NICE (NHS – Inglaterra): Marcapassos bicamerais na bradicardia sintomática 
por Doença do Nó AV ou Bloqueios Atrioventriculares (fevereiro de 2005). 

• CCOHTA, NGC e HTA: não foram encontradas avaliações específicas.  
• Diretrizes internacionais: há recomendações e diretrizes sobre indicação para 

implante de marcapasso, porém não especificamente comparando tipos de marca-passos. 
• Diretrizes nacionais: Não foram encontradas diretrizes do sistema UNIMED para 

a comparação entre tipos de marcapassos. 
        A Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou em 2002 as “Diretrizes para 
Avaliação e Tratamento de Pacientes com Arritmias Cardíacas”. Esta diretriz aborda 
indicações para implante de marcapassos e modos de estimulação por patologia. Não há 
referência sobre o sistema de home-monitoring ou sobre o sistema CLS. 
 
 Meta-análises e revisões sistemáticas 

• Healey JS, et al. Meta-análise comparativa entre marcapassos atriais e ventriculares 
em pacientes com bradicardia. Circulation. 2006;114:11-17. 

• Dretzke J, et al. Revisão sistemática e meta-análise de marcapassos uni ou 
bicamerais nos bloqueios AV e doença do nó sinusal (Cochrane Review). In: The Cochrane 
Library, Issue 1, 2006. Oxford: Update Software. Última atualização: fevereiro de 2004. 

• Dretzke J, et al. Revisão sistemática e meta-análise de marcapassos uni ou 
bicamerais nos bloqueios AV e doença do nó sinusal. 2002:106. Birmingham: University of 
Birmingham, Department of Public Health and Epidemiology. Esta meta-análise não será 
descrita, pois uma mais recente do mesmo autor já foi citada. 
 

 
 Ensaios Clínicos Randomizados 
 

Nenhum ensaio clínico não incluído nas meta-análises recentemente publicadas foi 
localizado. Serão descritos sumariamente os resultados dos três maiores ECR incluídos nas 
revisões meta-análises (UKPACE-2005, MOST-2002, CTOPP-2000).  

 
 

 3.3 SÍNTESE DOS PRINCIPAIS ESTUDOS 
  

 Avaliações de tecnologias em saúde  
 



• National Institute for Clinical Excellence (NICE), publicou em fevereiro de 
2005 avaliação de tecnologia abordando as indicações de marcapassos bicamerais em 
pacientes com bradicardia sintomática por doença do nó sinusal ou bloqueio 
atrioventricular. Os autores localizaram 32 estudos, sendo quatro ECR que alocaram 7006 
pacientes. Dois destes (MOST e PASE) randomizaram pacientes para estimulação uni ou 
bicameral usando o mesmo marcapasso, enquanto que outros dois estudos (CTOPP e 
UKPACE) alocaram pacientes para marcapassos uni ou bicamerais. Os outros 28 estudos 
envolveram um total de 515 pacientes.  
 Principais resultados: 

Comparação entre Marcapasso Bicameral e Marcapasso Unicameral com Estímulo 
Ventricular: Os autores não encontraram diferença estatística em mortalidade ou acidentes 
vasculares cerebrais (AVC). Insuficiência cardíaca foi menos freqüente nos pacientes com 
marcapasso bicameral em um dos estudos, entretanto a análise conjunta não mostrou 
diferença entre os grupos (OR=0,83; IC 95% 0,66-1,05). A incidência de fibrilação atrial 
foi menor na análise conjunto de três dos estudos já publicados, com uma redução do risco 
de 24% (OR=0,76, IC95% 0,65-0,90). Em 20 estudos cruzados foi possível realizar meta-
análise para avaliação de capacidade de atividade física, sendo os resultados superiores nos 
pacientes com estímulo bicameral (OR=0,35, IC 95% 0,17-0,52). Analise estratificada por 
idade mostrou que pacientes menores de 75 anos tiveram o benefício mantido, porém o 
benefício não se manteve em maiores de 75 anos. Doze estudos avaliaram qualidade de 
vida através de escalas análogo visuais. Nestes houve melhora significativa da qualidade de 
vida nos pacientes com marcapasso bicameral. A incidência de Síndrome do marcapasso 
foi inferior nos pacientes com marcapassos bicamerais. 
 Comparação entre Marcapasso Bicameral e Unicameral com Estímulo Atrial: Foram 
localizados três ECR, um paralelo e dois estudos cruzados, totalizando 211 pacientes com 
doença do nó sinusal. Os resultados de um estudo foram favoráveis aos pacientes com 
estímulo atrial exclusivo, onde este grupo apresentou menor incidência de fibrilação atrial 
(7,4 x 20%). Um dos estudos cruzados mostrou melhora da capacidade ao exercício 
também favorável ao marcapasso unicameral. Diferenças em mortalidade, desenvolvimento 
de insuficiência cardíaca, AVC, qualidade de vida ou escores funcionais não foram 
observadas.  
 Recomendações do NICE: Marcapassos bicamerais estão indicados para a maioria 
dos casos de bradicardia sintomática causada por DNS e/ou BAV. Os dispositivos 
unicamerais estão indicados nas seguintes situações: 1) DNS sem evidência de defeito na 
condução atrioventricular (usar unicameral atrial); 2) BAV em paciente com fibrilação 
atrial contínua (usar unicameral ventricular); 3) fatores específicos do paciente tais como 
fragilidade ou comorbidade significativas, influenciarem a favor da colocação de um 
dispositivo mais simples. 
 

Comentário: apesar de ao longo do texto os autores concluírem pela não 
diferença entre os a estimulação uni ou bicameral em termos de mortalidade ou 
AVC a recomendação final sugere o uso dos marcapassos bicamerais para a 
maioria das situações. Entende-se, assim, que os autores consideraram relevantes 
as diferenças encontradas na incidência de fibrilação atrial e nos achados de 
estudos menores que mostraram melhora funcional ou de qualidade de vida, a 
despeito da não diferença em desfechos primordiais. 
 



NICE. Technology Appraisal Guidance 88. Dual-chamber pacemakers for symptomatic 
bradycardia due to sick sinus syndrome and/or atrioventricular block. February, 2005.  
 
 Meta-análises e Revisões Sistemáticas  
 

• Healey JS, na mais recente meta-análise publicada (julho de 2006), localizaram 
oito ECR com boa qualidade metodológica comparando estimulação ventricular com 
estimulação atrial (maioria com marcapasso bicameral) totalizando mais de 7000 pacientes 
com seguimento médio de cinco anos. Foram incluídos os cinco estudos (Danish, PASE, 
CTOPP, MOST, UKPACE) dos quais foi possível obter o detalhamento necessário dos 
dados para construção das tabelas, o que totalizou mais de 95% do total de pacientes. Não 
houve heterogeneidade significativa entre os estudos. Assim como nos estudos 
isoladamente, não foi encontrada redução de mortalidade na comparação entre a 
estimulação atrial ou ventricular na análise conjunta dos dados (Hazard Ratio=0,95; IC 
95% 0,87-1,03; p=0,19). No desfecho combinados de AVC ou morte cardiovascular, ou 
hospitalização por insuficiência cardíaca também não foi observada diferença. Fibrilação 
atrial (HR=0,80; IC95% 0,72-0,89) e AVC (HR=0,81; IC95% 0,67-0,99) foram menos 
frequentes nos pacientes com estimulação atrial. Análise de subgrupos não mostrou 
diminuição de mortalidade geral em nenhum segmento específico da população estudada. 
Complicações, especialmente desconexão de eletrodo e infecção, ocorreram com maior 
freqüência nos pacientes com estimulação atrial (3 x 6%). 
 
Healey JS, Toff WD, Lamas GA, Andersen HR, Thorpe KE, et al. Cardiovascular 
outcomes with atrial-based pacing compared with ventricular pacing: meta-analysis of 
randomized trials, using individual patient data. Circulation. 2006 Jul 4;114(1):11-7. 
 
 

• Dretzke et al conduziram meta-análise da Cochrane, publicada em fevereiro de 
2004. O objetivo do estudo era determinar a o benefício ou não do uso de marcapassos 
bicamerais em relação aos unicamerais ventriculares em pacientes portadores de síndrome 
do nó sinusal, BAV ou ambos. Secundariamente, foram comparados marcapassos 
bicamerais com unicamerais atriais. Foram incluídos 5 ECR paralelos e 26 cruzados. Nos 
desfechos primordiais, mortalidade geral (OR=0,94; IC 95% 0,80-1,12), AVC (OR=0,75; 
IC95% 0,54-1,04) e insuficiência cardíaca (OR=0,80; IC 95% 0,64-1,00), não foi 
encontrada diferença estatisticamente significativa entre os tipos de marcapasso. A 
incidência de fibrilação atrial (OR=0,79; IC95% 0,68-0,93) e síndrome do marcapasso 
(OR=0,11; IC95% 0,08-0,14) foi menor nos pacientes com marcapasso bicameral. Análises 
sobre qualidade de vida e tolerância a atividade física foram possíveis somente com dados 
dos estudos cruzados, demonstrando vantagem para os dispositivos bicamerais. Os autores 
concluem haver tendência de significativa superioridade dos marcapassos bicamerais em 
relação aos unicamerais, o que corrobora as atuais recomendações vigentes na Inglaterra. 
 

Comentário: nesta meta-análise alguns ECR recentes, como o UKPACE, ainda 
não haviam sido publicados, porém resultados parciais foram incluídos. As 
conclusões dos autores valorizam a tendência não significativa de benefício 
nos desfechos primordiais e o benefício em desfechos secundários.  

 



Dretzke J, Toff WD, Lip GYH, Raftery J, Fry-Smith A, Taylor R. Dual chamber versus 
single chamber ventricular pacemakers for sick sinus syndrome and atrioventricular block 
(Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1, 2006. Oxford: Update Software. 
  
 Principais Ensaios Clínicos Randomizados 
 

• O estudo UKPACE, publicado em 2005, randomizou 2021 pacientes maiores de 70 
anos com BAV de alto grau para implante de marcapasso unicameral ventricular ou 
bicameral. Entre os pacientes com marcapasso unicameral houve nova randomização para 
freqüência cardíaca fixa ou variável (com adaptação a atividade). O seguimento médio para 
o desfecho primário, mortalidade geral, foi de 4,6 anos, não tendo sido observada diferença 
entre os grupos (HR=0,96; IC95% 0,83-1,11). Para os desfechos secundários, fibrilação 
atrial, insuficiência cardíaca, e o desfecho combinado AVC, AIT e outros 
tromboembolismos, o seguimento foi de três anos, também não tendo sido encontradas 
diferenças entre os grupos. Complicações do procedimento de implante foram mais 
frequentes com os marcapassos bicamerais (7,8 versus 3,5%, p<0,001), assim como 
complicações exigindo reintervenção (4,2 versus 2,5%, p<0,04). A principal complicação 
responsável pela diferença entre os grupos foi necessidade de reposicionamento do eletrodo 
atrial. Entre os marcapassos unicamerais com e sem variabilidade de freqüência, os 
pacientes com marcapassos com freqüência variável tiveram benefício no desfecho 
combinado AVC, AIT ou outro evento tromboembólico (2,5%/ano versus 1,7%/ano; 
p=0,04). A idade média da população estudada foi 80 anos e mortalidade geral anual foi 
7,2%. Os autores concluem que em indivíduos idosos com necessidade de implante de 
marcapasso por BAV, o modo de estimulação não altera mortalidade ou outros eventos 
cardiovasculares. 
 
Toff WD, Camm AJ, Skehan JD. Single-chamber versus dual-chamber pacing for high-
grade atrioventricular block. N Engl J Med. 2005;353: 145–155. 
 
 

• O estudo MOST avaliou exclusivamente pacientes com indicação de implante de 
marcapasso por doença do nó sinusal. 2010 pacientes foram randomizados para colocação 
de marcapasso bicameral ou unicameral ventricular e seguidos por uma média de 33,1 
meses. A média de idade dos pacientes incluídos foi de 74 anos. Na avaliação do desfecho 
primário (mortalidade geral ou AVC não fatal) não houve diferença entre os grupos (21,5 
versus 23%; p=0,48). O risco de fibrilação atrial foi menor para os pacientes portadores de 
marcapasso bicameral (HR=0,79; IC95% 0,66-0,94), assim como os escores de 
insuficiência cardíaca (p<0,001). Análise multivariada mostrou benefício marginal do 
desfecho hospitalização por insuficiência cardíaca e no desfecho combinado morte, AVC 
ou hospitalização por insuficiência cardíaca. Benefício marginal também foi observado na 
qualidade de vida. Durante o estudo, 37,6% dos pacientes tiveram os marcapassos 
reprogramados de unicameral para bicameral devido a sintomas compatíveis com 
síndrome do marcapasso. A incidência geral de complicações relacionadas ao implante do 
marcapasso foi de 4,8%, sendo a mais comum o deslocamento do eletrodo atrial. 
 
Lamas GA, Lee KL, Sweeney MO, Silverman R, Leon A, Yee R,, et al. Ventricular pacing or 
dual-chamber pacing for sinus-node dysfunction. N Engl J Med. 2002;346:1854 –1862. 



 
 

• O CTOP trial foi um ECR realizado em 32 centros do Canadá, incluindo 
indivíduos com bradicardia sintomática e sem fibrilação atrial. 1474 pacientes foram 
randomizados para implante de um marcapasso unicameral ventricular e 1094 para um 
marcapasso bicameral. O desfecho primário, AVC ou morte cardiovascular, ocorreu em 
5,5% dos pacientes com marcapasso unicameral e 4,9% dos pacientes com marcapasso 
bicameral (p=0,33). A incidência anual de fibrilação atrial foi menor nos portadores de 
marcapasso bicameral (5,3 versus 6,6%; RRR=18%; IC95% 0,3-33%, p=0,05). 
Complicações perioperatórias foram mais frequentes no grupo com marcapasso bicameral 
(9,0 versus 3,8%, p<0,001). 
  
Connolly SJ, Kerr CR, Gent M, Roberts RS, Yusuf S, Gillis AM, Tang AS, Talajic M, Klein 
GJ, Newman DM. Effects of physiologic pacing versus ventricular pacing on the risk of 
stroke and death due to cardiovascular causes. N Engl J Med. 2000;342:1385–1391. 
 
 
 Diretriz Nacional 
 

• A Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia entitulada “Diretrizes para 
Avaliação e Tratamento de Pacientes com Arritmias Cardíacas”, publicada em 2002, 
apresenta capítulo sobre as indicações para implante de marcapasso, modo de estimulação e 
uso de sensores em diferentes situações clínicas. Nas situações pertinentes a essa 
recomendação (Doença do Nó Sinusal e Bloqueios Atrio-Ventriculares), a Diretriz faz as 
seguintes considerações: 
 Doença do Nó sinusal:  
 “A DNS é uma entidade nosológica de elevada prevalência nos EUA e relacionada, 
em nosso meio, à doença de Chagas e à senilidade. O tratamento mais efetivo é o implante 
de MP, modos AAI, C/R ou DDD, C/R, que embora não proporcione aumento da 
sobrevida, melhora a qualidade de vida.”. Sendo assim, indica com grau A o modo AAIC/R 
e o modo DDDC/R, ou seja, modos gerados a partir de marcapassos uni ou bicamerais são 
igualmente recomendados nessa situação.  
 Bloqueios Átrio-Ventriculares:  
 “O marcapasso definitivo representa a primordial abordagem terapêutica do BAV. 
Nesse sentido, inúmeros estudos demonstraram as vantagens clínicas e hemodinâmicas da 
estimulação cardíaca artificial, assim como o papel do modo de estimulação”. São 
indicados com grau A os modos DDDC/R átrio estável; VDDC átrio estável com função 
sinusal normal e VVIC/R com fibrilação atrial permanente. Os dois primeiros modos 
exigem marcapasso bicameral. 
 
Scanavacca, MI (coordenador geral). Diretrizes para Avaliação e Tratamento de Pacientes 
com Arritmias Cardíacas. Arq Bras Cardiol .2002; 79, (supl V): 1-50. 
 
 
 3.4 BENEFÍCIOS ESPERADOS 
 
Desfechos primordiais 



 
� Pelo menos 8 ECR e 3 meta-análises recentes não demonstraram redução de 

mortalidade em pacientes com bloqueios AV ou doença do nó sinusal que tiveram 
marcapasso bicameral implantado em relação aos que tiveram implantado 
marcapasso unicameral. 

 
Desfechos secundários 
 

� Fibrilação atrial: meta-análises mostram redução de 20-24% com uso de 
marcapassos bicamerais; 

� AVC e AVC ou morte: meta-análises não mostraram diferença entre os grupos 
� Insuficiência cardíaca: sem diferença estatística entre os grupos. Uma meta-análise 

encontrou benefício estatisticamente limítrofe (OR=0,80; IC 95% 0,64-1,00) 
� Capacidade para atividade física e qualidade de vida: avaliação de tecnologia do 

NICE, baseada somente em estudos de menor qualidade metodológica, encontrou 
benefício favorável aos marcapassos bicamerais para estes desfechos. 

� Síndrome do marcapasso foi menos freqüente em pacientes portadores de 
marcapassos bicamerais. 

� Complicações perioperatórias e necessidade de reintervenção foram mais frequentes 
nos grupos com marcapasso bicameral em relação aos portadores de marcapasso 
unicameral. A complicação mais freqüente foi deslocamento do eletrodo atrial. 

 
 
3.5 INTERPRETAÇÃO E RECOMENDAÇÕES: Bicameral versus Unicameral 

 
 

Resumo e Interpretação das Evidências 
 
Não existem evidências científicas convincentes que demonstrem benefício do tipo de 
marcapasso (unicameral versus bicameral) sobre mortalidade total.  Marcapassos 
bicamerais implicam em redução de incidência de fibrilação atrial, melhora de 
capacidade física e melhora de escores de qualidade de vida, além de tendência a 
redução no desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Complicações, especialmente 
deslocamento de eletrodo e infecção, ocorrem com maior freqüência nos 
pacientes com estimulação bicameral. 
 
Recomendações: 
 
1. Marcapasso unicameral deve ser primeira escolha no tratamento da bradicardia 
sintomática: 
      (a) em pacientes em que se antecipa limitação funcional importante, comorbidades 
significativas e/ou expectativa de vida limitada; 
 (b) em pacientes com fibrilação atrial permanente (escolha é unicameral ventricular); 
 
2. Em pacientes com doença do nó sinusal e condução atrioventricular supostamente normal a 
escolha do tipo de marcapasso é incerta, uma vez que estima-se que aproximadamente 1-2% 
anualmente desenvolverão bloqueio atrioventricular. Em pacientes com condução 
atrioventricular comprovadamente normal, a escolha deverá ser marcapasso unicameral atrial. 



 
3. Marcapasso bicameral podem ser considerados opção no tratamento nos demais casos da 
bradicardia sintomática por doença do nó sinusal ou bloqueios atrioventriculares, 
considerando-se expectativa de melhora de desfechos substitutos. 
  

(Recomendações de Grau A) 
 

 
 OBSERVAÇÃO: 

 Os principais fornecedores de marcapassos no Brasil colocam a disposição no 
mercado inúmeros dispositivos com diferenças em detalhes tecnológicos cujo benefício 
clínico adicional nunca foi adequadamente testado e comprovado. Sendo assim, feita a 
decisão por indicar um marcapasso uni ou bicameral, não é possível afirmar, baseado 
em evidências científicas, que haja superioridade do marcapasso de um fabricante 
sobre o de outro. No entanto, a preferência por um modelo/marca específico pode 
levar em consideração aspectos não estritamente tecnológicos, tais como custo, 
assistência técnica e suporte no pós-implante oferecidos pelos fornecedores. 
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4. SISTEMA DE MONITORAMENTE A DISTÂNCIA (HOME MONITORING) 
    
 4.1 DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA 
 



    O sistema Home Monitoring (Fig. 1) é composto pelo aparelho (marcapasso, 
desfibrilador cardíaco implantável ou terapia de ressincronização cardíaca), dispositivo do 
paciente e pela Central de Atendimento. O dispositivo externo do paciente 
(CardioMessenger) transmite as mensagens recebidas do implante até a Central, a qual 
fornece ao médico responsável um relatório (CardioReport) via fax, internet ou telefone 
celular (GSM). As mensagens são decodificadas e enviadas dentro de poucos minutos a um 
web site de Home Monitoring protegido por senha em que o médico assistente pode 
conectar a qualquer momento e visualizar o status e a programação armazenada na 
memória do dispositivo.  Os relatórios do implante são enviados em intervalos fixos, 
quando determinados eventos acontecerem, ou pelo próprio paciente (com um imã 
especial).     
 

�
Figura 1: 1) Paciente com o aparelho com Home Monitoring (marcapasso, desfibrilador 
cardíaco implantável ou terapia de ressincronização cardíaca); 2) Disposito do paciente 
com o CardioMessenger; 3) Transmissão dos dados via rede de telefonia celular; 4) 
Central de Atendimento; 5) Transmissão dos dados ao médico assistente. 

 �

 
 
    4.2 RESULTADOS DA BUSCA NA LITERATURA 
 

Avaliações de tecnologias em saúde e recomendações nacionais e internacionais: 
 
• NICE, CCOTHA, NGC e HTA: não foram encontradas avaliações específicas.  
• NHSC (National Horizon Scanning Centre): encontrada 1 avaliação para Home 

Monitoring para os diversos tipos de dispositivos cardíacos implantáveis. 
• Diretrizes internacionais: não foram encontradas. 
• Diretrizes nacionais: não foram encontradas diretrizes nacionais ou do sistema 

UNIMED para esta condição. 
 
Meta-análises e Revisão sistemática: 

 
• Não foi encontrada meta-análise específica sobre o assunto. 

 
 

4.3 SÍNTESE DOS PRINCIPAIS ESTUDOS 

 Ensaios Clínicos 



• Home-PAT trial: 490 pacientes com qualquer tipo de disfunção no nodo sinusal serão 
randomizados. Será utilizado o marcapasso Philos DR-T ® com sistema de Home 
Monitoring para ambos os grupos, porém no grupo controle, as mensagens não serão 
enviadas ao médico. O período estimado de acompanhamento será de 3 e 6 meses. O 
estudo avaliará o quanto o diagnóstico contínuo de novos episódios de fibrilação atrial 
paroxística por Home Monitoring pode resultar no aumento na efetividade terapêutica. 
(em andamento). 
 
 
 

 Estudos Observacionais 
  

•  O Home CARE pilot study (phase 0) avaliou 123 pacientes com indicação para 
terapia de ressincronização cardíaca (TRC). Desses, 29 pacientes (24%) receberam 
marcapasso, 52 (42%) receberam um desfibrilador cardioversor implantável e 42 (34%) 
apresentavam outras indicações de colocação de desfibrilador implantável. Todos os 
dispositivos possuíam o sistema de Home Monitoring, tendo havido acompanhamento de 3 
meses. Ocorreram 11 rehospitalizações não programadas de etiologia cardíaca e 9 mortes.  
Em 70% dos eventos de rehospitalização, a análise retrospectiva dos dados enviados via 
Home Monitoring apresentavam um aumento na freqüência cardíaca média e em repouso, 
dentro dos 7 dias que antecederam a hospitalização. O autor conclui que essa monitorização 
apresenta alto poder preditivo e pode ser muito útil ao paciente em uso de marcapassos e 
desfibriladores implantáveis. 

 
Ellery, S; Pakrashi, T; Paul, S. Sack Predicting mortality and rehospitalization 
in heart failure patients with Home Monitoring – The Home CARE pilot study. Clin Res 
Cardiol 95:Suppl 3, III/29–III/35 (2006) 
 
 

• Wallbrück et al. avaliaram a viabilidade de um sistema de monitoramento a 
distância em 93 pacientes que utilizam marcapasso, e a relevância clínica dos dados 
transmitidos. Foram realizadas transmissões diárias automáticas (principalmente à noite) e 
outras ativadas pelo próprio paciente. O número de mensagens recebidas foi comparado ao 
número de mensagens enviadas. A fim de comparar a integridade dos dados, os dados 
transmitidos foram comparados aos dados armazenados no marcapasso do paciente. Três 
pacientes foram excluídos (3.2%) devido à falta de cobertura de celular ao redor de sua 
moradia. Os autores demonstraram que 89.7% das mensagens automáticas enviadas pelo 
marcapasso e 64.8% das mensagens enviadas pela ativação do paciente foram recebidas 
pelo Serviço Central do Home Monitoring. Os autores citam que os principais motivos que 
explicariam essa falha seriam: paciente afastado de casa no momento da transmissão, 
CardioMessenger desligado, dispositivo do paciente descarregado, dispositivo externo 
distante da cama do paciente e a cobertura de telefonia celular (GSM) pouco confiável.   
           
Wallbrück K, Stellbrink C, Santini M et al (2002) The value of permanent follow-up of 
implantable pacemakers–first results of a European trial. Biomed Tech 47(Suppl 1, Pt 
2):950–953 
 



• Vicent JA et al avaliaram a capacidade diagnóstica e a custo-efetividade do tele-
monitoramento do marcapasso em 96 crianças (média de 12 anos). Os marcapassos eram 
providos de monitorização via telefonia mensal e de emergência, os quais eram colocados 
na primeira visita pós-implante e seguidos por 3 anos. O custo estimado baseou-se somente 
no custo das transmissões de emergência. Das 1372 transmissões mensais (das 3456 
propostas mensalmente), 99% mostraram função normal do marcapasso. Ocorreram 15 
transmissões com disfunção do marcapasso assintomática, necessitando cuidados. Das 75 
transmissões de emergência, 92% não mostraram anormalidades, sendo somente 8% 
realmente com disfunção. A sensibilidade do relato de sintomas subjetivos expresso pelo 
uso da transmissão de emergência foi 29%. O custo da monitorização de 75 transmissões de 
emergência foi de $ 5.250 e os custos projetados para a avaliação do marcapasso pelo 
clínico foram de $19.500. 

Vincent JA, Cavitt DL, Karpawich PP. Diagnostic and cost effectiveness of 
telemonitoring the pediatric pacemaker patient. Pediatr Cardiol 1997;18(2):86-90. 
 
 Estudos de Custo-Efetividade 
 

• Fauchier L et al avaliaram a potencial redução de custos nos pacientes que 
utilizam desfibrilador implantável com sistema de Home Monitoring. O estudo incluiu 
502 pacientes de 6 hospitais universitários. Os custos do acompanhamento convencional 
para avaliação de controle do desfibrilador foram comparados aos custos desse 
acompanhamento associado ao Home Monitoring. O custo estimado de cada visita seria de 
US$ 215 ($ 121 de transporte e US$ 94 para os serviços médicos). O custo adicional 
estimado do sistema seria de US$ 1200, sendo que a redução de custo ocorreria, em 
média, a partir dos 33.5 meses de acompanhamento.  Considerando-se que o paciente que 
tenha disponível esse sistema necessite a redução de 2 visitas por ano (de 4 para 2 visitas), 
a redução de custo esperada seria estimada em $ 2,149 por paciente durante 5 anos (tempo 
de vida útil do dispositivo). Os gastos com transporte foram o principal componente dos 
custos gerais, sendo especialmente importante quando a distância entre a casa do paciente 
e o centro médico foi superior a 100 km.  

Comentários: O estudo não avaliou a ocorrência de eventos clínicos ou técnicos 
identificados pelo sistema, o que provocaria visitas clínicas extras com ou sem 
programação do dispositivo. Além disso, as potenciais reduções/aumentos de custo 
por alteração no atendimento ao paciente motivado pelo novo sistema não foram 
avaliados. Não foi avaliado o custo pessoal extra para os profissionais responsáveis 
pela análise das informações do Home Monitoring. O autor comenta que essas 
novas informações trarão forte impacto na carga de trabalho do médico assistente.      

 
Fauchier L, Sadoul N, Kouakam C et al (2005) Potential cost savings by telemedecine-
assisted long-term care of implantable cardioverter defibrillator recipients.PACE 
28:S255–S259 

 
 
 Avaliação de Tecnologia em Saúde 
 



• A National Horizon Scanning Centre (NHSC) publicou em 2003 uma avaliação de 
tecnologia sobre o monitoramento à distância de dispositivos cardíacos implantáveis. 
Descrevem que as potenciais vantagens seriam o registro de eventos e sintomas em tempo 
real, redução do número de visitas de acompanhamento clínico, associado ao custo de 
transporte e redução de hospitalizações desnecessárias. O custo do sistema de Home 
Monitoring da Biotronik, segundo essa avaliação, aumentaria em 10-15% o valor total do 
equipamento. O estudo de efetividade incluído nessa análise foi somente apresentado em 
resumo de anais de congresso, sem posterior publicação. Esse estudo europeu envolveu 122 
pessoas com o sistema, sendo que 27 foram excluídas por dificuldade de transmissão. Os 
95 pacientes restantes conseguiram transmitir 92% das mensagens diárias automaticamente 
enviadas. O segundo estudo descrito foi de custo-efetividade (descrito acima) de Fauchier 
et al. Os estudos restantes foram somente apresentados em anais de congresso, sem 
posterior publicação.   

 
Comentários: Em 2003, a tecnologia era extremamente recente e pouca evidência 
estava disponível. Essa revisão não foi capaz de apresentar conclusões objetivas. É 
questionável o fato de resumos apresentados antes de 2003 em eventos científicos 
não terem sido integralmente publicados até o momento. 

      
National Horizon Scanning Centre (NHSC). Remote monitoring of implantable cardiac 
devices. Horizon Scanning Review. July, 2003. 
 
 
 Estudos não publicados (apresentados em anais de congresso) 
 

• Toselli et al. publicou os dados obtidos através de 894 relatórios automáticos, dos 
quais 876 (98%) foram bem sucedidos. Ao comparar os dados referentes do Home 
Monitoring com os dados obtidos durante a consulta clínica de controle, não demonstrou 
diferença significativa. 

 
Toselli T, Regoli F, Pratola C et al. Implantable cardioverter-defibrillator Home 
Monitoring technology. Ital Heart J, 2004; 5(Suppl. 1):30S–31S 
 

• Chung et al. avaliou a confiabilidade e acurácia do acompanhamento por Home 
Monitoring em 56 pacientes com marcapasso. Foram planejadas a transmissão diária 
automática e a transmissão diária ativado pelo próprio paciente. O número de mensagens 
recebidas foi comparado ao número de mensagens enviadas. As mensagens foram 
comparadas aos dados coletados diretamente do marcapasso durante as consultas de 
acompanhamento a fim de avaliar a confiabilidade das informações nessas mensagens. A 
maioria dos pacientes (91%) puderam ser monitorados pelo sistema de Home Monitoring e 
100% das mensagens estavam corretas (sem perda de dados). Nos pacientes monitorados, 
92.3% das mensagens geradas pelo dispositivo foram recebidas pelo Home Monitoring 
Service Center. 84.3% das mensagens recebidas chegaram dentro de 1 minuto, 93% em 
menos de 2 minutos e 97.1% dentro de 2 horas.  

Comentário: Até o momento, esse estudo não foi publicado.  
 



Chun S. Improved patient care in the US with home monitoring pacemakers (abstract). 
Europace 3, 2002; (Suppl A): A71 
 

 Diretrizes internacionais 

Não foram encontradas referências em diretrizes internacionais sobre o uso do sistema 
Home Monitoring. 

 
 4.4 BENEFÍCIOS ESPERADOS 
  
 Desfechos primordiais 
 Não há estudos que tenham avaliado desfechos clínicos. 
 
 Desfechos secundários 
 Estudos preliminares sugerem relação de custo-efetividade favorável, por 
diminuição de consultas médicas e internações hospitalares desnecessárias. 
Comentário: As análises de custo dificilmente podem ser extrapoladas para o nosso meio 
devido às diferenças nos valores atribuídos aos componentes avaliados. Não havendo 
benefício clínico demonstrado, qualquer análise de custo-efetividade parece precoce. 
 
 4.5 INTERPRETAÇÃO E RECOMENDAÇÕES: Sistema Home-monitoring 
 
      
      O sistema de transmissão de dados com monitoramento a distância é tecnologia 

emergente com grande potencial clínico, com objetivo de evitar visitas 
freqüentes para revisão dos marcapassos, facilitar o monitoramento de outros 
eventos arrítmicos e permitir a avaliação de pacientes com difícil acesso a 
instituições especializadas. 

 
      No momento presente, entretanto, as evidências científicas não demonstram 

benefícios clínicos evidentes com uso desta tecnologia sobre desfechos clínicos 
primordias ou substitutos, não havendo indicações claras para sua utilização.  
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5 CLOSED LOOP STIMULATION (CLS) EM MARCAPASSOS 

Sistema de estimulação baseado no Sistema Nervoso Autônomo 

          
 5.1 DESCRIÇÃO DE TECNOLOGIA 
 
 O sistema CLS é integrado ao controle do sistema cardiovascular, determinando a 
freqüência cardíaca apropriada baseado nas medidas de impedância cardíaca. Essas 
medidas refletem as alterações promovidas pelo Sistema Nervoso Autônomo (SNA). Desse 
modo, utiliza a dinâmica da contração miocárdica para avaliar a demanda específica 
necessária para o marcapasso do paciente. O sensor converte esse valor a uma freqüência 
apropriada e fisiológica. 
         O CLS tem o objetivo de mimetizar o nó sinoatrial ao promover uma freqüência 
cardíaca ideal para qualquer circunstância, como em repouso, exercício leve ou moderado. 
Além disso, supostamente é capaz de adaptar a freqüência cardíaca em resposta a atividade 
emocional ou quando o nodo sinoatrial não está funcionando adequadamente.  
         O sistema CLS é proposto aos pacientes com incompetência cronotrópica e nos que 
apresentariam benefício do aumento da freqüência cardíaca durante a atividade física. 

 
 
  5.2. RESULTADOS DA BUSCA NA LITERATURA 
 

 Avaliações de tecnologias em saúde e recomendações nacionais e 
internacionais: 
• NICE, NGC e HTA: não foram encontradas avaliações específicas.  
• CCOTHA: não foram encontradas.  
• Diretrizes internacionais: não foram encontradas. 
• Diretrizes nacionais: não foram encontradas diretrizes nacionais ou do sistema 

UNIMED para esta condição. 
 
 Meta-análises e Revisão sistemática: 



• Não foi encontrada meta-análise sobre o assunto. 
 
 

5.3  SÍNTESE DOS PRINCIPAIS ESTUDOS 
 

 Ensaios Clínicos 

• Puglisia G et al comparou a ocorrência de taquiarritimia atrial com a porcentagem 
de ativação atrial do marcapasso em pacientes com a Síndrome “Bradi-Taqui” (uma das 
disfunções do nó sinusal) nos marcapassos DDDR, DDD+ ou com o sistema CLS. Foram 
randomizados 149 pacientes para utilizar o marcapasso bicameral programado para DDD 
em 70 minutos. Em 1 mês de acompanhamento, os algoritmos de DDDR, DDD+ ou CLS 
foram ativados de acordo com a randomização. A coleta de dados ocorreu nas visitas de 
acompanhamento em 4 e 7 semanas. Em 7 semanas, a ocorrência de taquiarritimia foi 
significativamente menor no grupo CLS (20.3 +/- 63.1 min/dia, P<0.01) comparado com o 
grupo DDDR (56.0 +/-184.0 min/dia) e DDD+ (63.1 +/- 113.8 min/dia). A porcentagem de 
ativação atrial do marcapasso foi superior no grupo CLS e no grupo DDD+ comparado ao 
grupo DDDR (p<0.001).  
 

Puglisia, G. Altamurab, F. Capestroc, B. Castaldid, G. Critellie, S. Favalef, L. Paviag, G. 
Pettinatih. Impact of Closed-Loop Stimulation, overdrive pacing, DDDR pacing mode on 
atrial tachyarrhythmia burden in Brady-Tachy Syndrome. European Heart Journal; 2003 
(24): 1952–61. 
 

• O estudo INVASY avaliou se o marcapasso bicameral com o sistema CLS poderia 
prevenir a recorrência de síncope vasovagal diagnosticada pelo “tilt test”. Foram 
randomizados 26 pacientes para receber o marcapasso DDD-CLS (n=17) ou DDI-controle 
(n=9) durante 1 ano de acompanhamento. O desfecho foi avaliado segundo o número de 
episódios de síncope vasovagal (>2 episódios). No 2o ano, 24 novos pacientes foram 
programados com o sistema CLS. Dos 9 pacientes randomizados para o grupo DDI 
(controle), 7 apresentaram recorrência de síncope no 1o ano, sendo programados para o 
grupo CLS no 2o ano. O total de 41 pacientes com o sistema CLS foi acompanhado no 2o 
ano (média de 19 meses), sendo que nenhum apresentou síncope vasovagal e somente 4 
(10%) relataram episódios de pré-síncope. Desse modo, esse sistema seria capaz de 
prevenir a recorrência de síncope vasovagal. 
 
Eraldo Occhettaa, Miriam Bortnika, Roberto Audogliob, Corrado Vassanellia, for the 
INVASY Study Investigators. Closed loop stimulation in prevention of vasovagal syncope. 
Inotropy controlled pacing in vasovagal syncope (INVASY): a multicentre randomized, 
single blind, controlled study. Europace; 2004 (6): 538-47. 
 

• Quaglione R et al compararam a adaptação da freqüência cardíaca e pressão 
arterial em 24 horas de atividade usual entre os marcapassos com sistema CLS (DDD-CLS) 
e o marcapasso convencional com freqüência fixa (DDD). Foram randomizados (com 
delineamento cruzado) 17 pacientes, porém somente 11 completaram o protocolo. A 
porcentagem de estimulação atrial foi de 72.8% com o sistema DDD-CLS e 38.3% com o 
DDD (p<0.003). Em média, a porcentagem de aumento do intervalo de freqüência cardíaca 



pelo marcapasso com relação à contração espontânea foi somente de 7.4% no DDD-CLS e 
de 20.1% no DDD (p=0,001).  Em curto prazo, houve uma redução de 3.79% no intervalo 
de escape no DDD-CLS e 8.19% no DDD, e relativa queda na pressão arterial diastólica de 
1.14% no DDD-CLS e 3.81% no DDD (p>0,05).   

 
Raffaele Quaglione, Giovanni Calcagnini, Federica Censi, Mario Malavasi, Marco 
Raveggi, Gianluca Biancalana, Pietro Bartolini, Giuseppe Critelli. Effect of pacemaker 
rate-adaptation on 24h beat-to-beat heart rate and blood pressure profiles. Europace; 
2005 (7): 366-73. 
 

Estudos Observacionais (avaliação de efetividade) 
 

• O estudo RAPID (Rate Behavior of the Pacing System Inos CLS during Daily 
Life) avaliou 72 pacientes com doença do nó sinusal durante suas atividades diárias em 
longo prazo. De acordo com a atividade, o marcapasso apresentou diferença significativa 
(p<0.001) no pico da freqüência cardíaca ao subir escadas (104 +/- 18), descer escadas (95 
+/- 15) e em caminhadas leves (88 +/- 11). O pico de freqüência durante os testes de 
esforço mental foi significativamente superior que no repouso (p=0.002). A variação de 
freqüência noturna ou diurna em 3, 6 e 12 meses não apresentou diferença estatisticamente 
significativa (p>0.05), mostrando estabilidade do sistema.  A freqüência cardíaca 
apresentou diferença significativa (p<0.001) entre o dia e a noite. 

Griesbach L, Gestrich B, Wojciechowski D, Weyers G, Tonges J, Schier M, Danilovic D; 
RAPID Study Investigators. Clinical performance of automatic closed-loop stimulation 
systems. Pacing Clin Electrophysiol. 2003 Jul;26(7 Pt 1):1432-7. 

 
• Cron TA et al avaliou a resposta do sistema CLS a alterações na pré-carga e pós-

carga. Os autores testaram se a freqüência de resposta do sensor do CLS seria influenciada 
não só pela contração miocárdica, mas também por alterações bruscas no enchimento 
ventricular direito. Segundo os autores, diversos pacientes que utilizam esse sistema 
reclamam de taquicardia inapropriada relacionada a mudanças posturais. Selecionaram 12 
pacientes com o marcapasso DDDR-CLS e 14 controles para realizarem o “tilt test” e o 
“hand-grip test” a fim de provocar alterações rápidas na pré e pós-carga. Os pacientes com 
marcapasso CLS apresentaram um súbito aumento na freqüência cardíaca (aumento de 20 
batimentos/min), sendo significativamente superior ao grupo controle. Além disso, foi 
verificada uma marcada redução da pressão arterial sistólica ortostática nos pacientes com 
marcapasso CLS. No “hand-grip test”, a freqüência cardíaca e pressão arterial foram 
similares nos 2 grupos. Os autores concluem que nos pacientes que utilizam o marcapasso 
com sistema CLS, a rápida redução da pré-carga durante o “tilt-test” provocou uma alta 
resposta do sensor além do limite desejado, reproduzindo a hipótese dos autores de que 
alterações posturais poderiam provocar taquicardia em alguns pacientes, prejudicando o 
enchimento ventricular direito.    
 
Cron TA, Pouskoulas CD, Keller DI, Zaugg CE, Buser PT, Pfisterer ME, Osswald S, Hilti 
P, Schachinger H. Rate response of a closed-loop stimulation pacing system to changing 
preload and afterload conditions. Pacing Clin Electrophysiol. 2003 Jul;26(7 Pt 1):1504-
10. 



 
• Malinowski K et al comparou em 1998 o sistema CLS com diferentes sensores 

reguladores de freqüência cardíaca e com um grupo controle. Foram selecionados 27 
pacientes com diferentes tipos de sensores (6 pacientes utilizaram o sistema CLS) e 15 
pacientes com função sinusal normal. Todos os pacientes foram submetidos a testes físicos 
e mentais. Foi levada em consideração a freqüência cardíaca máxima atingida durante o 
estresse. Somente o sistema CLS foi capaz de determinar uma freqüência cardíaca 
adequada, semelhante ao grupo controle, frente às diferenças cargas de esforço físico ou 
mental.    
 
Malinowski, K.: Interindividual comparison of different sensor principles for rate-adaptive 
pacing. PACE. 1998; 21(2): 2209-2213.  
 
 5.4 BENEFÍCIOS ESPERADOS 
 Desfechos primordiais 
 Não há estudos que tenham avaliado mortalidade ou outros desfechos clínicos 
significativos. 
 
 Desfechos secundários 
 Um estudo cruzado, com pequeno número de pacientes, mostrou redução de 
episódios de síncopes vasovagais em pacientes que utilizaram marcapasso com modo CLS. 
Estudos preliminares sugerem resposta cronotrópica mais semelhante a fisiológica nos 
pacientes com o uso de marcapassos com o modo CLS, entretanto, a repercussão clínica 
desse suposto benefício não foi adequadamente estudada 
  
5.5 INTERPRETAÇÃO E RECOMENDAÇÕES: Closed Loop Stimulation 
 
          
         No presente momento as evidências científicas não demonstram benefícios 

clínicos evidentes com o uso do sistema “Closed Loop Stimulation” sobre 
desfechos clínicos primordias ou substitutos, não havendo indicações claras 
para sua utilização.  
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 ANEXO I - MODELOS DISPONÍVEIS DE MARCAPASSO 
Característica Modelo Fabricante Característica 

UNICAMERAIS Philos II SR Biotronik Auto-captura * 
 Protos VR/CLS Biotronik Sistema CLS 
 Microny SR 2535K St Jude  
 Microny II SR 2525T St Jude  
 Affinity SR 5131 M/S St Jude  
 Integrity SR 5142 St Jude Auto-captura * 
 Identity SR 5172 St Jude  
 Identity ADX SR 5180 St Jude  

 Verity ADX XL SR 
5137 M/S St Jude  

 Kappa SR 900 Medtronic  
 EnPulse SR Medtronic  
    
BICAMERAIS Philos DR-T Biotronik Home-monitoring 
 Philos II DR Biotronik Auto-captura * 

 Philos II DR-T Biotronik Home-monitoring 
Auto-captura 

 Philos II SLR Biotronik Auto-captura. * 
Eletrodo único. 

 Protos DR/CLS Biotronik Sistema CLS 
 Affinity DR 5331 M/S St Jude  
 Identity ADX DR 5380 St Jude  

 
Identity ADX VDR / 
ADX XL DR  5480 / 
5386 

St Jude  

 Identity XL DR 5376 St Jude Menor tamanho 
 Integrity DR 5346 / 5336 St Jude Auto-captura * 
 Verity ADX DR5357 St Jude  
 Kappa DR 900 Medtronic  
 EnPulse DR Medtronic  

 AT 501 Medtronic Monitoramente e tto de taquiarritmias 
atriais por pulso (ATP) 

 *Autocaptura: dispositivos dotados do sistema de autocaptura tem, de acordo com o descrito pelos 
 fabricantes, maior durabilidade da bateria. 
 
 OBSERVAÇÃO: Os principais fornecedores de marcapassos no Brasil colocam a 
disposição no mercado inúmeros dispositivos com diferenças em detalhes tecnológicos cujo 
benefício clínico adicional nunca foi adequadamente testado e comprovado. Sendo assim, 
feita a decisão por indicar um marcapasso uni ou bicameral, não é possível afirmar, baseado 
em evidências científicas, que haja superioridade do marcapasso de um fabricante sobre o 
de outro. No entanto, a preferência por um modelo/marca específico pode levar em 
consideração aspectos não estritamente tecnológicos, tais como custo, assistência técnica e 
suporte no pós-implante oferecidos pelos fornecedores. 


