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Cronograma de Elaboração da Avaliação 
 
  
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. 
Elaboração do protocolo inicial da Avaliação. 
  
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. 
  
Apresentação do protocolo na reunião do Colégio de Auditores. 
  
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 

1. Busca de avaliações e recomendações referentes ao uso do eletrocardiograma de alta 
resolução 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) 

  
2. Busca de revisões sistemáticas e meta-análises (PUBMED, Cochrane e Sumsearch). 
3. 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, apenas estes estudos serão contemplados. Na ausência de 
ensaios clínicos randomizados, busca e avaliação da melhor evidência disponível: 
estudos não-randomizados ou não-controlados. 

4. Identificação e avaliação de protocolos já realizados por comissões nacionais e dentro 
das UNIMEDs 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 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. Descrição da Tecnologia: Eletrocardiograma de Alta Resolução 

O eletrocardiograma (ECG) é uma representação gráfica dos potenciais elétricos gerados 
pelo coração. Esses sinais elétricos são gravados por derivações posicionadas na superfície 
corporal. Baseado na resolução dos dados da documentação digital dos sinais do ECG os 
instrumentos e técnicas podem ser classificados em dois tipos: 1) ECG de baixa resolução (ou 
tradicional), e 2) ECG de alta resolução. O Signal Averaged Electrocardiogram (SAECG) é 
um exemplo típico de um eletrocardiograma de alta resolução. Essa técnica permite identificar 
sinais de baixa voltagem no ECG, resultante da despolarização tardia do miocárdio conhecida 
como potenciais tardios da ativação ventricular (PTAV), utilizando o promediamento dos 
sinais eletrocardiográficos. Esses sinais representam a despolarização das últimas regiões do 
miocárdio ventricular percorridas pelo estímulo elétrico, delimitando o complexo QRS do 
ECG1. A presença de PTAV é um indicativo de risco para ocorrência de eventos arrítmicos, 
principalmente a taquicardia ventricular. Em diversas enfermidades que acometem o músculo 
cardíaco, PTAVs apresentam baixa amplitude e elevado conteúdo de energia em altas 
freqüências, sendo nitidamente distintos dos padrões normais de condução elétrica, nas quais 
o conteúdo de energia é concentrado em baixas freqüências2. Devido a sua baixa magnitude, 
os PTAVs não são detectáveis no ECG tradicional. Originados em regiões estruturalmente 
lesadas do miocárdio, nas quais a condução do estímulo encontra-se fragmentada e retardada, 
os PTAVs anormais são freqüentemente detectados dentro do segmento ST do ECG, devido 
ao prolongamento do tempo de ativação das regiões afetadas, retardando o fim da 
despolarização. Os PTAVs têm sido utilizados na prática clínica como marcadores não-
invasivos de lesões miocárdicas que promovem o fenômeno de reentrada, associando-se ao 
risco de desenvolvimento de arritmias ventriculares graves e morte súbita em indivíduos com 
alterações que comprometem diretamente o músculo cardíaco2. A duração da onda P 
também pode ser um parâmetro avaliado no SAECG, sendo considerado um marcador não 
invasivo de distúrbios de condução intra-atrial 3.  

Denomina-se eletrocardiograma de alta resolução a técnica que associa o promediamento e 
a amplificação dos sinais de ECG para a melhoria da relação sinal-ruído, permitindo a 
detecção de potenciais tardios.  No SAECG são utilizadas as derivações ortogonais X, Y e Z. 
Em cada uma delas é determinada a morfologia padrão do complexo QRS normal e é 
realizado o somatório de todos os complexos QRS semelhantes à morfologia padrão. Desta 
forma, artefatos e arritmias são excluídos da análise. A seguir, cada derivação é elevada ao 
quadrado, criando um complexo QRS positivo em todas elas, é realizado o somatório das 3 
derivações e extraída a raiz quadrada ( √X2+Y2+Z2 ), o complexo resultante é ampliado 100 
vezes e filtrado. É baseada nesse QRS filtrado que é realizada a pesquisa dos potenciais 
tardios, utilizando abordagens tanto nos domínios do tempo como no domínio da freqüência 2. 
Pela carência de padronização dos critérios diagnósticos e dificuldades técnicas da abordagem 
no domínio da freqüência, na prática clínica, somente têm sido utilizada a abordagem no 
domínio do tempo. 

 
 
 
 



 
 As principais diferenças entre o  ECG tradicional e o ECG de alta resolução estão 
sumarizadas no Tabela abaixo: 
 
Tabela 1 – Principais diferenças entre ECG tradicional e ECG de alta resolução. Adaptado de 
Narayanaswamy S, 2002 1. 
 
ECG tradicional ECG de alta resolução 
Sinal digital de baixa resolução Sinal digital de alta resolução 
Sinais limitados a bandas de baixas 
freqüências - Tipicamente entre 0-80/100Hz 

Sinais com ampla variação de banda  
Tipicamente entre 0.05Hz- 300Hz 

Os conversores analógicos- digitais têm 
baixa resolução; 8 bits 

Conversores com alta resolução -12 bits 

Não é capaz de detectar potenciais tardios Capaz de detectar potenciais tardios após 
processamento digital dos sinais 

O foco está na interpretação de todas as 
porções do sinal do ECG 

O foco está na interpretação da porção 
terminal do complexo QRS  

O intervalo PR, duração QRS, 
elevação/depressão do segmento ST são os 
principais parâmetros.  

Duração do QRS, RMS40* e LAS40** são os 
principais parâmetros de análise. A duração 
da onda P pode ser motivo de análise. 

* RMS40 – Média dos quadrados da voltagem dos últimos 40 mseg do complexo QRS; 
**LAS40 – Duração dos sinais de baixa amplitude que são < 40 µV do complexo terminal do 
QRS. 

 
A figura 1 demonstra um traçado do ECG de alta resolução com potenciais tardios presentes. 

 
Figura 1 . Exemplo de traçado de ECG de alta resolução. Adaptado de Narayanaswamy S, 
20021. 

 

Potenciais 
Tardios 



2. Condição Clínica:  
a) Eventos Arrítmicos Maiores (EAM) Pós-Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) 
O termo EAM é usado na literatura para descrever vários episódios de eventos arrítmicos 

fatais ou ameaçadores a vida. Entre esses eventos estão a morte súbita cardíaca, morte súbita 
cardíaca com ressucitação e desfibrilação ou cardioversão de fibrilação ventricular (FV) ou   
taquicardia ventricular sustentada (TV) 4. Em pacientes com oclusão trombótica aguda de um 
ramo maior da artéria coronária na ausência de IAM prévio, a parada cardíaca é 
provavelmente devido à FV mas também pode ser causada por assistolia, especialmente se a 
artéria coronária direita estiver envolvida. Apesar de ser um evento terminal durante morte 
súbita cardíaca pós-IAM, a arritmia cardíaca pode ser devida a um novo episódio de isquemia 
ou outro infarto na presença de um miocárdio já danificado. Na era pré-trombolítica, a 
mortalidade durante os primeiros 2,5 anos seguindo o IAM era de aproximadamente de 15%, 
com três quartos das mortes sendo atribuídas a arritmias e cerca de 70% delas testemunhadas7. 
Entre as mortes por arritmias, sintomas de isquemia miocárdica precederam um evento 
terminal em aproximadamente 60% dos casos. Dados de estudos mais recentes conduzidos na 
era pós-trombolítica demonstraram que a incidência de mortes cardíacas e arrítmicas após 
IAM vem sendo reduzida para cerca de 5% e 2% respectivamente, aos 2,5 anos de 
seguimento.  Além disso, TV e FV sem isquemia precedente podem ser esperadas em 2,5% e 
0,5% dos pacientes7. Em pacientes pós-IAM em alto risco, a incidência cumulativa de 
mortalidade arrítmica atinge cerca de 5% no primeiro ano e cerca de 9% após 2 anos, 
enquanto a incidência de morte cardíaca não relacionada com eventos arrítmicos foi cerca de 
4% e 7%7. A proporção de mortes devido a eventos arrítmicos versus não arrítmicos não 
parecer ter sido modificado após a introdução de trombólise efetiva7. 
 
b) Fibrilação Atrial (FA) pós-IAM 
 
 A FA ocorre de forma transitória em 6 a 10% dos pacientes com IAM12, possivelmente 
por isquemia atrial ou estiramento atrial secundário a insuficiência cardíaca. Esses pacientes 
apresentam um pior prognóstico com maior mortalidade em 30 dias, 1 ano e 4 anos quando 
comparado a pacientes com IAM e sem FA. A associação entre FA e mortalidade persistiu nos 
estudos GUSTO-III13, TRACE14 e GISSI-315, mesmo quando ajustado para outros fatores 
prognósticos como uso de trombolíticos, idade, história de diabetes ou hipertensão, IAM 
prévio ou insuficiência cardíaca.   

3. Objetivo da Recomendação 
Determinar se há evidências científicas na literatura de benefício associado ao uso do 

eletrocardiograma de alta resolução como preditor de arritmias pós-infarto agudo do 
miocárdio (IAM). 

4. Resultados da Busca da Literatura 

     4.1 Avaliações de Tecnologia em Saúde e diretrizes nacionais e internacionais 
- NICE, CCOTHA, HTA: não localizadas. 
- NGC: não localizadas; 
- Diretrizes nacionais: não localizadas; 
- Diretriz Internacional: uma localizada7; 



4.2 Meta-análises e Revisões Sistemáticas: uma meta-análise localizada4;  
4.3 Ensaios Clínicos Randomizados: não localizados;  
4.4 Estudos de coorte: ver abaixo. 
 

5. Síntese dos Estudos 
5.1 Diretriz Internacional 

• A Sociedade Européia de Cardiologia em 2001 publicou uma Task Force sobre 
morte súbita cardíaca, que recentemente foi revisada16. No que diz respeito à 
aferição de potenciais tardios, os autores relatam que muitos estudos sobre SAECG 
foram realizados na era pré-trombolítica. Citam uma meta-análise de 19928 em que 
o uso do SAECG após IAM identificou um aumento de 6 vezes no risco de eventos 
arrítmicos independente da função ventricular, e de 8 vezes independente dos 
resultados do Holter. A trombólise reduziu a freqüência de anormalidades no 
SAECG em 37%, reduzindo o valor preditivo da detecção dos potenciais tardios. 
Citam uma série de casos consecutivos de 19939 envolvendo pacientes 
sobreviventes de IAM dos quais cerca de 70% receberam trombolíticos. 
Encontraram uma sensibilidade do SAECG de 64%, especificidade de 81%, valor 
preditivo negativo de 98% e um baixo valor preditivo positivo de 11%. Concluem 
que a utilidade do SAECG é limitada pelo seu baixo valor preditivo positivo, mas a 
ausência de potenciais tardios tem um alto valor preditivo negativo. A 
recomendação dos autores para realização da avaliação dos potenciais tardios para 
estratificação de risco de morte súbita em pacientes pós-IAM é de classe II b* com 
nível de evidência A. Devido ao seu valor preditivo negativo alto, o método pode 
ser utilizado na investigação de síncope de origem inexplicada em pacientes com 
taquicardia com QRS alargado. A ausência de potenciais tardios praticamente 
afasta o diagnóstico de taquicardia ventricular. 

 

* Classe II: Condições em que há evidencia conflitante e/ou divergência na opinião sobre 
a utilidade/eficácia do parâmetro de estratificação de risco. IIb- utilidade/eficácia é menos 
estabelecida pelas evidências/opiniões disponíveis. 

 

5.2 Meta-análise 

• Bailey et al em 20014 realizaram uma busca na literatura de estudos que 
estimassem a acurácia de 5 testes usados para aferir o risco de eventos 
arrítmicos maiores (EAM) pós-IAM – SAECG, variabilidade de freqüência 
cardíaca (VFC), ECG com arritmia ventricular complexa, fração de ejeção de 
ventrículo esquerdo e estudo eletrofisiológico (EEF). Os autores incluíram na 
meta-análise 44 estudos em inglês, com seguimento pelo menos 1 ano, com no 
mínimo 100 pacientes incluídos. Os autores combinaram resultados dos 
estudos independentes em uma curva ROC que sumarizou a acurácia dos testes 
diagnósticos. Para avaliar a efetividade da combinação de testes não-invasivos 
os autores avaliaram a obtenção desses de maneira estagiada, tendo o EEF 
como teste final. O SAECG apresentou sensibilidade e especificidade médias 
respectivamente de 62,4% e 77,4%, probabilidade pós-teste de EAM em dois 
anos de 19,3% se teste positivo e de 4% se teste negativo. Através da 



combinação estagiada dos testes obteve-se uma estratificação do risco dos 
pacientes com um grupo de baixo risco (80% com risco de EAM em 2 anos de 
2,9%), um grupo de alto risco (12% com 41,4% de risco) e um grupo com 
risco equivalente a incidência de EAM em 2 anos na população (8,2% com 
8,9% de risco). As sensibilidades e especificidade dos 5 testes  avaliados foram 
semelhantes entre si. Nenhum teste foi isoladamente melhor em prever risco de 
EAM. Combinações dos testes em estágios permitiram a estratificação de 
91,8% dos pacientes em alto ou baixo risco. 

5.3  Estudos de coorte 

• Korhonen et al em 20065 publicaram uma coorte multicêntrica realizada na 
Finlândia que incluiu 158 pacientes com IAM e disfunção cardíaca que foram 
submetidos ao ECG tradicional, SAECG e magnetocardiografia (MCG) na alta 
hospitalar. Durante um seguimento de 50 ± 15 meses, 32 pacientes morreram e 
17 (53%) mortes foram consideradas cardíacas. Na análise multivariada, a 
duração do complexo QRS (QRSd) na MCG (HR=3,6; P=0,007) e SAECG 
(HR=4,6; P=0,016) foram preditores de eventos arrítmicos, enquanto apenas a  
QRSd no ECG convencional foi preditor independente de morte cardíaca 
(HR= 7,9; P=0,001). Os autores concluem que QRSd prolongada na MCG e 
SAECG são indicadores de arritmia em pacientes pós-IAM com disfunção 
cardíaca, enquanto a QRSd no ECG convencional foi um fator 
independentemente associado com morte cardíaca. 

 
• Em 1995 El-Sherif et al6 conduziram um estudo multicêntrico envolvendo 

1211 pacientes que sofreram IAM nos 5 a 30 dias anteriores a inclusão. 
Variáveis clínicas, fração de ejeção, arritmias ventriculares no Holter e seis 
variáveis de eletrocardiograma de alta resolução foram analisadas. Pacientes 
com bloqueio de ramo foram excluídos da análise e os 1158 pacientes 
remanescentes foram seguidos por até 1 ano pós-IAM. Durante o seguimento, 
45 pacientes apresentaram eventos arrítmicos graves (taquicardia ventricular 
não-fatal ou morte súbita por arritmia cardíaca). Em análise de regressão 
logística, a variável QRSd maior do que 120 ms (filtrado na freqüência de 40 
Hz) foi o melhor preditor (p<0,0001) de eventos arrítmicos graves. Sua 
acurácia foi de 88% e os valores preditivo positivos e negativos foram 
respectivamente de 17% e 98%. Quando combinada com a fração de ejeção 
menor ou igual a 40% e arritmias ventriculares complexas no Holter esses 
valores melhoram para respectivamente 94%, 32% e 97%. Os autores 
concluíram que o SAECG foi capaz de predizer os eventos arrítmicos graves 
no primeiro ano após o IAM melhor do que as variáveis clínicas, fração de 
ejeção e registro no Holter.  

 
• Ikeda et al em 200010 publicaram um estudo de coorte envolvendo pacientes 

consecutivos com IAM, admitidos entre fevereiro de 1997 e novembro de 
1998, para avaliar o valor da combinação de marcadores não-invasivos 
(potenciais tardios e onda-T alternante aferidos em médias 20 dias após o 
IAM) para predizer arritmias ventriculares. Nenhum paciente recebeu terapia 
trombolítica, já que angioplastia primária era a conduta padrão do serviço 



tendo sido realizada em 98% dos pacientes em estudo. Vinte e três pacientes 
foram excluídos por apresentarem fibrilação atrial, extra-sístoles freqüentes, 
bradicardia sinusal, QRS amplo, fração de ejeção menor de 20%, insuficiência 
cardíaca, marcapasso implantável, desfibrilador cardíaco ou uso de drogas 
anti-arrítmicas (exceto beta-bloqueadores).  O seguimento médio dos pacientes 
foi de 13 meses. Dos 102 pacientes avaliados 21 (21%) apresentavam 
potenciais tardios no eletrocardiograma de alta resolução e 50 (49%) 
apresentavam evidência de onda-T alternante. A fração de ejeção foi  <40% 
em 28 pacientes (27%).  A presença de potenciais tardios apresentou 
sensibilidade de 53%, especificidade de 85%, valor preditivo positivo de 38% 
e preditivo negativo de 91% para eventos arrítmicos. A onda-T alternante teve 
sensibilidade de 93%, especificidade de 59% e valores preditivos positivo de 
28% e negativo de 98%. O maior valor preditivo positivo foi alcançado quando  
ambos os marcadores foram associados atingindo 50%, com sensibilidade de 
53%, especificidade de 91% e valor preditivo negativo de 92%. 

 
Fibrilação Atrial Pós- IAM 
• Rosiak et al em 20033 avaliaram 130 pacientes pós-IAM com objetivo de 

avaliar se a duração da onda P no SAECG, realizado nas primeiras 24 horas de 
hospitalização, poderia prever o desenvolvimento de fibrilação atrial (FA) 
nesses pacientes. A duração da onda P, assim como outras características 
clínicas e hemodinâmicas foram registradas. Durante o seguimento de até 21 
dias, 22 pacientes (17%) desenvolveram FA. A análise de regressão logística 
demonstrou que a idade maior de 65 anos e a duração da onda P > 125 ms 
foram fatores independentemente associadas com FA. A duração da onda P > 
125 ms apresentou uma sensibilidade de 74% e especificidade de 77% para 
incidência de FA pós-IAM recente.  Os autores concluem que a medida da 
duração  da onda P pelo SAECG em um período muito precoce do IAM pode 
ser uma ferramenta útil para predizer a FA. 

• Cicek et al em 200311 avaliaram prospectivamente se pacientes com IAM em 
risco para FA paroxística poderiam ser identificados pelo SAECG de onda P  e 
outras variáveis clínicas. Foram incluídos no estudo 100 pacientes com IAM 
com elevação do segmento ST. Foram excluídos pacientes com FA crônica. Na 
inclusão todos os pacientes foram submetidos ao ECG convencional, SAECG 
de onda P, ecocardiografia e angiografia coronária. Os pacientes foram 
seguidos por um mês e foram avaliados episódios de FA paroxística e 
mortalidade. A incidência de FA nesses pacientes foi de 19%. Em pacientes 
com FA as alterações de SAEG de onda P foram mais freqüentes do que nos 
pacientes sem FA (37% vs 15%, P<0.05). Pacientes com FA tinham idade 
mais avançada (70 +/-14 vs 56+/-10 anos, P<0,001) e apresentavam fração de 
ejeção menor (47% vs 74%, P<0,05). A análise multivariada confirmou a 
associação entre esses fatores e FA. A mortalidade em 30 dias foi maior em 
pacientes com FA (16% vs 2%, P=0.05). Os autores concluem que um SAECG 
de onda P alterado pode ser um preditor de FA paroxística em pacientes com 
IAM, sendo a idade avançada e a insuficiência cardíaca fatores de risco para o 
desenvolvimento de FA. 



 

6 Benefícios esperados  

 Desfechos Primordiais: 

o Não há estudos que avaliem a realização do eletrocardiograma de alta 
resolução foi capaz de prevenir mortalidade, eventos cardíacos maiores ou 
fibrilação atrial pós-IAM; 

 

 Desfechos Secundários:  

o Propriedades do teste (SAECG) na avaliação do risco de EAM pós-infarto: 

 Sensibilidade: 62,4% 

 Especificidade: 77,4% 

 Probabilidade Pós-teste positivo: 19,3% 

 Probabilidade Pós-teste negativo: 4% 

(Evidência de Nível A – 1 meta-análise4) 

o O SAECG isolado apresentou sensibilidade e especificidade para EAM pós-
IAM semelhantes à de outros testes diagnósticos; 

(Evidência de Nível A – 1 meta-análise4) 

o A duração do complexo QRS prolongada no SAECG esteve associada com a 
maior ocorrência de eventos arrítmicos em pacientes pós- IAM; 

(Evidência de Nível A - estudos de coorte5,6) 

o A duração da onda P prolongada no SAECG-P pode estar associada ao 
desenvolvimento de FA em pacientes pós-IAM, assim como outros fatores 
clínicos e ecocardiográficos.  

(Evidência de Nível B -  estudos de coorte3,11 com curto seguimento) 

7. Interpretação e Recomendações  

 
Não há evidências até o momento que demonstrem que o resultado do eletrocardiograma 
de alta resolução em pacientes pós-IAM possa ser usado com instrumento para definir 
ou alterar condutas clínicas ou mesmo influenciar nas decisões quanto à terapia com 
drogas anti-arrítmicas ou uso de desfibrilador implantável. 
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