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Avaliação da Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Material: Cardioversores Desfibriladores das marcas Medtronik, Biotronik e St Jude 

Solicitante da avaliação: UNIMED Mercosul 

Registro na ANVISA: [  ] Não   [x] Sim 

Data da solicitação: 18/03/2009 

Revisores: Dr. Fernando Herz Wolff, Dr. Luis Eduardo Rohde, Dra. Carisi Anne 

Polanckzyk, Dr. Jonathas Stifft, Dra. Michelle Lavinsky, Dra.Mariana Furtado 

Consultor em cardiologia/eletrofisiologia: Dr.  

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO    

Descrição do Produto  

Um cardioversor-desfibrilador implantável (CDI) é composto por três elementos: os 

eletrodos que captam (“sentem”) e tem função de marcapasso, eletrodos com função 

de desfibrilação e o gerador de pulsos. A fim de diminuir o tamanho e número de 

elementos intravasculares, nos dispositivos contemporâneos os diversos eletrodos, 

tanto de função marcapasso como de desfibrilação, vem sendo posicionados ao longo 

de um mesmo cateter, sendo um eletrodo situado, por exemplo, na extremidade do 

catéter e outro alguns milímetros proximalmente. O gerador, também produzido em 

dimensões progressivamente menores (<11mm de espessura), vem tornando possível o 

implante subcutâneo peitoral na quase totalidade dos pacientes, podendo ser 

implantados com anestesia local com internação de 1 a 4 dias em média. As 

complicações cirúrgica são semelhantes às do implante de um marca-passo. Sua 

bateria pode durar até 9 anos, dependendo do número de choques recebidos. Na 

prática, entretanto, sua duração é de cerca de 5-6 anos. 

 O CDI detecta (“sente”) continuamente a atividade elétrica cardíaca até o 

reconhecimento de arritmias, após o qual  há a geração de um estímulo elétrico 

terapêutico. Dois métodos podem ser utilizados para terminar uma arritmia: o 

mecanismo anti-taquicardia, que dispara uma onda de estímulos para tentar terminar a 

taquicardia. Tem a vantagem de ser indolor, mas nem sempre é efetivo. O segundo 

mecanismo, o choque, está programado para os casos em que o mecanismo anti-taqui 

não funciona. 

 O mau-funcionamento dos eletrodos, devido a fratura ou falha na “insulação” pode 

levar a choques inapropriados. Além disso, mudanças na condição clínica, no 

tratamento ou mesmo alterações eletrolíticas podem aumentar o limiar de desfibrilação 

e reduzir a eficácia do desfibrilador. Choques freqüentes, apropriados ou não, são o 

problema mais comum  com o uso do desfibrilador, e requerem avaliação e manejo 

adequado. 

 
Indicação de Uso 
A morte súbita cardíaca, cuja prevenção primária ou secundária é a principal indicação 

para o implante de cardioversores desfibriladores, é responsável por cerca de 5-15% da 

mortalidade geral em países desenvolvidos. A morte súbita é descrita como o 

mecanismo de morte de mais de 60% dos indivíduos com diagnóstico de doença 

cardíaca coronariana Os pacientes de maior risco são aqueles que apresentam doença 
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arterial coronariana e disfunção sistólica de ventrículo esquerdo. Até recentemente, a 

prevenção da morte súbita era baseada no tratamento medicamentoso (antiarrítmicos 

em geral e especialmente beta-bloqueadores) e no manejo da patologia de base. 

Diversos ensaios clínicos têm avaliado o uso de desfibriladores neste contexto, e a 

seleção apropriada dos pacientes que se beneficiam do desfibrilador é crucial. 

 Cerca de 85% a 90% das mortes súbitas ocorrem no primeiro evento arrítmico, 

sendo apenas 10 a 15% causadas por eventos recorrentes. A prevenção primária se 

refere à prevenção da ocorrência do primeiro episódio de arritmia potencialmente fatal 

(fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sustentada ou parada cardíaca) e está 

focada em pacientes de alto risco. A prevenção secundária se refere à prevenção de 

um evento arrítmico potencialmente fatal adicional ou recorrente em pacientes que 

sobreviveram a um episódio de morte súbita (morte súbita reanimada) ou de arritmias 

com instabilidade hemodinâmica. 

 
Contra-indicação de uso 
Os cardioversores desfibriladores não são indicados nas seguintes situações: 

- expectativa de vida com aceitável status funcional de pelo menos um ano; 

- taquicardia ou fibrilação ventricular incessante; 

- doença psiquiátrica significativa que possa ser agravada pelo implante do dispositivo 

ou em pacientes que pela sua condições psiquiátrica não poderão ser sistematicamente 

acompanhados; 

- insufuciência cardíaca classe IV da New York Heart Association, retratários a terapia 

medicamentosa quando não candidatos a transplante cardíaco; 

- tratamento de síncope de causa desconhecido, sem taquiarritmia ventricular indutível 

ou alteração estrutural cardíaca. 

- fibrilatação ou taquicardia ventricular passível de reversão por tratamento clínico da 

causa de base, tratamento cirúrgico ou ablação por cateter; 
 

SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA      

As indicações de implante de CDI nas diversas situações clínicas não são alvo 

desta revisão, e podem ser encontrados em recomendação desta Câmara Técnica 

em: 

www.unimedvtrp.com.br/autoriza/evidencias_aprovadas/recomendacoes_desfibril

ador_implantavel.pdf 

 

O objetivo desta avaliação foi verificar evidências quanto a superioridade de uma 

marca de CDI em relação a outra, considerando as marcas atualmente 

padronizadas pelo sistema Unimed: Medtronik, Biotronik e St Jude. 

 

[  ] Apenas estudos em animais 

[x] Estudos clínicos em humanos 

 [  ] série de casos e registros prospectivos não comparados 

 [x] estudos clínicos não randomizados: 2 estudos de coorte 

 [  ] ensaios clínicos randomizados  

 [  ] revisões sistemáticas 
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Ellinor PT, Guy ML, Ruskin JN, McGovern BA. Variability in implantable 

cardioverter defibrillator pulse generator longevity between manufacturers. Pacing 

Clin Electrophysiol. 2003 Jan;26(1 Pt 1):71-5. 

Estudo de coorte histórico delineado para avaliar o desempenho dos CDI dos três 

principais fornecedores dos Estados Unidos. Foram retrospectivamente avaliados 

registros de pacientes que tiveram marcapasso implantado no Massachussetts General 

Hospital (MGH) entre fevereiro de 1998 e março de 2002. Durante o período, foram 

implantados 801 dispositivos, 200 Guidant, 273 Medtronik, 229 St Jude, 2 Angeion e 

3 Biotronik. Dos 707 pacientes em seguimento no MGH, 50 (7%) necessitaram 

reposição, a maioria por motivos relacionados a bateria. Os autores observaram menor 

longevidade dos equipamentos da St Jude comparativamente aos da Guidant e 

Medtronic, tendo sido necessária a troca de 14/229 CDI St Jude vs 2/200 Guidant 

(p=0,003) e 0/273 Medtronic (p<0,0001). Dos 14 CDI St Jude que necessitaram troca, 

13 foram da linha Angstrom e 1 da linha Profile.  

 

Biffi M, Ziacchi M, Bertini M, Longevity of implantable cardioverter-defibrillators: 

implications for clinical practice and health care systems. Europace. 2008 

Nov;10(11):1288-95. 
 

Estudo de coorte no qual todos os 153 pacientes submetidos a implante de CDI em um 

centro na Itália entre 1/1/2000 e 31/12/2002 foram seguidos até o final de 2007 para 

avaliação da durabilidade dos equipamentos das marcas Medtronic, Guidant e St Jude. 

Vinte e três pacientes que morreram e seis que foram transplantados antes do final do 

seguimento ou da exaustão da bateria foram excluídos da análise. Em, nenhum destes 

casos o marcapasso havia apresentado mau funcionamento ou a troca havia sido 

indicado. Ao final do seguimento as taxas de necessidade de troca do marcapasso 

foram de 97,2% para os equipamentos da St Jude, 95,3% para os da Guidant 42% para 

os da Medtronic. Estiveram sginficativamente associados a maior durabilidade do CDI 

a marca Medtronic (vs St Jude ou Guidant) e o tipo unicameral (vs bicameral ou 

viventricular). Comparando separadamento os CDI unicamerais, a durabilidade dos 

equipamentos da Medtronic foi, em média, 72 meses, vs 52 meses da Guidant e 55 da 

St Jude (p=0,028). Entre os bicamerais, os equipamentos da Medtronic tiveram 

durabilidade de 84 meses vs 50 meses da Guidant e 40 da St Jude (p=0,001). Entre os 

CRDT-D, a durabilidade foi de 49 meses para a Medtronic, 45 meses para a Guidant e 

45 meses para a St Jude (p=0,1). O uso dos CDI de maior durabilidade esteve 

associado a uma redução média de custos de 38%.  
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SUMÀRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS        

- Não foram encontrados estudos que tenham comparado os CDI de diferentes 

fabricantes quanto a sua efetividade em relação a desfechos primordiais, tais como 

mortalidade, eventos cardíacos maiores ou qualidade de vida. 

- Foram encontradas comparações diretas entre CDI de diferentes marcas somente em 

dois estudos de coorte cujo desfecho foi durabilidade do equipamente e necessidade 
de substituição. Para este desfecho os seguintes resultados foram observadas: 

• Medtronic vs St Jude: superioridade da Medtronic em 2 estudos 

• Medtronic vs Guidant: superioridade da Medtronic em 1 estudo e 

igualdade em 1 estudo 

• Guidant vs St Jude: superioridade da Guidant em 1 estudo e igualdade em 

1 estudo 

 

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS         

[ ] Estudos custo-efetividade  

[ ] Impacto orçamentário 

Não foram apresentados custos dos produtos para a Unimed. 

 

CONSIDERAÇÕES e PARECER FINAL        
 

Considerando os poucos estudos e insuficiente nível de evidência dos dois estudos 

disponíveis, não é possível afirmar que exista superioridade de uma entre as três 

marcas de CDI analisados. Em relação exclusivamente ao desfecho durabilidade, as 

evidências sugerem qeu o equipamento da St Jude apresente menor durabilidade, 

especialmente em relação ao CDI da Medtronic. 

 

Entretanto algumas questões devem ser levadas em conta: 

1)  O lançamento de um novo modelo do mesmo fabricante ou de um modelo não 

avaliado nos estudos descritos pode revelar vantagens/desvantagens não 

captadas por esta revisão; 

2)  Particularidades do paciente e de sua doença de base podem levar a 

preferência do cardiologista/eletrofisiologista/cirurgião cardíaco por 

determinado equipamento. Neste caso, somente a avaliação individualizada 

dos motivos que levaram a escolha do equipamento podem permitir concluir 

sobre a existência ou não de benefício cientificamente demonstrado para 

aquela indicação, já que, de maneira geral, a superioridade de uma marca 

sobre outra não pode ser observada. 

 

Esta Câmara Técnica propõe-se a revisar seu parecer assim que novos estudos 

estejam disponíveis.                                                                        

Data da conclusão do parecer: setembro/2009 


