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son, MD,d John Goncalves, MD,e Robert Levitt, MD,f Chiwon Hahn, MD,g Puja Parikh, MD,hThomas Bilfinger, MD, SCD,i David 
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Resumo

CONTexTO A substituição da valva aórtica transcateter (TAVR) é agora o padrão de tratamento para pacientes com estenose 
aórtica grave sintomática que são de risco extremo, alto ou intermediário para a substituição cirúrgica da valva aórtica (SAVR).

ObjeTIvOs Os autores buscaram avaliar a TAVR em um ensaio clínico prospectivo e multicêntrico com pacientes de baixo risco.

Métodos O ensaio clínico Low Risk TAVR (Viabilidade da substituição da valva aórtica transcateter em pacientes de baixo risco 
com estenose aórtica grave e sintomática) foi o primeiro ensaio clínico de isenção de dispositivo de investigação aprovado pela 
agência norte-americana Food and Drug Administration (FDA) a se recrutar nos Estados Unidos. Este ensaio clínico conduzido por 
investigadores foi uma comparação prospectiva, multicêntrica e não cega a controles históricos do banco de dados da Society of 
Thoracic Surgeons (STS, Sociedade de Cirurgiões Torácicos). O desfecho primário foi mortalidade por todas as causas em 30 dias.

ResuLTAdOs Os autores recrutaram 200 pacientes de baixo risco com estenose aórtica grave sintomática em 11 centros 
para realização da TAVR. Os autores compararam os desfechos com uma coorte de controle de probabilidade inversa ajustada 
por ponderação de 719 pacientes submetidos a SAVR nas mesmas instituições usando o banco de dados da STS. Aos 30 dias, 
houve zero mortalidade por todas as causas no grupo de TAVR em comparação a 1,7% de mortalidade no grupo de SAVR. 
Houve taxa zero de acidente vascular cerebral (AVC) no hospital no grupo de TAVR em comparação a 0,6% de AVC no grupo 
SAVR. As taxas de implante de marca-passo definitivos foram semelhantes entre TAVR e SAVR (5,0% x 4,5%). As taxas de 
fibrilação atrial de início recente (3,0%) e tempo de internação (2,0 ± 1,1 dias) foram baixas no grupo de TAVR. Um paciente 
(0,5%) no grupo de TAVR teve regurgitação paravalvar >leve aos 30 dias. Quatorze por cento dos pacientes com TAVR 
apresentaram evidência de trombose subclínica de folheto aos 30 dias.

CONCLusões O TAVR é seguro em pacientes de baixo risco com estenose aórtica grave sintomática, com baixas taxas de 
complicações de procedimento, curta internação, zero mortalidade e AVC incapacitante zero aos 30 dias. Trombose subclínica 
de folheto foi observada em uma minoria de pacientes com TAVR aos 30 dias. (Viabilidade da substituição da valva aórtica 
transcateter em pacientes de baixo risco com estenose aórtica sintomática e grave [Low Risk TAVR; NCT02628899]

aSection of Interventional Cardiology, MedStar Washington Hospital Center, Washington, DC, EUA; bDivision of Cardiology, The Miriam Hospital, 
Providence, Rhode Island, EUA; cDivision of Cardiothoracic Surgery, Lifespan Cardiovascular Institute, Providence, Rhode Island, EUA; dDepartment of 
Medicine, The Valley Hospital, Ridgewood, New Jersey, EUA; eCardiac Surgery Program, The Valley Hospital, Ridgewood, New Jersey, EUA; fDepartment 
of Cardiology, Henrico Doctors’ Hospital, Richmond, Virginia, EUA; gDepartment of Cardiothoracic Surgery, Henrico Doctors’ Hospital, Richmond, 
Virginia, EUA; hDepartment of Medicine, Stony Brook Hospital, Stony Brook, New York, EUA; iDepartment of Surgery, Stony Brook Hospital, Stony 
Brook, New York, EUA; jCardiovascular Service Line, Maine Medical Center, Portland, Maine, EUA; kSt. John Heart Institute Cardiovascular Consultants, 
St. John Health System, Tulsa, Oklahoma, EUA; lSt. John Clinic Cardiovascular Surgery, St. John Heart Institute Cardiovascular Consultants, St. John 
Health System, Tulsa, Oklahoma, EUA; mMedStar Health Research Institute, MedStarWashington Hospital Center, Washington, DC, EUA; nDepartment 
of Cardiology, MedStar Washington Hospital Center, Washington, DC, EUA; e oDepartment of Cardiac Surgery, MedStar Washington Hospital Center, 
Washington, DC, EUA. O estudo Low Risk TAVR (TAVR de baixo risco, NCT02628899) é financiado pela MedStar Health Research Institute, Washington, 
DC, EUA. Dr. Waksman trabalhou nos conselhos da Abbott Vascular, Amgen, Boston Scientific, Medtronic, Philips Volcano, Pi-Cardia Ltd. e Cardioset; 
foi consultor na Abbott Vascular, Amgen, Biosensors, Biotronik, Boston Scientific, Medtronic, Philips Volcano, Pi-Cardia Ltd. e Cardioset; recebeu 
financiamento da Abbott Vascular, AstraZeneca, Biosensors, Biotronik, Boston Scientific e Chiesi; atuou como palestrante para AstraZeneca e Chiesi; e 
foi investidor na MedAlliance. Dr. Rogers foi consultor da Medtronic; e fiscal da Medtronic e Edwards Lifesciences. Dr. Goncalves foi fiscal da Medtronic. 
Dr. Hanna foi palestrante da Edwards Lifesciences. Dr. Asch foi diretor de um laboratório acadêmico de imagem cardiovascular com contratos 
institucionais com a Edwards Lifesciences, Medtronic, Boston Scientific, Biotronik e Abbott. Dr. Weissman foi diretor de um laboratório acadêmico de 
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A substituição da valva aórtica transca-
teter (TAVR) é uma terapia estabelecida 
para pacientes com estenose aórtica 

grave sintomática que são de (1, 2) alto risco 
(3, 4) ou risco intermediário (5, 6) extremos 
para cirurgia. Recentemente, há uma tendência 
mundial em oferecer TAVR a pacientes operá-
veis que, de outra forma, seriam submetidos 
a cirurgia (7-10). A experiência do operador, 
as melhorias técnicas e os aprimoramentos 
no design de dispositivos de TAVR facilitam o 
desejo de expansão da TAVR em pacientes com 
baixo risco de mortalidade cirúrgica. O estudo 
NOTION (Nordic Aortic Valve Intervention, in-
tervenção nórdica na valva aórtica) foi o único 
ensaio clínico randomizado que comparou 
TAVR e substituição cirúrgica da valva aórtica 
(SAVR) em pacientes com baixo risco, 82% dos 
quais tinham risco previsto de mortalidade pela 
Sociedade de Cirurgiões Torácicos (STS-PROM) 
<4% (8). O TAVR comparou favoravelmente 
à SAVR com mortalidade em 30 dias de 2,1% 
em comparação a 3,7% com TAVR e a SAVR, 
respectivamente, embora houvesse taxas 
significativamente mais altas de marca-passo 

definitivo (MD) e regurgitação aórtica paravalvar com 
TAVR usando um dispositivo autoexpansível de primeira 
geração para TAVR. Além disso, preocupações recentes 
com trombose de folheto de dispositivo para TAVR e 
movimento restrito de folheto (11) não foram avaliadas 
em um ensaio clínico prospectivo em pacientes de baixo 
risco. Relatamos os resultados do ensaio clínico TAVR de 
baixo risco (LRT, Low Risk TARV em inglês), o primeiro 
ensaio clínico de isenção de dispositivo de investigação 
(IDI) nos Estados Unidos aprovado pela agência norte-
americana Food and Drug Administration nos Estados 
Unidos a recrutar pacientes com estenose aórtica grave 
sintomática e baixo risco cirúrgico.

MéTOdOs

supeRvIsãO dO eNsAIO CLíNICO. O ensaio clínico 
LRT (NCT02628899) foi um estudo de viabilidade multi-
cêntrico e prospectivo para testar a segurança da TAVR 
transfemoral em pacientes de baixo risco com estenose 
aórtica grave sintomática (12). O ensaio clínico foi um 
estudo iniciado por investigadores e foi totalmente 
financiado e gerido pelo patrocinador (MedStar Health 
Research Institute, Washington, DC, EUA) (Tabela On-
line 1). Os centros de recrutamento assumiram o custo 
de todas as atividades de pesquisa locais, bem como os 
testes orientados pela pesquisa. O protocolo de pesquisa 
foi aprovado pelos comitês de revisão institucionais 
relevantes. Todos os pacientes deram consentimento 

informado por escrito e foram avaliados antes do recru-
tamento por um comitê de revisão clínica independente, 
composto por 1 cardiologista intervencionista e 1 ci-
rurgião cardiotorácico, para assegurar status de baixo 
risco, bem como a elegibilidade clínica e anatômica 
para TAVR transfemoral. Todos os estudos de imagem 
ecocardiográfica e de tomografia computorizada (TC) 
foram analisados por um laboratório nuclear indepen-
dente. O desfecho primário do estudo foi a mortalidade 
por todas as causas em 30 dias. Um desfecho secundário 
composto de mortalidade por todas as causas, AVC e 
regurgitação aórtica paravalvar >leve foi avaliado após 
o ajuste. Os desfechos secundários também incluíram 
componentes individuais desse complemento e outras 
complicações relevantes do procedimento (12). Todos 
os desfechos clínicos foram adjudicados por um co-
mitê independente de julgamento de eventos clínicos, 
composto por um cardiologista intervencionista, um 
cirurgião cardiotorácico e um neurologista usando as 
definições do Valve Academic Research Consortium 
(VARC 2) e STS (13). Os dados foram monitorados de 
forma completa e independente.

seLeçãO de pACIeNTes pARA TAvR. Entre 16 de fe-
vereiro de 2016 e 8 de fevereiro de 2018, 290 pacientes 
com estenose aórtica grave sintomática foram selecio-
nados pelas equipes cardíacas multidisciplinares dos 
centros de recrutamento, e um total de 200 pacientes 
(Tabela 2 Online) foi confirmado como de baixo risco 
com base em um escore ≤3% do STS-PROM e na ausência 
de comorbidade que aumentaria o risco cirúrgico, 
incluindo, mas não limitado a, fragilidade, aorta de por-
celana, hipertensão pulmonar grave e doença hepática 
avançada. Estenose aórtica grave foi definida como um 
gradiente médio da valva aórtica ≥40 mmHg ou Vmáx 
≥4 m/s e área da valva aórtica calculada de ≤1,0 cm² ou 
índice de área de valva aórtica de ≤0,6 cm²/m². Apenas 
os pacientes que eram sintomáticos com dispneia (classe 
funcional II ou superior da New York Heart Association 
[NYHA]), angina pectoris ou síncope cardíaca foram in-
cluídos. Pacientes com doença arterial coronariana não 
revascularizada ou que necessitavam de intervenção 
para outra valva cardíaca foram excluídos. Pacientes 
com estenose aórtica bicúspide foram excluídos e re-
crutados em um braço de registro separado do estudo 
que não faz parte desta análise. A elegibilidade para o 
acesso transfemoral e o dimensionamento da valva para 
TAVR foram determinados por TC com contraste antes 
do procedimento, de acordo com as instruções de uso 
dos fabricantes de dispositivos para TAVR. Uma lista 
completa dos critérios de inclusão e exclusão do ensaio 
clínico está incluída na Tabela Online 3.

pROCedIMeNTOs TAvR. Os pacientes foram subme-
tidos a TAVR via acesso transfemoral, utilizando um 

ABREVIATURAS  

E ACRÔNIMOS

CRME = cirurgia de 
revascularização miocárdica 
com enxerto

EHF = espessamento 
hipoatenuado do folheto

ETE = ecocardiografia 
transesofágica

MD = marca-passo definitivo

NYHA = New York Heart 
Association

PPI = ponderação de 
probabilidade inversa

RMF = redução no movimento 
dos folhetos

SAVR = substituição cirúrgica 
da valva aórtica (surgical aortic 
valve replacement)

STS-PROM = risco previsto de 
mortalidade pela Sociedade de 
Cirurgiões Torácicos (Society 
of Thoracic Surgeons–Predicted 
Risk of Mortality)

TAVR = substituição da 
valva aórtica transcateter 
(transcatheter aortic valve 
replacement)

TC = tomografia 
computadorizada
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dispositivo em balão expansível comercialmente dispo-
nível (Sapien 3, Edwards Lifesciences, Irvine, Califórnia, 
EUA) ou TAVR autoexpansível (CoreValve, Evolut R ou 
Evolut PRO, Medtronic, Minneapolis, Minnesota, EUA). 
A escolha do dispositivo TAVR e o uso de anestesia geral 
ou sedação moderada ficou a critério dos médicos im-
plantadores. Acesso alternativo não foi permitido. Todos 
os pacientes para TAVR foram submetidos a imagens de 
seguimento para avaliar a trombose de folheto com TC 
cardíaca com aumento de contraste de 4 dimensões aos 
30 dias. Pacientes com disfunção renal que impediam a 

administração de contraste foram submetidos a ecocar-
diografia transesofágica (ETE).

COORTe hIsTóRICA pARA sAvR dA sTs. Todos os pa-
cientes submetidos a SAVR isolada (como definido pela 
STS) em centros de recrutamento entre 1º de janeiro 
de 2013 e 31 de dezembro de 2017, e cujos dados foram 
registrados no banco de dados da STS Adult Cardiac 
Surgery, foram incluídos de forma desidentificada. Os 
pacientes foram posteriormente excluídos da análise se 
não apresentassem baixo risco de acordo com o escore 

FIGuRA 1  Desenho do estudo

O grupo de controle histórico foi composto por pacientes que foram submetidos a SAVR isolada nos centros de recrutamento no banco de dados do STS. Uma lista 
completa de exclusões para garantir que os pacientes eram de baixo risco está incluída no Apêndice Online. EA = estenose aórtica; CRME = cirurgia de revascularização 
miocárdica com enxerto; SAVR = substituição cirúrgica da valva aórtica; STS = Sociedade de Cirurgiões Torácicos; TAVR = substituição da valva aórtica transcateter.
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STS-PROM ou devido a comorbidades significativas. Os 
motivos mais comuns para excluir os pacientes com 
SAVR foram escore STS >3%, estenose aórtica não grave, 
valva aórtica bicúspide, procedimento concomitante 
diferente da cirurgia de revascularização miocárdica 
com enxerto (CRME) e que receberam prótese mecânica 
(Figura 1). Uma lista completa dos critérios de exclusão 
está incluída na Tabela Online 4.

ANáLIse de TC CARdíACA pARA TROMbOse de 

FOLheTO. As imagens de TC foram realizadas com TC 
multicamadas de 64 cortes ou mais e aquisições eletro-
cardiográficas retrospectivas com contraste otimizado 
sem modulação de dose. O potencial do tubo foi esta-
belecido em 120 kV. Imagens foram reconstruídas em 
intervalos de 10%. As imagens foram reconstruídas com 
<1,0 mm de espessura de corte e 50% de sobreposição 
de corte. O software dedicado de análise tridimensional 
(Synapse 3D, Fujifilm Medical Systems, Stamford, Con-
necticut, EUA) foi usado para criar reconstruções axiais 
e multiplanares bidimensionais em planos específicos 
de valvas. As imagens foram avaliadas em sístole e 
diástole para anormalidades estruturais e movimento 
de folheto. Anormalidades foram definidas usando 
critérios previamente descritos (14). O espessamento 
hipoatenuado do folheto (EHF) foi definido como uma 
área de hipoatenuação da TC, iniciando na inserção do 
folheto no quadro da valva. A redução no movimento do 
folheto (RMF) foi definida como leve (<50% de redução 
na excursão do folheto), moderada (50% a 70% na ex-

cursão do folheto), grave (redução de 70% na excursão 
do folheto) ou imóvel (sem movimento do folheto). O 
movimento hipoatenuado acometido foi definido como 
EHF em combinação com RMF pelo menos moderado. 
Todos os achados de EHF e RMF foram confirmados por 
consenso de 2 leitores independentes.

ANáLIse esTATísTICA. Variáveis contínuas são 
apresentadas como médias e desvios-padrão, variáveis 
categóricas como porcentagens. As comparações entre 
pacientes com TAVR e SAVR foram feitas com testes t 
de Student não pareados para variáveis contínuas e 
qui-quadrado de tabela de contingência para variáveis 
categóricas para os dados basais observados. Escores 
de propensão foram calculados por regressão logística 
de TAVR em comparação a SAVR, usando as seguintes 
variáveis: idade, sexo masculino, raça, hipertensão, 
diabetes, hiperlipidemia, AVC prévio ou AIT, doença 
pulmonar crônica, arritmia (qualquer), doença cere-
brovascular, doença vascular periférica, CRME prévia, 
intervenção coronária percutânea prévia, câncer e 
escore STS-PROM. A ponderação de probabilidade 
inversa (PPI) foi usada para balancear pacientes com 
TAVR e SAVR com relação a variáveis potencialmente 
confusas. A regressão logística, ajustada por PPI, foi 
usada para comparar TAVR e SAVR com relação ao 
desfecho composto de mortalidade por todas as causas, 
AVC e regurgitação aórtica paravalvar >leve. Todas as 
análises foram conduzidas com o programa SAS, versão 
9.4 (SAS Institute, Cary, Carolina do Norte, EUA).

TAbeLA 1  Características basais

Observado PPI Ajustado

TAVR SAVR Valor de p TAVR SAVR Valor de p
Idade, anos 73,6 ± 6,1 70,0 ± 8,3 <0,001 71,7 ± 14,9 70,9 ± 9,2 0,17

Masculino 123/200 (61,5) 438/719 (60,9) 0,88 119/200 (59,4) 439/719 (61,0) 0,69

Índice de massa corporal, kg/m2 31,1 ± 6,6 30,9 ± 12,9 0,73 32,6 ± 14,7 30,7 ± 13,3 0,002

Classe funcional III ou IV da NYHA 35/200 (17,5) 145/714 (20,3) 0,38 53/200 (26,0) 148/714 (20,6) 0,12

Escore STS-PROM, %* 1,8 ± 0,5 1,6 ± 0,6 <0,001 1,7 ± 1,0 1,7 ± 0,7 0,37

Diabetes melito 61/200 (30,5) 186/719 (25,9) 0,19 49/200 (24,0) 188/719 (26,1) 0,55

Insuficiência renal† 12/200 (6,0) 52/717 (7,3) 0,54 9/200 (4,3) 56/717 (7,7) 0,06

Hipertensão 171/200 (85,5) 574/719 (79,8) 0,07 174/200 (86,8) 585/719 (81,3) 0,05

Doença vascular periférica 4/200 (2,0) 46/719 (6,4) 0,02 34/200 (16,6) 40/719 (5,5) <0,001

Doença cerebrovascular 16/200 (8,0) 61/719 (8,5) 0,83 13/200 (6,2) 66/719 (9,1) 0,14

AVC/AIT prévio 19/200 (9,5) 51/719 (7,1) 0,26 11/200 (5,0) 57/719 (7,9) 0,12

Doença pulmonar crônica 16/200 (8,0) 125/719 (17,4) 0,001 25/200 (12,4) 111/719 (15,4) 0,26

FEVE 63,5 ± 7,5 58,7 ± 8,7 <0,001 63,2 ± 15,5 58,7 ± 10,1 <0,001

ICP prévio 42/200 (21,0) 67/719 (9,3) <0,001 21/200 (10,2) 91/719 (12,6) 0,33

CRME prévio 2/200 (1,0) 22/719 (3,1) 0,11 6/200 (3,0) 19/719 (2,6) 0,78

MD preexistente 7/200 (3,5) 30/713 (4,2) 0,65 5/200 (2,0) 38/713 (5,2) 0,01

Infarto do miocárdio prévio 12/200 (6,0) 51/717 (7,1) 0,58 7/200 (3,3) 56/718 (7,7) 0,006

Arritmia 34/200 (17,0) 83/719 (11,5) 0,04 26/200 (12,6) 101/719 (14,0) 0,59

Os valores são média ± DP ou n/N (%). As contagens de pacientes ajustadas, SAVR e TAVR são arredondadas. *O escore STS-PROM estima a taxa de morte aos 30 dias 
entre os pacientes submetidos a SAVR com base em um número predefinido de características clínicas e demográficas iniciais, além de variáveis   do procedimento. † 
Insuficiência renal definida como TFG <60 mL/min/1,73 m2 ou dependente de diálise.
ATI = ataque isquêmico transitório; AVC = acidente vascular cerebral; CRME = cirurgia de revascularização miocárdica com enxerto; DPOC = doença pulmonar obstrutiva 
crônica; DVP = doença vascular periférica; FEVE = fração de ejeção do ventrículo esquerdo; ICP = intervenção coronária percutânea; MD = marca-passo definitivo; NYHA = 
New York Heart Association; PPI = ponderação de probabilidade inversa; SAVR = substituição cirúrgica da valva aórtica; TAVR = substituição da valva aórtica transcateter.
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ResuLTAdOs

CARACTeRísTICAs bAsAIs. Um total de 290 pacientes 
foi selecionado pelas equipes cardíacas locais e, final-
mente, 200 pacientes foram submetidos a TAVR em 11 
centros nos Estados Unidos. Os motivos mais comuns de 
exclusão foram: o paciente não apresentava baixo risco, 
recusou-se a participar de pesquisas ou preferia realizar 
SAVR, não preenchia critérios ecocardiográficos para 
estenose aórtica grave e não se qualificava para acesso 
transfemoral (Figura 1). Um total de 2.959 pacientes 
submetidos a SAVR isolada nos centros de recrutamento 
foram avaliados para a coorte de controle histórico. 

Após exclusões, um total de 719 pacientes SAVR foi 
incluído na coorte de controle histórico para a análise 
final (Figura 1). Características demográficas e clínicas 
iniciais não ajustadas e ajustadas são fornecidas na 
Tabela 1. Antes do ajuste, os pacientes SAVR eram mais 
jovens com menor média de STS-PROM, menor média de 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo, maior preva-
lência de doença vascular periférica e doença pulmonar 
obstrutiva crônica e menores taxas de intervenção 
coronariana percutânea prévia ou arritmia. Após o 
ajuste do PPI, não houve mais diferença entre os dois 
grupos em relação à idade e ao escore STS-PROM. Uma 
diferença na média da fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo permaneceu, mas ambos estavam dentro dos 
limites normais.

ResuLTAdOs dO pROCedIMeNTO e AOs 30 dIAs. 
A maioria dos procedimentos de TAVR foi realizada sob 
sedação moderada com uma valva TAVR expansível por 
balão, e todos foram realizados por acesso transfemoral 
(Tabela 2). A taxa de complicações vasculares e hemor-
rágicas foi baixa (Tabela 3). Nenhum paciente de TAVR 
cruzou para SAVR, mas 1 paciente de TAVR requereu 
uma CRME de emergência para obstrução da artéria 
coronária e teve uma recuperação completa. Um total 
de 4 pacientes com TAVR necessitaram de implante de 
uma segunda valva durante o procedimento de índice 
(1 recebeu 2 valvas autoexpansíveis, e 3 receberam 2 
valvas expansíveis por balão). Um total de 40,6% dos 
pacientes SAVR recebeu uma bioprótese de 21 mm ou 
menor, e apenas 4,3% dos pacientes foram submetidos 
a um aumento do anel aórtico antes da SAVR. Em 
comparação, apenas 4,9% dos pacientes com TAVR 
receberam uma valva de 20 mm. Os gradientes médios 
da valva aórtica diminuíram significativamente, e a 
área valvar aórtica aumentou significativamente após a 
TAVR (Figura 2). Dois pacientes com TAVR (1,0%) apre-
sentaram regurgitação paravalvar moderada ou grave 

TAbeLA 2  Características do procedimento

TAVR

 Duração total do procedimento, min 88,2 ± 40,4

 Anestesia geral 49/200 (24,5)

 Acesso transfemoral 200/200 (100,0)

 Implantação de >1 valva 4/200 (2,0)

 Conversão para cirurgia 1/200 (0,5)

 Valva expansível por balão 180/204 (88,2)

 Valva autoexpansível 24/204 (11,8)

 Tamanho da valva implantada

 20 mm 10/204 (4,9)

 23 mm 46/204 (22,5)

 26 mm 100/204 (49,0)

 29 mm 42/204 (20,6)

 31/34 mm 6/204 (2,9)

SAVR

 Tamanho da valva implantada

 ≤19 mm 76/719 (10,6)

 21 mm 216/719 (30,0)

 23 mm 261/719 (36,3)

 25 mm 123/719 (17,1)

 27 mm 37/719 (5,1)

 29 mm 6/719 (0,8)

Os valores são média ± DP ou n/N (%). O denominador para o tipo e 
tamanho da valva TAVR é de 204, pois 4 pacientes necessitaram de implante 
de 2 valvas durante o procedimento de índice.
Abreviaturas como na Tabela 1.

TAbeLA 3  Complicações relacionadas ao procedimento hospitalar

TAVR SAVR Valor de p Diferença (IC 95%)

Tempo de internação após o procedimento, dias 2,0 ± 1,1 6,4 ± 3,9 <0,001 −3,6 (−4,95 a −3,85)

Sangramento grande ou com risco de vida do VARC 2* 5/200 (2,5) 74/719 (10,3) <0,001 -7,8 (−0,13 a 0,02)

Principais complicações vasculares VARC 2 5/200 (2,5) — — —

Lesão renal aguda† 0/200 (0,0) — — —

Morte por todas as causas 0/200 (0,0) 5/719 (0,7) 0,591 −0,7 (−0,02 a 0,01)

AVC 0/200 (0,0) 4/719 (0,6) 0,582 -0,6 (−0,02 a 0,01)

IM 0/200 (0,0) — — —

Endocardite 0/200 (0,0) — — —

Fibrilação atrial de início recente 6/200 (3,0) 293/719 (40,8) <0,001 -37,8 (−0,46 a -0,30)

Nova implantação de MD 10/200 (5,0) 32/719 (4,5) 0,742 0,5 (−0,04 a 0,05)

Obstrução arterial coronária 1/200 (0,5) — — —

Os valores são média ± DP ou n/N (%), exceto quando indicado de outra forma. *Hemorragia grande para SAVR do VARC 2 assumida se ≥3 unidades de transfusão 
de glóbulos vermelhos administrada durante o procedimento. † Lesão renal aguda grau 3 definida como aumento da creatinina sérica para ≥300% (aumento >3x 
comparado com o valor basal) ou creatinina sérica ≥4,0 mg/dL com aumento agudo ≥0,5 mg/dL ou novo requerimento para diálise.
IC = intervalo de confiança; MI = infarto do miocárdio; todas as outras abreviaturas como na Tabela 1.



J A C C  V o l .  7 2 ,  N .  1 8 ,  2 0 1 8

3 0  d e  o u t u b r o  d e  2 0 1 8 :  2 0 9 5 - 1 0 5

Waksman et al.
TAVR em pacientes de baixo risco

6

na alta hospitalar (Figura 3). Noventa e nove por cento 
dos pacientes encontravam-se em classe funcional II ou 
maior da NYHA antes da TAVR, e 98,5% encontravam-se 
em classe funcional I ou II da NYHA no seguimento aos 
30 dias (Figura 4).

O tempo de internação hospitalar foi significativa-
mente menor após a TAVR. A taxa de implantação de MD 
foi baixa em ambas as coortes. A taxa de fibrilação atrial 
pós-operatória foi maior após a SAVR. Para o desfecho 
composto de mortalidade por todas as causas, AVC 
incapacitante e regurgitação aórtica >leve na alta hos-
pitalar, após o ajuste, não houve diferença entre TAVR e 
SAVR (razão de chances: 0,49 [intervalo de confiança de 
95%: 0,19 a 1,2]; p = 0,127).

A mortalidade por todas as causas aos 30 dias não 
ajustada foi de 0,0% em comparação a 1,7%; p = 0,079 (in-
tervalo de confiança de 95%: −0,038 a 0,003), para TAVR 
em comparação a SAVR, respectivamente. Todos os 200 
pacientes com TAVR foram liberados vivos dentro de 30 
dias do procedimento TAVR, e houve zero mortalidade 
e zero AVC incapacitante aos 30 dias. Dos 719 pacientes 
de SAVR, 686 (95,4%) tiveram seguimento aos 30 dias, 
dos quais 12 (1,7%) haviam morrido. Seis pacientes de 
SAVR ainda estavam no hospital aos 30 dias, e destes, 1 
morreu no dia pós-operatório 51, e os restantes 5 foram 
finalmente liberados vivos. Aos 30 dias, 1 paciente 
com TAVR sofreu um AVC não incapacitante; a taxa de 
complicações vasculares maiores e sangramento maior 
ou com risco de vida com TAVR foi de 3,0%; a taxa de 
implantação de MD foi de 6,5%, e a taxa de fibrilação 
atrial de início recente foi de 4,5%. Nenhum paciente 
com TAVR desenvolveu lesão renal aguda no estágio 3 
ou necessitou de terapia de substituição renal. A hemo-
dinâmica permaneceu excelente aos 30 dias, e apenas 
1 paciente com TAVR apresentou regurgitação aórtica 
residual paravalvar ≥leve (Figuras 2 e 3).

IMAGeM de seGuIMeNTO AOs 30 dIAs. Aos 30 dias, 
foi realizada TC cardíaca com contraste de 4 dimensões 
em 192 pacientes e ETE em 2 pacientes. Seis pacientes 
recusaram ou foram incapazes de se submeter a exames 
de TC ou ETE. As imagens de TC foram parcial ou 
totalmente não interpretáveis em 6 pacientes, mais co-
mumente devido a artefatos de movimento. A Figura 5 
estratifica os achados de acordo com as evidências de 
EHF, RMF e hipoatenuação que afetam o movimento. 
Nenhuma trombose de folheto foi observada com um 
dispositivo autoexpansível para TAVR. Não houve 
associação com eventos cerebrovasculares. Apenas 1 
paciente no ensaio clínico LRT teve um AVC não incapa-
citante aos 30 dias, mas este paciente não apresentou 
trombose de folheto. Aos 30 dias, entre os pacientes com 
TC ou ETE interpretável, 152 de 193 (78,8%) pacientes 
estavam em uso de terapia antiplaquetária apenas (as-

FIGuRA 2  Hemodinâmica da TAVR

Estudos ecocardiográficos completos foram obtidos em pacientes com TAVR no início do estudo, antes 
da alta hospitalar e no seguimento aos 30 dias. Os resultados são da análise do laboratório principal.
TAVR = substituição da valva aórtica transcateter.

FIGuRA 3  Regurgitação aórtica total na coorte da TAVR

Estudos ecocardiográficos completos foram obtidos em pacientes com TAVR no início do estudo, 
antes da alta hospitalar e no seguimento aos 30 dias. A regurgitação aórtica total inclui regurgitação 
transvalvar e paravalvar. As razões pelas quais os dados não estavam disponíveis incluíam imagens 
ecocardiográficas não interpretadas e pacientes perdidos no seguimento. Os resultados são da análise do 
laboratório principal. TAVR = substituição da valva aórtica transcateter.
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pirina, tienopiridina ou terapia antiplaquetária dupla), 
e 39 de 193 (20,2%) pacientes estavam em uso oral 
de anticoagulante (varfarina ou anticoagulante oral 
direto). A incidência de EHF foi de 24 de 152 (15,8%) em 
comparação a 3 de 39 (7,7%) (p = 0,302) em pacientes em 
uso de terapia antiplaquetária apenas em comparação a 
anticoagulante, respectivamente.

dIsCussãO

O ensaio clínico LRT é o primeiro estudo ensaio 
clínico de TAVR nos EUA em pacientes de baixo risco 
com estenose aórtica grave sintomática. As principais 
descobertas podem ser resumidas da seguinte forma: 
A TAVR em pacientes de baixo risco foi segura, com 
mortalidade zero e zero AVC incapacitante aos 30 dias 
(Ilustração Central). As taxas de complicações do proce-
dimento, incluindo regurgitação paravalvar moderada 
e alta, MD, sangramento grande ou com risco de vida e 
complicações vasculares, foram muito baixas com TAVR 
e SAVR. As taxas de fibrilação atrial de início recente e 
tempo de internação foram significativamente menores 
com a TAVR em comparação com a SAVR. Finalmente, a 
trombose de folheto foi observada em uma minoria de 
pacientes com TAVR aos 30 dias, mas não houve asso-
ciação com eventos cerebrovasculares.

O achado de mortalidade zero e zero AVC incapaci-
tante aos 30 dias demonstra excelente segurança da 
TAVR em pacientes de baixo risco. É importante res-
saltar que, com exceção do patrocinador, os centros de 
recrutamento no ensaio clínico LRT não eram centros de 
alto volume ou centros experientes em ensaios clínicos. 
Como tal, estes resultados representam verdadeira-
mente a prática contemporânea de TAVR no mundo real 
nos Estados Unidos. A taxa de mortalidade esperada na 
coorte SAVR de acordo com o escore STS-PROM foi de 
1,6%, e a mortalidade observada aos 30 dias foi de 1,7%. 
Assim, o STS-PROM parece ser um preditor preciso de 
mortalidade em pacientes de baixo risco submetidos a 
SAVR. Em contraste, a mortalidade esperada na coorte 
TAVR foi de 1,8%, e a taxa de mortalidade observada 
aos 30 dias foi de 0%. Assim, o STS-PROM pareceu supe-
restimar a mortalidade em pacientes com TAVR, o que é 
consistente com observações prévias (15).

O maior benefício de mortalidade por TAVR em 
relação ao SAVR é   em pacientes de alto risco (3, 4). Em 
pacientes de baixo risco, pode não haver um benefício 
significativo na mortalidade. Pelo contrário, o benefício 
pode estar em menor tempo de internação, recuperação 
mais rápida e hemodinâmica da prótese superior. No en-
saio clínico LRT, o tempo de internação foi >4 dias mais 
longo com SAVR. Na coorte SAVR, 41% dos pacientes 
receberam uma bioprótese de 21 mm ou menor, e <5% 
dos pacientes foram submetidos à cirurgia de ampliação 

FIGuRA 4  Classe funcional da NYHA na coorte de TAVR

A classe funcional da New York Heart Association (NYHA) foi registrada em pacientes com TAVR no 
início do estudo, antes da alta hospitalar e no seguimento aos 30 dias. Um paciente não compareceu ao 
seguimento de 30 dias. TAVR = substituição da valva aórtica transcateter.

FIGuRA 5  Trombose subclínica do folheto na coorte de TAVR

TC ou ETE 4D com contraste foi realizada em pacientes com TAVR no seguimento de 30 dias. Os 
achados do folheto da TAVR foram definidos de acordo com Jilaihawi et al. (14). Todos os estudos de 
imagem foram analisados em um laboratório independente. TC = tomografia computadorizada; TAVR = 
substituição da valva aórtica transcateter; ETE = ecocardiografia transesofágica.



J A C C  V o l .  7 2 ,  N .  1 8 ,  2 0 1 8

3 0  d e  o u t u b r o  d e  2 0 1 8 :  2 0 9 5 - 1 0 5

Waksman et al.
TAVR em pacientes de baixo risco

8

anular. Essa observação é consistente com os braços ci-
rúrgicos dos estudos randomizados SURTAVI (implante 
cirúrgico e transcateter) e PARTNER 2 (colocação de 
valvas aórticas transcateteras 2) em pacientes de risco 
intermediário, 34% e 44% dos quais receberam uma 
bioprótese de 21 mm ou menos (5, 6). A hemodinâmica 
da valva pós-SAVR não é capturada no banco de dados 

STS e, portanto, não pode ser comparada com a TAVR. 
No entanto, os gradientes médios e as áreas valvares no 
estudo LRT foram comparáveis com aqueles observados 
no braço TAVR do estudo PARTNER 2 S3IR (Sapien 3 
Intermediate-Risk) (16), que é o melhor comparador 
disponível porque 88,2% dos pacientes no ensaio clínico 
LRT recebeu uma valva expansível por balão Sapien 3. 

ILusTRAçãO CeNTRAL Substituição da valva aórtica transcateter (TAVR) em pacientes de baixo risco: Desfecho clínico

Waksman, R. et al. J Am Coll Cardiol. 2018;72(18):2095-105.

ETE = ecocardiografia transesofágica; TC = tomografia computadorizada.
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Aos 30 dias, a área média da valva aórtica era de 1,7 ± 
0,4 cm² em comparação a 1,7 ± 0,4 cm² e o gradiente 
médio foi de 12,9 ± 5,2 mmHg em comparação a 11,4 
± 5,0 mmHg para o ensaio clínico LRT em comparação 
ao S3IR, respectivamente. A regurgitação aórtica 
paravalvar e a necessidade de implante de MD têm sido 
historicamente o calcanhar de Aquiles da TAVR em 
comparação com a SAVR. No braço da TAVR do ensaio 
clínico NOTION, estes foram de 15,3% e 34,1%, respec-
tivamente, no seguimento inicial (8). No entanto, no 
ensaio clínico LRT, as taxas de regurgitação paravalvar 
moderada ou grave (0,5%) e o novo implante de MD 
(6,5%) aos 30 dias foram os mais baixos dos principais 
estudos de TAVR. Isso pode ser explicado pelo uso de 
dispositivos para TAVR expansíveis por balão predo-
minantemente de geração mais recente em pacientes 
jovens com menos calcificação do anel aórtico e menos 
doença do sistema de condução preexistente e melhores 
técnicas de implante. A média de idade dos pacientes 
com TAVR no ensaio clínico LRT foi de 74 anos, que é 
aproximadamente 6 anos mais jovem que as populações 
de risco intermediário no PARTNER 2 e SURTAVI (5, 6).

A trombose de folheto afeta tanto as valvas trans-
cateteras quanto as biopróteses cirúrgicas. Como fenô-
meno principalmente subclínico, pode levar ao aumento 
dos gradientes transvalvares e pode estar associado a 
um risco aumentado de AVC e AIT Os melhores dados 
disponíveis sobre esse fenômeno ainda pouco compre-
endido são provenientes dos registros observacionais 
SAVORY (trombose subclínica de bioprótese valvar 
aórtica avaliada por TC 4D) e RESOLVE (avaliação 
trombose de bioprótese valvar aórtica transcateter e 
cirúrgica e seu tratamento com anticoagulante), em 
que as taxas de trombose do folheto de TAVR foram de 
15% em pacientes em uso de antiagregantes plaque-
tários e 4% em pacientes em uso de anticoagulante 
oral (anticoagulante oral direto ou varfarina) (17). No 
entanto, o intervalo de tempo entre a TAVR e a imagem 
nesses registros variou amplamente (mediana de 58 
dias, intervalo interquartílico de 32 a 236 dias). Nossos 
dados demonstram que esse fenômeno afeta pacientes 
de baixo risco com prevalência comparável (Figura 5) 
e é detectável em até 30 dias após a TAVR. Semelhante 
aos 2 registros, a taxa foi menor em pacientes com anti-
coagulante oral. Trombose de folheto não foi observada 
com dispositivos autoexpansíveis para TAVR, embora 
apenas 11,8% dos pacientes deste estudo tenham 
recebido uma valva autoexpansível. São necessários 
estudos maiores para avaliar se esse fenômeno afeta 
dispositivos TAVR específicos mais do que outros. A 
taxa de AVC foi extremamente baixa na população da 
TAVR do LRT, por isso não é possível correlacionar com 
a trombose do folheto. O seguimento prolongado deter-
minará se a trombose do folheto afeta a hemodinâmica e 

a durabilidade da prótese em longo prazo. A menor taxa 
de espessamento do folheto em pacientes que estavam 
tomando inibidores de vitamina K é intrigante, mas 
merece um estudo dedicado, devido ao pequeno número 
de pacientes nesse esquema no grupo da TAVR.

LIMITAções dO esTudO. Este estudo é o primeiro 
estudo prospectivo de TAVR em pacientes de baixo risco 
realizado nos Estados Unidos, utilizando uma coorte 
histórica de um grande banco de dados nacional como 
grupo controle. A utilização de um registro não adjudi-
cado para o grupo de controle impõe certas limitações. 
Relevante para este ensaio clínico, os pacientes da 
SAVR não foram prospectivamente selecionados para 
garantir o status de baixo risco. Em vez disso, contamos 
com o escore STS-PROM e a ausência de comorbidades 
de alto risco para assumir um status de baixo risco. 
Características basais não tradicionais que afetam o 
risco cirúrgico, como a fragilidade, não são capturadas 
no banco de dados da STS. O viés de seleção não pode ser 
excluído apesar do ajuste de PPI. Desfechos específicos, 
como complicações vasculares e hemorragias graves 
ou potencialmente fatais, não são coletados na base 
de dados do STS e, portanto, não puderam ser compa-
rados. Nós, portanto, usamos o número de transfusões 
de glóbulos vermelhos como um substituto para o 
sangramento. Finalmente, o banco de dados do STS não 
captura nenhum dado além de 30 dias. Estender a cap-
tura de dados de seguimento de rotina por pelo menos 
um ano e incluir dados da ecocardiografia permitiria 
que o banco de dados do STS servisse como um controle 
muito mais útil para estudos futuros. Há um precedente 
para o uso de controles históricos para avaliar um novo 
dispositivo TAVR para aprovação comercial. A valva car-
díaca transcateter Edwards Sapien 3 foi aprovada nos 
Estados Unidos com base nos resultados de uma análise 
de escore de propensão comparando desfechos clínicos 
em pacientes submetidos a TAVR em um registro pros-
pectivo não randomizado com pacientes submetidos 
a SAVR no braço randomizado do estudo PARTNER 
2A (16). Usando um conjunto de dados de um estudo 
controlado randomizado em vez de um registro como 
grupo de controle aumenta a confiabilidade dos dados 
de controle. Dois grandes ensaios clínicos randomizados 
de TAVR em pacientes de baixo risco completaram o 
recrutamento, mas ainda não relataram seus achados 
(18, 19). Se os resultados do ensaio clínico LRT coinci-
direm com os dos dois ensaios clínicos, isso dará mais 
sustentação a essa nova metodologia de estudo. Além 
disso, será cada vez mais difícil randomizar pacientes 
para cirurgia no futuro; portanto, é provável que essa 
metodologia se torne mais difundida para avaliar novos 
dispositivos de TAVR. Melhorar a qualidade da coleta de 
dados e adicionar resultados de 1 ano ao banco de dados 
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do STS é necessário para superar as limitações de usar 
essa metodologia para estudos futuros. Finalmente, o 
seguimento em longo prazo é necessário para avaliar a 
durabilidade dos dispositivos de TAVR.

CONCLusões

A TAVR é segura em pacientes de baixo risco com 
estenose aórtica grave sintomática, com baixas taxas 
de complicações de procedimento, curta internação, 
zero mortalidade e AVC incapacitante zero aos 30 dias. 
Trombose subclínica do folheto foi observada em uma 
minoria de pacientes com TAVR aos 30 dias, mas não foi 
associada a eventos clínicos.

CORRespONdÊNCIA. Dr. Ron Waksman, MedStar 
Washington Hospital Center, 110 Irving, Street NW, 
Suite 4B-1, Washington, DC, EUA 20010. E-mail: ron.
waksman@medstar.net. Twitter: @ron_waksman, @
MedstarHealth.

PeRsPectivas

COMpeTÊNCIA NA AssIsTÊNCIA AO pACIeNTe e 

hAbILIdAdes pROCessuAIs. Pacientes com este-
nose aórtica grave e sintomática, com risco cirúrgico 
relativamente baixo e submetidos a TAVR, como 
estratégia alternativa, podem desenvolver trom-
bose subclínica do folheto da prótese valvar até 30 
dias após o implante. Esse fenômeno também pode 
ocorrer após a substituição cirúrgica da valva, mas 
os mecanismos responsáveis, os preditores e as im-
plicações prognósticas não são bem compreendidos.

pANORAMA TRANsLACIONAL. Estudos rando-
mizados são necessários para comparar a durabi-
lidade em longo prazo das valvas bioprotéticas im-
plantadas por técnicas transcateter em comparação 
a técnicas cirúrgicas, para determinar o regime de 
medicação antitrombótica ideal para prevenir a 
trombose do folheto, e para avaliar o impacto da 
trombose do folheto na durabilidade da prótese.
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COMeNTáRIO edITORIAL

TAVI também para tratamento de estenose 
aórtica de baixo risco cirúrgico?
Antonio de Santis, Flavio Tarasoutchi*

A estenose aórtica degenerativa (EAD) representa 
uma das valvopatias de maior importância na 
atualidade, caracterizada etiopatogenicamente 

pela fibrocalcificação dos folhetos valvares e epidemio-
logicamente relacionada à senescência populacional 
(1). No Brasil, assim como em países desenvolvidos, 
observamos uma evolução demográfica caracterizada 
pela expansão de estratos etários mais envelhecidos, 
com impacto direto na prevalência de doenças relacio-
nadas à senilidade (2). O perfil clínico deste segmento 
populacional conduziu à concepção de uma estratégia 
terapêutica com menor potencial de morbidade: o 
implante de bioprótese aórtica transcateter ou, do 
inglês, transcatheter aortic valve implantation (TAVI). 
A crescente densidade de estudos sobre TAVI na EAD 
consolidaram este procedimento como ideal para casos 
inoperáveis ou de alto risco cirúrgico, definido como 
escore de risco segundo a Society of Thoracic Surgeons 
(STS) acima de 8% (3,4). Mais recentemente, houve 
ampliação da indicação de TAVI para portadores de 
EAD com risco cirúrgico intermediário (STS entre 4 a 
8%) (5). Fatores como a crescente capacitação técnica, 
profusão de centros de treinamento e melhora da 
qualidade dos dispositivos, com advento de próteses 
de novas gerações, conduziram ao desejo de expandir 
as fronteiras terapêuticas para pacientes considerados 
como de baixo risco cirúrgico. Apesar das evidências po-
sitivas, destacando-se menor morbimortalidade e baixo 
índice de complicações, lacunas evolutivas relacionadas 
sobretudo à durabilidade dos dispositivos, limitam a 
extensão das indicações de TAVI para cenários de baixo 
risco para intervenção cirúrgica convencional. 

O recente estudo LRT (Low Risk TAVR) (6), foi 
delineado para avaliar o desempenho e segurança do 
procedimento de TAVI no tratamento da EAD sinto-
mática de baixo risco cirúrgico (STS ≤ 3%). Trata-se de 
estudo multicêntrico, prospectivo, não randomizado e 

aberto. Os autores avaliaram 200 pacientes com EAD 
sintomática de baixo risco cirúrgico, submetidos ao 
tratamento de TAVI exclusivamente por via femoral. Foi 
feita uma análise comparativa com uma coorte histó-
rica de 719 pacientes provenientes do banco de dados 
da STS, todos submetidos à cirurgia convencional de 
troca valvar aórtica. O desfecho primário deste estudo 
foi a mortalidade geral em 30 dias. Naturalmente, pela 
ausência de pareamento amostral, houve necessidade 
de um tratamento estatístico específico para evitar viés 
de confusão na comparação entre as duas intervenções: 
a ponderação pela probabilidade inversa ou inverse pro-
bability weighting (IPW). Foram incluídos nas análises 
apenas pacientes com estenose aórtica importante, de 
etiologia degenerativa e sintomáticos. No trigésimo 
dia após o procedimento, o grupo tratado por TAVI foi 
submetido à uma tomografia computadorizada em 4 
dimensões (4D) para análise de trombose de bioprótese, 
para contemplar uma das principais complicações pre-
coces relacionadas ao dispositivo. 

Quanto aos resultados, as 2 populações, TAVI e 
cirurgia convencional, foram semelhantes quanto à 
idade média e escore de STS (1,7 ± 1,0 versus 1,7 ± 0,7, 
respectivamente, p= 0,37). Temporalmente, o estudo 
demonstra a impressionante curva técnica evolutiva 
do procedimento, representada pela baixa incidência 
de complicações intra-hospitalares (em até 30 dias) no 
grupo TAVI (complicações vasculares maiores: 2,5%; 
implante de marca-passo definitivo: 5%), com destaque 
para as ausências de acidente vascular encefálico inca-
pacitante, lesão renal aguda e mortalidade. No grupo 
cirúrgico de controle, foi registrada uma mortalidade 
de 0,7% (5/719). Quanto ao tempo de internação hos-
pitalar, comparativamente à coorte cirúrgica, o grupo 
TAVI apresentou um menor período de permanência 
(número de dias pós-procedimento: 2,0 ± 1,1 versus 
6,4 ± 3,9 dias, respectivamente, p<0,001). Ademais, o 

*Unidade Clínica de Valvopatias do Instituto do Coração � InCor/HC-FMUSP, SP, Brasil.
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grupo TAVI ainda registrou taxas significativamente 
inferiores de sangramento maior (2,5% versus 10,3%, 
p<0,001) e de fibrilação atrial aguda (3,0% versus 
40,8%, p<0,001). Quanto aos achados das tomografias 
de controle em 4D, 14% dos pacientes tratados no grupo 
TAVI apresentaram evidência de trombose de um dos 
folhetos da bioprótese, sem evento embólico ou reper-
cussão clinicamente detectável.

Este estudo traz limitações inerentes ao método 
empregado. Apesar do tratamento estatístico com o 
IPW, a comparação sem pareamento entre o grupo TAVI 
e a coorte histórica cirúrgica pode ter sido prejudicada 
pela presença de viés de seleção. Também ressaltamos 
a carência de análises a longo prazo (superior a 1 ano) 
para mensurar durabilidade, evolução hemodinâmica 
e anatômica do dispositivo. Entretanto, mesmo exami-

nada isoladamente, a baixa morbimortalidade regis-
trada no grupo TAVI certamente ajudará na ampliação 
dos perímetros desta modalidade de intervenção. 
Presumivelmente, o benefício do tratamento via TAVI 
nesta população de baixo risco certamente não será à 
custa de impacto na mortalidade, uma vez que, neste 
subgrupo de pacientes, essas taxas são habitualmente 
reduzidas, mesmo na cirurgia convencional (<1%). O 
estudo demonstra que o maior impacto da TAVI neste 
panorama reside na menor permanência hospitalar 
e na menor incidência de complicações. Apesar da 
alvissareira perspectiva, a incorporação do implante 
de bioprótese aórtica transcateter para tratamento da 
EAD de baixo risco cirúrgico ainda dependerá de novos 
estudos randomizados e prospectivos aliados à análise 
do comportamento evolutivo dos dispositivos.
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Resumo

CONTexTO Embora grandes ensaios clínicos randomizados tenham descoberto que o uso de cardioversor-desfibrilador 
implantável (CDI) na prevenção primária melhora a sobrevida em pacientes com cardiomiopatia e sintomas de insuficiência 
cardíaca, na prática, geralmente os pacientes que recebem CDIs são idosos e apresentam mais comorbidades do que os 
pacientes dos ensaios clínicos. Além disso, existe um debate entre os médicos sobre a utilidade do estudo eletrofisiológico da 
estratificação de risco de pacientes assintomáticos com síndrome de Brugada.

ObjeTIvO Nossa análise tem dois objetivos. Primeiro, avaliar se as arritmias ventriculares (AVs) induzidas com 
eletroestimulação programada em pacientes assintomáticos com síndrome de Brugada identificam um grupo de risco mais 
elevado que possa necessitar de testes ou terapias adicionais. Segundo, avaliar se o implante de um CDI está associado a um 
benefício clínico em pacientes idosos e pacientes com comorbidades que, de outra forma, beneficiar-se-iam com base na 
fração de ejeção ventricular esquerda e sintomas de insuficiência cardíaca.

MéTOdOs Foram usadas abordagens estatísticas tradicionais para verificar: 1) se a estimulação ventricular programada 
identifica um grupo de alto risco em pacientes assintomáticos com síndrome de Brugada; e 2) se o implante de CDI para 
prevenção primária está associado a resultados melhores em pacientes idosos (> 75 anos de idade) e pacientes com 
comorbidades significativas que, de outro modo, atenderiam aos critérios do implante de CDI com base em sintomas ou na 
função ventricular esquerda.

ResuLTAdOs Foram identificadas evidências de seis estudos com 1.138 pacientes assintomáticos. A síndrome de Brugada 
com AV induzível no estudo eletrofisiológico foi identificada em 390 (34,3%) pacientes. Para minimizar a sobreposição de 
pacientes, a análise primária usou cinco dos seis estudos e encontrou um uma razão de chance de 2,3 (IC95%: 0,63-8,66; 
p = 0,2) para eventos arrítmicos maiores (AVs contínuos, morte súbita cardíaca ou terapia adequada com CDI) em pacientes 
assintomáticos com síndrome de Brugada e AV induzível no estudo eletrofisiológico versus aqueles sem AV induzível.

Foram revisados 10 estudos que avaliaram o uso do CDI em pacientes idosos e foram identificados quatro estudos que 
avaliaram populações únicas de pacientes. Em nossa análise, o implante de CDI foi associado à melhora de sobrevida [razão 
de risco (RR) global: 0,75; intervalo de confiança (IC) de 95%: 0,67–0,83; p < 0,001). Foram identificados 10 estudos que 
avaliaram o uso do CDI em pacientes com diversas comorbidades, incluindo doença renal, doença pulmonar obstrutiva 
crônica, fibrilação atrial, doença cardíaca, entre outras. Um modelo de efeitos aleatórios demonstrou que o uso do CDI estava 
associado à redução da mortalidade por todas as causas (RR global: 0,72; IC95%: 0,65–0,79; p < 0,0001), e uma segunda 
análise de “sobreposição mínima” também descobriu que o uso do CDI estava associado à redução da mortalidade por todas 
as causas (RR global: 0,71; IC95%: 0,61–0,82; p < 0,0001). Em cinco estudos que incluíram dados sobre disfunção renal, o 
implante de CDI foi associado à redução da mortalidade por todas as causas (RR global: 0,71; IC95%: 0,60–0,85; p < 0,001).

Cópias: este documento está disponível nos sites da World Wide Web do American College of Cardiology (www.acc.org), da American Heart 
Association (professional.heart.org) e da Heart Rhythm Society (www.hrsonline.org). Para obter cópias deste documento, entre em contato com o 
Departamento de Reimpressão da Elsevier Inc. por fax (212-633-3820) ou por e-mail (reprints@elsevier.com).
Permissões: Não é permitido fazer cópias múltiplas, modificar, alterar, aprimorar e/ou distribuir este documento sem a permissão expressa do 
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pReâMbuLO

Desde 1980, o American College of Cardiology (ACC) e 
a American Heart Association (AHA) têm transformado 
evidências científicas em diretrizes de prática clínica 
com recomendações para melhorar a saúde cardiovas-
cular. Essas diretrizes, que são baseadas em métodos 
sistemáticos para avaliar e classificar evidências, são 
um pilar dos cuidados cardiovasculares de qualidade. 
Em resposta aos relatórios do Institute of Medicine (1, 
2) e um mandato para avaliar novos conhecimentos e 
manter a relevância no ponto de atendimento, a Força-
tarefa entre ACC/AHA sobre diretrizes de prática clínica 
(Força-tarefa) modificou sua metodologia (3-5).

Revisão de evidências
A Força-tarefa reconhece a necessidade de haver 

comitês de revisão de evidências (CREs) objetivos e in-
dependentes integrados por metodologistas, epidemiolo-
gistas, clínicos e bioestatísticos que pesquisem, resumam 
e avaliem sistematicamente as evidências para tratar 
de questões de revisão sistemática no formato PICOTS 
(população, intervenção, comparador, desfecho, tempo, 
desenho – do inglês population, intervention, comparator, 
outcome, timing, setting) 2, 4, 5, 6. As considerações prá-
ticas, incluindo restrições de tempo e recursos, limitam 
os CREs às evidências relevantes para as principais 
questões clínicas e se permitem a revisão e análise sis-
temáticas que podem afetar a força das recomendações 
correspondentes. As recomendações desenvolvidas pelo 
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comitê de redação com base na revisão sistemática estão 
marcadas como “RS”.

Relações com a indústria e outras entidades
O ACC e a AHA patrocinam as diretrizes sem apoio 

comercial, e os membros participam voluntariamente. 
A Força-tarefa evita conflitos de interesses reais, poten-
ciais ou percebidos que possam surgir de relações com a 
indústria (RCIs) ou outras entidades. Todos os membros 
do CRE são obrigados a divulgar as relações atuais com 
a indústria ou interesses pessoais a partir de 12 meses 
antes do início do processo de escrita. O presidente e 
todos os membros do CRE não devem ter qualquer RCI 
relevante (Apêndice 1). Para fins de transparência, há 
informações abrangentes de divulgação dos membros 
do CRE disponíveis on-line, assim como informações 
abrangentes de divulgação da Força-tarefa.

Glenn N. Levine, MD, FACC, FAHA
Presidente da Força-tarefa entre ACC/AHA sobre 

diretrizes de prática clínica

pARTe 1: pARA pACIeNTes 
AssINTOMáTICOs COM síNdROMe de 
bRuGAdA, quAL é A AssOCIAçãO 
eNTRe uM esTudO de esTIMuLAçãO 
veNTRICuLAR pROGRAMAdA 
ANORMAL, MORTe súbITA CARdíACA e 
OuTROs desFeChOs de ARRITMIA?

Introdução: Parte 1
A síndrome de Brugada foi descrita pela primeira 

vez em 1992, após a identificação de uma coorte de 
pacientes com episódios recorrentes de morte súbita 
cardíaca (MSC) com características eletrocardiográ-
ficas típicas, incluindo bloqueio do ramo direito e 
elevação persistente do segmento ST nas derivações 
V1 a V2–V3 (7). Desde essa descoberta, foram estabe-
lecidos critérios diagnósticos da síndrome de Brugada 
(8). Devido às arritmias observadas nessa síndrome, foi 
sugerido que o estudo eletrofisiológico com estimulação 
ventricular programada pode ser usado para avaliar a 
indutibilidade das arritmias ventriculares (AV) (9). O 
uso potencial do estudo eletrofisiológico para estrati-
ficação de risco tem sido de interesse de pacientes as-
sintomáticos com características eletrocardiográficas 
típicas, mas sem arritmias ou síncope documentadas. 
Estudos iniciais sugeriram que o estudo eletrofisio-
lógico é útil para identificar pessoas com risco de AV. 
Contudo, estudos mais recentes sugerem que é limitado 
o valor da realização de um estudo eletrofisiológico 
em pacientes assintomáticos (9-16). A implicação é que 
um desfibrilador cardioversor implantável (CDI) seria 
sugerido para os pacientes que apresentam maior risco; 

no entanto, o implante do CDI está associado a compli-
cações procedimentais e pós-procedimentais, além de 
problemas como terapia inadequada (17). A indicação 
para a realização de estudo eletrofisiológico em pa-
cientes assintomáticos a priori ainda é controversa (18). 
O objetivo deste estudo é verificar o valor prognóstico 
do estudo eletrofisiológico em pacientes assintomáticos 
com síndrome de Brugada.

Métodos: Parte 1
A Doctor Evidence, LLC (Santa Mônica, CA, EUA) 

realizou uma pesquisa bibliográfica na MEDLINE (via 
PubMed/OVID) e EMBASE (via OVID), com limites que 
incluem datas de publicação de 1966 a 2016, idioma 
inglês e sujeitos humanos. A seleção do estudo incluiu 
os seguintes critérios: Inclusão de pacientes assin-
tomáticos com diagnóstico de síndrome de Brugada 
submetidos a estudo eletrofisiológico. Todos os estudos 
basearam o diagnóstico da síndrome de Brugada em 
critérios eletrocardiográficos e ausência de cardiopatia 
estrutural. Foram excluídos pacientes definidos como 
sintomáticos, pacientes com síncope, pacientes que apre-
sentaram MSC, pacientes com AV sustentada e pacientes 
com cardiomiopatia hipertrófica. Os pacientes com AV 
induzível no estudo eletrofisiológico foram comparados 
com aqueles sem AV induzível. O desfecho primário foi 
qualquer evento arrítmico importante (incluindo AV 
documentada, MSC e terapia adequada do CDI). Os des-
fechos secundários incluíram choques especificamente 
adequados e MSC. Foram excluídos pacientes com < 3 
meses de seguimento. Os estudos incluídos eram do 
tipo observacional prospectivo e retrospectivo, séries 
de casos, ensaios clínicos randomizados controlados 
(ECRs) e revisões sistemáticas/metanálises. Foram 
excluídos relatos de casos. A Doctor Evidence realizou 
a triagem inicial para atender aos critérios de inclusão. 
Em seguida, os manuscritos foram triados por dois 
juízes independentes para determinar sua relevância, e 
os estudos mutuamente acordados foram incluídos na 
metanálise.

A metanálise foi realizada usando a plataforma avan-
çada baseada na Web chamada DOC Data 2.0 (Doctor 
Evidence: DOC Data, versão 2.0, Santa Mônica, CA, EUA). 
Todos os estudos foram resumidos por taxas brutas 
(quantidade de eventos e denominadores). A análise 
primária foi realizada utilizando o modelo de efeito ale-
atório, com correção de continuidade de 0,1. Os métodos 
Mantel-Haenszel e PETO também foram utilizados.

Resultados: Parte 1
A pesquisa bibliográfica identificou 236 títulos e 

resumos no banco de dados da MEDLINE/EMBASE 
usando várias combinações de identificadores para 
síndrome de Brugada, bloqueio de ramo direito, seg-
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mento ST, morte súbita, eletrofisiologia, estimulação 
ventricular programada, MSC, AV sustentada e terapia 
com CDI. Foram selecionados 72 estudos para análise de 
textual completa, dos quais 66 foram excluídos (1 por 
população fora do interesse; 1 por intervenção fora do 
interesse; 19 por analisarem outros parâmetros em es-
tudos eletrofisiológicos; 1 estudo não clínico; 10 por ter 
quantidade inadequada de participantes; 8 por serem 
publicações com dados compartilhados; e 25 por estra-
tificarem desfecho fora do interesse); além disso, 1 foi 
trocado por uma atualização mais recente da população 
de pacientes (14, 19) (Figura 1.1 para obter detalhes 
da seleção). No final, seis estudos foram selecionados 
para a metanálise (10-14, 16). Para evitar a duplicação 
potencial de dados, um estudo (10) foi excluído porque 
parte da sua população também estava incluída em uma 
análise retrospectiva subsequente (15) da nossa aná-
lise. No entanto, como uma proporção não especificada 
de sua população de estudo não foi incluída em estudos 
subsequentes, também foi realizada uma segunda meta-
nálise que incluiu esse estudo.

Os seis estudos finais utilizados para a análise (10-
14, 16) continham 1.138 pacientes assintomáticos com 
síndrome de Brugada, com AV induzível no estudo ele-
trofisiológico em 390 (34,3%) pacientes (Suplemento de 
Dados 1). Entre os pacientes com AV induzível, ocorreram 
13 eventos arrítmicos no total (3,3% dos pacientes 
com AV induzível). Entre os pacientes assintomáticos 
com síndrome de Brugada, 748 não apresentaram AV 
induzível no estudo eletrofisiológico. Nessa população, 
ocorreram 12 eventos arrítmicos no total (1,6% dos 
pacientes com AV não induzível). Isso resulta em uma 
razão de chance (RC) de 2,3 [intervalo de confiança de 
95% (IC): 0,63 a 8,66; p = 0,20) para eventos arrítmicos 
maiores em pacientes assintomáticos com síndrome 
de Brugada e AV induzível em estudo eletrofisiológico 
(Figura 1.2). Devido à pequena quantidade de eventos, 
não puderam ser realizadas análises específicas de 
desfechos secundários.

Incluindo o estudo original do registro da síndrome 
de Brugada de 2003 (10), que pode apresentar dupli-
cação de pacientes, havia um total de 1.401 pacientes, 
dos quais 481 apresentavam AV induzível ao estudo 
eletrofisiológico (34,3%). Nessa coorte, ocorreram 
24 eventos arrítmicos nos pacientes com AV induzível 
(5,0%). Entre os pacientes com AV não induzível, houve 
14 eventos arrítmicos (1,5%). Isso resulta em uma 
RC de 3,3 (IC95%: 1,03 a 10,4; p = 0,04) para eventos 
arrítmicos maiores em pacientes assintomáticos com 
síndrome de Brugada e AV induzível em estudo eletrofi-
siológico (Figura 1.3).

Foram examinados dois estudos (20, 21) que anali-
saram especificamente os resultados a longo prazo em 
pacientes submetidos a implante de CDI. Um estudo 

multicêntrico (21) acompanhou 166 pacientes assinto-
máticos com síndrome de Brugada por 85 ± 36 meses 
após o implante do CDI. Eles relataram 7% de choques 
adequados do CDI e 28% de choques inadequados, 
além de uma morte relacionada à fibrilação ventricular 
induzida por choque inadequada. Uma análise recente 
de outro registro (20) descreveu 13% de choques 
adequados e 15% de choques inadequados entre 46 
pacientes assintomáticos com síndrome de Brugada 
durante um período de 20 anos.

Discussão: Parte 1
O papel da indutibilidade da AV no estudo eletrofi-

siológico para estratificação de risco da síndrome de 
Brugada assintomática tem gerado bastante debate (8, 
22). Um grande estudo observacional (10) apresentou 
uma incidência extremamente alta de fibrilação ventri-
cular espontânea (28%) em pacientes com AV induzível 
no estudo eletrofisiológico, com incidência de apenas 
2% em pacientes com AV não induzível. De modo seme-
lhante, em uma experiência de 20 anos com pacientes 
com síndrome de Brugada, a indutibilidade da AV no 
estudo eletrofisiológico em pacientes assintomáticos 
apresentou sensibilidade de 75,0%, especificidade 
de 91,3%, valor preditivo positivo de 18,2% e valor 
preditivo negativo de 98,3% para de AV ou choques es-
pontâneos do CDI (23). No entanto, este estudo incluiu 
137 pacientes já incluídos em registros anteriores da 
síndrome de Brugada.

Curiosamente, a taxa de indutibilidade geral (pa-
cientes sintomáticos e assintomáticos) diminuiu de 
49% para 18%, o que também reflete os achados de uma 
coorte semelhante (10, 23). Entre os pacientes assinto-
máticos nessa coorte, as taxas diminuíram de 34,6% 
para 10% (10, 15). De modo semelhante, a taxa anual de 
eventos de AV ou choque do CDI diminuiu de 4,5% para 
0,9%. Esses estudos sugerem que essas descobertas 
podem estar relacionadas a um viés de seleção mais 
precoce, já que os relatórios iniciais incluíram pacientes 
de risco maior. Essas descobertas ainda diferem ampla-
mente dos registros de PRELUDE (valor preditivo de es-
timulação elétrica programada – do inglês Programmed 
Electrical Stimulation Predictive Value) (12) e FINGER 
(França, Itália, Alemanha – do inglês France, Italy, 
Germany) (14) de pacientes com síndrome de Brugada. 
No registro PRELUDE (12), que incluiu 273 pacientes 
assintomáticos, não houve diferença significativa nas 
taxas de eventos entre pacientes com AV induzível e 
não induzível. O mais recente e maior registro FINGER 
(14), com 654 pacientes assintomáticos, encontrou uma 
taxa de eventos maior em pacientes com AV induzível 
(sintomática e assintomática), que foi não significativa 
na análise multivariável, com uma baixa incidência 
geral de 0,5% em pacientes assintomáticos. Ambos os 
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registros, PRELUDE e FINGER, apresentaram menor du-
ração média de seguimento (15). Os outros três estudos 
incluídos na nossa metanálise (11, 13, 16) também não 
apresentaram diferença nas taxas de eventos entre pa-
cientes assintomáticos com AV induzível e não induzível, 
com uma taxa global de eventos extremamente baixa.

Houve uma ampla taxa de indutibilidade de AV no 
estudo eletrofisiológico, conforme descrito na Tabela 1. 
Isso pode ter sido secundário à população de pacientes 
ou às diferenças dos aspectos técnicos do protocolo de 
estimulação ventricular, também descritos na Tabela 
1. Embora alguns tenham sugerido que uma estratégia 
de estimulação ventricular menos agressiva, limitada 
ao ápice ventrículo direito, poderia melhorar a especi-
ficidade do estudo eletrofisiológico no prognóstico da 
síndrome de Brugada assintomática, essa hipótese ainda 
não foi testada (23). Um estudo que avaliou o impacto de 
diversos extraestímulos no estudo eletrofisiológico (24) 
sugeriu que um protocolo menos agressivo limitado a 
extraestímulos simples ou duplos resultou em melhores 
valor preditivo positivo e valor preditivo negativo em 
comparação ao teste extraestímulo triplo (< 3 extraestí-
mulos: valor preditivo positivo: 36%; valor preditivo ne-
gativo: 87% vs. 3 extraestímulos: valor preditivo positivo: 
23%; valor preditivo negativo: 81%). Contudo, a indução 
da AV especificamente do ápice do ventrículo direito não 
foi preditiva de eventos cardíacos subsequentes.

A incidência relativamente alta de choques inade-
quados do CDI em pacientes com síndrome de Brugada 
(20, 21) pode estar relacionada à idade relativamente 
mais jovem dessa população ou a estratégias de pro-
gramação. Um estudo demonstrou que a combinação da 
amplitude da onda R > 5 mV no implante, a programação 
ideal (intervalo longo de duração da detecção, zona 
única de fibrilação ventricular alta > 210 a 220 bpm) 
e o seguimento próximo com monitoramento remoto 
estavam associados a uma taxa menor de choques 
inadequados (0,7%/ano em comparação a 3,7%/ano na 
população geral da síndrome de Brugada) (21).

Nossa metanálise mostra que, em relação às vari-
áveis de desfechos da AV e aos choques adequados do 

CDI, não houve diferença significativa entre pacientes 
assintomáticos com síndrome de Brugada com ou sem 
AV induzível no estudo eletrofisiológico. No entanto, 
a inclusão do estudo adicional (10), potencialmente 
levando à contagem dupla de pacientes, levou a um 
aumento moderadamente significativo da RC para 
arritmia nessa população (p = 0,044). Ao observar o 
gráfico de floresta, é bastante evidente a preocupação 
da sobreposição de pacientes entre os dois estudos (10, 
15). Somente esses dois estudos mostram significância 
positiva para o grupo induzível com RC acima da uni-
dade. Para avaliar se pode ter havido uma ligação entre 
o tamanho do estudo e o efeito do tratamento e para 
identificar qualquer viés do relatório, foram gerados 
gráficos de funil, os quais são mostrados na Figura 1.4 e 
Figura 1.5, com e sem inclusão do estudo adicional que 
poderia levar à possível contagem dupla.

Em resumo, esta metanálise de estudos relevantes 
para o papel do estudo eletrofisiológico em pacientes 
assintomáticos com síndrome de Brugada sugere que a 
indutibilidade da AV em pacientes assintomáticos não 
prediz maiores AV ou choques de CDI. Na verdade, a taxa 
global de eventos extremamente baixa na população as-
sintomática em quase todos os estudos sugere que essa 
população apresenta baixo risco de eventos cardíacos 
futuros.

Limitações: Parte 1
Esta metanálise é limitada por uma pequena quanti-

dade de eventos. Isso impossibilita subanálises dentro 
da população com Brugada assintomática, incluindo 
pacientes com padrões espontâneos do tipo I ou outros 
padrões eletrocardiográficos e aqueles com histórico 
familiar de eventos arrítmicos. Embora tenham sido 
feitos todos os esforços para evitar a duplicação de 
populações, isso continua sendo um potencial fator de 
confusão, especialmente quando é incluído o estudo de 
2003 (10). O protocolo exato do estudo eletrofisiológico 
também não pôde ser avaliado devido à pequena quan-
tidade e a natureza dos relatos nos estudos, uma vez que 
isso pode influenciar a indutibilidade.
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FIGuRAs e TAbeLA

FIGuRA 1.1  Diagrama PRISMA mostrando a seleção dos estudos incluídos na metanálise
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FIGuRA 1.2  Gráfico de floresta mostrando o risco de todos os eventos arrítmicos, excluindo Brugada et al. (2003) (10)

EA = efeitos aleatórios.

FIGuRA 1.3  Gráfico de floresta mostrando o risco de todos os eventos arrítmicos, incluindo Brugada et al. (2003) (10)

EA = efeitos aleatórios. 
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pARTe 2: quAL é O IMpACTO dO 
IMpLANTe de CdI pARA pReveNçãO 
pRIMáRIA eM pACIeNTes IdOsOs e 
COM COMORbIdAdes sIGNIFICATIvAs?

Introdução: Parte 2
Vários ECRs estabeleceram claramente o benefício 

frente à mortalidade dos CDIs implantados para 
prevenção primária (25-27). Em geral, os candidatos 
ao implante de CDI para prevenção primária da MSC 
são pacientes com insuficiência cardíaca (IC) e fração 
de ejeção do ventrículo esquerdo < 30% a 40%, desde 
que a terapia médica ideal e uma expectativa razoável 
de sobrevida significativa (> 1 ano) estejam presentes 
(25-30). Nesta coorte, incluindo pacientes com car-
diomiopatia isquêmica e não isquêmica, a redução na 
mortalidade com o uso do CDI varia de 23% a 55% (31, 
32). Um benefício semelhante também foi descrito para 
o CDI subcutâneo (33, 34). Assim, com indicações de 
expansão e avanços tecnológicos, a taxa de implante dos 
dispositivos continua a crescer (32, 35).

No entanto, vários ECRs demonstram que determi-
nados subgrupos não se beneficiam claramente com 
o implante do CDI na prevenção primária. Pacientes 
que passaram por infarto do miocárdio recente (nos 
últimos 40 dias) e pacientes com revascularização 
devido a enxerto de ponte de artéria coronária (36, 37) 
não apresentam vantagem de sobrevida com o uso de 
um CDI. Além disso, várias populações de pacientes não 
foram bem estudadas em muitos dos ECRs de referência 
do CDI, sendo incerto se esses subgrupos também se 
beneficiam do implante do CDI (31, 32).

Os pacientes participantes de muitos dos ECRs de 
referência podem não ser representativos dos pacientes 
avaliados e encaminhados para implante de CDI na 
prática. Por exemplo, a idade média ou mediana dos 
pacientes que participaram dos ensaios principais 
variaram entre 58 e 67 anos [MUSTT (Multicenter 
Unsustained Tachycardia Trial – Ensaio multicêntrico de 
taquicardia não sustentada) (28), MADIT-I (Multicenter 
Automatic Defibrillator Implantation Trial I – Ensaio 
clínico de implante de desfibrilador automático multi-
cêntrico I) (26), MADIT-II (Multicenter Automatic Defi-
brillator Implantation Trial II) (27), SCD-HeFT (Sudden 
Cardiac Death in Heart Failure Trial – Ensaio clínico de 
morte súbita cardíaca em insuficiência cardíaca) (25), 
CABG-PATCH (Coronary Artery Bypass Graft Patch 
Trial – Ensaio clínico de enxerto de ponte de artéria 
coronária) (36), DEFINITE (Defibrillators in Nonischemic 
Cardiomyopathy Treatment Evaluation Trial – Ensaio 
clínico de desfibriladores na avaliação do tratamento 
da cardiomiopatia não isquêmica) (29), DINAMIT (De-
fibrillator in Acute Myocardial Infarction Trial – Ensaio 
clínico de desfibrilador em infarto agudo do miocárdio) 

FIGuRA 1.4  Gráfico de funil mostrando o risco de todos os eventos 
arrítmicos, excluindo Brugada et al. (2003) (10)

FIGuRA 1.5  Gráfico de funil mostrando o risco de todos os eventos 
arrítmicos, incluindo Brugada et al. (2003) (10)

TAbeLA 1  Resumo dos protocolos do estudo eletrofisiológico e das 
taxas de indutibilidade por estudo incluído

Estudo, ano, 
referência

Estudo EF 
positivo Protocolo

Sieira et al., 2015 
(15)

32/241 
(13%)

Único local, 3 comprimentos de ciclo, 3 EE 
(≥ 200 ms)

Priori et al., 2012 
(12)

97/243 
(40%)

2 locais (AVD, VSVD), 2 comprimentos de ciclo, 
3 EE (≥ 200 ms)

Kamakura et al., 
2009 (11)

61/123 
(50%)

2 locais (AVD, VSVD), 2 comprimentos de ciclo, 
3 EE (não menciona um CC mínimo)

Takagi et al., 
2007 (16)

50/63 
(79%)

Não especificado nos métodos

Probst et al., 
2010 (14)

137/369 
(37%)

2 locais (não especificados), 2 comprimentos de 
ciclo, 3 EE (≥ 200 ms para um estudo “positivo”)

Priori et al., 
2000 (12)

6/19 (32%) Não especificado nos métodos, mas com 
vários locais e até 3 EE (não uniformemente 
especificado pelo protocolo)

Brugada et al., 
2003 (10)

91/263 
(35%)

Único local (AVD, VSVD), 2 comprimentos de 
ciclo, ≥ 2 EE (PREV)

AVD = ápice do ventrículo direito; EE = extraestímulo; EF = eletrofisiológico; 
PREV = período refratário efetivo ventricular; VSVD = via de saída do 
ventrículo direito.
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(37) e o estudo IRIS (Immediate Risk Stratification 
Improves Survival – Estratificação de risco imediata 
melhora a sobrevida) (30)]; e pacientes > 75 anos só 
representaram 11% dos pacientes nos estudos MUSTT, 
MADIT-I, MADIT-II e SCD-HeFT (38). Em contrapartida, 
uma análise recente do Registro de CDI do National 
Cardiovascular Data Registry (NCDR) apresentou uma 
grande quantidade de pacientes > 70 anos de idade (39). 
Além da idade avançada, esses pacientes frequente-
mente apresentam comorbidades como doença renal, 
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e fragili-
dade. Ainda em relação a esses pacientes, não está claro 
se a terapia com CDI tem algum benefício significativo 
para a mortalidade.

Métodos: Parte 2

Seleção e características dos estudos
A triagem foi realizada com base nos critérios de 

seleção predefinidos do PICOTS e usando o Doctor 
Evidence Library Management System (Sistema de 
gerenciamento de biblioteca).

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica na MEDLINE 
(via do PubMed/OVID), EMBASE (via OVID) e Cochrane 
Central Register of Controlled Trials (via CENTRAL) 
com limites que incluem datas de publicação de 1996 a 
2016, idioma inglês e sujeitos humanos.

Foram incluídos estudos que atendem a estes crité-
rios de elegibilidade: adultos ≥ 18 anos, disfunção sistó-
lica ventricular esquerda ≤ 40% com ou sem IC definida, 
insuficiência renal, fragilidade (definida pelo Índice de 
comorbidade de Charlson (40) ou Índice de comorbidade 
de Elixhauser (41) e doença pulmonar/tabagismo). Os 
critérios de exclusão foram pacientes com que apresen-
tavam pelo menos uma destas condições: síncope, MSC 
anterior, AV sustentada e cardiomiopatia hipertrófica. A 
intervenção de interesse foi o implante de um CDI trans-
venoso ou subcutâneo sem terapia de ressincronização 
cardíaca (TRC). Os estudos com implantes de TRC foram 
excluídos (para eliminar qualquer efeito potencial da 
TRC nos desfechos), assim como estudos que avaliaram 
CDIs implantados para a prevenção secundária. O des-
fecho primário foi a mortalidade. Os desfechos secundá-
rios incluíram MSC e complicações e eventos adversos 
da intervenção, incluindo problemas periprocedurais, 
terapia de taquiarritmia inadequada, hospitalizações e 
complicações do dispositivo pós-procedimento. Foram 
excluídos estudos com < 3 meses de acompanhamento. 
Os estudos incluídos foram ECRs, estudos prospectivos 
e retrospectivos de coorte observacionais com con-
troles concorrentes que relatam desfechos de interesse 
em um modelo multivariado, ensaios clínicos não 
randomizados com controles concorrentes que relatam 
desfechos de interesse em um modelo multivariado, 
série de casos, estudos observacionais não controlados 

e revisões sistemáticas/metanálises. Foram excluídos 
relatos de casos e resumos de conferências. Estudos e 
resumos não publicados não foram pesquisados.

O Doctor Evidence Library Management System 
é uma plataforma de software baseada na Web com 
funcionalidades de ênfase em palavras-chave (apre-
sentar as palavras-chave coloridas ou com negrito), 
de pesquisa e de classificação, bem como a capacidade 
de atribuir e gerenciar os motivos de rejeição para 
todas as referências em todas as etapas da triagem. 
Os estudos que atenderam os critérios de inclusão ba-
seados na população, intervenção e desenho do estudo 
relatados no título/resumo do artigo foram incluídos 
para  análise de textual completa. A triagem de título/
resumo dos artigos foi realizada por um único revisor e 
com controle de qualidade posterior realizado por um 
revisor independente. Todo o controle de qualidade foi 
realizado usando as ferramentas e funções disponíveis 
no sistema de gerenciamento de bibliotecas. As referên-
cias de estudos individuais também foram verificadas 
novamente em busca de estudos relevantes.

Os membros do CRE foram divididos em pares e re-
alizaram uma análise textual completa e independente 
dos artigos na plataforma de software DOC Library. Os 
desacordos foram resolvidos por meio da discussão entre 
os dois revisores e, depois, pelo presidente do CRE.

Após um abrangente processo de triagem, foram 
identificados 18 estudos que atenderam aos critérios 
(29, 42- 58). Todos os estudos abordaram a questão 
sobre se existe um benefício de sobrevida do implante 
profilático do CDI comparado à terapia sem dispositivo 
em três grupos específicos: 1) pacientes idosos (≥ 75 
anos); 2) pacientes com comorbidades significativas 
coexistentes; e 3) pacientes com disfunção renal. Oito 
estudos (29, 43, 45, 47, 51, 52, 55, 56) usaram dados do 
nível de pacientes de ≥ 1 ECRs publicados. Três estudos 
(49, 50, 54) foram estudos observacionais retrospec-
tivos unicêntricos. Seis estudos (42, 44, 48, 53, 57, 58) 
foram estudos de coorte retrospectivos em que os pa-
cientes foram selecionados principalmente a partir de 
dois grandes registros nacionais: 1) o Registro de CDI do 
NCDR da American College of Cardiology Foundation e da 
Heart Rhythm Society; e 2) o banco de dados GWTG-HF 
(Get With The Guidelines-Heart Failure – Conformidade 
com as diretrizes – Insuficiência cardíaca) derivado do 
estudo OPTIMIZE-HF (Organized Program to Initiate 
Lifesaving Treatment in Hospitalized Patients With Heart 
Failure – Programa organizado para iniciar o tratamento 
de salvamento de vida em pacientes com insuficiência 
cardíaca hospitalizados). Dois estudos derivaram suas 
coortes de pacientes de registros institucionais (únicos 
ou multicêntricos) existentes (46, 50). Uma vez que vá-
rios estudos incluíram pacientes de registros comuns, 
reconhecemos o potencial de inclusão de pacientes em 
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> 1 estudo. As características, os comparadores, os 
desfechos e os ajustes dos estudos estão resumidos no 
Suplemento de Dados 2.

Extração de dados e avaliação de qualidade
A avaliação de qualidade foi realizada nos estudos 

incluídos. Todos os estudos mostraram uma pertinência 
intermediária a alta em relação à população estudada, 
intervenção e medidas de desfecho. Estudos realizados 
com base em dados de nível de pacientes de ECRs apre-
sentaram baixo risco de viés, uma vez que realizaram 
uma avaliação independente e cega dos desfechos. 
Estudos de desenho retrospectivo apresentaram risco 
geral intermediário de viés devido à falta de implemen-
tação da avaliação cega dos desfechos.

A extração de dados e as metanálises foram rea-
lizadas com a plataforma de software DOC Data 2.0 
usando um formulário de extração eletrônica universal 
e guiado por um protocolo de configuração de dados 
que especifica as características, os desfechos e os 
metadados associados (variáveis que caracterizam 
pontos numéricos) a serem extraídos. Pontos de dados 
e metadados foram extraídos dos artigos e inseridos 
manualmente no banco de dados com recursos automa-
tizados de controle de qualidade para impedir a entrada 
de tipos de dados incorretos em campos incompatíveis. 
Um revisor independente verificou manualmente cada 
ponto de dados coletado com base no artigo de origem 
(ou seja, extração simples com controle de qualidade 
sequencial). Para fins de consistência e usando uma 
ferramenta de gerenciamento de ontologias dentro da 
plataforma, foi gerenciada a nomenclatura de desfechos 
de tipo semelhante (com base no nome do desfecho 
relatado pelo autor, bem como nas definições relatadas 
pelo autor). Testes estatísticos para heterogeneidade 
sugeriram heterogeneidade baixa a moderada (I2: 0% a 
27%), e os gráficos de funil não forneceram evidências 
convincentes para a presença de viés de publicação.

O plano final de busca e fluxo de trabalho de inclusão 
de estudos é descrito no PRISMA, nas Figuras 2.1 e 2.2.

Resultados: Parte 2

Implante do CDI em pacientes idosos

Descrição de estudos individuais
Um estudo de 2007 (47) examinou um subgrupo de 

pacientes de ECR previamente publicado (n = 204) com 
idade ≥75 anos. A idade média desse subgrupo foi de 
79 ± 3 anos, e 128 deles foram randomizados para serem 
submetidos a cirurgia de implante de CDI. A RR do risco 
de mortalidade em pacientes designados ao tratamento 
com CDI em comparação àqueles designados à terapia 
convencional foi de 0,56 (IC95%: 0,29 a 1,08; p = 0,08) 
após um seguimento médio de 17,2 meses.

Uma análise conjunta de 5 ECRs publicados ante-
riormente (MADIT-I, MUSTT, MADIT-II, DEFINITE e 
SCD-HeFT) examinou a relação da idade do paciente 
com os riscos de morte e reinternação após o implante 
de CDI na prevenção primária (45). Nos 390 pacientes 
(58% dos quais foram randomizados para receber um 
CDI) com idade ≥ 75 anos, a RR do risco de mortalidade 
(receptores de CDI vs. sem CDI) foi de 0,54 (IC95%: 
0,37 a 0,78) após um tempo médio de seguimento de 
2,6 anos.

O estudo DEFINITE (29) examinou o benefício do 
CDI profilático para prevenir a MSC em pacientes com 
cardiomiopatia não isquêmica; para isso, 458 pacientes 
foram randomizados para receber terapia médica padrão 
ou terapia médica padrão com CDI de câmara única, com 
seguimento desses pacientes com uma duração média 
de 29 meses. Entre o subgrupo de pacientes (n = 157) 
com idade ≥ 65 anos, a RR de risco de mortalidade foi de 
aproximadamente 0,61 (IC95%: 0,32 a 1,18).

Em uma análise retrospectiva unicêntrica (49), 99 
pacientes com idade ≥ 80 anos que receberam um CDI 
na prevenção primária foram comparados a uma coorte 
de pacientes similares com idade ≥ 80 anos que não 
receberam um CDI (n = 53). Durante o período médio de 
seguimento de 2,3 ± 2,0 anos, a RR ajustada de risco de 
mortalidade (CDI vs. sem CDI) foi de 0,78 (IC95%: 0,44 a 
1,30; p = 0,312). Neste estudo, apenas a idade (p = 0,043) 
e taxa de filtração glomerular (59) (p = 0,006) predis-
seram sobrevida.

Em uma análise do registro do GWTG-HF vincu-
lada aos dados do Centers for Medicare and Medicaid 
Services, 430 mulheres com IC (idade mediana de 76 
anos) que receberam um CDI na prevenção primária 
tiveram o escore de propensão pareado a 430 mulheres 
(idade mediana 76 anos) que não o receberam (58). A 
mediana do período de seguimento foi de 3,4 anos vs. 
3,0 anos respectivamente. Após o ajuste para múltiplas 
covariáveis, o risco de mortalidade em mulheres com 
CDI comparadas àquelas sem CDI foi significativamente 
menor (RR: 0,75; IC95%: 0,63 a 0,90; p = 0,002). Em uma 
comparação paralela, 859 homens (idade mediana de 
75 anos) que receberam um CDI na prevenção primária 
tiveram escore de propensão pareado a 859 homens 
(idade mediana de 75 anos) que não receberam um CDI. 
A mediana do período de seguimento foi de 3,9 anos vs. 
2,9 anos respectivamente. Após o ajuste para múltiplas 
covariáveis, o risco de mortalidade em homens com CDI 
comparados àqueles sem CDI também foi significativa-
mente menor (RR: 0,76; IC95%: 0,67 a 0,87; p < 0,001).

Em um grande estudo baseado em registro múl-
tiplo, 1.487 pacientes (idade média de 75 anos) ad-
mitidos com IC que receberam um CDI na prevenção 
primária (dados do Registro de CDI do NCDR) foram 
pareados 1:1 com 1.487 pacientes (idade média 
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de 75 anos) que não receberam um CDI (dados do 
registro do GWTG-HF vinculado às declarações da 
Medicare) e foram estudados com um período médio 
de seguimento de 4,5 anos (48). A taxa de mortalidade 
ajustada em 3 anos foi menor no grupo CDI vs. grupo 
sem CDI (46,7% vs. 55,8%; RR ajustada: 0,76; IC95%: 
0,69 a 0,83; p < 0,0001).

Em um estudo do Registro de CDI do NCDR (42), 408 
pacientes (mediana de idade de 76 anos) com fração 
de ejeção do ventricular esquerda de 30% a 35% que 
receberam um CDI na prevenção primária foram ti-
veram escore de propensão pareado e comparado a 408 
pacientes semelhantes (mediana de idade de 75 anos) da 
base de dados do GWTG-HF que não receberam um CDI. 
O período médio de seguimento foi de 4,4 anos. A taxa 
de mortalidade ajustada em 3 anos foi menor no grupo 
CDI vs. grupo sem CDI (47,1% vs. 58,0%; RR ajustada: 
0,83; IC95%: 0,69 a 0,99; p = 0,04).

Em outro estudo do Registro de CDI do NCDR (51), 
179 pacientes que eram minorias étnicas (hispânicos 
ou não brancos) tiveram escore de propensão pareado 
e comparado a 121 pacientes semelhantes do banco 
de dados do GWTG-HF que não receberam um CDI. O 
período médio de seguimento foi de 3,1 anos. A taxa de 
mortalidade ajustada em 3 anos foi menor no grupo CDI 
vs. grupo sem CDI (RR ajustada: 0,79; IC95%: 0,63 a 0,98; 
p = 0,034). No mesmo estudo, 490 pacientes brancos não 
hispânicos com CDI profilático foram tiveram escore 
de propensão pareado e comparado a 303 pacientes 
semelhantes sem CDI. A taxa de mortalidade ajustada 
em 3 anos foi menor no grupo CDI vs. grupo sem CDI (RR 
ajustada: 0,75; IC95%: 0,67 a 0,83; p < 0,0001).

Em um estudo dos registros combinados do OPTI-
MIZE-HF e GWTG-HF, 188 pacientes (75 a 84 anos) com 
CDIs foram comparados a 2.458 pacientes semelhantes 
sem CDI desses mesmos registros (44). Durante o pe-
ríodo de seguimento de 3 anos, a RR ajustada inversa 
ponderada pela probabilidade para mortalidade foi de 
0,80 (IC95%: 0,62 a 1,03; p = não relatado).

Em um estudo do Registro de CDI do NCDR, 490 mu-
lheres (≥ 65 anos) que receberam um CDI durante uma 
internação por IC de 1° de janeiro de 2006 a 31 de de-
zembro de 2007 tiveram escore de propensão parado a 
490 mulheres elegíveis a implante de CDI sem CDI hospi-
talizadas por IC do banco de dados do GWTG-HF de 1° de 
janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2009 (57). Após um 
seguimento médio de 4,6 anos vs. 3,2 anos (CDI vs. sem 
CDI), a sobrevida de mulheres com CDI foi significativa-
mente maior em comparação a mulheres sem CDI (RR 
ajustada: 0,79; IC95%: 0,66 a 0,95; p = 0,013). Em uma 
comparação paralela do mesmo estudo, homens (≥ 65 
anos) com um CDI apresentaram menor mortalidade do 
que homens sem um CDI (RR ajustada: 0,73; IC95%: 0,65 
a 0,83; p < 0,0001).

Análise de dados coletivos
Uma análise inicial de todos os estudos descritos 

(29, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 57, 58) é mostrada na 
Figura 2.3 e na Figura 2.4. Como vários artigos usaram 
pacientes de registros comuns, alguns pacientes foram 
incluídos em > 1 estudo. Para eliminar a duplicação de 
pacientes, uma metanálise de “sobreposição mínima” 
foi realizada usando quatro dos estudos (44, 45, 48, 
49) que incluíam pacientes de quatro bancos de dados 
exclusivamente diferentes. Uma vantagem de sobrevida 
do CDI vs. sem CDI foi observada com uma RR global de 
0,75 (IC95%: 0,67 a 0,83; p < 0,001) (Figura 2.5). Os es-
tudos relataram dados usando diferentes faixas etárias. 
Na tentativa de responder melhor à questão da revisão 
sistemática, foram usadas faixas etárias de 70 a 84 anos 
(48), 75 a 84 anos (44), 79 a 90 anos (49) e ≥ 75 anos 
(45). Entre os registros incluídos, apenas o SCD-HeFT 
(25) apresentava pacientes > 80 anos. Para examinar se 
pode ter havido um vínculo entre o tamanho do estudo 
e o efeito do tratamento e para identificar qualquer viés 
do relatório, foi gerado um gráfico de funil, o qual é 
mostrado na Figura 2.6.

Implante de CDI em pacientes com comorbidades 
significativas

Descrição de estudos individuais
Uma análise post hoc do MADIT-II (56) examinou a 

interação entre a terapia com CDI e diabetes melito. A 
RR de risco de morte em pacientes tratados com CDI 
comparada àqueles tratados com terapia convencional 
foi semelhante em pacientes com diabetes melito (RR: 
0,61; IC95%: 0,38 a 0,98) e em pacientes sem diabetes 
melito (RR: 0,71; IC95%: 0,49 a 1,05).

Um estudo retrospectivo em um único centro (54) 
avaliou o benefício de sobrevida potencial do CDI em 
pacientes com DPOC. Em um grupo de 100 pacientes 
com diagnóstico de DPOC (30 com e 70 sem CDI), foi 
verificado que os pacientes com CDI apresentaram 
menor taxa de mortalidade total corrigida em compa-
ração àqueles sem CDI (sobrevida de 2 anos de 88% vs. 
59%, p = 0,016). Em um modelo de análise multivariada 
usando o escore de propensão, o CDI foi uma proteção 
contra morte (RR: 0,20; IC95%: 0,06 a 0,59; p = 0,004).

Um estudo retrospectivo e unicêntrico (49) que 
procurou examinar se os octogenários e nonagenários 
apresentam um benefício de sobrevida dos CDIs implan-
tados no cenário de prevenção primária também rea-
lizou outra análise que se concentrou em comorbidades 
usando o índice de comorbidade de Charlson. Durante o 
período de seguimento de 2,3 ± 2,0 anos, 93 pacientes 
morreram (58 no grupo CDI e 35 no grupo sem CDI). 
Aqueles que receberam o CDI tiveram sobrevida de 1 
ano melhor em comparação àqueles sem CDI (72% vs. 
52%; p = 0,014). No entanto, após o ajuste a outros fa-
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tores de comorbidade, como fração de ejeção ventricular 
esquerda, taxa de filtração glomerular (TFG), idade e 
índice de comorbidade de Charlson, o implante do CDI 
não gerou benefício de sobrevida (RR: 0,78; IC95%: 0,45 
a 1,34; p = 0,312) em um modelo multivariado para o 
qual apenas a idade e a TFG foram independentemente 
associadas à sobrevida.

Quatro ECRs (MADIT-I, MADIT-II, DEFINITE e 
SCD-HeFT) (25, 26-29) foram analisados em conjunto, 
usando dados no nível dos pacientes e com foco no efeito 
das comorbidades (55). Um total de 3.348 pacientes 
foi avaliado quanto a estas comorbidades: tabagismo, 
doença pulmonar, diabetes melito, doença vascular 
periférica, fibrilação atrial, doença cardíaca isquêmica 
e doença renal crônica (DRC); 75% dos pacientes apre-
sentavam ≥ 2 comorbidades. A RR não ajustada de morte 
em pacientes com CDI vs. sem CDI foi significativamente 
menor. Porém, esse efeito foi atenuado em pacientes com 
≥ 2 comorbidades (RR não ajustada: 0,71; IC95%: 0,61 
a 0,84) em comparação àqueles com < 2 comorbidades 
(RR não ajustada: 0,59; IC95%: 0,40 a 0,87). Após o 
ajuste, o benefício de sobrevida de um CDI diminuiu com 
o aumento da quantidade de comorbidades (p = 0,004).

Uma análise do Registro de CDI do NCDR e do registro 
GWTG-HF vinculada às declarações da Medicare avaliou 
o efeito modulador das comorbidades no implante de CDI 
(48). Eles examinaram os resultados de sobrevida asso-
ciados ao CDI na prevenção primária em comparação a 
sem CDI entre os pacientes com IC e descobriram que 
o implante do CDI foi associado à melhor sobrevida em 
pacientes com ≤ 3 comorbidades (RR: 0,77; IC95%: 0,69 
a 0,87) e com > 3 comorbidades (RR: 0,77; IC95%: 0,64 
a 0,93).

Uma análise post hoc do MADIT-II (27) avaliou o 
desfecho de sobrevida de pacientes com implante de CDI 
e correlacionou ao grau de disfunção renal quantificado 
pela TFG estimada (TFGe) (43). A análise multivariada 
em pacientes tratados convencionalmente (ou seja, sem 
um CDI) mostrou que, para cada redução de 10 unidades 
na TFGe, o risco de mortalidade por todas as causas 
aumentou em 16% (p = 0,005). Na comparação, a terapia 
com CDI foi associada a um benefício de sobrevida em 
cada categoria de TFGe > 35 mL/min/1,73 m2 (RR global 
de mortalidade por todas as causas 32%; p = 0,001). 
Esse efeito benéfico foi perdido em uma TFGe < 35 mL/
min/1,73 m2 (RR de mortalidade por todas as causas: 
1,09; p = 0,84).

Dados cumulativos de pacientes que participaram 
em dois registros e tinham histórico de doença renal 
terminal, disfunção sistólica ventricular esquerda 
e implante de CDI foram analisados em um estudo 
retrospectivo (46). As durações medianas de sobrevida 
no grupo CDI vs. sem CDI foram 8,0 anos e 3,1 anos 
respectivamente. A análise multivariada mostrou que o 

grupo CDI teve significativamente menos mortalidade 
por todas as causas quando comparado ao grupo sem 
CDI (RR: 0,40; IC95%: 0,19 a 0,82; p = 0,013).

Uma metanálise de três grandes ECRs (MADIT-I, 
MADIT-II e SCD-HeFT) 25, 26, 27 avaliou 2.867 pacientes, 
dos quais 36,3% tiveram TFGe < 60 mL/min/1,73 m2 
(52). A probabilidade de morte durante o período de se-
guimento foi de 43,3% para 1.334 pacientes designados 
para receber o tratamento usual vs. 35,8% para 1.533 
pacientes que foram designados para o grupo CDI. Após 
o ajuste às diferenças basais, houve evidências de que o 
benefício de sobrevida associado aos CDIs, em compa-
ração ao atendimento usual, era dependente da TFGe. O 
CDI foi associado ao benefício de sobrevida em pacientes 
com TFGe ≥ 60 mL/min/1,73 m2 (RR ajustada: 0,49), 
mas não em pacientes com TFGe < 60 mL/min/1,73 m2 
(RR ajustada: 0,80).

Um estudo retrospectivo (53) identificou 108 pa-
cientes em diálise que receberam um CDI na prevenção 
primária do Registro de CDI do NCDR e os comparou 
com um conjunto semelhante de 195 pacientes do 
registro GWTG-HF sem um CDI. Usando a técnica de 
escore de propensão, foram comparados os receptores 
do CDI e os pacientes sem CDI, e a sobrevida global foi 
comparada entre os dois grupos. A mortalidade em três 
anos foi de 68,8% na coorte do CDI em comparação a 
75,7% na coorte sem CDI. Não houve diferença significa-
tiva de sobrevida associada a um CDI (RR: 0,87; IC95%: 
0,66 a 1,13; p = 0,29). Após o pareamento por escore 
de propensão, a análise incluiu 86 pacientes com CDI 
e 86 controles. A mortalidade em 3 anos foi de 74,0% 
no grupo CDI e de 76,6% no grupo controle (RR: 0,94; 
IC95%: 0,67 a 1,31, p = 0,71).

Um registro unicêntrico de pacientes com DRC 
foi analisado para verificação do benefício dos CDIs 
implantados para prevenção primária (50). Um total 
de 1.053 pacientes com um CDI foram pareados a 631 
pacientes controle sem um CDI. Durante o seguimento 
médio de 2,9 anos, a RR de morte entre os pacientes 
pareados por escore de propensão foi de 0,69 (IC95%: 
0,59 a 0,82) para o grupo CDI em comparação ao grupo 
sem CDI. Uma interação estatisticamente significativa 
foi encontrada entre os CDIs e TFGe (p = 0,04). Mais 
especificamente, o CDI esteve associado a um menor 
risco de morte entre aqueles com TFGe de 45 a 59 mL/
min/1,73 m2 (RR: 0,58; IC95%: 0,44 a 0,77) e aqueles 
com TFGe de 30 a 44 mL/min/1,73 m2 (RR: 0,65; IC95%: 
0,50 a 0,85), mas não entre aqueles com TFGe < 30 mL/
min/1,73 m2 (RR: 0,98; IC95%: 0,71 a 1,35).

Análise de dados coletivos
A primeira metanálise incluiu todos os 10 estudos 

43, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56 para determinar 
se os CDIs implantados para prevenção primária estão 
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associados à melhora da sobrevida em pacientes com co-
morbidades significativas. As condições de comorbidade 
foram definidas como várias combinações de doença 
renal, DPOC, fibrilação atrial, doença cardíaca, entre 
outras. O modelo de efeitos aleatórios demonstrou que 
a mortalidade por todas as causas foi melhorada com o 
implante do CDI em comparação ao não implante do CDI 
(RR global: 0,72; IC95%: 0,65 a 0,79; p < 0,0001) (Figura 
2.7). Uma segunda metanálise de “sobreposição mínima” 
foi realizada usando apenas cinco dos estudos 46, 50, 52, 
53, 55 para que o potencial de duplicação de pacientes 
entre vários estudos pudesse ser minimizado. Como 
resultado, o modelo de efeitos aleatórios descobriu que 
a mortalidade por todas as causas foi melhorada com o 
implante do CDI em comparação ao não implante do CDI 
(RR global: 0,71; IC95%: 0,61 a 0,82; p < 0,0001) (Figura 
2.8). Para examinar se pode ter havido um vínculo entre 
o tamanho do estudo e o efeito do tratamento e para 
identificar qualquer viés do relatório, foram gerados 
gráficos de funil (Figuras 2.9 e 2,10).

Implante do CDI em pacientes com doença renal
Cinco desses 10 estudos de comorbidade 43, 46, 50, 

52, 53 continham dados específicos sobre pacientes 
com diferentes graus de disfunção renal. Conduzimos 
uma metanálise usando esses cinco estudos 43, 46, 50, 
52, 53 para avaliar a existência de um benefício geral 
da mortalidade com o implante de CDI para prevenção 
primária em pacientes com doença renal. O modelo de 
efeitos aleatórios demonstrou que a mortalidade por 
todas as causas foi melhorada com o implante do CDI em 
comparação ao não implante do CDI (RR global: 0,71; 
IC95% 0,60 a 0,85; p < 0,001) (Figura 2.11). Para exa-
minar se pode ter havido um vínculo entre o tamanho 
do estudo e o efeito do tratamento e para identificar 
qualquer viés do relatório, foi gerado um gráfico de funil 
(Figura 2.12). A definição de doença renal teve grande 
variação entre os cinco estudos, com apenas dois deles 
46, 53 tendo estudado especificamente o implante de 
CDI em pacientes com doença renal terminal.

Discussão: Parte 2
Embora muitos estudos tenham demonstrado os 

benefícios de sobrevida dos CDIs para a prevenção 
primária de MSC, certos grupos de pacientes têm bene-
fícios pouco claros. A expectativa de vida, em qualquer 
idade, não é < 1 ano até a pessoa atingir 113 anos de 
idade (https://www.ssa.gov/oact/STATS/table4c6.
html) (60). No entanto, com a presença de uma fração 
de ejeção reduzida entre outras condições, há circuns-
tâncias atenuantes sobre a sobrevida esperada para a 
maioria dos pacientes cogitados para um CDI. Assim, 
dois grupos principais de pacientes, pacientes mais 
idosos e aqueles com comorbidades significativas, como 

disfunção renal, DPOC ou diabetes melito, podem não se 
beneficiar do implante de CDI e são o foco desta revisão. 
As análises realizadas nesta revisão procuraram deter-
minar se existe um benefício de sobrevida associado ao 
implante de CDI para prevenção primária comparado 
com a terapia sem dispositivo nos pacientes com idade 
mais avançada e com comorbidades significativas.

Nesta metanálise, em pacientes idosos (≥ 75 anos), a 
prevenção primária do implante de CDI está associada 
ao benefício, com uma redução da RR de 24% para morte 
em comparação àqueles pacientes sem implante de CDI. 
No entanto, os dados são derivados de estudos observa-
cionais retrospectivos, ainda havendo incertezas signi-
ficativas sobre o potencial benefício do implante de CDI 
em pacientes idosos. A própria idade continua sendo um 
preditor de mortalidade, havendo taxas de mortalidade 
mais altas para esses pacientes idosos em comparação 
às observadas nos ensaios clínicos de referência (61, 62). 
No entanto, a redução da RR na morte por implante de 
CDI em pessoas idosas parece consistente com a redução 
observada em pessoas jovens. Esses estudos individuais 
que não mostram benefícios de sobrevida em pacientes 
idosos são provavelmente insuficientes (29, 44, 47, 49).

Mesmo com a presença de comorbidades, um 
implante de CDI está associado ao benefício nesses 
pacientes idosos. Observando os pacientes com ≤ 3 co-
morbidades (doença pulmonar crônica, fibrilação atrial 
prévia, cardiopatia isquêmica, diabetes melito e doença 
renal) vs. > 3 comorbidades, os CDIs estão associados à 
melhora da sobrevida em ambos os grupos com RR de 
0,77 (IC95%: 0,69 a 0,87) e RR de 0,77 (IC95%: 0,64 a 
0,93) respectivamente (48).

Estudos anteriores também sugerem que o benefício 
do implante de CDI aumenta à medida que a fração de 
ejeção diminui abaixo de 35% (63). Assim, se a fração 
de ejeção dos pacientes estava mais próxima de 35%, 
esses pacientes idosos podem obter menos ou nenhum 
benefício. No entanto, usando o Registro de CDI do 
NCDR com pacientes semelhantes do banco de dados 
GWTG-HF, a sobrevida em pacientes que tiveram uma 
fração de ejeção de 30% a 35% foi melhorada com uma 
RR de 0,83 (IC95%: 0,69 a 0,99; p = 0,04). Os pacientes 
idosos com fração de ejeção < 30% apresentaram maior 
redução de mortalidade com uma RR de 0,72 (IC95%: 
0,65 a 0,81; p < 0,001) (42).

A aplicabilidade desses CDIs na prevenção primária 
a grupos sub-representados, como mulheres e mino-
rias, também permanece amplamente desconhecida. A 
maioria dos ensaios clínicos é composta primariamente 
por homens como população do estudo, com mulheres 
compreendendo apenas 8% a 29% das coortes (MUSTT, 
MADIT-I, MADIT-II, SCD-HeFT, CABG-PATCH, DEFINITE, 
DINAMIT, IRIS) (25-30, 36, 37). As minorias represen-
taram uma porcentagem semelhantemente baixa, como 
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observado em MUSTT e SCD-HeFT (25, 28). A partir do 
Registro do CDI do NCDR e do registro do GWTG-HF, há 
sugestões de que mulheres idosas ainda se beneficiam 
do implante do CDI. A análise dos dados desses registros 
mostrou que mulheres idosas com um CDI apresentaram 
uma menor taxa de mortalidade em seguimento de 1 e 
3 anos, com RR ajustada de 0,79 (IC95%: 0,66 a 0,95) 
em comparação àquelas sem CDI na prevenção primária 
(57). Em outra análise dos mesmos registros, as mino-
rias (hispânica, negra, asiática, indígena americana, 
nativa do Alasca, havaiana nativa e das ilhas do Pacífico) 
também apresentaram menor mortalidade geral com 
uma taxa de RR ajustada de 0,79 (IC95%: 0,63 a 0,98; 
p = 0,034) (51).

Um benefício semelhante é observado com o implante 
de CDI para prevenção primária em pacientes com 
comorbidades significativas. No passado, os estudos 
realizados para determinar o benefício dos CDIs em pa-
cientes clinicamente complexos com múltiplas comorbi-
dades eram limitados, inadequadamente desenvolvidos 
e amplamente observacionais (55). Além disso, alguns 
desses estudos analisaram comorbidades específicas 
isoladamente, em oposição a pacientes com várias 
comorbidades que influenciam a mortalidade, como é 
tipicamente observado na prática clínica cotidiana.

Em pacientes com DRC, os riscos e benefícios da 
terapia do CDI na prevenção primária não são claros. 
Estudos observacionais apresentaram diminuição da 
sobrevida global e aumento das taxas de complicações 
em pacientes com CDI para prevenção primária e DRC 
em comparação com pacientes sem DRC. No entanto, os 
pacientes que receberam CDI não foram consistente-
mente comparados a um grupo controle com DRC que 
não recebeu o CDI para prevenção primária usando um 
estudo prospectivo randomizado (52). Isso dificultou 
a determinação de se esses pacientes específicos se 
beneficiam da terapia com CDI. Além disso, dentro desse 
subgrupo de pacientes com DRC, o grau de insuficiência 
renal provavelmente influencia o benefício de sobrevida, 
conforme indicado por alguns dos estudos individuais 
incluídos em nossa metanálise (43, 50, 52).

Foi realizada uma metanálise que incluiu todos os 
10 estudos de pacientes com comorbidades, incluindo 
doença renal (30, 43, 46, 48-50, 52-54, 56). Também foi 
feita uma análise específica separada dos cinco estudos 
(16, 43, 46, 50, 52, 53) que exploraram a disfunção 
renal. Em ambos os casos, um modelo de efeitos aleató-
rios demonstrou melhoria da mortalidade por todas as 
causas em comparação a sem implante de CDI. Seis dos 
10 estudos foram do tipo observacional retrospectivo 
(46, 48, 49, 50, 52, 53). Os quatro estudos que incorpo-
raram dados de quatro ECRs no total foram MADIT-I, 
MADIT-II, DEFINITE e SCD-HeFT (25-27, 29). A maioria 
dos pacientes, ≈62% e ≈65% na análise global e na 

análise da doença renal respectivamente, eram de es-
tudos observacionais. Houve sobreposição significativa 
nas populações de pacientes, uma vez que os estudos 
observacionais retrospectivos incluíram, predominan-
temente, pacientes do Registro do CDI do NCDR e do 
registro GWTG-HF. Isso ocorreu principalmente nos 
estudos que usaram dados de ECRs. Por exemplo, os dois 
estudos na análise da doença renal que usaram dados do 
nível de paciente de ECRs se sobrepuseram na inclusão 
de pacientes do MADIT-II (27).

Nossas análises indicam que pacientes com comor-
bidades, incluindo disfunção renal, obtêm um benefício 
de sobrevida com o implante de CDI para prevenção 
primária. No modelo avaliando todos os 10 estudos de 
pacientes com comorbidades, a RR global foi de 0,72 
(IC95%: 0,65 a 0,79; p < 0,001) (Figura 2.7). Na metanálise 
de pacientes com doença renal, houve evidências de um 
benefício geral com o implante de CDI em comparação a 
terapia sem CDI (RR: 0,71; IC95%: 0,60 a 0,85; p < 0,001) 
(Figura 2.11). No entanto, é difícil tirar conclusões sobre 
o papel do CDI na doença renal terminal, pois esses pa-
cientes representavam uma porcentagem muito pequena 
da quantidade total de pacientes com DRC.

Entre os estudos que analisaram pacientes com 
comorbidades significativas, os pacientes apresen-
tavam uma série de comorbidades, incluindo fibrilação 
atrial, doença pulmonar, doença renal, cardiopatia 
isquêmica, diabetes melito, doença vascular periférica e 
doença cerebrovascular. Um estudo retrospectivo (49) 
unicêntrico avaliou as comorbidades clínicas usando 
o índice de comorbidade de Charlson (40), o que inclui 
uma variedade ainda maior de comorbidades, além das 
condições médicas mencionadas anteriormente.

Estudos clínicos de referência anteriores demons-
traram o benefício de sobrevida da terapia com CDI 
para prevenção primária de MSC, embora muitos desses 
pacientes fossem jovens e apresentassem menos comor-
bidade quando comparados com o paciente típico en-
contrado na prática clínica. A idade média dos pacientes 
em nossa metanálise de comorbidades significativas foi 
mais velha no geral (Suplemento de Dados 2) quando 
comparada aos pacientes inscritos nos ensaios clínicos 
de referência projetados para avaliar a terapia com CDI 
para prevenção primária de MSC (25-27). Desse modo, 
nossa metanálise é mais aplicável ao paciente médio 
observado pelos médicos responsáveis. Esperamos 
dar embasamento a uma tomada de decisão melhor em 
relação ao implante do CDI, uma vez que esses estudos 
incorporam uma variedade mais ampla de comorbi-
dades e incluíram grande parte dos pacientes de amplos 
registros que incluem pacientes idosos. A presente 
metanálise sugere que a terapia do CDI para prevenção 
primária está associada a benefícios em pacientes 
idosos e com comorbidades significativas.
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Limitações: Parte 2
Nossa análise tem limitações. Um importante fator 

de confusão é o tipo de cardiomiopatia desses pacientes; 
a maioria apresentava uma etiologia isquêmica, o que 
limita a aplicabilidade a pacientes não isquêmicos. Um 
ECR sugeriu que os CDIs só são benéficos a pacientes 
mais jovens com cardiomiopatia não isquêmica (64). 
Além disso, não foram analisados o uso e a aderência da 
medicação, conhecidos por melhorar a função cardíaca 
e fração de ejeção. Também não incluímos a TRC, que 
traz benefícios adicionais a determinados pacientes 
que também atendem aos critérios de elegibilidade ao 
CDI para prevenção primária. Após análises, optamos 
por não relatar o risco ou benefício absoluto do uso 
de CDI ou a quantidade necessária de tratamento em 
nossa análise devido à preocupação de apresentar 
premissas que diminuíssem o valor e a confiabilidade 
de quaisquer dos resultados calculados. Embora, em 
nossa análise, tenhamos analisado especificamente 
a sobrevida, não foi possível avaliar outros fatores 
pertinentes, como qualidade de vida e complicações 
relacionadas ao implante do dispositivo, que podem 
desempenhar um papel significativo na tomada de de-
cisão compartilhada por pacientes cogitando o uso de 
um CDI para prevenção primária. Além disso, muitos 
dos dados utilizados na metanálise são derivados de 
estudos observacionais e retrospectivos, alguns com 

um pequeno tamanho de amostra e ICs amplos. Foram 
usados diversos subestudos do Registro de CDI do 
NCDR e do registro do GWTG-HF para determinar o 
benefício do implante profilático do CDI, e a potencial 
sobreposição de pacientes pode ser um fator de con-
fusão significativo em nossa análise, apesar de nossos 
esforços para limitar esse efeito. Além disso, essas 
análises usaram o escore de propensão para se ajustar 
a fatores de confusão que podem ser insuficientes para 
identificar populações semelhantes de pacientes (65). 
É importante destacar que outras estratégias, como a 
modelagem de análise de decisão, podem fornecer infor-
mações sobre o uso potencial de qualquer terapia, como 
o CDI no cenário de comorbidades competitivas (66, 
67). Por fim, como grande parte dos dados é oriunda de 
fontes de dados não randomizados, podemos afirmar 
que há uma associação entre o implante de CDI para 
prevenção primária e a redução na mortalidade obser-
vada tanto em pacientes idosos quanto naqueles com 
comorbidades significativas, mas pode ser estabelecida 
uma causa e efeito. Nenhum dos estudos observacionais 
incluídos em nossas análises usou estratégias como 
análise de falsificação pré-especificada para identificar 
correlações espúrias (68). Ainda que esses métodos es-
tatísticos fossem usados, o viés de seleção e os vieses de 
confusão não identificados podem ser potencialmente 
tratados, mas nunca completamente ajustados.
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FIGuRAs

FIGuRA 2.2  Diagrama PRISMA para prevenção de CDI em pacientes com comorbidades significativas (incluindo renais)
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FIGuRA 2.2  Diagrama PRISMA para prevenção de CDI em pacientes com comorbidades significativas (incluindo renais)

FIGuRA 2.3  Gráfico de floresta mostrando o implante de CDI em pacientes idosos

CDI = cardioversor-desfibrilador implantável; EA = efeitos aleatórios.
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FIGuRA 2.4  Gráfico de funil mostrando o implante de CDI em 
pacientes idosos

CDI = cardioversor-desfibrilador implantável.

FIGuRA 2.6  Gráfico de funil mostrando o implante de CDI em 
pacientes idosos (sobreposição mínima)

CDI = cardioversor-desfibrilador implantável.

FIGuRA 2.5  Gráfico de floresta mostrando o implante de CDI em pacientes idosos (sobreposição mínima)

CDI = cardioversor-desfibrilador implantável; EA = efeitos aleatórios.
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FIGuRA 2.7  Gráfico de floresta mostrando o implante de CDI em pacientes com comorbidades significativas

CDI = cardioversor-desfibrilador implantável; EA = efeitos aleatórios.

FIGuRA 2.8  Gráfico de floresta mostrando o implante de CDI em pacientes com comorbidades significativas (sobreposição mínima)

CDI = cardioversor-desfibrilador implantável; EA = efeitos aleatórios.
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FIGuRA 2.9  Gráfico de funil mostrando o implante de CDI em 
pacientes com comorbidades significativas

CDI = cardioversor-desfibrilador implantável.

FIGuRA 2.10  Gráfico de funil mostrando o implante de CDI em 
pacientes com comorbidades significativas (sobreposição mínima)

CDI = cardioversor-desfibrilador implantável.

FIGuRA 2.11  Gráfico de floresta mostrando o implante de CDI em pacientes com comorbidades renais

CDI = cardioversor-desfibrilador implantável; EA = efeitos aleatórios.
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FIGuRA 2.12  Gráfico de funil mostrando o implante de CDI em 
pacientes com comorbidades renais

CDI = cardioversor-desfibrilador implantável.
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ApÊNdICe 2. AbRevIATuRAs

AV = arritmias ventriculares
CDI = cardioversor-desfibrilador implantável
CRE = comitê de revisão de evidências
DPOC = doença pulmonar obstrutiva crônica
DRC = doença renal crônica
ECG = eletrocardiograma
ECR = ensaio clínico randomizado

IC = insuficiência cardíaca
MSC = morte súbita cardíaca
RC = razão de chances
RR = razão de risco
TFG = taxa de filtração glomerular
TFGe = taxa de filtração glomerular estimada
TRC = terapia de ressincronização cardíaca
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Apesar dos inúmeros avanços obtidos no conhe-
cimento para estratificação do risco, prevenção 
e tratamento da morte súbita cardíaca (MSC), 

muitas lacunas ainda permanecem. Dentre as várias 
questões levantadas pela Diretriz da AHA/ ACC/HRS 
de 2017 para o Manejo de Pacientes com Arritmias 
Ventriculares e a Prevenção da Morte Súbita Cardíaca, 
duas foram tratadas por um comitê independente e 
publicadas em um documento adicional.1,2 As questões 
revisadas, motivo desse editorial, referem-se ao papel 
do estudo eletrofisiológico na estratificação de risco de 
pacientes assintomáticos com síndrome de Brugada e 
do implante do CDI para prevenção primária de morte 
súbita (MS) em pacientes idosos e naqueles com comor-
bidades significativas. 

Qual é a importância do estudo eletrofisiológico 
na estratificação de risco de pacientes assintomá-
ticos com Síndrome de Brugada (SBr)?

Estudos longitudinais de longo prazo mostraram que 
o implante de CDI é altamente efetivo na prevenção de 
MS nos pacientes com SBr que já apresentaram parada 
cardíaca, ou com padrão eletrocardiográfico tipo 1 e 
síncope. 3,4 Entretanto, o benefício do implante de CDI 
em pacientes assintomáticos permanece incerto.5,6 

Nessa revisão sistemática elaborada por Kusumoto 
et al.2 foram selecionados seis estudos envolvendo 
pacientes com SBr, a partir de 236 títulos identificados 
nas bases de dados tradicionais da literatura médica. 
Para minimizar a sobreposição de pacientes, a análise 
primária utilizou pacientes de cinco dos seis estudos 
selecionados (pois dois estudos pertenciam à mesma 
instituição, realizados em períodos diferentes). Dos 
1.138 pacientes incluídos, arritmias ventriculares (AVs) 
sustentadas foram induzidas em 390 (34,3%) pacientes, 

com ocorrência de eventos arrítmicos maiores (AVs sus-
tentadas, MS cardíaca ou terapia apropriada com CDI) 
em 13 (3,3%); em comparação com 12 eventos (1,6%) 
nos 748 pacientes sem indução de AVs, resultando em 
uma razão de chance (OR) de 2,3 (95% CI: 0,63-8,66; p 
= 0,2).Em uma segunda análise foram incluídos todos 
os seis estudos, com possível duplicação dados. Dos 
1.401 pacientes, 481 (34,3%) tiveram AVs induzidas 
no estudo eletrofisiológico. Nesta coorte, ocorreram 
24 eventos arrítmicos (5,0%) nos pacientes com AVs 
induzidas e 14 eventos (1,5%) entre os pacientes com 
AVs não induzidas, resultando em um OR de 3,3 (95% CI: 
1,03–10,4; p = 0,04).

A análise dos cinco estudos independentes mostra 
que não houve diferença significativa nos desfechos das 
AVs e choques apropriados do CDI entre os pacientes 
assintomáticos com SBr com ou sem AVs induzidas no 
estudo eletrofisiológico. A inclusão do estudo adicional 
(10), promoveu aumento significativo da OR para 
ocorrência de arritmia nessa população (p=0,044). En-
tretanto, a análise comparativa dos dados (diagramas 
de Forest e do Funil), sugere sobreposição de pacientes 
entre os dois estudos da mesma instituição. 

 Em resumo, os resultados obtidos nessa metanálise 
sugerem que a indução da AVs em pacientes assinto-
máticos com SBr não prediz ocorrência de eventos 
arrítmicos maiores. Entretanto, esses achados são duvi-
dosos, pelo pequeno número de eventos observados nos 
estudos. Isso impede subanálises, incluindo pacientes 
com e sem padrões espontâneos do tipo I e aqueles com 
história familiar de eventos arrítmicos. O protocolo 
exato para o estudo eletrofisiológico também não pôde 
ser avaliado.

Frente a dubiedade das evidências e persistência dos 
debates em relação ao papel do EEF na estratificação de 



Scanavacca
Comentário Editorial

39

risco de indivíduos assintomáticos com padrão eletro-
cardiográfico de Brugada tipo 1, a diretriz da AHA/ACC/
HRS 2017 manteve a recomendação 2B com nível de evi-
dência B para a indicação do EEF na SBr, sugerindo que 
a estimulação ventricular quando realizada, deva ser 
feita com estimulação ventricular menos agressiva.1

Parte 2: Qual é o impacto do implante do CDI na 
prevenção primária de morte súbita em pacientes 
idosos ou com comorbidades importantes? Apesar de 
vários estudos clínicos randomizados (ECRs) já terem 
demonstrado que o implante profilático de CDI promove 
redução da mortalidade nos pacientes com insufici-
ência cardíaca (IC) e fração de ejeção do VE reduzida, 
independentemente do tipo de cardiopatia estrutural, 
o benefício do implante de CDI não foi adequadamente 
investigado em pacientes idosos.7-11 Pacientes com mais 
de 75 anos de idade representaram apenas 11% dos 
pacientes nos ECRs.12 Em contraste, estudo de mundo 
real, mostrou número crescente de implantes de CDI em 
pacientes com mais de 70 anos e que frequentemente 
apresentam comorbidades, como doença renal, doença 
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e fragilidade 
física.13 Também nesses pacientes, não está claro se 
a terapia com CDI tem algum benefício na redução da 
mortalidade. Assim, esses dois grupos de pacientes, os 
mais idosos e aqueles com comorbidades significativas, 
como disfunção renal, DPOC e diabetes mellitus, foram 
alvo desta revisão sistemática.2 Para a metanálise, foram 
selecionados dez estudos que incluíram e analisaram 
pacientes idosos (>75 anos) submetidos a implante de 

CDI para prevenção primária. Os resultados da análise 
mostraram que o implante de CDI foi associado à me-
lhor sobrevida (razão de risco global: 0,75; intervalo de 
confiança de 95%: 0,67-0,83; p <0,001). Interessante, 
o benefício se manteve independente da presença ou 
não de comorbidades. Em relação aos pacientes com 
comorbidades, a metanálise também avaliou 10 estudos 
que incluíram pacientes com essas características. 
Adicionalmente, foi realizada uma análise que envolveu 
especificamente os 5 estudos que exploraram o papel 
da disfunção renal. Em ambos os casos a metanálise 
demonstrou redução da mortalidade por todas as 
causas nos pacientes com implante de CDI. Entretanto, 
a maioria dos pacientes incluídos foram retirados de 
estudos observacionais e houve sobreposição signifi-
cativa nas populações de pacientes mesmo nos estudos 
clínicos randomizados, reduzindo a força dos resultados 
obtidos pela metanálise. Além disso, o uso e aderência 
de medicamentos usados no tratamento convencional 
e que são conhecidos por melhorar a função cardíaca 
e fração de ejeção, não foram analisados. A qualidade 
de vida e complicações relacionadas ao implante do 
dispositivo, que desempenham um papel importante 
na tomada de decisão compartilhada com familiares e 
pacientes também não foram estudados. 

Frente a esses dados, a diretriz da AHA/ACC/ HRS 
2017 indica o implante de CDI como recomendação 
IIa – nível de evidência B, para prevenção primária nos 
pacientes idosos e/ou com comorbidades, que reúnam 
indicações para prevenção primária com CDI e que apre-
sentem uma expectativa de vida maior que um ano.1
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Resumo

O diabetes melito tipo 2 (DM2) é um dos principais fatores de risco para doença cardiovascular (DCV), a causa mais comum 
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O diabetes melito tipo 2 (DM2) é um dos principais 
fatores de risco da doença cardiovascular (DCV), 
a causa mais comum de óbito em DM2 (1). O ma-

nejo tradicional dos fatores de risco de DCV em pacientes 
com DM2 que tenham ou estejam sob risco elevado de 
DCV inclui uma intervenção multifatorial de estilo de 
vida associada a intervenções intensivas para controle 
de pressão arterial, lipídios, terapia antiplaquetária e 
terapia glicêmica, conforme revisado anteriormente 
(2). O foco no controle tradicional de fatores de risco 
levou a reduções expressivas na carga de DCV em 

adultos com DM2 (3, 4). Apesar de um melhor controle 
dos fatores de risco, adultos com DM2 seguem sob risco 
excessivo de DCV. Historicamente, muitos médicos 
dicotomizaram o manejo dos pacientes com diabetes 
em duas categorias: 1) melhorar o controle glicêmico 
para reduzir as complicações microvasculares; e 2) 
controlar os fatores de risco de DCV estabelecida, como 
tabagismo, hiperlipidemia e hipertensão, para reduzir 
o risco de doença macrovascular, o maior fator de mor-
bimortalidade em pacientes com DM2. Nesse contexto, 
agentes antidiabéticos foram utilizados principalmente 
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para redução da glicose, com necessidade de titulação e 
monitoramento da terapia, embora o controle glicêmico 
não tenha sido associado à redução do risco cardiovas-
cular. Cardiologistas e outros profissionais que prestam 
cuidados ao paciente diabético direcionaram o manejo 
do diabetes para especialistas em endocrinologia ou 
no tratamento do diabetes. Nos últimos anos, ensaios 
clínicos concebidos para avaliar a segurança de novos 
agentes antidiabéticos demonstraram superioridade 
na redução do risco de DCV em adultos com DM2 com 
histórico ou sob alto risco de recorrência de eventos 
cardiovasculares. Esses achados têm implicações para 
cardiologistas e profissionais de saúde que costumam 
atender adultos com DM2 e risco elevado de DCV.

Neste artigo, iremos revisar e integrar esses dados 
recentes aos itinerários de manejo atualizados para 
adultos com DM2 que estão sob alto risco de DCV. O foco 
será revisar evidências recentes de ensaios clínicos 
sobre agentes das duas principais novas classes com 
eficácia demonstrada para redução do risco de DCV: 
os inibidores do cotransportador de sódio e glicose 2 
(iSGLT2) e os agonistas do receptor do peptídeo seme-
lhante ao glucagon 1 (AR GLP-1). Revisões recentes in-
cluíram a maioria (5-7), mas não todos (8, 9) os recentes 
estudos de desfechos cardiovasculares com relevância 
para o cuidado de adultos com DM2 e elevado risco de 
DCV. Acrescentaremos às revisões recentes uma inves-
tigação sobre o uso de iSGLT2 e AR GLP-1 para proteção 
cardiorrenal no paciente diabético de alto risco, além 
de enfocar o uso desses agentes na presença de risco 
de insuficiência cardíaca (IC) concomitante. Também 
verificaremos o papel do tratamento antidiabético e 
cardiovascular de base nesses ensaios recentes. Por 
fim, examinaremos novas evidências relacionadas 
ao uso desses agentes na prevenção tanto primária 
quanto secundária de DCV. Uma discussão sobre outros 
agentes, como inibidores de dipeptidil peptidase 4, com 
perfis menos estabelecidos de redução do risco de DCV, 
está fora do escopo desta revisão, e indicamos ao leitor 
interessado revisões anteriores sobre outras classes de 
medicamentos antidiabéticos para redução do risco de 
DCV no adulto de alto risco com DM2 (10, 11).

O deseNvOLvIMeNTO de esTudOs 

de seGuRANçA e desFeChOs 

CARdIOvAsCuLARes pARA O pACIeNTe 

dIAbéTICO de ALTO RIsCO

A justificativa para o desenvolvimento de estudos de 
desfechos cardiovasculares foi revisada de forma deta-
lhada anteriormente (11, 12). De forma resumida, em 
parte pelos sinais de segurança cardiovascular adversa 
com medicamentos redutores de glicose testados ante-
riormente (13), a Food and Drug Administration (FDA), 

dos EUA, e a European Medicines Agency exi-
giram então novas terapias redutoras de glicose 
para demonstrar a segurança cardiovascular 
em ensaios clínicos randomizados, controlados, 
prospectivos, com avaliação de desfechos (12). 
Concebidos para detectar sinais de risco, alguns 
desses ensaios de desfechos cardiovasculares 
demonstraram não somente a segurança car-
diovascular, mas também reduções robustas 
em eventos cardiovasculares e mortalidade por 
todas as causas (5-8). Conforme recomendado 
(12), esses estudos de desfechos cardiovascu-
lares tiveram como foco principal os pacientes 
diabéticos de alto risco, como aqueles com 
doença vascular preexistente, disfunção renal, 
idade avançada ou múltiplos fatores de risco 
para DCV. Esses pacientes costumam ser enca-
minhados para clínicas de cardiologia, e uma 
revisão aprofundada dos resultados de grandes ensaios 
de desfechos cardiovasculares realizados recentemente 
irá auxiliar o cardiologista e outros profissionais de 
saúde no cuidado do paciente de alto risco com DM2. Ini-
ciaremos com uma revisão do mecanismo e dos desfechos 
e segurança de grandes ensaios clínicos sobre os iSGLT2, 
seguida de uma discussão sobre os AR GLP-1. Depois, 
discutiremos questões pertinentes às duas classes de 
agentes avaliadas em ensaios recentes sobre desfechos 
cardiovasculares, incluindo assuntos relacionados ao 
tratamento médico cardiovascular concomitante e ao 
uso de insulina nesses estudos, e a aplicação desses novos 
agentes na prevenção primária de DCV em adultos com 
DM2. Um resumo dos principais resultados dos ensaios 
clínicos é apresentado na Tabela 1.

Os INIbIdORes de sGLT2

Os iSGLT2 demonstraram impressionantes reduções 
no risco cardiovascular em 2 grandes estudos de desfe-
chos cardiovasculares, o EMPA-REG OUTCOME (Ensaio 
sobre Eventos e Desfechos Cardiovasculares com 
Empagliflozina em Pacientes com Diabetes Melito Tipo 
2) e o Programa CANVAS (Estudo de Avaliação Cardio-
vascular com Canagliflozina) (5, 8), com outros ensaios 
sobre essa classe medicamentosa em andamento (14). 
Os potenciais mecanismos de efeito foram descritos de 
forma detalhada (15) e serão resumidos a seguir e na 
Ilustração Central.

pOTeNCIAIs MeCANIsMOs de beNeFíCIO dOs INI-

bIdORes de sGLT2. efeitos metabólicos. Os iSGLT2 
atuam inibindo o receptor de SGLT2 de alta capacidade 
e baixa afinidade no túbulo proximal do rim, que é 
responsável por reabsorver aproximadamente 90% 
da glicose filtrada (16). Paradoxalmente, em estados 

ABREVIATURAS  

E ACRÔNIMOS

AR GLP-1 = agonistas do receptor 
do peptídeo semelhante ao 
glucagon 1 (glucagon-like 
peptide-1 receptor agonists)

AVC = acidente vascular cerebral

DCV = doença cardiovascular

DM2 = diabetes melito tipo 2

IM = infarto do miocárdio

iSGLT2 = inibidores do 
cotransportador de sódio 
e glicose 2 (sodium-glucose 
cotransporter-2 inhibitors)

HbA1c = hemoglobina glicada

HR = razão de riscos (hazard 
ratio)

LDL = lipoproteína de baixa 
densidade (low-density 
lipoprotein)
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hiperglicêmicos como o diabetes, a atividade dos SGLT2 
aumenta e leva a uma maior reabsorção tanto de glicose 
quanto de sódio (17). É importante destacar, por segu-
rança, que os efeitos de redução da glicose dos SGLT2-i 
diminuem quando os níveis de glicose no plasma estão 
mais baixos, justificando assim o risco reduzido de hipo-
glicemia observado nessa classe de agentes antidiabé-
ticos (15). Conforme visto no EMPA-REG OUTCOME e no 
Programa CANVAS, o tratamento com iSGLT2 melhora 
os desfechos cardio e microvasculares em pacientes 
com DM2 (5, 8). Nota-se que a diferença na redução da 
magnitude na hemoglobina glicada (HbA1c) entre os 
braços do tratamento ativo e do placebo nesses estudos 
foi modesta (0,3% e 0,6% no EMPA-REG OUTCOME e no 
CANVAS, respectivamente) e dificilmente justificaria a 
redução de eventos cardiovasculares com iSGLT2 (5, 8). 
Embora ainda em caráter especulativo, é provável que 
os efeitos não glicêmicos dos iSGLT2 tenham motivado 
a perda de peso observada, a redução da pressão arte-
rial e a preservação da função renal. Melhorias nesses 
fatores de risco patogênicos podem reduzir eventos 
cardiovasculares, insuficiência cardíaca e progressão 
da nefropatia (15). É interessante observar que tanto a 
empagliflozina quanto a canagliflozina demonstraram 
pequenos aumentos [aumentos de ≈3 a 4 mg/dL no 
colesterol de lipoproteína de baixa densidade (LDL)] 
ao longo do estudo (5, 8, 18). Alguns iSGLT2, como a ca-
nagliflozina, também se mostraram capazes de reduzir 
o tecido adiposo epicárdico, o que pode estar ligado a 
aterogênese coronária e prejuízo da função miocárdica, 
possivelmente fornecendo um mecanismo adicional de 
benefício cardiovascular para os iSGLT2 (19); está em 
andamento um ensaio clínico sobre dapagliflozina e 
tecido adiposo epicárdico (NCT02235298).

A glicosúria induzida por iSGTL2 pode promover 
excreção de ácido úrico, e modelos animais sugerem 
um possível efeito inibitório da glicosúria na reab-

sorção de ácido úrico mediada pelo transportador da 
isoforma 2 de GLUT9 (20). Altos níveis de ácido úrico 
foram associados a um aumento das doenças cardio-
vasculares e renais (21). A glicosúria também leva a 
perda calórica contínua, estado catabólico persistente 
e aumento da cetogênese (15). A resultante cetonemia 
leve causada pelos iSGLT2 pode ser um substrato ener-
gético eficiente para o coração e pode atenuar alguns 
dos efeitos metabólicos associados à insuficiência 
cardíaca incipiente (18).
efeitos hemodinâmicos. A redução bastante pre-
coce da mortalidade cardiovascular observada no 
estudo EMPA-REG OUTCOME e a redução precoce da 
insuficiência cardíaca no CANVAS, assim como a hete-
rogeneidade das razões de riscos (HRs) para os compo-
nentes ateroscleróticos dos eventos cardiovasculares 
adversos maiores de 3 pontos (ECAM-3), sugerem que 
o mecanismo cardioprotetor precoce de benefício dos 
SGLT2-i pode estar relacionado a um melhor estado 
hemodinâmico (5, 8, 22). Esse raciocínio é sustentado 
por uma recente análise de mediação post hoc do 
EMPA-REG OUTCOME, que demonstrou que o volume 
plasmático, medido por marcadores hemodinâmicos 
(por exemplo, hematócrito), parece ter um efeito 
maior na redução da mortalidade cardiovascular que 
as medidas de glicemia (23).

Os iSGLT2 também podem gerar benefício he-
modinâmico por meio de uma redução na pressão 
arterial, mas isso dificilmente explicaria a rápida 
redução na mortalidade cardiovascular observada nos 
estudos de desfechos cardiovasculares dos iSGLT2. 
Uma metanálise de 27 ensaios clínicos sobre iSGLT2 
demonstrou uma redução na pressão arterial sistólica 
de aproximadamente 4 mmHg em pacientes com DM2, 
provavelmente motivada por efeitos natriuréticos 
dos diuréticos osmóticos (24). Estudos com animais 
sugeriram que os iSGLT2 têm potencial para restaurar 

TAbeLA 1  Resumo dos ensaios clínicos sobre desfechos cardiovasculares dos AR GLP-1 e iSGLT2

EMPA-REG CANVAS LEADER SUSTAIN-6

Agente Empagliflozina Canaglifozina Liraglutida Semaglutida

n 7.020 10.142 9.340 3.297

Seguimento mediano, anos 3,1 2,4 3,8 2,1

HbA1c basal média, % 8,1 8,2 8,7 8,7

Desfecho primário Morte cardiovascular Morte cardiovascular Morte cardiovascular Morte cardiovascular

IM não fatal IM não fatal IM não fatal IM não fatal

AVC não fatal AVC não fatal AVC não fatal AVC não fatal

HR (IC 95%) 0,86 (0,74–0,99), p = 0,04 0,86 (0,75-0,97), p = 0,02 0,87 (0,78–0,97), p = 0,01 0,74 (0,58-0,95), p = 0,02

Eventos adversos Infecções genitais (masculinas e 
femininas)

Amputações, fraturas, infecções 
genitais masculinas, infecções 
micóticas femininas, depleção 
de volume

Colecistite aguda, reações locais 
a injeções e eventos adversos 
que levem à interrupção do 
medicamento (náusea, vômito, 
diarreia, dor/desconforto 
abdominal, anorexia)

Retinopatia, distúrbios 
gastrointestinais, qualquer evento 
adverso que leve à interrupção 
do medicamento (náusea, 
vômito, diarreia em uma resposta 
dependente da dose)

Desfecho em negrito foi estatisticamente significativo (p < 0,05).
AR GLP-1 = agonistas do receptor do peptídeo semelhante ao glucagon 1; HbA1c = hemoglobina glicada; HR = razão de riscos; iSGTL2 = inibidores do cotransportador de 
sódio e glicose 2.
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o descenso noturno e apresentam um efeito aditivo 
quando combinados ao uso de um inibidor do sistema 
renina-angiotensina-aldosterona, possivelmente 
devido aos efeitos desse sistema no estado de volume 
contraído (15, 25). Os efeitos natriuréticos e diuréticos 
dos iSGLT2 também podem melhorar a rigidez arterial 
(15), um preditor subclínico independente de risco e 
mortalidade cardiovascular (26), embora o mecanismo 
exato permaneça incerto. Além disso, uma redução na 
pressão arterial pode atenuar o risco de insuficiência 
cardíaca ao reduzir a pós-carga cardíaca e melhorar o 
fluxo coronário e a contratilidade cardíaca. Uma redução 
no volume plasmático por meio de natriurese e diurese 

osmótica também pode reduzir a pré-carga cardíaca e 
o estiramento miocárdico, protegendo assim contra a 
progressão da insuficiência cardíaca e a arritmogênese, 
respectivamente (27).

Os efeitos dos iSGLT2 na hemodinâmica renal e na 
função glomerular podem ser um mecanismo primário 
através do qual se origina o benefício cardiovascular 
dessa classe de agentes. Os benefícios cardiorrenais dos 
iSGLT2 incluem redução da pressão intraglomerular e 
da hiperfiltração diabética (28), um processo caracteri-
zado por diminuição da distribuição distal de sódio e má 
adaptação do feedback tubuloglomerular, resultando em 
vasodilatação e hiperfiltração das arteríolas aferentes 

ILusTRAçãO CeNTRAL  Potenciais itinerários do benefício cardiovascular resultante do uso de inibidores do SGLT2 e agonistas do receptor de GLP-1 para pacientes com DM2

Potenciais mecanismos de ação dos inibidores do cotransportador de sódio e glicose 2 (SGLT2) e dos agonistas do receptor do peptídeo semelhante ao glucagon 1 (R GLP-1) para mediar o controle 
glicêmico e o benefício cardiovascular. O benefício cardiovascular dos inibidores de SGLT2 pode ocorrer através de glicosúria e de efeitos hemodinâmicos favoráveis. Em contrapartida, o benefício 
dos agonistas do R GLP-1 pode ocorrer via secreção pancreática pós-prandial de insulina e efeitos antiaterogênicos favoráveis.
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(29). Os iSGLT2 combatem esse processo e reduzem a 
pressão intraglomerular, gerando efeitos de proteção 
cardiorrenal em pacientes com diabetes. Uma redução 
da pressão intraglomerular também pode suprimir a 
inflamação renal e a fibrose, protegendo ainda mais 
contra nefropatia e albuminúria (15). Evidências atuais 
de ensaios clínicos sobre desfechos cardiovasculares 
com SGLT2-i sustentam essa possibilidade (Figura 1). O 
CREDENCE (Avaliação dos Efeitos da Canagliflozina nos 
Desfechos Renais e Cardiovasculares em Participantes 
com Nefropatia Diabética) (NCT02065791), estudo em 
andamento para avaliar desfechos renais primários, 
poderá definir melhor os efeitos de proteção cardior-
renal da canagliflozina em cerca de 4.200 adultos com 
DM2 e nefropatia diabética (definida como doença renal 
crônica de estádio 2 ou 3 com macroalbuminúria) sob 
um inibidor da enzima conversora de angiotensina ou 
um bloqueador dos receptores de angiotensina em dose 
máxima tolerada (30). O desfecho primário desse im-
portante ensaio clínico inclui um composto de doença 
renal em estádio final, duplicação da creatinina sérica e 
morte renal ou cardiovascular.

evIdÊNCIAs de eNsAIOs CLíNICOs que susTeNTAM 

O usO de IsGLT2 pARA ReduçãO de dCv. Grandes 
ensaios de desfechos cardiovasculares foram concluídos 
para 2 agentes nessa classe: empagliflozina (EMPA-REG 
OUTCOME) e canagliflozina (Programa CANVAS) (5, 
8), com resultados de estudos sobre outros agentes 

esperados para 2019 (15, 30, 31). Tanto no EMPA-REG 
OUTCOME quanto no Programa CANVAS, os iSGLT2 
levaram a reduções nos ECAM-3 [morte cardiovascular, 
infarto do miocárdio (IM) não fatal ou acidente vascular 
cerebral (AVC) não fatal] (Figura 2). Uma redução de 
hospitalizações por insuficiência cardíaca (Figura 2) e 
desfechos renais (Figura 1) também foi demonstrada, 
mas não houve teste formal no Programa CANVAS 
devido ao plano de teste hierárquico (8). Uma diferença 
entre o EMPA-REG OUTCOME e o Programa CANVAS é a 
redução significativa da mortalidade cardiovascular e 
da mortalidade por todas as causas com empagliflozina, 
que não foram observadas no Programa CANVAS (5, 8).

O principal motivo para a variação nos desfechos 
desses dois estudos pode estar relacionado a diferenças 
nas populações incluídas e na duração do seguimento 
diferencial. Os participantes do EMPA-REG OUTCOME 
foram seguidos por uma mediana de 3,1 anos e todos de-
veriam ter histórico de doença cardiovascular (doença 
arterial coronariana, AVC ou doença arterial periférica). 
Os participantes do Programa CANVAS foram seguidos 
por um tempo menor (mediana de 2,4 anos) e poderiam 
apresentar fatores isolados de risco cardiovascular 
(34% dos participantes) ou DCV estabelecida (66%). 
Refletindo a população de maior risco incluída no 
EMPA-REG OUTCOME (prevenção secundária), o des-
fecho composto dos ECAM-3 e a mortalidade por todas 
as causas foram substancialmente maiores no grupo 
placebo do EMPA-REG OUTCOME em comparação com 
o Programa CANVAS (43,9 por 1.000 pacientes-ano vs. 
31,5 por 1.000 pacientes-ano, respectivamente) (5, 8, 
14). O Programa CANVAS é uma combinação de 2 es-
tudos separados; embora eles tivessem critérios iniciais 
idênticos (8), a duração do seguimento diferiu substan-
cialmente: a duração média do seguimento no CANVAS 
foi de 5,7 anos, enquanto no estudo CANVAS-R foi de 
2,1 anos (8). Conforme observado anteriormente (14), 
a combinação de ≈ um terço de pacientes de prevenção 
primária no Programa CANVAS e tratamento de menor 
duração em cerca de metade da população (CANVAS-R) 
pode explicar em parte um menor efeito da canagliflo-
zina em comparação com a empagliflozina.
proteção cardiorrenal e isGLT2. O diabetes tipo 2 é 
um dos principais fatores de risco para doença macro 
e microvascular (32). A doença renal se desenvolve em 
aproximadamente 35% dos pacientes com DM2 e está 
associada ao aumento da mortalidade (33). Tanto o 
EMPA-REG OUTCOME quanto o Programa CANVAS de-
monstraram efeitos de proteção cardiorrenal dos iSGLT2 
com empagliflozina ou canagliflozina, respectivamente 
(Figura 1). Os benefícios renais da empagliflozina 
foram relatados como parte de uma análise secundária 
pré-especificada do EMPA-REG OUTCOME (34). Os par-
ticipantes do EMPA-REG OUTCOME apresentaram uma 

FIGuRA 1  Resumo dos benefícios renais em grandes ensaios clínicos recentes sobre iSGTL2 e 
AR GLP-1

A terapia reduziu favoravelmente todos os desfechos renais nos estudos EMPA-REG (Ensaio sobre 
Eventos e Desfechos Cardiovasculares com Empagliflozina em Pacientes com Diabetes Melito Tipo 2), 
Programa CANVAS (Estudo de Avaliação Cardiovascular com Canagliflozina), LEADER (Efeito e Ação da 
Liraglutida no Diabetes: Avaliação de Resultados para Desfechos Cardiovasculares) e SUSTAIN-6 (Ensaio 
para Avaliação de Desfechos Cardiovasculares e Outros Desfechos de Longo Prazo com Semaglutida em 
Sujeitos com Diabetes Tipo 2). Todos os ensaios utilizaram uma combinação semelhante para desfechos 
renais adversos, incluindo progressão da albuminúria. IC = intervalo de confiança; iSGLT2 = inibidor do 
cotransportador de sódio e glicose 2.
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taxa de filtração glomerular estimada de ≥30 mL/min 
por 1,73 m2 de área de superfície corporal (5). Os des-
fechos renais pré-especificados incluíram nefropatia 
incidente ou agravada (progressão para macroalbumi-
núria, duplicação do nível de creatinina sérica, início 
de terapia de substituição renal ou morte por doença 
renal) e albuminúria incidente (34). De forma geral, 
houve uma redução de quase 40% [HR: 0,61; intervalo 
de confiança de 95% (IC 95%): 0,53 a 0,70] no desfecho 
renal primário (redução do risco absoluto de 6,1%) para 
os participantes que receberam empagliflozina em com-
paração com o placebo (Figura 1) (34). Embora o plano 
de análise do Programa CANVAS tenha impossibilitado 
avaliações formais de significância estatística, as esti-
mativas pontuais para redução de eventos renais com 
empagliflozina e canagliflozina sugerem um benefício 
consistente para redução de eventos renais com iSGTL2 
(5, 8). Uma análise post hoc do Programa CANVAS 
para avaliar participantes com uma taxa de filtração 
glomerular estimada (TFGe) de até 30 mL/min/1,73 m2 
encontrou uma redução semelhante referente a eventos 
cardiovasculares e progressão da doença renal entre 
aqueles com função renal comprometida na linha de 
base, apesar de uma atenuação progressiva da dimi-
nuição de HbA1C com iSGLT2 na TFGe mais baixa (35).
Benefícios na insuficiência cardíaca e iSGLT2. Da 
mesma forma que a relação entre diabetes e disfunção 
renal, a insuficiência cardíaca (IC) também é altamente 
prevalente em pacientes com DM2 (36). Pacientes que 
apresentam DM2 e IC concomitante têm um prognóstico 
extremamente desfavorável, com uma sobrevida mediana 
de aproximadamente 4 anos (37). Conforme mostra a Fi-
gura 2, a magnitude da redução do desfecho composto de 
insuficiência cardíaca é semelhante para empagliflozina e 
canagliflozina (22, 38). Sugere-se que o rápido benefício 
observado com os iSGLT2 provavelmente não se deva a 
reduções nos eventos aterotrombóticos por meio de um 
melhor controle de fatores clássicos de risco cardiovas-
cular, mas sim relacionado aos efeitos hemodinâmicos e 
diuréticos dos iSGLT2 dada a rapidez do benefício (38-40). 
As limitações desses estudos incluem a ausência de coleta 
sistemática de biomarcadores basais de insuficiência 
cardíaca ou de dados ecocardiográficos (22, 38). Também 
é importante notar que o EMPA-REG OUTCOME e o 
Programa CANVAS não foram concebidos como ensaios 
clínicos sobre insuficiência cardíaca e apresentaram 
poucos pacientes com insuficiência cardíaca relatada pelo 
investigador na linha de base. Além disso, são desconhe-
cidas a segurança e a eficácia dos iSGLT2 em pacientes com 
sintomas clínicos de insuficiência cardíaca. No entanto, em 
função das características basais dos pacientes incluídos 
nesses estudos (mais velhos, longa duração da DM2, DAC 
concomitante e hipertensão) e do elevado uso de medica-
mentos para tratamento da insuficiência cardíaca, é acei-

tável supor que a carga da disfunção ventricular direita e/
ou IC concomitante seja substancial nessa população (22). 
Análises recentes também sugeriram que a redução da IC 
e da mortalidade pode ser um efeito de classe aplicável a 
uma ampla população de pacientes com DM2 na prática 
de mundo real (41, 42). Os ensaios clínicos em andamento 
para avaliar insuficiência cardíaca com empagliflozina 
[EMPEROR-HF (Ensaio sobre Desfechos da Empagliflozina 
em Pacientes com Insuficiência Cardíaca Crônica)] e 
dapagliflozina [DAPA-HF (Dapagliflozina-Insuficiência 
Cardíaca)] ajudarão a compreender melhor os iSGLT2 e a 
insuficiência cardíaca em pacientes com e sem diabetes, 
bem como nos pacientes com insuficiência cardíaca e 
fração de ejeção preservada ou reduzida.

eFeITOs COLATeRAIs dO usO de IsGLT2 ReLA-

TAdOs eM esTudOs de desFeChOs CARdIO-

vAsCuLARes. A Figura 3A apresenta um resumo dos 
efeitos colaterais observados nos grandes ensaios 
clínicos sobre desfechos cardiovasculares com iSGLT2 
(5, 8). De forma geral, a empagliflozina e a canagliflo-
zina foram bem toleradas. Aproximadamente 23% e 
29% dos participantes do EMPA-REG OUTCOME e do 
CANVAS interromperam o uso do medicamento do 
estudo, em comparação com 29% e 30% para o placebo, 
respectivamente (5, 8). O percentual de interrupção 

FIGuRA 2  Resumo das reduções de ECAM em ensaios clínicos recentes sobre iSGLT2 

A empagliflozina e a canagliflozina reduziram significativamente os ECAM-3 e a hospitalização por 
insuficiência cardíaca no estudo EMPA-REG e no Programa CANVAS, respectivamente. Foi observada uma 
redução da morte cardiovascular e da mortalidade por todas as causas com o uso da empagliflozina. AVC 
= acidente vascular cerebral; ECAM = eventos cardíacos adversos maiores; IM = infarto do miocárdio; 
outras abreviaturas conforme a Figura 1.
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do medicamento é semelhante ao de outros estudos de 
desfechos cardiovasculares com controle por placebo 
(43). Infecções genitais foram mais frequentes com o 
uso de iSGLT2 que de placebo tanto no EMPA-REG OU-
TCOME quanto no Programa CANVAS. No entanto, essas 
infecções geralmente não resultaram em interrupção 
do medicamento do estudo. Ademais, houve diferenças 
na definição e na distribuição por sexo das infecções 
genitais entre os 2 ensaios, mas essas diferenças 
aparentemente também não influenciaram as taxas de 

interrupção do medicamento (5, 8). É importante notar 
que não houve diferença na ocorrência de infecções 
complicadas do trato urinário entre os participantes 
que receberam iSGLT2 em comparação com placebo 
nesses estudos. O risco de depleção de volume parece 
semelhante tanto com a empagliflozina quanto com 
a canagliflozina, embora a depleção de volume tenha 
sido estatisticamente mais comum somente no Pro-
grama CANVAS (5, 8). O Programa CANVAS identificou 
novas preocupações de segurança para amputações e 
fraturas, que foram coletadas como um evento adverso 
de interesse especial (Figura 3A). O aumento do risco 
de fraturas ou amputações não foi demonstrado com 
a empagliflozina 44, 45, embora as amputações de 
membros inferiores não tenham sido pré-especificadas 
como eventos relevantes no EMPA-REG OUTCOME. 
Embora o aumento das amputações com canagliflozina 
também tenha sido observado no Sistema de Comuni-
cação de Eventos Adversos da FDA (46) e numa coorte 
pareada por propensão do Sistema de Saúde Militar do 
Departamento de Defesa dos EUA (42), ainda não foi 
determinado um mecanismo plausível para os efeitos 
dos iSGLT2 na biologia óssea ou vascular (14).

Os AGONIsTAs dO ReCepTOR de GLp-1

Em comparação aos ensaios clínicos de desfechos 
cardiovasculares com iSGLT2, os resultados dos estudos 
com os AR GLP-1 foram mais heterogêneos (6, 7, 9, 47); 
há ensaios adicionais em andamento usando albiglutida 
[desfechos do HARMONY (Efeito da Albiglutida, quando 
adicionada às Terapias Padrão de Redução de Glicose 
no Sangue, nos principais Eventos Cardiovasculares em 
Sujeitos com Diabetes Melito Tipo 2); NCT02465515] e 
dulaglutida [REWIND (Pesquisa sobre Eventos Cardio-
vasculares com uma Incretina Semanal no Diabetes); 
NCT01394952]. Os potenciais mecanismos de efeito 
foram descritos em detalhes (48, 49) e estão resumidos 
aqui e na Ilustração Central.

Os pOTeNCIAIs MeCANIsMOs de beNeFíCIO pARA 

AGONIsTAs dO ReCepTOR de GLp-1. A ingestão oral 
da glicose resulta em níveis mais altos de insulina sérica 
em comparação a uma carga parenteral de glicose equi-
valente, provavelmente mediada pela via da incretina 
(50). O peptídeo semelhante ao glucagon (GLP)-1, um 
tipo de polipeptídeo incretina, é secretado pelas células 
L intestinais distais em resposta à ingestão oral de 
nutrientes e tem vários efeitos a jusante antes de sua rá-
pida degradação pelo DPP4. (51). O GLP-1 endógeno age 
principalmente para estimular as células beta pancreá-
ticas a liberar insulina e inibir a secreção de glucagon, 
fornecendo, assim, um mecanismo dependente de 
glicose para reduzir a hiperglicemia pós-prandial sem 

FIGuRA 3  Resumo dos efeitos colaterais em grandes ensaios clínicos recentes sobre iSGLT2 e 
AR GLP-1

(A) Efeitos colaterais dos iSGLT2. Infecções genitais aumentaram significativamente com o uso de iSGLT2 
no EMPA-REG OUTCOME e no Programa CANVAS. O risco de amputação aumentou significativamente 
com o uso de canagliflozina. (B) Efeitos colaterais dos AR GLP-1. A liraglutida e a semaglutida se 
associaram significativamente a maiores taxas de interrupção do medicamento devido a sintomas 
gastrointestinais adversos. A colecistite aguda aumentou significativamente com o uso de liraglutida, 
e a complicação da retinopatia aumentou significativamente com o uso de semaglutida. Abreviaturas 
conforme as Figuras 1 e 2.



J A C C  V o l .  7 2 ,  N o .  1 5 ,  2 0 1 8

9  d e  o u t u b r o  d e  2 0 1 8 :  1 8 5 6 - 6 9

Newman et al.
Medicamentos redutores de glicose para DCV no diabetes

47

resultar em hipoglicemia significativa (52). Estudos in 
vivo e em animais demonstraram um aumento mediado 
pelo GLP-1 na ilhota pancreática e na massa de células 
beta, destacando um mecanismo com potencial para 
retardar a progressão do DM2 (53). A via da incretina 
pode ser prejudicada no DM2 secundário à redução da 
secreção e resistência ao GLP-1, fornecendo um alvo 
para a intervenção farmacológica (54).

Os AR GLP-1 sintéticos são resistentes à degradação 
do DPP4 e acentuam os efeitos pleotrópicos associados 
aos polipeptídeos de GLP-1 (55). Até o momento, existem 
seis AR GLP-1 aprovados pela FDA, os quais diferem em 
estrutura e duração de efeito. Entre eles, estão: exena-
tida (formulações de ação curta e longa), liraglutida, 
semaglutida, dulaglutida, lixisenatida e albiglutida. A 
exenatida e a lixisenatida são derivadas do veneno do 
exótico monstro-de-gila, enquanto os outros são modifi-
cações do GLP-1 endógeno (56). As formulações de ação 
prolongada estão associadas a reduções dependentes da 
dose na HbA1c e à redução das diminuições da glicose em 
jejum (vs. pós-prandial). As formulações de ação mais 
curta estão associadas à maior redução pós-prandial 
da glicose, provavelmente mediada mais pela desacele-
ração da motilidade gástrica do que pela liberação de 
insulina, como discutido em detalhes em outros estudos 
(56, 57). Foram realizados grandes ensaios clínicos de 
desfechos cardiovasculares para quatro dos AR GLP-1, 
todos tendo demonstrado não inferioridade em compa-
ração ao placebo na DM2 (6, 7, 9, 47). Contudo, apenas 
a liraglutida [LEADER (Efeito e Ação da Liraglutida 
no Diabetes: Avaliação de Resultados para Desfechos 
Cardiovasculares)] e a semaglutida [SUSTAIN-6 (Ensaio 
para Avaliação de Desfechos Cardiovasculares e Outros 
Desfechos de Longo Prazo com Semaglutida em Sujeitos 
com Diabetes Tipo 2)] mostraram superioridade na re-
dução dos ECAM (6, 7), conforme resumido na Figura 4. 
Comparado ao placebo, o benefício cardiovascular com 
o uso de liraglutida e semaglutida dificilmente será mo-
tivado pela modesta diferença glicêmica entre os grupos 
de tratamento e placebo (0,4% e 0,8% para liraglutida e 
semaglutida, respectivamente, em comparação ao pla-
cebo) (6, 7), mas sim por vários efeitos não glicêmicos 
favoráveis nos fatores de risco cardiovascular, incluindo 
peso, pressão arterial, lipídios e proteção renal.
peso. Em seus ensaios de desfechos cardiovasculares, a 
liraglutida e a semaglutida reduziram o peso em até 2,3 
e 3,6 kg mais do que o placebo, respectivamente (6, 7). 
Trata-se de um peso ligeiramente maior do que a perda 
de peso de ≈1,6 a 2,0 kg observada nos principais ensaios 
clínicos dos iSGLT2 (5, 8). É provável que a perda de 
peso associada ao AR GLP-1 seja multifatorial e se deva 
a mecanismos que levam à redução da ingestão calórica, 
ao contrário da perda calórica por glicosúria associada 
aos iSGLT2 (15). Os receptores de GLP-1 no hipotálamo e 

intestino têm sido associados à promoção da saciedade, 
inibição de apetite e esvaziamento gástrico retardado, 
além de vários efeitos colaterais gastrointestinais ad-
versos (por exemplo, náusea, vômito e diarreia). Juntos, 
esses efeitos resultam em perda de peso consistente com 
o uso dos AR GLP-1. Um ensaio clínico randomizado com 
3.731 pacientes não diabéticos com sobrepeso a obesos 
tratados com uma dose diária alta de liraglutida (3,0 mg) 
apresentou uma perda de peso média de 5,6 kg a mais do 
que o grupo placebo (58). Nesse ensaio clínico, as taxas 
de progressão de normoglicemia para pré-diabetes 
ou de pré-diabetes para DM2 também foram menores 
em pacientes tratados com liraglutida. É importante 

FIGuRA 4  Resumo das reduções nos principais eventos cardíacos adversos em ensaios 
recentes de AR GLP-1

A liraglutida e a semaglutida reduziram significativamente os ECAM-3 no LEADER (Efeito e Ação da 
Liraglutida no Diabetes: Avaliação de Resultados para Desfechos Cardiovasculares) e no SUSTAIN-6 
(Ensaio para Avaliação de Desfechos Cardiovasculares e Outros Desfechos de Longo Prazo com 
Semaglutida em Sujeitos com Diabetes Tipo 2), respectivamente. A liraglutida reduziu significativamente 
a morte cardiovascular, a hospitalização por insuficiência cardíaca e a mortalidade por todas as causas. 
A semaglutida reduziu significativamente o acidente vascular cerebral (AVC) não fatal. AVC = acidente 
vascular cerebral; AR GLP-1 = agonistas do receptor do peptídeo semelhante ao glucagon 1; ELIXA = 
Avaliação da Lixisenatida na Síndrome Coronariana Aguda; EXSCEL = Estudo da Exenatida na Redução de 
Eventos Cardiovasculares; outras abreviaturas conforme a Figura 2.
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ressaltar que não houve hipoglicemia significativa com 
o uso dos AR GLP-1 em estudos que incluíram partici-
pantes diabéticos (6, 7) ou não diabéticos (58).
pressão arterial. Os ensaios clínicos LEADER e SUS-
TAIN-6 demonstraram reduções modestas da pressão 
arterial sistólica de 1,2 e 1,9 mmHg a mais do que no 
placebo, respectivamente. O benefício anti-hipertensivo 
poderia estar relacionado à liberação de peptídeo na-
triurético atrial induzida por GLP-1 por cardiomiócitos, 
resultando em melhora da função endotelial, vasodila-
tação e natriurese (48, 59). Estão surgindo evidências 
em animais que também ligam o agonismo de GLP-1 à 
melhora na eficiência cardíaca na obesidade e após o 
infarto do miocárdio (60).
Lipídios. Os agentes dos AR GLP-1 também podem 
exercer efeitos favoráveis sobre os perfis lipídicos (61), 
possivelmente através da redução da produção de qui-
lomícrons de enterócitos pós-prandiais. O aumento da 
insulina pós-prandial e a redução do glucagon também 
podem reduzir os ácidos graxos não esterificados e 
inibir a lipólise do tecido adiposo (48, 49), melhorando 
ainda mais os perfis lipídicos. Uma grande metanálise 
de 35 ensaios clínicos com AR GLP-1 apresentou re-
duções modestas no colesterol total, colesterol LDL e 
triglicerídeos (61). A dose mais intensa de semaglutida 
no SUSTAIN-6 também reduziu os triglicerídeos séricos 
(≈8 mg/dL) e os ácidos graxos livres (≈0,05 mmol/L) 
em comparação ao placebo (7). Isso contrasta com os 
pequenos aumentos na lipoproteína de alta densidade 
(≈2 a 3 mg/dL) e no LDL (≈3 a 4 mg/dL) observados nos 
ensaios clínicos de desfechos dos iSGT2 em comparação 
ao placebo (5, 8).
Melhorias na função renal. O mecanismo subjacente 
aos benefícios renais no LEADER e no SUSTAIN-6 não 
é bem compreendido. O tratamento com liraglutida 
e semaglutida foi associado a uma redução de 22% 
e 36% na nefropatia (definida como um novo início 
de macroalbuminúria ou uma duplicação do nível 
de creatinina sérica e uma TFGe inferior a 45 mL/
min/1,73 m2 em ambos os ensaios clínicos, assim 
como a necessidade de terapia de substituição renal 
contínua no SUSTAIN-6), respectivamente, motivada 
pela redução da incidência de macroalbuminúria per-
sistente de início recente (6) (Figura 1). Não está claro 
se o benefício renal se deve aos efeitos diretos dos 
AR GLP-1 no rim ou aos efeitos indiretos nos fatores 
de risco para nefrotoxicidade (por exemplo, melhor 
pressão arterial e controle glicêmico). Estudos in vivo, 
em animais e em humanos, também apresentaram 
outros efeitos não glicêmicos dos AR GLP-1, incluindo 
propriedades anti-inf lamatórias, melhora da função 
endotelial vascular, condicionamento isquêmico e 
efeitos antitrombóticos por meio da inibição da agre-
gação plaquetária (48, 62, 63).

evIdÊNCIAs de eNsAIOs CLíNICOs que ApOIAM 

O usO de AR GLp-1 pARA A ReduçãO de dCv. O 
ensaio clínico LEADER randomizou 9.340 pacientes com 
DM2 tanto para o injetável de uma vez ao dia de 1,8 mg 
(ou dose máxima tolerada) de liraglutida quanto para o 
placebo em um seguimento médio de 3,8 anos. O des-
fecho primário, ECAM-3, incluindo infarto do miocárdio 
não fatal, AVC não fatal e morte cardiovascular, foi 
significativamente reduzido em pacientes tratados com 
liraglutida (HR: 0,87; IC 95%: 0,78 a 0,97), motivado por 
uma redução significativa de 22% na morte cardiovas-
cular (HR: 0,78; IC 95%: 0,66 a 0,93) e reduções não sig-
nificativas de infarto do miocárdio não fatal (HR: 0,88; 
IC 95%: 0,75 a 1,03) e AVC não fatal (HR: 0,89; IC 95%: 
0,72 a 1,11) (6) (Figura 4). Também houve uma redução 
significativa de 15% na mortalidade por todas as causas 
(HR: 0,85; IC 95%: 0,75 a 0,97), assim como uma redução 
não significativa nas hospitalizações por IC (6). O ensaio 
clínico SUSTAIN-6 randomizou 3.297 pacientes com 
DM2 com duas doses de semaglutida injetável uma vez 
por semana (0,5 ou 1,0 mg) ou placebo por uma mediana 
de 2,1 anos (7). Usando o mesmo composto ECAM-3, a 
semaglutida foi associada a uma redução significativa 
de 26% no desfecho primário (HR: 0,74; IC 95%: 0,58 a 
0,95) (7) (Figura 4). Ao contrário do LEADER, a sema-
glutida não reduziu a morte cardiovascular (HR: 0,98; IC 
95%: 0,65 a 1,48) ou a mortalidade por todas as causas 
(HR: 1,05; IC 95%: 0,74 a 1,50), mas apresentou uma 
redução significativa nos AVCs não fatais (HR: 0,61; IC 
95%: 0,38 a 0,99) e uma tendência não significativa para 
menos infarto do miocárdio não fatal (HR: 0,74; IC 95%: 
0,51 a 1,08) (6, 7) (Figura 4).

Os participantes dos estudos LEADER e SUSTAIN-6 
eram semelhantes na linha de base. Aproximadamente 
80% dos participantes dos dois ensaios tiveram DCV 
estável e uma HbA1c média de 8,7% (6, 7). Entre as 
possíveis explicações para a falta de benefício na 
mortalidade cardiovascular ou por todas as causas no 
SUSTAIN-6, está a menor população do estudo e quase 2 
anos a menos de duração de seguimento que o LEADER 
(6, 7). As análises de subgrupo do LEADER revelaram 
heterogeneidade para o tratamento com liraglutida 
entre pacientes com DCV estabelecida na linha de base 
e aqueles com função renal comprometida (< 60 mL/
min/1,73 m2), embora a distribuição do benefício com 
liraglutida não fosse consistente entre os participantes 
do LEADER com função renal comprometida (6, 7).

Nota-se que um terceiro agente dos AR GLP-1, a 
lixisenatida, não apresentou superioridade na redução 
de desfechos cardiovasculares no ensaio clínico ELIXA 
(Avaliação de Lixisenatida em Síndrome Coronariana 
Aguda) (47). Em comparação aos estudos LEADER 
e SUSTAIN-6, a participação no ELIXA foi restrita a 
pacientes com DM2 com síndrome coronariana aguda 
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recente (< 180 dias antes), randomizando 6.068 parti-
cipantes com lixisenatida injetável uma vez ao dia ou 
placebo para um seguimento médio de 2,1 anos (47). 
O ELIXA também adicionou hospitalização instável de 
angina ao desfecho triplo, mas não encontrou diferença 
no desfecho primário (HR: 0,94; IC 95%: 0,78 a 1,13), 
em qualquer componente individual ou na mortali-
dade por todas as causas (47). Comparado com outros 
agentes dos AR GLP-1, a lixisenatida tem uma meia-vida 
mais curta (≈3 h) e demonstrou menores efeitos no 
controle glicêmico (redução de 0,27% na HbA1c), na 
pressão arterial sistólica e na redução de peso do que 
a liraglutida ou a semaglutida (6, 7, 47). Embora os 
participantes do ELIXA tenham apresentado síndrome 
coronariana aguda recente, eles eram mais jovens, com 
menor pressão arterial sistólica e duração do diabetes, 
e melhor controle glicêmico (HbA1c inicial de 7,7%) 
em comparação a outros ensaios de desfechos dos AR 
GLP-1. A taxa de desfecho primário (incluindo angina 
instável) no ELIXA (6,4 por 100 pacientes-ano) foi 
superior à observada nos estudos LEADER, SUSTAIN-6 
e EXSCEL (Estudo da Exenatida na Redução de Eventos 
Cardiovasculares) (3,9, 4,4 e 4,0 por 100 pacientes-ano, 
respectivamente) (6, 7, 9, 47).

Por fim, um quarto agente dos AR GLP-1, a exenatida, 
no maior ensaio clínico de desfechos cardiovasculares 
dos AR GLP-1 até o momento, não obteve superioridade 
para uma redução nos desfechos cardiovasculares em 
comparação ao placebo (9). O ensaio clínico EXSCEL 
randomizou 14.752 participantes com DM2 e esta-
beleceu DCV para a exenatida injetável uma vez por 
semana ou placebo para um seguimento médio de 3,2 
anos (9) para um desfecho composto de ECAM-3. O 
EXSCEL apresentou uma tendência não significativa do 
benefício com exenatida (HR: 0,91; IC 95%: 0,83 a 1,00; 
p = 0,06 para superioridade) (Figura 4). A mortalidade 
por todas as causas foi reduzida em 14%, ainda que, 
devido a testes hierárquicos, esse resultado não seja 
considerado significativo estatisticamente (9). Há 
vários fatores de planejamento de estudo e seleção de 
pacientes na linha de base que também podem explicar 
a falta de superioridade no EXSCEL. Em comparação ao 
LEADER e ao SUSTAIN-6, o EXSCEL teve uma proporção 
menor de participantes com DCV estabelecida (≈80% 
vs. 73%, respectivamente) e melhor controle glicêmico 
inicial (HbA1c de 8,7% vs. 8,0%) (9). Além disso, a inter-
rupção do medicamento do estudo (43,0%) e do placebo 
(45,2%) pode ter poder limitado no EXSCEL para de-
tectar uma redução significativa no desfecho primário.

Os resultados dos estudos de longa duração do GLP-1 
com albiglutida (Desfecho do HARMONY; NCT02465515) 
e dulaglutida (REWIND; NCT01394952) ajudarão a 
esclarecer se o benefício cardiovascular demonstrado 
pelos agentes dos AR GLP-1 é um efeito de classe (ou 

seja, com agentes mais potentes e com ação mais pro-
longada) ou um efeito específico do medicamento visto 
apenas com liraglutida e semaglutida.

pReOCupAções de seGuRANçA COM Os AGO-

NIsTAs dO ReCepTOR de GLp-1. Os ensaios clínicos 
LEADER e SUSTAIN-6 elucidaram os potenciais efeitos 
deletérios associados ao uso dos AR GLP-1, incluindo 
o risco de retinopatia, colecistite aguda (Figura 3B) e 
aumento da frequência cardíaca.

No SUSTAIN-6, a semaglutida foi associada a um 
aumento significativo do risco de retinopatia (3,0%) 
(7). No LEADER, a retinopatia foi numericamente mais 
comum entre os participantes randomizados para a 
liraglutida (2,3%) em comparação ao placebo (2,0%), 
mas essa diferença não foi significativa (6) (Figura 3B). 
Como reafirmação, uma grande metanálise de 37 en-
saios clínicos com 21.782 participantes com diabetes 
tratados com AR GLP-1 não encontrou um aumento 
significativo nos eventos de retinopatia (64), sugerindo 
que pode haver um efeito de medicamento específico da 
semaglutida ou um erro do tipo I em vez de um efeito de 
classe. O mecanismo patológico por trás das complica-
ções da retinopatia não está claro. Um estudo anterior 
observou que a redução rápida da glicose com insulina 
entre os pacientes com diabetes tipo 1 estava associada 
à piora da retinopatia (65), mas a aplicabilidade desse 
achado não está clara.

O LEADER demonstrou maior incidência da doença 
da vesícula biliar aguda com a liraglutida (3,1%) em 
comparação ao placebo (1,9%), um achado que também 
foi numericamente maior com a semaglutida (3,6%) no 
SUSTAIN-6 (Figura 3B). Uma observação semelhante foi 
feita em um grande estudo de coorte de base popula-
cional em pacientes tratados com exenatida ou liraglu-
tida com ou sem outros agentes redutores de glicose 
(66). É provável que o mecanismo desse efeito colateral 
seja multifacetado, possivelmente relacionado à rápida 
perda de peso, levando à supersaturação do colesterol 
do ácido biliar, ao esvaziamento da vesícula biliar e à 
proliferação de colangiócitos (66). Apesar das preocu-
pações anteriores em relação à pancreatite e ao risco 
de câncer de tireoide medular associado ao uso de AR 
GLP-1 (67), isso não foi fundamentado no LEADER, no 
SUSTAIN-6 nem em uma metanálise recente de todos os 
quatro ensaios clínicos de desfechos cardiovasculares 
combinados (68).

O uso de AR GLP-1 também está associado ao au-
mento da frequência cardíaca, especialmente com as 
formulações de ação prolongada, embora o mecanismo 
ainda não tenha sido elucidado (69). No ensaio clínico 
FIGHT (Impacto Funcional do GLP-1 para Tratamento da 
Insuficiência Cardíaca), um estudo de fase 2 randomi-
zado e cego com 300 pacientes hospitalizados com insu-
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ficiência cardíaca sistólica (aproximadamente 60% dos 
quais tinham DM2 concomitante), houve um aumento 
não significativo de 30% do risco de reinternação por 
insuficiência cardíaca em participantes tratados com 
liraglutida (70). Embora o LEADER tenha apresentado 
numericamente menos hospitalizações por insuficiência 
cardíaca – ainda que não significativamente –, apenas 
18% da população do estudo tinham insuficiência 
cardíaca crônica (classe funcional II ou III da New York 
Heart Association) na linha de base do estudo (6). No 
SUSTAIN-6, quase 24% dos participantes apresentavam 
insuficiência cardíaca crônica (classe funcional II ou III 
da New York Heart Association) no início do estudo, e 
a randomização para a semaglutida foi associada a um 
aumento numericamente maior, mas estatisticamente 
não significativo, do risco de hospitalização por insu-
ficiência cardíaca (7). Assim, apesar dos AR GLP-1 não 
serem contraindicados em pacientes com insuficiência 
cardíaca, alternativas terapêuticas como os iSGLT2 pa-
recem ter maior benefício demonstrável entre pacientes 
diabéticos com histórico de insuficiência cardíaca.

TRATAMeNTO MédICO de bAse e 

CONTROLe de FATORes de RIsCO eM 

eNsAIOs CLíNICOs de desFeChOs 

CARdIOvAsCuLARes

Fatores de risco cardiovascular, como tabagismo, 
hipertensão e dislipidemia, contribuem de modo inde-
pendente para o risco de DCV em pacientes com DM2 (2, 
71). Vários fatores de risco cardiovascular contribuem 
para o desenvolvimento de DM2, e os pacientes com 
essa condição apresentam maior prevalência de fatores 
de risco cardiovascular (72). O tratamento dos fatores 
de risco cardiovascular no DM2 previne e retarda a pro-
gressão da DCV, especialmente quando diversos fatores 
de risco são abordados simultaneamente (2, 73, 74, 75). 
No entanto, quase metade dos adultos estadunidenses 
com DM2 ainda não atingem as metas de redução do 
risco cardiovascular (4). Ao avaliar a eficácia dos novos 
agentes redutores da glicose, é importante levar em 
consideração o tratamento médico de base e o controle 
dos fatores de risco nesses ensaios clínicos.

A Figura On-line 1 apresenta a pressão arterial sistó-
lica (PAS) basal média, o índice de massa corporal e o co-
lesterol LDL dos participantes dos quatro principais en-
saios de desfechos cardiovasculares revisados (5, 6, 7, 8). 
No início do estudo, os participantes apresentaram PAS 
média > 135 mmHg, índice de massa corporal > 30 kg/
m2 e colesterol LDL > 80 mg/dL. Conforme mostrado 
na Figura On-line 2, cerca de 25% a 30% dos pacientes 
desses ensaios não estavam recebendo estatina na linha 
de base, apesar das recomendações das diretrizes para a 
realização do tratamento do DM2 com estatinas de inten-
sidade moderada a alta (71, 76). Análises de subgrupos 
do EMPA-REG, Programa CANVAS, LEADER e SUSTAIN-6 
mostraram que o tratamento ativo reduziu os eventos 
cardiovasculares independentemente do controle dos 
fatores de risco basal. Em geral, o tratamento médico 
de base para a prevenção de DCV nesses estudos foi 
semelhante ou superior ao observado na prática clínica 
atual (4). Análises recentes do uso de iSGLT2 na prática 
clínica sugerem uma magnitude de benefício compa-
rável à observada em ensaios clínicos recentes (41, 42).

O uso da metformina, sulfonilureia e insulina na 
linha de base foi semelhante para os participantes do 
EMPA-REG, Programa CANVAS, LEADER e SUSTAIN-6 
(Figura On-line 2A). Entre os ensaios que relataram 
alterações pós-randomização em terapias de redução 
de glicose (EMPA-REG, LEADER e SUSTAIN-6), o uso 
de insulina aumentou significativamente no grupo 
placebo versus comparador ativo (5, 6, 7, 8) (Figura 
On-line 2B). As sulfonilureias e a insulina podem levar 
ao ganho de peso e potencializar a hipoglicemia, ambos 
associados ao aumento da morbimortalidade por DCV 
(77, 78). Embora os participantes randomizados para 

FIGuRA 5  Um novo algoritmo para redução de risco de DCV no diabetes tipo 2

Algoritmo proposto para reduzir o risco cardiovascular com agentes redutores de glicose em pacientes 
com diabetes tipo 2. Após a adição de metformina e de uma estatina de intensidade moderada a alta, 
os médicos podem considerar a adição de um iSGLT2 ou um AR GLP-1 se a hemoglobina A1c permanecer 
acima da meta de 7,0%. A preferência pela adição de um iSGLT2 ou um AR GLP-1 pode ser individualizada 
com base em um histórico de insuficiência cardíaca, DCVA ou doença renal. Na doença renal, o iSGLT2 
pode ser preferido em detrimento ao AR GLP-1 devido aos benefícios renais mais abrangentes associados 
ao iSGLT2. Há evidências menos robustas para apoiar o uso desses agentes na prevenção primária. DCVA 
= doença cardiovascular aterosclerótica; outras abreviaturas conforme as Figuras 1 e 2.
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iSGLT2 ou AR GLP-1 tenham perdido mais peso do 
que aqueles que receberam placebo, o peso do braço 
placebo não aumentou. Além disso, não houve diferença 
significativa nos episódios de hipoglicemia grave entre 
o tratamento ativo e o placebo nesses quatro ensaios 
(8). Esses achados sugerem que é improvável que a 
confusão pós-randomização devido ao aumento do uso 
de terapias redutoras de glicose com perfis adversos de 
efeitos colaterais explique a magnitude do benefício do 
desfecho observado (79).

ApLICAçãO de NOvAs TeRApIAs NA 

pReveNçãO pRIMáRIA Ou seCuNdáRIA

Seguindo em frente, uma questão-chave será se a 
redução observada em eventos de DCV com iSGLT2 e 
AR GLP-1 em pacientes com DM2 com DCV estabelecida 
pode ser aplicada à prevenção primária de DCV em 
pacientes com DM2 com vários fatores de risco para 
DCV. Por um lado, conforme revisado, uma possível 
explicação para a falta de benefício sobre a mortalidade 
no Programa CANVAS e a falha do ensaio clínico EXSCEL 
em demonstrar superioridade nos desfechos cardiovas-
culares podem ser as maiores populações participantes 
de pacientes com DM2 de baixo risco em comparação 
aos ensaios clínicos com populações com maior risco de 
DCV (8, 9). A heterogeneidade do efeito do tratamento 
também foi observada com a liraglutida, favorecendo 
seu uso em pacientes com DM2 com DCV estabelecida 
(6). Por outro lado, uma análise secundária recente do 
Programa CANVAS não demonstrou heterogeneidade 
do efeito do tratamento com canagliflozina entre os 
grupos de prevenção primária e secundária (80). O 
ensaio clínico contínuo DECLARE-TIMI-58 (Efeito da 
Dapagliflozina em Eventos Cardiovasculares – Trom-
bólise no Infarto do Miocárdio 58) com dapagliflozina 
será o maior estudo clínico com iSGLT2 até o momento, 
com quase 60% da população estudada em uma coorte 
de prevenção primária (31). O DECLARE-TIMI 58 forne-
cerá dados essenciais sobre a expansão do uso desses 
agentes redutores de glicose para uma população maior 
e de menor risco de pacientes com DM2.

Devido ao fato de os efeitos redutores da glicose 
nos iSGTL2 e nos AR GLP-1 parecerem depender, em 
parte, da concentração de glicose, e devido ao fato de 
o risco de hipoglicemia ser muito baixo, o potencial 
de esses agentes poderem ser usados para diminuir o 
risco elevado de DCV entre os pacientes com síndrome 
metabólica ou pré-diabetes é atraente. Na verdade, o AR 
GLP-1 apresentou eficácia para perda de peso e melhora 
nos fatores de risco cardiovascular entre pacientes 
obesos não diabéticos e pré-diabéticos (58). A dose alta 
de liraglutida também foi demonstrada nesse estudo 
para retardar o início da DM2 (58).

uM NOvO pARAdIGMA de TRATAMeNTO e 

dIReções FuTuRAs

Revisamos os notáveis avanços que os recentes 
estudos de desfechos cardiovasculares com iSGLT2 e 
AR GLP-1 representam para pacientes com diabetes 
e profissionais de saúde, incluindo cardiologistas. A 
Figura 5 apresenta um algoritmo de tratamento que 
sintetiza esses estudos recentes e indica possíveis dire-
ções futuras. Existem algumas questões que merecem 
destaque na Figura 5 e direções futuras.

Em primeiro lugar, todos os ensaios clínicos re-
centes de desfechos cardiovasculares revisados foram 
realizados em um contexto de terapia com metformina, 
juntamente com outros agentes redutores de glicose 
(Figura On-line 2A). Até a conclusão desses recentes es-
tudos, a metformina era o único medicamento apresen-
tando evidência de benefício cardiovascular, embora em 
uma quantidade muito modesta de pacientes com uma 
pequena quantidade de eventos e taxas relativamente 
baixas de eventos (81). Conforme observado (11), a me-
tformina não causa ganho de peso nem aumenta o risco 
de hipoglicemia, além de apresentar muitos anos de evi-
dência de segurança e ser barata. Assim, a metformina 
é justificadamente usada como uma terapia de primeira 
linha para pacientes com DM2 com e sem DCV estabe-
lecida. No entanto, os milhares de pacientes inscritos 
nesses estudos recentes de desfechos cardiovasculares 
superam a quantidade incluída no marco do Estudo 
Prospectivo de Diabetes do Reino Unido (81). Ainda não 
está totalmente certo se o tratamento de base da me-
tformina é ou não garantido com o uso concomitante de 
iSGLT2 ou AR GLP-1, e se merece investigações futuras. 
Também vale a pena explorar os benefícios do uso de 
iSGLT2 e AR GLP-1 entre pacientes com diabetes com 
melhor controle glicêmico na linha de base; os partici-
pantes nos ensaios revisados apresentaram uma HbA1c 
basal média superior a 8%. Em segundo lugar, existem 
dados muito limitados sobre o uso de iSGLT2 e AR GLP-1 
em combinação. Dados recentes com a combinação de 
10 mg de dapagliflozina oral diária com exenatida sub-
cutânea de 2 mg uma vez por semana entre pacientes 
com controle glicêmico inadequado em monoterapia 
com metformina demonstraram melhora no controle 
glicêmico, perda de peso e menor PAS (82). No entanto, 
são necessários dados sobre a combinação desses 
agentes para redução de eventos cardiovasculares. Uma 
metanálise de rede recente indica que, em comparação 
com os inibidores de AR GLP-1 e DPP4, o iSGLT2 teve 
maior probabilidade de ter uma classificação melhor 
para mortalidade por todas as causas e mortalidade 
cardiovascular, assim como para insuficiência cardíaca 
e desfechos de IM (83). O AR GLP-1 teve uma melhor 
classificação para a redução de AVC, mas apresentou 
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aumento dos efeitos colaterais que levaram ao fim do 
estudo do medicamento em comparação ao iSGLT2 (83). 
Um ensaio clínico de efetividade comparativa desses 
dois agentes, com ou sem terapia com metformina de 
base, pode ser altamente informativo.

Em terceiro lugar, o uso de iSGLT2 e AR GLP-1 assegura 
uma investigação em nível de ensaio randomizado dedi-
cada a seus efeitos entre pacientes com DM2 com TFGe 
reduzida e insuficiência cardíaca objetivamente deter-
minada na linha de base. Como indicado nesta revisão, 
existem vários ensaios em andamento nessa área, os quais 
esperamos que esclareçam o uso desses novos agentes 
em populações de pacientes criticamente importantes 
com alto risco de morbimortalidade cardiovascular.

Por fim, precisamos examinar o potencial benefício 
desses agentes para pacientes com metabolismo de gli-
cose desordenado, incluindo pré-diabetes ou síndrome 
metabólica. Tem sido demonstrado que os efeitos vascu-
lares do metabolismo de glicose desordenado começam 
significativamente antes de o limiar diagnóstico para 
diabetes ser atingido (84). Os estudos revisados mostram 
reduções gerais nos desfechos cardiovasculares prova-

velmente independentes de seus efeitos no controle gli-
cêmico (5-8). Além disso, os efeitos redutores da glicose 
de iSGLT2 e AR GLP-1 são dependentes da glicose, com 
risco muito baixo, se houver, de hipoglicemia. Portanto, 
o estudo desses agentes em pacientes com pré-diabetes 
ou síndrome metabólica, com DCV estabelecida ou vários 
fatores de risco para DCV, pode ser um uso transformador 
desses medicamentos e um método para redução do risco 
cardiovascular primordial entre pacientes com metabo-
lismo anormal da glicose. A experiência de estatinas para 
a prevenção secundária de DCV, independentemente do 
LDL basal (85), ou para a prevenção primária de DCV 
(86), pode fornecer um paradigma útil para orientar 
futuros estudos desses agentes na crescente população 
de indivíduos com risco elevado de DM2.
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Este artigo de revisão analisa os aspectos atuais 
do tratamento do diabetes melito tipo II (DM2), 
que podem influenciar na evolução e prognóstico 

da doença. Há poucos anos o cardiologista se limitava a 
tratar o diabetes visando o controle dos fatores de risco 
associados, aliando ao controle glicêmico, focando princi-
palmente os efeitos colaterais das medicações, não tendo 
uma medicação que interferisse na evolução da doença, 
evitando as complicações micro e macrovasculares. Os 
esquemas de insulinização e a dificuldade de reduzir a 
glicemia, tornava fundamental a necessidade do endo-
crinologista para o acompanhamento dos pacientes. 

A grande mudança no tratamento do diabetes veio 
com a suspensão comercial da rosiglitazona em 2007, 
devido a complicações cardiovasculares.1 Com este 
fato, a Food and Drug Administration (FDA) em 2018, 
determinou que as novas medicações fossem estudadas 
no aspecto de eficácia e segurança cardiovascular. O 
artigo explora a grande mudança nos últimos 10 anos, 
com fármacos que realmente podem mudar o curso da 
doença, atuando na prevenção das complicações micro 
e macrovasculares. O ponto central são inibidores de 
canais de transporte sódio-glicose do túbulo proximal 
(iSGLT2) e agonistas de receptores de GLP1 (AR-GLP1, 
ou GLP1) (Glucagon-like peptide (GLP)-1), abordando 
os aspectos farmacológicos e clínicos e a sua ação no 
coração e os possíveis mecanismos de redução do risco 
cardiovascular.

Os agonistas de receptores de GLP1 contribuíram 
muito no controle glicêmico, além do risco CV e renal. 
A esta revisão detalha os principais aspectos positivos 
deste grupo de fármacos, cujos estudos demonstraram 
perfis favoráveis na redução do peso, do perfil lipídico, 
na função renal, além da redução de mortalidade CV. 
Entretanto, os estudos demonstraram peculiaridades 

e resultados diferentes. Dois principais estudos su-
portam os dados de redução de risco cardiovascular. O 
estudo Liraglutide Effect and Action in Diabetes: valua-
tion of Cardiovascular Outcome Results (LEADER)2 e o 
Evaluate Cardiovascular and Other Long-term Outcomes 
With Semaglutide in Subjects With Type 2 Diabetes (SUS-
TAIN-6)3, demonstraram redução de risco relativo na 
ordem de 13% e 26%, respectivamente (ver ref). Dois 
outros estudos deste grupo, o Evaluation of Lixisenatide 
in Acute Coronary Syndrome (ELIXA)4 e o Exenatide 
Study of Cardiovascular Event Lowering (EXSCEL)5, não 
tiveram mesmos resultados. Há alguns aspectos a con-
siderar, pois no estudo ELIXA os pacientes eram mais 
jovens, a pressão sistólica era menor e tiveram melhor 
controle glicêmico. O estudo EXSCEL por sua vez, teve 
menor número de pacientes com doença CV. Em nenhum 
destes estudos houve aumento de hospitalização por 
insuficiência cardíaca. Os análogos do GLP-1 exercem 
ações fisiopatogênicas interessantes. A redução da 
pressão arterial sistólica foi modesta, mas aliada a 
melhora da função endotelial, vasodilatação e a natriu-
rese, podem explicar os efeitos positivos encontrados. 
Também a melhora do perfil lipídico, cuja ação pode ser 
explicada pela redução pós-prandial de quilomícrons 
pelos enterócitos. Outra ação é o aumento na redução 
da insulina pós-prandial e a redução do glucagon que 
podem diminuir a ácido graxo não esterificado e inibir 
a lipólise do tecido adiposo. Na função renal, os estudos 
LEADER e o SUSTAIN-6 demonstraram 22% e 36% 
respectivamente, de redução de nefropatia (definida 
como início de macroalbuminúria, elevação dos níveis 
de creatinina sérica (dobro do valor), piora da taxa de 
filtração glomerular (abaixo de 45mL/min/1,73m2) e ne-
cessidade de transplante renal (no estudo SUSTAIN-6). 
Os mecanismos desta proteção não estão elucidados, 
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tendo como hipóteses os fatores de proteção vascular e 
os efeitos indiretos no rim (como a pressão arterial e o 
controle glicêmico).

Outro grupo de grande destaque revisados neste 
artigo, são os iSGLT2 que foram analisados em três 
grandes estudos de desfechos cardiovasculares, sendo 
dois comentados neste artigo até a data da publicação. 
O primeiro publicado em 2015 foi o Cardiovascular 
Outcome Event Trial in Type 2 Diabetes Mellitus Patients 
(EMPA-REG OUTCOME)6 demonstrou redução de 38% 
de mortalidade CV e de 35 % de hospitalização por 
insuficiência cardíaca. O segundo publicado em 2017 
foi o Canagliflozin Cardiovascular Assessment Study 
(CANVAS)7 com desenho e resultados semelhantes. 
Porém neste estudo, o efeito adverso não observado nas 
outras duas medicações mais utilizadas deste grupo, 
foi a amputação, com índices significativamente maior 
no grupo intervenção. O estudo DECLARE foi recente-
mente apresentado e publicado, analisou mais de 17.160 
pacientes, sendo 10.186 sem doença aterosclerótica 
CV. Não houve diferença estatística para o desfecho 
primário de segurança e eficácia. A hospitalização por 
insuficiência cardíaca teve a redução de 27% no grupo 
da dapaglifozina.8

Os autores desta revisão dão destaque aos meca-
nismos fisiopatológicos que explicam os excelentes 
resultados dos estudos, tais como a proteção renal 

a insuficiência cardíaca. Os efeitos hemodinâmicos 
podem ser explicados em parte pela redução média na 
pressão sistólica, sendo que em recente metanálise de 
27 estudos, foi demonstrado a queda de 4 mmHg, prova-
velmente pela diurese osmótica.9

Um aspecto interessante é a incidência de AVC de 
qualquer tipo e etiologia. Em recente estudo, anali-
saram subgrupos do programa CANVAS e observaram a 
redução de 13 % de todos os tipos de acidente vascular 
cerebral. Considerando o tipo hemorrágico houve re-
dução de 67% no grupo da canaglifozina.10 Nos estudos 
EMPA-REG e DECLARE não houve diferença entre os 
grupos para todos os tipos de AVC.

Em conclusão, o artigo revisa as duas classes prin-
cipais de medicação para o tratamento da diabete que 
possui grande impacto na mortalidade cardiovascular, 
abrindo uma nova fase onde o tratamento visa não só 
o controle glicêmico, mas sim a diminuição das com-
plicações microvasculares e macrovasculares que são 
a maior causa de óbito na diabete. Neste cenário, um 
tratamento que reduz significativamente a mortalidade 
foi o objetivo alcançado após o aumento dos estudos 
clínicos de eficácia e segurança, que devido a compli-
cação de uma droga que estava no comercio há mais 
de 10 anos, fez com que a conduta de liberação destas 
medicações fossem rigorosas e mais criteriosas, o que 
culminou em benefício para o paciente. 
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Resumo

Observações sobre a aterosclerose humana e experimental, estudos de biomarcadores e agora um grande ensaio clínico 
fundamentam a operação de vias imunológicas e inflamatórias nessa doença. Os fatores que incitam respostas imunes 
adaptativas e inatas implicadas na aterogênese e na complicação da lesão incluem fatores de risco tradicionais, como 
componentes proteicos e lipídicos da lipoproteína de baixa densidade nativa e modificada, angiotensina II, tabagismo, 
tecido adiposovisceral e dismetabolismo. Processos infecciosos e produtos do microbioma endógeno também podem 
modular a aterosclerose e suas complicações, direta ou indiretamente, induzindo respostas locais e sistêmicas que 
potencializam a expressão da doença. Ensaios clínicos com antibióticos não reduziram os eventos cardiovasculares 
recorrentes, nem as estratégias de vacinação alcançaram tradução clínica. No entanto, intervenções anti-inflamatórias, 
como terapia com anticitocina e colchicina começaram a demonstrar eficácia a esse respeito. Assim, mecanismos 
inflamatórios e imunológicos podem ligar fatores de risco tradicionais e emergentes à aterosclerose e oferecer novos 
caminhos para a intervenção terapêutica. (J Am Coll Cardiol 2018;72:2071-81) © 2018 The American College of 
Cardiology Foundation. Publicado por Elsevier. 
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Evidências consideráveis sustentam o papel da 
inflamação e imunidade na aterosclerose (1, 2). 
Os autores incluem palestrantes em uma série 

de oficinas realizadas em cooperação com o National 
Heart, Lung, and Blood Institute para analisar e 
avaliar as evidências relacionadas a esses tópicos. Esta 
discussão condensa os procedimentos dessas múltiplas 
interações.

Fluxos convergentes de dados convincentes de 
experimentos com animais, observações em ateromata 
humano e estudos clínicos de biomarcadores, todos 
sustentam a importância das vias imunológicas e infla-

matórias na patogênese dessa doença. Durante grande 
parte do século XX, as pesquisas se concentraram no 
colesterol e, posteriormente, nas lipoproteínas como o 
mecanismo principal para o estabelecimento de lesões 
gordurosas nas artérias (3). O advento de uma abor-
dagem biológica celular foi agregado às descobertas 
bioquímicas relacionadas ao colesterol na década de 
1970 (4-6). Embora a lipoproteína de baixa densidade 
(LDL) certamente contribua causalmente para a 
aterotrombose, outras frações de lipoproteínas, va-
riantes genéticas não lipídicas e estilo de vida também 
influenciam essa doença (7, 8). De fato, quase metade 
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de uma população pode abrigar aterosclerose 
subclínica sem uma alta carga de fatores de 
risco tradicionais (9). Assim, níveis elevados 
de LDL, por si só, não são responsáveis pela 
carga total da aterosclerose.

O conceito de aterosclerose como uma 
afecção proliferativa das células arteriais do 
músculo liso ganhou destaque como uma via 
patogênica independente do colesterol (10). 
Esquemas da patogênese da aterosclerose 
postularam uma lesão do endotélio seguida 

pela deposição de plaquetas e liberação da proteína 
do fator de crescimento derivado de plaquetas, que 
estimularia a migração e proliferação de células do 
músculo liso (5, 6). A matriz extracelular elaborada 
por essas células prenderia os lipídios derivados de 
plasma, dando origem ao ateroma. Alguns consideram a 
aterosclerose semelhante ao leiomiomata, um tumor be-
nigno de células do músculo liso originado por uma via 
monoclonal ou monotípica (11-13). De fato, as iterações 
iniciais da hipótese de “resposta à lesão” descreveram a 
aterosclerose como um processo brando, desprovido de 
inflamação (5, 6, 14).

O advento da tecnologia de anticorpos monoclonais 
na década de 1980 permitiu uma identificação mais 
rigorosa dos tipos de células que se acumulam na placa 
aterosclerótica humana (15, 16). Esses estudos identi-
ficaram as células espumosas na placa aterosclerótica 
como originados principalmente de fagócitos mono-
nucleares (Figura 1). Ironicamente, dados recentes 
sugerem que as células do músculo liso podem, de fato, 
originar células espumosas por metaplasia, com carac-
terísticas celulares e moleculares em comum aos fagó-
citos mononucleares (17). Esse conceito une o conceito 
de proliferativo de aterogênese com vias inflamatórias.

Logo após a demonstração inequívoca de marca-
dores de macrófagos em muitas células espumosas na 
ateromata, o grupo de Hansson e outros descreveram 
a presença de uma população menor de linfócitos T 
dentro da placa (16, 18). Embora a população de célula 
T da placa seja escassa em número, a expressão de an-
tígenos de histocompatibilidade de classe II nas células 
do músculo liso vizinhas forneceu evidências para a 
atividade funcional desses linfócitos na placa arterial 
(19, 20). A indução dessas moléculas, críticas no ramo 
aferente da resposta imune celular, depende em grande 
medida do interferon gama, uma citocina característica 
das células T auxiliares do subtipo Th1 (21). Longe de 
serem meras “companheiras de viagem”, as células T 
da placa parecem funcionar imunologicamente. Tais 
observações morfológicas na placa humana abriram as 
portas para uma pletora de estudos experimentais que 
demonstraram que as respostas imunes adaptativas 
modulam a aterogênese (22-25). Esses e outros estudos 

ABREVIATURAS  

E ACRÔNIMOS

IL = interleucina

LDL = lipoproteína de baixa 
densidade

PCRas = proteína C reativa de 
alta sensibilidade

PMAP = padrão molecular 
associado a patógeno

Th = subtipo de célula T auxiliar

TLR = receptor do tipo Toll

estabeleceram que as células do sistema imune, tanto 
os membros inatos (macrófagos) como os adaptativos 
(células T e outros linfócitos), contribuem para a ateros-
clerose (Figura 1).

Simultaneamente com a identificação de células do 
sistema imune adaptativo e inato na placa ateroscleró-
tica, a pesquisa progrediu nos sinais trocados entre os 
invasores de leucócitos na parede arterial e nas células 
da parede vascular intrínseca: músculo liso e endotélio. 
Tais interações conectam as células imunes à biologia 
arterial alterada. Citocinas (mediadoras de proteína de 
inflamação) medeiam a troca de sinais entre leucócitos 
e células da parede arterial intrínseca (26, 27). As in-
terleucinas (ILs), assim chamadas porque se acreditava 
originalmente que mediavam a conversa cruzada entre 
os leucócitos, também podem se originar do músculo liso 
vascular e células endoteliais (28, 29). Os leucócitos e as 
células vasculares da placa constituem os protagonistas 
da inflamação durante a aterogênese, e as citocinas for-
necem o diálogo pelo qual esses atores se comunicam. 
Um subconjunto de citocinas, as quimiocinas, medeiam 
a migração de células na placa (30, 31). As quimiocinas 
participam no recrutamento dos leucócitos e na sua 
migração dirigida da superfície luminal para a placa; 
também podem estimular a migração de células do 
músculo liso.

Hoje reconhecemos que a resposta inflamatória e 
imune pode operar positivamente, para promover a do-
ença ou, negativamente, para modular a ação deletéria 
e promover a resolução ou reparo de lesões (Figura 1) 
(32). Além de subgrupos pró-inflamatórios de fagócitos 
mononucleares, populações reparadoras ou menos 
inflamatórias também participam da modulação de 
aterogênese (33). Análises unicelulares indicam uma 
complexidade muito maior dos subtipos de leucócitos 
do que anteriormente reconhecido (34-36). As células 
T não apenas incitam respostas inflamatórias, mas 
podem inibi-las (por exemplo, células T reguladoras, 
linfócitos Th2). Linfócitos B2 tendem a agravar a 
aterogênese, enquanto os produtos dos linfócitos B1 
exercem efeitos antiaterogênicos (37). Uma subclasse 
reconhecida de linfócitos B conhecida como células B 
inatas e ativadoras de resposta pode agravar a aterogê-
nese em camundongos, aumentando as respostas Th1, 
ilustrando as ligações entre as células que participam 
da imunidade humoral e mediada por células T (38). As 
citocinas anti-inflamatórias (por exemplo, IL-10, IL-4) 
tendem a mitigar as ações pró-inflamatórias de cito-
cinas, como IL-1 e interferon gama. Além das respostas 
anti-inflamatórias adaptativas e inatas, reconhecemos 
agora que os mediadores de resolução também podem 
regular a aterogênese (39, 40). 

Evidências acumulativas apoiam os papéis das cé-
lulas mieloides na aterotrombose (41). Mutações podem 
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FIGuRA 1  Infecção e imunidade na aterogênese

Esta figura descreve um trio de tipos de células chave do ateroma: endotélio, músculo liso e células espumosas do macrófago, representativas dos leucócitos encontrados nas placas. Essas células 
encontradas dentro da placa aterosclerótica podem produzir citocinas, notadamente a interleucina (IL)-1, que pode contribuir para um ciclo de retrocontrole positivo, pois a IL-1 pode induzir 
sua própria expressão gênica na célula fonte, uma via autócrina ou ativar células vizinhas pelas vias justácrinas ou parácrinas. Os mediadores sistêmicos ou essas citocinas produzidas localmente 
podem estimular liberação do mediador adicional das células no ateroma, produzindo ecos locais da inflamação sistêmica. As células circundantes representam os linfócitos que interagem com 
as células dentro do ateroma, e alguns mediadores principais pelos quais eles podem modular a resposta inflamatória e imune local dentro da placa. As células T regulatórias (Treg) elaboram o 
fator de transformação do crescimento-beta (TGF-β), um mediador que exerce ações anti-inflamatórias e pró-fibróticas em muitos tipos de células. Os linfócitos da célula T auxiliar (Th) 2 podem 
silenciar respostas inflamatórias e promover respostas de resolução ou de cura pela elaboração de IL-10 e IL-4. Os linfócitos Th1 podem liberar interferon gama (IFN-γ) que pode potencialmente 
produzir funções pró-aterogênicas dos 3 principais tipos de células representados na placa arterial. A indução de moléculas de histocompatibilidade maiores de classe II na superfície de células 
de apresentação antigênica na placa, como o macrófago, pode, por sua vez, aumentar sua capacidade de estimular o membro aferente da resposta imune adaptativa. As células Th17 elaboram 
IL-17, que tem efeitos mistos sobre os ateromatas, talvez promovendo a inflamação, mas também aumentando a fibrose. Linfócitos B também podem modular a aterosclerose. Células B1 
(não representadas aqui) podem secretar anticorpos naturais para imunoglobulina M, que parecem ser ateroprotetores. Muitos desses anticorpos naturais reconhecem epítopos associados a 
lipoproteínas. As células B2 podem elaborar citocinas e anticorpos da imunoglobulina G (IgG) que podem estimular a aterogênese, com base em observações em camundongos. Os linfócitos CD8 
podem matar as células infectadas por vírus, incluindo aquelas nos padrões moleculares associados ao dano (PMADs) liberador de ateroma que podem aumentar a ativação inflamatória de muitos 
tipos de células pelo envolvimento dos receptores tipo Toll. Os microrganismos, tal como representados pelo bacilo no diagrama, podem fornecer padrões moleculares associados ao patógeno 
(PMAPs), como lipopolissacarídeo (LPS) ou peptidoglicanos que ativam células na placa aterosclerótica pelo envolvimento dos receptores do tipo Toll. Essa rede complexa envolve interações entre 
as vias imunológicas inatas e a imunidade humoral e adaptativa celular.
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ocorrer em células-tronco da medula óssea com a idade, 
que dão origem a clones de leucócitos no sangue peri-
férico. Como esperado, aqueles que têm esses clones de 
glóbulos brancos mutantes têm maior susceptibilidade 
ao desenvolvimento de neoplasias hematológicas. Ines-
peradamente, as pessoas que têm esses clones de leu-
cócitos têm uma incidência marcadamente aumentada 
de eventos cardiovasculares. Essa entidade, conhecida 
como hematopoiese clonal de potencial indeterminado 
(uma vez que poucos desses clones desenvolverão 
leucemia de fato), constitui um potente fator de risco 
recentemente reconhecido para doença cardiovascular. 
Essas descobertas recentes destacam outra ligação 
entre as células imunes inatas e a aterotrombose (42-
44).

Em suma, a vasta evidência sustenta uma série com-
plexa, multilateral e fortemente regulada de respostas 
imunes e inflamatórias que iniciam a aterogênese e se 
envolvem em um “cabo de guerra” durante a fase de 
progressão da aterosclerose com influências positivas e 
negativas concorrentes, que contribuem para o período 
de incubação prolongado da doença. Em última análise, 
essas vias podem regular aspectos da placa que levam à 
sua ruptura, proporcionando um ninho para a trombose 
(45, 46). Os mediadores inflamatórios e imunes também 
influenciam a coagulação e a fibrinólise, proporcio-
nando outra dimensão à sua capacidade de modular as 
complicações da aterosclerose (47). Em vez de substi-
tuir ou desafiar os fatores de risco tradicionais, as vias 
de inflamação e de imunidade fornecem explicações 
mecanicistas que conectam esses fatores de risco ao 
comportamento alterado das células da parede vascular 
e que dão origem à doença e suas complicações. Assim, 
a noção de que inflamação, imunidade e infecção podem 
contribuir para a aterogênese ou desencadear eventos 
ateroscleróticos de forma alguma desafia o conceito de 
que o colesterol contribui criticamente para o desen-
volvimento da doença; em vez disso, acrescenta outra 
dimensão a um processo patobiológico extraordinaria-
mente complexo.

O que deseNCAdeIA INFLAMAçãO e 

IMuNIdAde NA ATeROTROMbOse?

A elucidação das vias imunológicas e inflamatórias 
que funcionam durante a aterogênese não esclarece 
os desencadeadores de sua função. O LDL pode ativar 
as células T, fornecendo uma ligação entre um fator 
de risco tradicional bem estabelecido e a imunidade 
adaptativa (48). Embora uma vasta literatura apoie 
a oxidação do LDL e suas ações pró-inflamatórias, as 
terapias antioxidantes falharam consistentemente em 
alterar os resultados em humanos com aterosclerose. 
Assim, até o momento, o conceito de oxidação do LDL 

não se mostrou acionável na clínica. A angiotensina II 
pode atuar como um estímulo pró-inflamatório (49). A 
imunidade adaptativa também participa da hipertensão 
experimental, ligando a hipertensão a vias imunológicas 
e inflamatórias (50). O tecido adiposo visceral fornece 
outro estímulo potencial à inflamação da placa por meio 
da elaboração de citocinas pró-inflamatórias (51-53). 
Essas observações ligam a obesidade e a resistência à 
insulina a vias inflamatórias na doença arterial (54). 
Esses exemplos ilustram como os fatores de risco tradi-
cionais podem interagir com os sistemas imunológico e 
inflamatório de maneira que modulam a aterogênese.

As respostas inflamatórias e imunes provavelmente 
evoluíram principalmente para proteger o organismo de 
agentes infecciosos. Os pesquisadores têm feito esforços 
consideráveis ao longo das décadas, investigando o pos-
sível papel dos agentes infecciosos na aterosclerose e 
suas complicações (55-58). Esses estudos identificaram 
marcadores de ácido nucléico e antígenos de patógenos 
virais e bacterianos dentro das placas ateroscleróticas. 
Além disso, produtos bacterianos podem estimular a 
inflamação vascular (59, 60). No exemplo extremo, as 
endotoxinas bacterianas gram-negativas provocam for-
temente respostas inflamatórias das células endoteliais, 
o que explica grande parte da patogênese do choque sép-
tico (Figura 2) (28). Níveis mais baixos de endotoxemia 
de fato se associam ao risco cardiovascular (61-63).  
Estudos soroepidemiológicos forneceram evidências 
de que infecções relacionadas (principalmente com 
Chlamydia pneumoniae) com suscetibilidade a doenças 
cardiovasculares e complicações ateroscleróticas (57, 
64, 65). No entanto, estudos prospectivos e mais bem 
controlados não sustentaram muitos dos estudos soro-
epidemiológicos observacionais iniciais que ligavam a 
infecção à aterosclerose (66, 67). Uma onda de estudos 
clínicos, incluindo investigações rigorosas e suficien-
temente fortalecidas, examinou se o tratamento anti-
biótico poderia prevenir eventos cardiovasculares em 
pacientes com aterosclerose estabelecida. O mais rigo-
roso e com poder desses estudos não encontrou redução 
nos eventos cardiovasculares com o tratamento usando 
macrolídeos, como a azitromicina, ou fluoroquinolonas, 
como a gatifloxacina, nos pacientes testados (68, 69). 
Como o uso de macrolídeos pode associar-se com o au-
mento da morte súbita ou taquiarritmias ventriculares, 
seu uso indevido para a prevenção cardiovascular pode 
causar riscos (70). 

INFeCçãO e ATeROTROMbOse: eFeITOs 

INdIReTOs vs. eFeITOs dIReTOs

Embora a invasão microbiana direta não pareça 
fornecer um gatilho acionável para a aterosclerose, a 
infecção ainda pode desempenhar um papel na preci-
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pitação de eventos ateroscleróticos. Infecções crônicas 
em locais extravasculares podem fornecer um estímulo 
latente que contribui para a carga inflamatória (71). 
Exemplos incluem periodontite, bronquite, infecção 
do trato urinário, úlceras cutâneas infectadas em 
pacientes com doença arterial periférica e diabetes 
mellitus. A infecção nesses locais poderia fornecer nó-
dulos de inflamação remotos das artérias que poderiam 
evocar uma resposta sistêmica que, por sua vez, poderia 
acelerar a aterogênese, refletida, por exemplo, em eleva-

ções modestas da proteína C-reativa (Figura 2) (72-74). 
C. pneumoniae e certos agentes microbianos associados 
à doença periodontal, em particular, podem desenca-
dear respostas imunes inatas, agravar a aterosclerose 
experimental e associar-se a eventos cardiovasculares 
(75-79). A azitromicina, em particular, concentra-se em 
fagócitos mononucleares, o provável hospedeiro de or-
ganismos intracelulares, como espécies de Chlamydia, 
no ateroma. No entanto, o tratamento com antibióticos 
pode não tratar eficazmente a periodontite bacteriana 

FIGuRA 2  Infecções crônicas podem acelerar a aterogênese e abrir espaço para complicações trombóticas direta e indiretamente

O lado esquerdo deste diagrama lista vários exemplos de infecções crônicas ou coleções de microrganismos que podem produzir efeitos indiretos no sistema cardiovascular. Por exemplo, infecções 
crônicas podem liberar citocinas, ativar leucócitos e elaborar padrões moleculares associados a patógenos, como lipopolissacarídeos ou componentes peptidoglicanos de paredes celulares 
bacterianas. A lesão tecidual pode produzir e provocar a liberação de padrões moleculares associados a danos. As citocinas, através de seus receptores cognatos, e padrões moleculares associados 
a patógenos e danos, muitas vezes através de receptores do tipo Toll, podem contribuir para a ativação de células envolvidas na aterogênese, incluindo os habitantes intrínsecos da parede arterial 
normal, do endotélio e das células do músculo liso, ou os leucócitos que se acumulam em lesões ateroscleróticas, como a célula espumosa de macrófagos. Os glóbulos brancos ativados também 
podem elaborar mediadores inflamatórios, incluindo citocinas, mediadores lipídicos e espécies reativas de oxigênio que podem aumentar as funções aterogênicas das células dentro do ateroma. 
As citocinas através do intermediário da interleucina-6 podem desencadear a resposta da fase aguda dos hepatócitos. Entre os reagentes de fase aguda elaborados pelos hepatócitos durante essa 
resposta, o fibrinogênio pode aumentar a coagulabilidade, e o inibidor do ativador do plasminogênio-1 pode prejudicar a fibrinólise. Essas mudanças na fase fluida do sangue podem acelerar a 
formação de trombos e prejudicar sua resolução pela inibição da fibrinólise. O lado direito do diagrama indica vários patógenos virais e microbianos que os estudos implicaram na aterogênese. A 
infecção de células endoteliais e do músculo liso e de leucócitos associados a lesões pode promover diretamente a inflamação dentro da placa.
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devido à incapacidade de penetrar nos biofilmes ela-
borados pelos microrganismos orais. A Helicobacter 
pylori, uma bactéria associada à úlcera gástrica e 
duodenal, não afeta a aterosclerose em camundongos 
hipercolesterolêmicos, indicando alguma seletividade 
na potencialização microbiana dos fatores de risco 
tradicionais (80).

Em alguns casos, produtos bacterianos semeados 
na circulação sistêmica a partir de locais remotos de 
infecção podem desencadear uma onda de inflamação 
aguda por células inflamatórias, bem como por produtos 
de células vasculares nativas que povoam as lesões 
arteriais (81). Nós apelidamos esse fenômeno de efeito 
“eco” (Figuras 1 e 2) (41). O aumento de eventos cardio-
vasculares e de tromboses em pacientes com pneumonia 
ilustra como infecções remotas podem afetar tais desfe-
chos (82). Experimentalmente, a resposta inflamatória 

arterial local a um estímulo inflamatório sistêmico 
derivado de organismos infecciosos, como endotoxinas 
bacterianas, pode fornecer uma resposta local maior 
nas artérias ateroscleróticas do que nas artérias nor-
mais (81). Um exemplo de tal estímulo é a urossepse, 
com vazamento de endotoxina para a circulação de uma 
fonte bacteriana no trato geniturinário.

Recentemente, obtivemos uma imensa apreciação da 
importância da microflora intestinal na doença cardio-
metabólica (83, 84). O assombroso acúmulo de bactérias 
e seus produtos no trato gastrointestinal fornece uma 
rica fonte de produtos bacterianos, como endotoxinas 
e proteínas de choque térmico, entre outros. Em casos 
de comprometimento da função da barreira epitelial, 
os produtos bacterianos podem vazar para a circulação 
e fornecer outra fonte de estímulos inflamatórios que 
atingem os leucócitos em espera nos ateromatos ou nas 

FIGuRA 3  Infecções agudas podem agravar o desequilíbrio de suprimento/oxigênio no miocárdio

A resposta imune inata a muitas infecções envolve a liberação de pirogênios endógenos, principalmente a interleucina-1, que afetam os centros termorregulatórios 
no sistema nervoso central e provocam febre. O aumento das demandas metabólicas pode aumentar as necessidades de oxigênio do miocárdio. A taquicardia que 
geralmente acompanha a febre também causa um aumento cronotrópico na demanda de oxigênio no miocárdio. Assim, nas infecções agudas, tanto a demanda 
metabólica aumentada quanto um estado hipercinético do sistema circulatório conspiram para aumentar as necessidades de oxigênio do miocárdio, bem como dos 
tecidos periféricos. Em pacientes com sepse, a hipotensão pode limitar a perfusão diastólica das artérias coronárias, levando à redução do suprimento de oxigênio 
no miocárdio. Pneumonite ou síndrome do desconforto respiratório do adulto, ou síndrome da resposta inflamatória sistêmica, podem levar à hipoxemia, reduzindo 
ainda mais a oferta de oxigênio pelo miocárdio. Assim, a resposta aguda à infecção pode levar a um desequilíbrio entre o suprimento de oxigênio no miocárdio. 
Particularmente no caso de doença arterial coronariana preexistente, esse desequilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio pode levar a um infarto do miocárdio tipo 
2, representado pela cianose no ventrículo esquerdo neste diagrama.
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ILusTRAçãO CeNTRAL  Isquemia miocárdica

Libby, P. et al. J Am Coll Cardiol. 2018;72(17):2071–81.

O lado esquerdo deste diagrama mostra os efeitos de infecções, geralmente agudas, no agravamento da isquemia miocárdica (como detalhado na Figura 3) e na produção de disfunção vascular 
em artérias sistêmicas e coronárias que podem favorecer o desenvolvimento de eventos cardiovasculares. O lado direito da figura retrata como a infecção direta ou ecos na parede arterial da 
inflamação sistêmica ou remota (como descrito em detalhes nas Figuras 1 e 2) pode acelerar a aterosclerose. Infecções agudas e crônicas podem aumentar o risco trombótico induzindo um 
estado pró-coagulante; por exemplo, aumento da produção pró-coagulante do fator tecidual e elaboração do fibrinogênio pelo hepatócito (como mostrado na Figura 2) e prejuízo da fibrinólise 
pelo aumento da expressão do inibidor do ativador do plasminogênio-1, como parte da resposta da fase aguda. Assim, tanto as infecções agudas quanto as crônicas podem influenciar o risco 
cardiovascular e infecções distantes da artéria, ou potencialmente dentro da artéria, e podem, assim, aumentar o risco de eventos cardiovasculares.
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células endoteliais nos locais de formação da lesão. Tais 
produtos microbianos, padrões moleculares associados 
ao patógeno (PMAPs), ativam os receptores imunes 
inatos, como os receptores do tipo Toll (TLRs), e for-
necem estímulos para a ativação de leucócitos e células 
arteriais dentro dos ateromatoides (Figura 2). Outros 
produtos microbianos, como o óxido de trimetilamina, 
também podem potencializar a aterogênese, como 
sugerido por algumas, mas não todas, observações 
experimentais e humanas (84, 85).

Alguns estímulos derivados de microrganismos 
podem ser fortes (por exemplo, a endotoxina envol-
vendo o TLR4). Outros estímulos podem fornecer uma 
ativação mais sutil através do envolvimento de outros 
receptores imunes inatos, como o TLR2. Os peptido-
glicanos também podem servir como PMAPs (86, 87). 
Outros exemplos de PMAPs bacterianos incluem ácido 
lipoteicoico, que envolve TLR2; DNA viral e bacteriano, 
que pode envolver o TLR9; peptidoglicanos, que podem 
envolver o TLR2; e mananos e beta-glucanos associados 
a fungos, os quais podem ativar TLR2 e TLR4. Os PMAPs 
também podem ativar os receptores do tipo nucleotídeo 
de ligação e oligomerização do tipo domínio envol-
vidos no inflamassoma que convertem pró-IL-1-beta e 
pró-IL-18 em citocinas ativas (88-91). Assim, embora 
a infecção direta da lesão arterial possa não conduzir 
habitualmente à aterogênese, os produtos de bactérias 
e outros microrganismos em locais remotos podem 
provocar “ecos” de células dentro de lesões, em uma 
base latente aguda ou crônica, de uma forma que possa 
promover a evolução das lesões e sua complicação.

As respostas à infecção também podem precipitar 
complicações agudas da aterosclerose ou amplificar 
suas consequências Por exemplo, durante a sepse, 
a taquicardia e a febre podem levar a um estado hi-
percinético que aumenta as demandas de oxigênio e 
predispõe a síndromes coronarianas agudas do tipo 
2 (56). A redução do suprimento de oxigênio devido a 
hipertensão e hipoxemia durante a sepse pode agravar 
a lesão isquêmica do miocárdio. Além disso, os reagentes 
de fase aguda fibrinogênio e inibidor do ativador do 
plasminogênio podem promover trombose e impedir a 
fibrinólise endógena (Figura 2). Assim, embora os PMAPs 
possam promover a evolução da lesão aterosclerótica 
geralmente de forma crônica, as consequências severas 
das infecções bacterianas podem aumentar as demandas 
de oxigênio no miocárdio, diminuir a disponibilidade de 
oxigênio, promover a formação de coágulos e prejudicar a 
capacidade do sistema fibrinolítico endógeno de remover 
trombos ao se formarem. De fato, evidências observacio-
nais e fisiopatológicas consideráveis recentes sustentam 
a associação entre infecções respiratórias recentes (92-
96) ou influenza (97) e eventos ateroscleróticos. De fato, 
grandes estudos clínicos estão atualmente investigando 

a proposição de que a vacinação contra influenza pode 
prevenir eventos cardiovasculares (98, 99). Limitar as 
infecções por influenza em populações vulneráveis po-
deria remover um estímulo que provoca o “eco” inflama-
tório da inflamação sistêmica na ateroma, (Figuras 1 e 2) 
bem como o aumento da “demanda” que pode precipitar 
eventos (Figura 3). 

CONCLusões

Evidência incontrovertível agora sustenta a impor-
tância das vias imunológicas inatas e adaptativas na 
aterogênese. Além disso, as infecções podem influenciar 
de forma aguda, crônica e direta ou indireta (Ilustração 
Central). Embora a modulação da imunidade adaptativa 
ainda não tenha atingido a maturidade clínica como 
alvo terapêutico, várias estratégias de vacinação estão 
sendo investigadas (100). O refinamento das terapias de 
vacinação para aterosclerose em estudos experimentais 
continua a sustentar o interesse na aplicação clínica 
dessa abordagem (101). O direcionamento da imunidade 
inata está atingindo a maturidade clínica, com grandes 
ensaios clínicos que avaliam as estratégias de doses 
baixas de colchicina e anticitoquinina em pacientes com 
risco de eventos ateroscleróticos (102-106). O CANTOS 
(Estudo de desfechos de trombose anti-inflamatória de 
Canakinumab) mostrou que a redução da inflamação 
pela administração de um anticorpo anti-IL-1 beta em 
homens e mulheres que tiveram um ataque cardíaco 
prévio e inflamação residual apesar da terapia padrão 
pode reduzir eventos recorrentes (107, 108). A terapia 
anti-inflamatória produziu uma redução significativa 
de 15% no desfecho primário dos principais eventos 
cardiovasculares adversos “fortes”.

Biomarcadores da resposta imune e inata, notada-
mente a proteína C reativa (medida com um ensaio al-
tamente sensível [PCRas]), entraram na prática clínica 
e têm utilidade comprovada em direcionar terapias aos 
pacientes de maneira que podem efetivamente reduzir 
seu risco (109, 110). No estudo de prevenção primária 
JUPITER (Justificativa para o uso de estatinas na pre-
venção primária: um ensaio clínico de intervenção que 
avalia a rosuvastatina), a terapia com estatinas foi alo-
cada com base em um valor de PCRas acima da mediana 
para a população (>2 mg/L), mas com um nível de LDL 
<130 mg/dL. O grupo tratado com estatina teve uma re-
dução de 44% nos primeiros eventos cardiovasculares. 
Na prevenção secundária, o CANTOS alocou o anticorpo 
anti-IL-1 a pacientes com síndromes coronarianas pós-
agudas estáveis que apresentavam um valor de PCRas 
>2 mg/L, apesar da terapia eficaz com estatinas. Os par-
ticipantes do CANTOS que obtiveram redução da PCRas 
para <2 mg/L em resposta à terapia anti-inflamatória 
tiveram uma redução >30% na mortalidade cardiovas-
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cular e por todas as causas. Esses exemplos ilustram o 
potencial de orientar a terapia de acordo com o estado 
inflamatório avaliado pelos biomarcadores em ensaios 
clínicos e na prática clínica. Estudos genéticos humanos 
contemporâneos fornecem uma forte sustentação para 
vias imunológicas inatas na aterogênese. Por exemplo, 
estudos de randomização mendeliana implicam a via da 
IL-6 como um participante causal na geração de eventos 
ateroscleróticos (112, 113).

Embora a infecção direta possa não ser um fator 
comum de aterogênese, infecções remotas e produtos 
bacterianos de infecções extra-arteriais ou colonização 
podem promover a aterosclerose em uma base crônica 
em curso ou episódica (Figura 2). Infecções bacterianas 
catastróficas agudas, como a sepse por gram-negativos, 

podem precipitar as síndromes coronarianas agudas 
do tipo 2 (Figura 3). As décadas de pesquisa sobre as 
vias inflamatórias e imunológicas implicadas na ate-
rosclerose e suas complicações começaram a produzir 
biomarcadores que informam a prática clínica. A explo-
ração adicional dessas vias pode identificar novos alvos 
terapêuticos para lidar com a carga inaceitável de risco 
residual que persiste além do gerenciamento de fatores 
de risco tradicionais.
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Em uma exaustiva revisão sobre o papel da infla-
mação, imunidade e infecção na aterotrombose, 
Libby et al. (1) considerou a hipótese dessas 

anomalias como a gênese da aterotrombose. Admitida 
como consequência de uma injuria aguda, exógena 
e endógena, a inflamação é considerada a via final 
comum de uma reação complexa no tecido conjuntivo 
vascularizado. Dessa forma, a inflamação é reconhecida 
fundamentalmente como uma resposta protetora que o 
organismo dispõe objetivando “livrá-lo” da causa inicial 
da lesão. Nesse cenário inclui-se toxinas, micróbios e, 
das consequências deles, células e tecidos necróticos. 
Admite-se hipoteticamente que sem esse processo infla-
matório, as infecções evoluiriam livremente e as feridas 
jamais se cicatrizariam. Assim, a inflamação não é uma 
doença em si mesma e sim, uma resposta necessária 
contra um agente agressor. A resposta inflamatória está 
estritamente interligada a um processo de reparação. 
Dessa forma, a inflamação tem por finalidade destruir, 
diluir ou inibir o agente lesivo. Em contrapartida, ela 
dá início uma série de complexas reações destinadas a 
reparar a lesão. Ainda que, de efeitos tardios, a repa-
ração inicia-se durante as fases iniciais da inflamação 
concluindo, geralmente, quando a influência nociva for 
neutralizada. Dessa forma, não é sensato considerar 
a placa de ateroma, cronicamente estabilizada, como 
uma condição inflamatória aguda. Ela pode sofrer um 
processo de agudização. De fato, a placa de ateroma é 
complexa. Coberta por uma capa fibrosa que consiste 
em várias camadas de células achatadas e embebidas 
por matriz extracelular, de tecido conjuntivo denso, 
proteoglicanos, fibras colágenas, e células musculares 
lisas, não existindo, nenhuma evidencia inequívoca, 
histológica, bioquímica ou humoral de que essa placa 
estável esteja agudamente inflamada (2). Nesse sentido 
qualquer mudança dessa estabilidade provocaria uma 
consequente resposta inflamatória. Portanto, o conhe-
cimento do processo de agudização ou instabilidade da 

placa é um desafio. Sob a ótica da imunidade, aceita-se 
que a placa de ateroma por conter, na sua formação, a 
apolipoproteína-B, células imunes e matriz extracelular, 
credita-se que as lipoproteínas desenvolvam padrões 
moleculares a danos, e desencadeiam, inicialmente, 
uma resposta imune inata dominada por macrófagos-
monócitos e posteriormente uma resposta imune 
adaptativa. Essas respostas inflamatórias tornam-se 
frequentemente crônicas e estáveis. A resposta imune 
inata é regulada durante vários estágios, desde a 
hematopoese até alterações de monócitos e ativação 
de macrófagos (3). A resposta imune adaptativa e esta-
bilizadora é regulada principalmente por mecanismos 
que afetam o equilíbrio entre as células T reguladoras 
e efetoras. Mecanismos relacionados ao colesterol 
celular, plasticidade fenotípica, metabolismo e enve-
lhecimento desempenham papéis-chave para afetar 
essas respostas e manter a sua cronicidade (4). Assim, 
é razoável considerar a estabilidade da placa com um 
fator estabilizador da “injúria” imune. Por fim, a placa 
de ateroma, uma formação crônica marcada por dis-
função endotelial e acúmulo de lipídios na vasculatura 
pode, como, qualquer outra estrutura, sofrer “ataques” 
bacterianos. Assim, ainda que a deposição de lipídios 
seja considerada a principal fonte do estímulo inflama-
tório contínuo, um grande número de evidências sugere 
que agentes infecciosos circulantes podem contribuir 
para processos de formação da placa aterosclerótica. 
Isto pode ocorrer, quer por efeitos diretos, através da 
infecção de células vasculares quer por efeitos indiretos 
por meio de indução de citocinas e proteínas reagentes 
de fase aguda por infecção em outros locais. Vários pató-
genos bacterianos e virais foram associados à gênese da 
aterosclerose. Quer por estudos soro epidemiológicos, 
quer por identificação do agente infeccioso em tecido 
aterosclerótico humano (5). Dessa forma o desafio da 
compreensão da instabilidade da placa de ateroma per-
manece vivo e, em constantes mudanças de paradigmas.
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Resumo

A fração de ejeção (FE) reflete a função cardíaca e a remodelagem e é amplamente reconhecida como uma valiosa 
ferramenta de diagnósticos e prognósticos. Seu uso em diversas configurações, variando de insuficiência cardíaca e infarto 
do miocárdio à doença cardíaca valvular, tornou-se um dos pilares da cardiologia moderna, permeando as diretrizes e a 
prática. No entanto, o desenvolvimento do teste foi em outra era, com pacientes mais jovens e uma menor prevalência de 
insuficiência cardíaca com a FE preservada. As expectativas de desempenho da FE na era atual também são exigentes, em 
relação à detecção de disfunção subclínica do ventrículo esquerdo (VE) e, especialmente, em relação ao reconhecimento 
de alterações na função VE em testes sequenciais, por exemplo, em pacientes que usam medicamentos cardiotóxicos. Esta 
revisão discute se a impressionante base de evidências da FE justifica seu uso contínuo no contexto de novos marcadores da 
função VE e as sofisticadas questões geradas pela cardiologia moderna. (J Am Coll Cardiol 2018;72;2360-79) © 2018 pela 
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Antes do desenvolvimento da imagem do ventrículo 
esquerdo (VE), a avaliação da função cardíaca era 
limitada à medição de pressão e fluxo. O desen-

volvimento das técnicas de ventriculografia esquerda e 
de diluição de indicadores no início da década de 1960 
possibilitou a estimativa de volumes VE e da fração de 
ejeção (FE) como volume de bombeamento indexado 
ao volume diastólico final (1, 2). A medida resultante 
da função cardíaca agora é um pilar da cardiologia mo-
derna, permeando as diretrizes e a prática. Esta revisão 
discute se essa evidência justifica seu uso contínuo no 
contexto de novos marcadores da função VE e as sofisti-
cadas questões geradas pela cardiologia moderna.

FIsIOLOGIA básICA

Fe e vOLuMes. Em geral, a fração de ejeção ventricular 
esquerda (FEVE) é mais útil que o volume de bombea-
mento como um marcador da função VE, pois leva em 
conta a relação de Frank-Starling. Contudo, ainda que 
a medição da FE seja útil em muitos casos, ela nem 
sempre apresenta um resumo apropriado do status da 
circulação. Uma FE baixa pode ocorrer devido ao baixo 

volume de bombeamento ou ao aumento do volume 
diastólico VE. A FEVE é afetada principalmente pela 
pré-carga, pós-carga e contratilidade, e os volumes VE 
absolutos refletem esses fatores de modo diferente: o 
volume sistólico final (VSF) é afetado principalmente 
pela pós-carga e contratilidade e pelo volume diastólico 
final (VDF) pela pré-carga e contratilidade.

Na insuficiência cardíaca (IC) com FE reduzida 
(ICFEr) e cardiopatia isquêmica, os volumes ventricu-
lares sistólicos e diastólicos podem ser aumentados, 
portanto, embora o volume de bombeamento seja 
preservado, a FEVE é reduzida. De fato, a FEVE é um 
marcador da remodelagem VE e da função sistólica (3). 
A remodelagem VE em atletas significa que um volume 
de bombeamento normal originado de um ventrículo 
aumentado leva ao cálculo de uma FEVE comprometida 
em repouso (Figura 1). Por outro lado, em um coração 
pequeno com FE normal (4) (Figura 2), o volume de 
bombeamento pode ser baixo, insuficiente para gerar 
um gradiente significativo por meio de uma válvula 
aórtica estenótica, embora essa lesão seja responsável 
pelos sintomas da IC ou seja possivelmente inadequada 
para um débito cardíaco adequado. Portanto, em 
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algumas situações, por exemplo, na doença valvular 
cardíaca e na IC com FE preservada (ICFEp), o volume 
de bombeamento é um importante descritor da função 
cardíaca, independentemente da FE.

As limitações da FEVE como marcador da função VE 
são aparentes, não apenas na ICFEp, como também na 
IC pré-clínica. Nessas situações, a disfunção VE, que 
pode ser importante prognosticamente, pode ser iden-
tificada por marcadores de deformação quando a FEVE 
for normal. O papel da ecocardiografia bidimensional 
(2D) na definição de estágio B da IC (ICEB) foi mais 
útil em uma era em que ocorreu uma proporção maior 
de disfunção VE assintomática devido à cicatriz pós-
infarto com FE comprometida, cicatriz, adelgaçamento 
e anormalidades regionais de movimento da parede, 
em oposição à doença miocárdica difusa (5). Contudo, 
ele é menos útil na era atual, quando a hipertensão e 
as doenças metabólicas são causas importantes (6). O 
comprometimento da deformação miocárdica na au-
sência de FEVE reduzida é um cenário comum que deve 
ser descrito como disfunção VE subclínica (Figura 3).

Como um índice da fase de ejeção, o papel da FE como 
marcador da função VE é influenciado pela carga ventri-
cular (especialmente pós-carga). Na regurgitação mitral 
(RM) grave, o dP/dt do VE pode ser estimado a partir 
da taxa de aumento da velocidade do jato regurgitante 
mitral (7). Foram desenvolvidos diversos índices de 
carga independente, mas eles se correlacionam apenas 
modestamente com a FE. Na verdade, a perspectiva 
de um marcador independente de carga da função VE 
permanece elusiva e, embora frequentemente negligen-
ciados, o desempenho e o registro da pressão arterial 
sempre que a FEVE for obtida são um meio simples, mas 
importante, de compensar os efeitos da carga.

Quando a FE é usada como um marcador da função 
miocárdica, é importante lembrar que se trata de uma 
medida endocárdica. No cenário da hipertrofia VE, pode 
ser que a função miocárdica seja mais bem representada 
pelo encurtamento da parede média do que pela função 
endocárdica. Assim, a FE como marcador da função VE é 
influenciada pela geometria (8).

Sinais fisiológicos não encontrados pela FE. A con-
tração tardia é um marcador sensível da disfunção VE 
(9), e a quantificação da FEVE é uma simplificação que 
não leva em conta a velocidade de contração. Uma al-
ternativa que leva em conta a velocidade de contração 
é a velocidade de encurtamento da fibra circunferen-
cial (10), assim como marcadores mais modernos e 
sofisticados, como strain-rate.

Um segundo aspecto do tempo se refere à sincronia 
intraventricular. As características da ativação VE 
com distúrbio no bloqueio do ramo esquerdo podem 
ser identificadas pela ecocardiografia 2D (E2D), mas 
requerem alta resolução temporal e amostragem ao 

ABREVIATURAS  

E ACRÔNIMOS

2D = bidimensional

3D = tridimensional

CDI = cardioversor-desfibrilador 
implantável

E2D = ecocardiografia 
bidimensional

E3D = ecocardiografia 
tridimensional

EA = estenose aórtica

FE = fração de ejeção

FEVE = fração de ejeção 
ventricular esquerda

IC = insuficiência cardíaca

IC = intervalo de confiança

ICEB = insuficiência cardíaca do 
estágio B

ICFEi = insuficiência cardíaca 
com fração de ejeção 
intermediária

ICFEp = insuficiência cardíaca 
com fração de ejeção preservada

ICFEr = Insuficiência cardíaca 
com fração de ejeção reduzida

ICFErec = insuficiência cardíaca 
com fração de ejeção recuperada

IM = infarto do miocárdio

RA = regurgitação aórtica

RM = regurgitação mitral

RMC = ressonância magnética 
cardíaca

SLG = strain longitudinal global

VD = ventrículo/ventricular 
direito

VDF = volume diastólico final

VE = ventrículo/ventricular 
esquerdo

VSF = volume sistólico final

longo do intervalo RR, em vez dos quadros 
sistólico final e diastólico final usados para a 
medida da FE (11). A avaliação da dissincronia 
mecânica na seleção de pacientes com amplo 
QRS para terapia de ressincronização cardíaca 
permanece controversa. Contudo, a dispersão 
contrátil entre os segmentos ventriculares 
parece ser um marcador importante prog-
nosticamente que ref lete a probabilidade de 
arritmia (Figura 4), , talvez devido à fibrose 
miocárdica (12).

Alterações nos volumes VE entre a diástole 
final e a sístole final também não levam em 
conta a complexidade da mecânica miocárdica 
relacionada à sístole. Twist e untwist contri-
buem de maneira importantes para a sístole e 
diástole, respectivamente (13). Embora esses 
marcadores ainda não tenham sido incorpo-
rados na mensuração clínica, eles ref letem 
os desafios técnicos da obtenção de imagens 
em resolução temporal suficiente, além da 
capacidade de medir a distância de desenvol-
vimento da torção, e essas barreiras podem 
ser dimensionadas por desenvolvimentos 
técnicos, como recursos tridimensionais (3D) 
de batimento único mais rápidos.

NOvOs pARâMeTROs. Diversos novos parâ-
metros estão disponíveis para a avaliação da 
função VE. Os mais proeminentes são os ín-
dices de deformação miocárdica, como strain 
e strain-rate, que foram propostos como um 
parâmetro adjuvante à FEVE (14). A adoção 
clínica dessa modalidade tem sido lenta, 
pois foi inicialmente inibida por variações entre os 
fornecedores, as quais foram reduzidas atualmente ao 
nível de variações de fornecedores menos apreciadas 
da FE e outras medições (15). O strain de deformação 
miocárdica tem uma relação linear com o dP/dt do VE 
e está entre os marcadores clínicos mais factíveis de 
contratilidade (16).

Uma validação clínica publicada recentemente de um 
modelo elíptico de VE explica a inconsistência da asso-
ciação da strain longitudinal global (SLG) e da strain 
circunferencial global com a FE usando os papéis da 
espessura da parede e do diâmetro de eixo curto (17). O 
strain circunferencial global está muito mais associado 
à FE do que o SLG. Ainda mais importante, o aumento da 
espessura da parede do VE ou a diminuição do diâmetro 
do VE contribuem para a FE preservada diante das 
reduções especialmente do encurtamento longitudinal, 
mas também circunferencial. Assim, pacientes com 
disfunção miocárdica, mas uma pequena cavidade VE e 
hipertrofia VE apresentam uma FE preservada diante de 
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FIGuRA 1  Avaliação do coração de um atleta

Esse atleta apresentou grave aumento do VE com disfunção leve na base da E2D (diastólica final VE de 143 ml/m2; sistólica final VE de 77 ml/m2; volume de 
bombeamento de 119 ml; FE de 0,46) e a E3D (diastólica final VE de 136 ml/m2; sistólica final VE de 70 ml/m2; volume de bombeamento de 118 ml; FE de 0,48) (A). 
O volume de bombeamento é validado com Doppler de ondas pulsadas (117 ml) (A). A velocidade do tecido medial e lateral (média de 12 cm/s) e a strain longitudinal 
global (19%) são consistentes com a função miocárdica normal (B). E2D = ecocardiografia bidimensional; E3D = ecocardiografia tridimensional; FE (EF, na figura) = 
fração de ejeção; VE (LV, na figura) = ventrículo esquerdo.
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FIGuRA 2  Avaliação da função ventricular em um coração pequeno

A avaliação cardíaca dessa mulher idosa mostrou: (A) VE nos limites inferiores do tamanho normal (diastólica final VE de 38 ml/m2; sistólica final VE de 12 ml/m2; 
volume de bombeamento de 55 ml; FE de 0,70) e E3D (diastólica final VE de 39 ml/m2; sistólica final VE de 16 ml/m2; volume de bombeamento de 46 ml; FE de 
0,59). O volume de bombeamento por E2D é validado com Doppler de ondas pulsadas (57 ml). Embora o coração pequeno e baixo volume de bombeamento gerem 
preocupação de insuficiência cardíaca com FE preservada, a velocidade do tecido medial e lateral (média de 6 cm/s) e o SLG (19%) (B) são consistentes com a função 
miocárdica normal. Nesse cenário, uma resposta hemodinâmica normal ao estresse confirmaria a origem não cardíaca desses sintomas. SLG = strain longitudinal global; 
outras abreviaturas conforme a Figura 1.
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FIGuRA 3  Disfunção VE subclínica

Esse paciente idoso assintomático, mas inativo, com diabetes melito tipo 2 (DM2) apresenta tamanho VE normal e fração de ejeção (0,59%), mas SLG comprometida (15%) (A). A presença de 
doença miocárdica é respaldada pelo aumento do AE (38 ml/m2) e remodelagem concêntrica leve (121 g de massa do VE, espessura relativa da parede de 0,44), apesar da função diastólica normal 
e do Doppler tecidual (B). Esse padrão do SLG comprometido sem disfunção diastólica é responsável por um subgrupo de pacientes com DM2 com disfunção VE (81). AE (EA, na figura) = atrial 
esquerdo; outras abreviaturas conforme as Figuras 1 e 2.
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um SLG deficiente. Essa é uma observação importante 
porque indica um benefício do SLG, independentemente 
da técnica de estimação da FE.

CONsIdeRAções TéCNICAs sObRe IMAGeM 

dO ve

MeTOdOLOGIA de IMAGeM. A tomada de decisão 
clínica baseada em FE geralmente negligencia como isso 
foi obtido. Mesmo na era moderna, os ensaios randomi-
zados de cardioversores-desfibriladores implantáveis 
(CDIs) que levaram a informações sobre os níveis de FE 

associados ao benefício não tiveram uma abordagem 
padronizada para a medida da FE (18, 19).

A excelente resolução de contraste da ressonância 
magnética cardíaca (RMC) fez desse o padrão de refe-
rência entre as modalidades não invasivas (Figura 5). 
De fato, a baixa variação do teste-reteste da RMC levou 
à proposta de esse teste ser selecionado com o intuito 
de minimizar o recrutamento necessário nos estudos de 
seguimento de remodelagem do VE (20). A medição da 
tomografia computadorizada da FE também apresenta 
precisão e foi validada em comparação à RMC(21), mas 
tem a desvantagem de envolver o uso de contraste e 

FIGuRA 4  Dispersão contrátil

O tempo para atingir o pico da deformação do VE em todos os segmentos miocárdicos proporciona uma medida de dispersão contrátil. Isso é preditivo de arritmias. 
Reproduzido com a permissão de Haugaa et al. (12). CDI = cardioversor-desfibrilador implantável; DP = desvio padrão; ECG = eletrocardiograma; outras abreviaturas 
conforme a Figura 1.
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exposição à radiação. A medição da medicina nuclear 
da FE começou na era dos exames de acúmulo cardíaco 
de comporta, mas provavelmente é mais amplamente 
obtida com a tomografia computadorizada de emissão 
de fóton único de comporta. A aquisição de múltiplos 
ciclos cardíacos com essa técnica permitiu seu uso 
para a avaliação da sincronia VE (22). No entanto, 
embora a técnica seja verdadeiramente 3D, a aquisição 
desses dados em baixa resolução temporal pode levar 
à subamostragem, ou seja, os quadros diastólico final 
e sistólico final podem não fornecer os verdadeiros 
volumes VE máximos e mínimos, subestimando a FE. A 
ecocardiografia continua sendo a fonte da maioria das 
medições da FE. 

No entanto, é importante que a metodologia seja 
descrita exatamente, pois, muitas vezes, os relatórios 
clínicos não deixam claro se ela foi: estimada qualita-
tivamente, medida usando a regra de 2D de Simpson ou 
quantificada com a ecocardiografia 3D (E3D). O cálculo 
da FE usando a fórmula de Teichholz de uma imagem 

em modo M de plano único foi substituído por outras 
técnicas e não deve ser mais usado. 

Provavelmente, o meio menos apropriado de fazer 
uma seleção de modalidade de imagens para a medição 
da FE seja usar a mesma modalidade em todos os casos. 
Diferentes modalidades de imagem têm diferentes 
pontos fortes em relação à resolução espacial temporal 
e de contraste, além da sensibilidade à repetibilidade de 
pequenas alterações (Tabela 1). Em geral, a resolução 
espacial e de contraste são mais altas com RMC, e a re-
solução temporal é mais alta com ecocardiografia, espe-
cialmente 2D e Doppler tecidual. O uso de 3D de verdade, 
como com RMC e E3D, apresenta a menor variação de 
teste-reteste porque o mesmo plano de corte não pre-
cisa ser replicado em cada ponto do tempo. Alterações 
sutis da função sistólica VE podem ser identificadas de 
maneira melhor usando o SLG no lugar da FE. 

As limitações da FE podem ser classificadas como 
fisiológicas, técnicas e clínicas (Tabela 2). Um problema 
fundamental com todas as técnicas de imagem do ven-
trículo em uma ou duas dimensões é que são necessárias 
pressuposições geométricas para medir a FE. Isso se 
torna um problema principalmente quando o ventrículo 
tem uma forma não geométrica, o que é mais comum em 
pacientes com cardiopatia isquêmica. Na era atual de 
imagens 3D, as influências geométricas no cálculo da FE 
não devem mais ser um problema. No entanto, ainda que 
a geometria irregular possa ser resolvida pelas imagens 
3D, a qualidade de imagem da E3D continua sendo um 
problema em potencial, e resolução espacial subideal 

FIGuRA 5  Volume VE e cálculo da FE com RMC e E3D

Um atleta de resistência com disfunção VE aguda. Tanto a E3D quanto a RMC mostram um ventrículo esquerdo dilatado (volume diastólico final VE = 250 ml) e FE reduzida (aproximadamente 
0,40). Ao contrário da E3D, na qual as bordas endocárdicas e epicárdicas são traçadas no espaço 3D, os cálculos de volume com a RMC derivam de bordas traçadas em “pilhas” de fatias de eixo 
curto. As resoluções espacial e de contraste são excelentes, mas é possível que surja um pouco de variabilidade da seleção da fatia basal do VE e da possível inclusão do volume do AE. (Figura 
gentilmente cedida por Andre LaGerche, MBBS, PhD). RMC = ressonância magnética cardíaca; outras abreviaturas conforme as Figuras 1 e 3.

TAbeLA 1  Seleção da ferramenta certa para o trabalho: características de imagem de vários testes

Técnica Aplicação

Alta resolução espacial RMC Hipertrofia, infiltração do VE

Alta resolução temporal Doppler tecidual, strain Sincronia VE

Alta resolução de contraste RMC, eco com contraste Volumes VE

Alta repetibilidade RMC, E3D Seguimento sequencial

Sensibilidade a pequenas alterações Strain Cardiomiopatia subclínica

E3D = ecocardiografia tridimensional; RMC = ressonância magnética cardíaca; VE = ventrículo esquerdo.
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leva à incorporação de trabéculas no traçado miocár-
dico, subestimando os volumes VE (Figura 6), embora 
em menor grau do que a E2D (23). Além disso, as irre-
gularidades temporais (por exemplo, provocadas por 
bloqueio de ramo) continuam a causar ambiguidade.

INTeRvALOs NORMAIs e CONFIAbILIdAde. A pre-
cisão de um teste está relacionada à medição precisa do 
que ele realmente representa. O desafio da FE é definir 
qual deveria ser o padrão de referência, pois o parâ-
metro em si é um construto artificial e não há medida 
fisiológica que o replique. Assim, inevitavelmente, isso 
se torna uma comparação com uma medida alternativa 
não invasiva de excursão ou de tempo do VE. A validade 
é uma substituta da precisão quando não há padrão de 
referência; por exemplo, dois meios de medir a FE podem 
ser comparados com outros dados que sejam relacio-
nados ao conteúdo ou ao critério (por exemplo, dados 
prognósticos). Em outras circunstâncias, a precisão (ou 
reprodutibilidade) é uma métrica mais importante, com 
a implicação de que, para o usuário, a consistência da 
descoberta é mais importante do que a concordância 
com outra medida.

Todas as modalidades de imagem são capazes de for-
necer uma medida da FE, e os intervalos normais da FE 
são diferentes entre as diferentes modalidades (Tabela 
3). Dentro de cada modalidade, a FE “normal” varia de 
acordo com a idade e o sexo. O fato de a ecocardiografia 
definir uma FE como “normal” não significa necessaria-
mente que esse seja um ponto de corte apropriado em 
todos os cenários. Em RM grave, uma FE < 0,60 denota es-
tenose aórtica (EA) da função VE anormal (24), e o ponto 
de corte de 0,50 usado nas diretrizes da doença valvular 
cardíaca para orientar a intervenção na EA (24), não 
apenas é considerado anormal pelas diretrizes atuais 
(25), como também deixa passar pacientes com uma FE 
de 0,50 a 0,60, que também apresentam aumento de risco.

Inconsistências no traçado da cavidade VE são 
uma importante fonte da falta de uniformidade na 
medida da FE e dos volumes VE. Como diretrizes para 
ecocardiografias, o VE deve ser segmentado a partir da 
cavidade na junção do miocárdio compactado (ou seja, 
as trabéculas e os músculos papilares são incluídos na 
cavidade) (25). Não há abordagem padronizada para 
essa questão com a RMC (26), mas a variação resultante 
tem um efeito maior sobre os volumes e massa medidos 
do VE do que em relação à FE.

A nomenclatura dos parâmetros da função VE também 
pode gerar ambiguidade. Nesta revisão, os níveis abso-
lutos de FE são expressos a uma proporção decimal de 
1 (por exemplo, 0,50), permitindo que a porcentagem 
seja usada para expressar a mudança relativa na FE. De 
modo semelhante, embora o encurtamento seja conven-
cionalmente expresso como uma deformação negativa, 

a descrição de medidas maiores ou menores do que um 
limiar se torna desnecessariamente complexa. Portanto, 
nesta revisão, o SLG é expresso sem sinal negativo.

Teste sequencial. A repetição de testes da função 
VE pode ajudar na avaliação de pacientes sob risco de 
desenvolver IC (por exemplo, em quimioterapia cardio-
tóxica) (27), pacientes com FE < 0,35 após infarto do 
miocárdio (para determinar se há uma resposta tera-
pêutica que influenciaria a decisão do CDI) (28) antes de 
iniciar a terapia de IC (29) e com doença valvar cardíaca 
(especialmente lesões regurgitantes) (30).

A avaliação em série da FE e dos volumes pode 
fornecer informações prognósticas úteis em pacientes 
em terapia, mesmo quando a FEVE for > 0,40. Em uma 
metanálise com 69.766 pacientes em 30 ensaios clínicos 
randomizados com > 500 pacientes de 25 terapias com 
medicamentos ou dispositivos, Kramer et al. (31) mos-
traram que o risco de morte estava correlacionado aos 
efeitos do medicamento/dispositivo na FEVE (r = −0,51; 
p < 0,001), VDF (r = 0,44; p = 0,002) e VSF (r = 0,48; 
p = 0,002) e que a probabilidade de efeitos neutros ou 
favoráveis nos ensaios randomizados de mortalidade 
aumentou com os aumentos médios na FEVE e com 
decréscimos médios no EDV e ESV nos ensaios de 
remodelagem. O uso de ecocardiogramas sequenciais 
para quantificar a hemodinâmica no seguimento da IC 
se baseia no mesmo princípio que respalda o uso do 
teste ambulatorial da pressão arterial pulmonar, no 
qual as alterações hemodinâmicas são o prelúdio do 
agravamento dos sintomas (32). É claro que, embora 
tenham sido desenvolvidos dispositivos de imagem 
ambulatorial, as informações fornecidas pelos exames 

TAbeLA 2  Limitações da FE como marcador da função VE

Circunstâncias de imprecisão Solução potencial

Limitações 
fisiológicas

Dependente de carga Ciclos de volume de pressão

Dificuldade sob FC alta e baixa Imagens com alta taxa de quadros

Regurgitação mitral (descarga, queda típica da 
FE após reparo de VM)

Marcadores de pré-ejeção

VE pequeno (HVE e pequena cavidade levam à 
sobrestimativa)

Cogite usar outro marcador (por exemplo, 
SLG)

Considerações 
técnicas

Qualidade da imagem Opacificação VE

Dependente de geometria Imagens 3D, técnicas independentes de 
geometria

BRE (sístole e diástole regionais não são 
simultâneas)

Nenhuma solução pronta

Intervalos de RR irregulares (por exemplo, FA) Imagem de batimento único

Hipertrofia VE Encurtamento miocárdico médio

Áreas hiperdinâmicas remotas ao infarto do 
miocárdio levam a uma FE maior do que o 
esperado para uma determinada severidade 
de infarto

Uso de uma soma de função regional (por 
exemplo, índice de escore do movimento 
da parede)

Considerações 
clínicas

Prognóstico: próximo a FE de 0,50 Cogite usar outro marcador (por exemplo, 
SLG)DVE subclínica

3D = tridimensional; BRE = bloqueio do ramo esquerdo; DVE = disfunção ventricular esquerda; FA = 
fibrilação atrial; FC = frequência cardíaca; FE = fração de ejeção; HVE = hipertrofia ventricular esquerda; 
SLG = strain longitudinal global; VE = ventrículo esquerdo; VM = valva mitral.
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de imagem são episódicas, o que gerar desafios quanto à 
calibração e à variabilidade do teste-reteste.

Mostrar que uma intervenção tem um efeito inde-
pendente da variação das medições sequenciais de 
volumes VE e da FE pode ser um grande desafio (33). 
Esse problema está relacionado principalmente à 
viabilidade, porque, além de mudanças na função VE, 
as diferenças entre medidas sequenciais podem ser cau-
sadas por: diferenças na aquisição (incluindo técnicos e 
equipamentos); variação no teste-reteste (um problema 
comum ao usar imagens 2D devido a diferenças entre 
planos de corte); regressão à média; e outras fontes de 
variação biológica, incluindo mudanças nas condições 
de carga do VE, variação de batimento a batimento 
causada por alterações respirofásicas e outras causas 
(incluindo fibrilação atrial e extrassístoles frequentes). 
A confiabilidade pode ser medida como variação de me-
dição (inter e intraobservador), variação teste-reteste 

(variáveis sujeito/instrumento) ou como desvio padrão 
ou coeficiente de variação (contínuo), porcentagem de 
concordância ou kappa (categórica). A confiabilidade 
pode ser otimizada pela padronização (por exemplo, 
medida expiratória final, prevenção de batimentos 
pós-extrassistólicos e cálculo da média dos intervalos 
de RR selecionados na fibrilação atrial), treinamento 
e repetição ou quantificação. Para a ecocardiografias, 
a variabilidade total (medida como coeficiente de 
variação) é de 0,15, e a variabilidade de teste-reteste 
(incluindo a variabilidade biológica) foi responsável 
pela maioria (0,12), com contribuição igual da variabi-
lidade inter e intraobservador. O menor ΔFE detectado 
com 95% de confiança foi de 0,11 (34). A menor variação 
de teste-reteste com E3D no lugar da E2D (35) respalda 
o uso da E3D no seguimento sequencial. Em um estudo 
de remodelagem VE em que a FE da RMC passou de 
0,48 ± 0,12 para 0,51 ± 0,12 (p < 0,01), a correlação 

FIGuRA 6  Comparação entre volumes VE com E3D e RMC

A resolução espacial subideal com E3D leva à incorporação de trabéculas no traçado miocárdico. Neste estudo multicêntrico, a contribuição das trabéculas para as 
discrepâncias entre o volume diastólico final (VDF) (C) e o volume sistólico final (VSF) (D) da E3D e RMC foi explorada por meio da alteração dos critérios de traçado 
dos volumes da RMC. O traçado convencional das imagens da RMC com o intuito de incluir trabéculas dentro da cavidade VE (A) mostrou uma maior variação em 
relação aos volumes da E3D, em comparação com uma medida modificada da RMC que inclui trabéculas no volume miocárdico (B) (23). E3DTR = ecocardiografia 
tridimensional em tempo real; outras abreviaturas conforme as Figuras 1 e 5.
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entre a mudança na FE pela RMC e E3D superou a da E2D 
(r = 0,58 vs. −0,03; p < 0.01) (36).

O que a FE esconde. Uma limitação importante da FE 
é que, às vezes, ela é uma fonte de foco desproporcional, 
com a exclusão de outros recursos. Embora a avaliação 
da função VE faça parte da maioria dos exames de 
imagem cardíaca, detalhes adicionais sobre marcadores 
da FE e não FE são extremamente importantes.

As decisões clínicas tomadas com base na FE 
precisam ser contextualizadas pelo cenário hemodi-
nâmico. É difícil fazer um julgamento sobre a função 
ventricular quando a FE estiver levemente comprome-
tida e a pressão arterial sistólica for de 220 mmHg ou 
a frequência cardíaca for de 150 batimentos/min em 
fibrilação atrial. A avaliação da função VE também 
deve incluir a avaliação dos volumes ventriculares: a 
um VDF de 60 ml, uma FE de 0,55 fornece um volume 
de bombeamento de apenas 33 ml, gerando um débito 
cardíaco de 2,3 L/min a uma frequência cardíaca de 
70 batimentos/min. As técnicas 3D que não dependem 
de suposições geométricas, como RMC ou E3D são 
as que fornecem melhor os volumes VE. De modo 
semelhante, a hipertrofia, forma, sincronia e pressão 
de enchimento do VE são parâmetros prognósticos 
importantes do VE que correm o risco de serem negli-
genciados se for colocado muito foco na FE (Tabela 4).

Quando a medição da FE por meio de ecocardiografia 
for um desafio, outros índices sistólicos são potencial-
mente importantes (25), a saber: dP/dt, o índice de 
desempenho miocárdico e SLG. Uma etapa bastante 
simples do controle de qualidade e que é frequente-
mente negligenciada é o correlacionamento cruzado do 
volume obtido pelos cálculos do Doppler volumétrico 
com o volume derivado da diferença entre as medidas 
sistólica e diastólica do volume VE (Figuras 1, 2 e 3).

O foco na FE também coloca em risco a exclusão de 
diversos parâmetros da função cardíaca que fornecem 

informações fisiológicas e prognósticas úteis, incluindo 
o tamanho e a função ventricular direita (VD), a quan-
tificação do tamanho atrial e os padrões de enchimento 
diastólico.

usO ApROpRIAdO. A imagem do VE para a avaliação 
dos volumes e da FE é considerada apropriada em 
muitos contextos agudos e crônicos, incluindo pacientes 
com IC e cardiomiopatia (Tabela 5), além de pacientes 
com enfarte do miocárdio e doença valvular cardíaca 
(37). A vigilância (avaliação repetida na ausência de 
sintomas) é a aplicação mais problemática sob o ponto 
de vista do uso apropriado. O teste é apropriado em 
diversas modalidades, embora a ecocardiografia seja a 
mais utilizada.

Grande parte dos relatórios publicados sobre uso 
apropriado é escrita com o foco em evitar testes des-
necessários, mas o desempenho da ecocardiografia foi 
associado a melhores desfechos da IC em dois estudos. 

TAbeLA 3  Limites inferiores ponderados do normal em relatórios recentes da função VE normal

Vantagem Desvantagem Homens Mulheres

Eco 2D Acessível, barata, rápida, fácil, on-line Dependendo da qualidade da imagem, pode ser controlada com 
opacificação de contraste do VE, mas isso é pouco usado. 
Encurtamento comum 
Alta variabilidade inter e intraobservador 
Requer suposições geométricas

0,52 0,54

Eco 3D Supera a preocupação com encurtamento, variação 
de teste-reteste e suposições geométricas

Muito dependente da qualidade da imagem 0,50 0,53

RMC Resolução de alto contraste; excelente 
discriminação da parede e da cavidade VE

Acesso, custo. Carência de outras informações hemodinâmicas 
fornecidas pela eco – por exemplo, avaliação diastólica. Os protocolos 
multibatimentos são suscetíveis à variação do RR.

0,57 0,59

Gated SPECT Alta viabilidade de coleta de dados da FE 
contemporaneamente a exames de perfusão 
miocárdica

Exposição à radiação, carência de outras informações hemodinâmicas 
fornecidas pela eco. A baixa resolução temporal pode levar à 
subamostragem.

0,52 0,55

Ventriculografia de 
radionuclídeos

0,46 0,46

Tomografia 
computadorizada

Alta viabilidade de coleta de dados da FE 
contemporaneamente à imagem da coronária

Exposição à radiação, carência de outras informações hemodinâmicas 
fornecidas pela eco. A baixa resolução temporal pode levar à 
subamostragem.

0,47 0,53

Intervalos normais adaptados de Wood et al. (82).
2D = bidimensional; FE = fração de ejeção; SPECT = tomografia computadorizada de emissão de fóton único; outras abreviaturas conforme as Tabelas 1 e 2.

TAbeLA 4  Quando a FE não é suficiente: uso de outros marcadores da função cardíaca

Marcador funcional Modalidade da eco Outra modalidade

Ventricular esquerdo

 Mecânica sistólica Velocidade tecidual e strain 2D RMC

 Disfunção diastólica Velocidade tecidual, tamanho do AE RMC

 Hemodinâmica Doppler CCD

 Viabilidade e isquemia Strain 2D, ECM, estresse RMC, TEP

 Sincronia VE Velocidade tecidual e strain 2D —

 Massa VE 3D RMC

 Caracterização miocárdica Strain 2D RMC

Não VE

 Tamanho e função VD Velocidade tecidual e strain 2D RMC

 Tamanho do átrio esquerdo Eco 2D e 3D RMC

 Regurgitação mitral Doppler, 3D RMC

Diabetes melito, pressão arterial sistólica e disfunção renal são modificadores do efeito potencial da FE e 
outras variáveis da função cardíaca no desfecho.
AE = atrial esquerdo; CCD = cateterismo cardíaco direito; ECM = ecocardiograma com contraste 
miocárdico; TEP = tomografia por emissão de pósitrons; VD = ventricular direito; outras abreviaturas 
conforme as Tabelas 1, 2 e 3.
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Senni et al. (38) relataram que 137 de 216 pacientes 
(63%) no projeto Rochester Epidemiology atenderam 
aos critérios de Framingham quanto a insuficiência 
cardíaca congestiva, os quais foram submetidos a 
ecocardiografia dentro de 3 semanas após o diagnós-
tico e apresentaram sobrevida mais favorável e uso 
mais amplo de inibidores da enzima de conversão da 
angiotensina em comparação aos pacientes que não o 
foram. De modo semelhante, com base em 799 pacientes 
consecutivos internados devido a um primeiro episódio 
de IC, Tribouilloy et al. (39) mostraram que a realização 
precoce da ecocardiografia foi associada a um menor 
risco relativo de morte, mesmo após o uso de pontuações 
de propensão para reduzir as diferenças basais entre 
os grupos com eco e sem eco. Essas diferenças entre 
desfechos parecem mais propensas a ocorrerem devido 
a respostas terapêuticas à redução da FE. De fato, tem 
sido mostrado que a ecocardiografia muda o manejo, 
especialmente em pacientes com FE preservada (40).

CONTROLe de quALIdAde. A FE é tão importante para 
a tomada de decisão que medidas devem ser tomadas 
para garantir a confiabilidade desse parâmetro. Quando 
a FE é obtida a partir da ecocardiografia, a segmentação 
da cavidade VE pode ser comprometida pela qualidade 
da imagem subideal, devendo ser cogitada a opacifi-
cação VE com contraste (41). De fato, a frequência de 
opacificação VE pode ser cogitada como um marcador 
de qualidade; muitos laboratórios de eco usam con-
traste em < 5% dos casos, e o uso ideal talvez esteja no 
intervalo de 10% a 15%. Além de melhorar a usabilidade 
da ecocardiografia em estudos tecnicamente difíceis, a 
opacificação VE também tem o benefício de produzir 
volumes VE mais próximos dos obtidos com a RMC. Em 

parte, isso se refere a garantir que as trabéculas do VE 
estejam incluídas na cavidade VE. Ao comparar E2D e 
E3D com e sem contraste, o uso de contraste melhorou 
a precisão e a confiabilidade da E2D quase ao nível da 
E3D (42).

A confiabilidade da FE, baseada na comparação com 
um padrão de referência de um grupo de especialistas, 
deve ser definida em qualquer laboratório de imagens. 
O uso de um processo intramural para aumentar a pre-
cisão e a confiabilidade das medições foi descrito por 
vários laboratórios (43).

Fe veNTRICuLAR dIReITO. A estrutura não geomé-
trica do VD o torna uma câmara bastante difícil de ser 
quantificada sem técnicas 3D. Embora o uso da mudança 
de área fracionária seja relatado nas diretrizes como um 
marcador aceitável da função VD global, essa medida é 
altamente suscetível a imagens fora de eixo, podendo 
prejudicar a confiabilidade. Entre as alternativas aos 
parâmetros quantitativos do VD, há a função VD longi-
tudinal, incluindo a velocidade miocárdica longitudinal 
(s’) do VD, o deslocamento do plano do anel tricúspide 
e o strain de parede livre do VD (44). No entanto, as 
melhorias na qualidade de imagem da E3D tornaram 
viáveis as medições dos volumes VD. Ainda assim, a 
abordagem qualitativa preferida para a FEVD é a RMC.

Fe de esTResse. A avaliação da função VE durante 
estresse pode ser realizada com diversas modalidades 
de imagem, mais comumente a ecocardiografia e a 
ventriculografia nuclear, embora a RMC de estresse 
também seja viável. Além da avaliação da isquemia 
induzível, a ecocardiografia de estresse é usada para a 
investigação dos sintomas apesar da doença valvar não 
grave, ou caso a função de repouso seja normal, mas 
haja preocupações sobre a disfunção VE assintomática 
(45). Embora a perda de reserva contrátil tenha sido as-
sociada a desfecho desfavorável tanto na regurgitação 
aórtica (RA) quanto na RM, traçar os volumes VE após 
estresse é muito exigente tecnicamente. Portanto, em-
bora a capacidade de exercício e a resposta da pressão 
sistólica da artéria pulmonar sejam preditores eficazes 
de desfecho, o papel da FE ecocardiográfica é mais 
controverso (46). De modo semelhante, embora a falha 
no aumento da FE seja uma característica da disfunção 
subclínica, o uso do teste de estresse foi substituído 
pela realização do strain miocárdico.

INvesTIGAdORes

Fe NA IC. Os estágios assintomáticos da IC são categori-
zados em estágio A (fatores de risco como hipertensão e 
diabetes) e ICEB (disfunção VE subclínica, incluindo FE 
reduzida, hipertrofia VE e regurgitação valvular). Cada 
estágio tem implicações importantes na terapia clínica 

TAbeLA 5  Uso apropriado da imagem na IC e cardiomiopatia

IC

 Avaliação inicial da suspeita de IC (ICFEp ou ICFEr) A (9)

 Reavaliação da IC após alteração do quadro clínico sem precipitante A (8)

 Reavaliação da IC após alteração do quadro clínico sem precipitante U (4)

 Reavaliação para orientar a terapia A (9)

 Vigilância de rotina (< 1 ano) sem alteração clínica I (2)

 Vigilância de rotina (≥ 1 ano) sem alteração clínica U (6)

Cardiomiopatia

 Avaliação inicial de suspeita de cardiomiopatia A (9)

 Reavaliação para orientar a terapia A (9)

 Vigilância de rotina (< 1 ano) sem alteração clínica I (2)

 Vigilância de rotina (≥ 1 ano) sem alteração clínica U (5)

 Estrutura da triagem e função em parentes de primeiro grau de um paciente com cardiomiopatia 
potencialmente hereditária A (9)

 Avaliação basal e serial em pacientes em tratamento com quimioterapia cardiotóxica A (9)

Além de um escore contínuo do menos apropriado (1) ao mais apropriado (9), as indicações são 
categorizadas como apropriadas (A), incertas (U) e inapropriadas (I) (atualmente descritas como 
raramente apropriadas) (37).
IC = insuficiência cardíaca; ICFEp = insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada; 
ICFEr = insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. 
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(5). Na era atual, muitas vezes a FE não é reduzida na 
fase pré-clínica, podendo ser mais benéfico levar outros 
marcadores contráteis em consideração, como o SLG.

A classificação de pacientes com IC sintomática em 
ICFEr e ICFEp também tem importantes implicações 
terapêuticas. Como bem-estar, qualidade de vida e ca-
pacidade funcional são pouco correlacionados com FE, 
o uso de imagem para avaliar a função VE é inevitável. 
O benefício prognóstico do bloqueio do sistema renina-
angiotensina-aldosterona e beta-adrenoceptores foi 
mostrado na FE < 0,40, embora a carência de laborató-
rios centrais e o uso de várias modalidades nos estudos 
originais sejam contra uma interpretação demasia-
damente literal desse corte (Tabela 6). Por outro lado, 
parece haver uma segunda população de IC (ICFEp) 
com FE quase normal (tendo em mente que “normal” 
varia conforme modalidade, sexo e raça). A FE preser-
vada tem sido designada como FE > 0,40 e > 0,50, mas, 
fundamentalmente, a FE é um marcador desse grupo e 
não uma explicação de sua fisiopatologia, além disso, 
pacientes com IC com FE > 0,40 a 0,50 não apresentam 
função sistólica normal.

Um grupo intermediário chamado IC com FE in-
termediária (ICFEi) tem sido um dos focos de atenção 
das atuais diretrizes de IC (47). Tanto na ICFEp quanto 
na ICFEi, o diagnóstico requer não apenas sintomas 
ou sinais e uma FE anormal, mas também peptídeos 
natriuréticos elevados com hipertrofia VE e aumento 
do AE ou disfunção diastólica. É difícil enxergar esses 
pacientes como pertencentes a um fenótipo único. 

Os intervalos de confiança de 95% (ICs) das medidas 
repetidas de FE são > 0,10, ou seja, é inevitável que uma 
quantidade considerável de pacientes entre e saia desse 
grupo em ecocardiogramas subsequentes, sem levar a 
qualquer alteração da patologia de base. Além disso, 
vários pacientes, particularmente com doença cardíaca 
isquêmica, apresentam melhoria, passando da categoria 
ICFEr para o grupo ICFEi.

O processo de compreensão da trajetória temporal 
da FE também é importante na definição de outra 
categoria, a IC com FE recuperada (ICFErec), uma 
entidade específica que tem sido bem caracterizada 
nos últimos 5 anos (48). Mais da metade dos pacientes 
com histórico de IC, mas FE > 0,50, apresenta ICFErec. 
Pode haver um erro de interpretação desses pacientes 
de risco relativamente baixo se submetidos a um único 
ecocardiograma, levando a pensar que eles apresentam 
ICFEp. Portanto, a carência de informações sobre a tra-
jetória da FE é uma importante limitação dos critérios 
atuais da ICFEp, o que contribui para a heterogeneidade 
dessa população. No entanto, os pacientes com ICFErec 
estão muito menos propensos a morrer ou precisar de 
dispositivos auxiliares ventriculares ou de transplante 
durante a década seguinte, além de estarem menos 
propensos a precisar de hospitalização em relação aos 
grupos ICFEr ou ICFEp (48). Embora o ICFErec tenha 
um prognóstico mais favorável do que outras categorias 
de IC, ele não constitui uma entidade benigna, tendo 
evidências de ativação neuro-hormonal persistente, es-
tresse oxidativo e lesão de cardiomiócitos, garantindo 

TAbeLA 6  Estudos multicêntricos que definiram os critérios da FE para diretrizes de manejo em IC

Estudo, ano Intervenção n Técnica Laboratório central Critérios de entrada

SOLVD, 1991 Enalapril 2.569 Eco, VR, LVgram Sim FE ≤ 0,35

Nitrato de hidralazina, 1991 Enalapril vs. nitrato de hidralazina 804 Eco, VR Sim FE < 0,45, DDFVE > 27 mm/m2 de SC

CIBIS, 1994 Bisoprolol 641 VR, LVgram Não FE < 0,40

Carvedilol dos EUA, 1996 Carvedilol 1.094 Eco Sim FE ≤ 0,35

MERIT-HF, 1999, 2000 Metoprolol XL 3.991 Não especificado Não FE ≤ 0,40

CIBIS II, 1999 Bisoprolol 2.647 Eco, VR, LVgram Não FE ≤ 0,35

CAPRICORN, 2001 Carvedilol 1.959 Eco, VR, LVgram Não FE ≤ 0,40, IEMP ≤ 1,3

Carvedilol, 2001 Carvedilol 2.289 Não especificado Não FE < 0,25

BEST, 2001 Bucindolol 2.708 VR Não FE < 0,35

MIRACLE-ICD, 2003 TRC/CDI 369 Eco Sim FE ≤ 0,35

COMET, 2003 Carvedilol vs. metoprolol 1.511 Eco, VR Não FE < 0,35

CHARM, 2003 Candesartan 2.548 Não especificado Não FE ≤ 0,40

SCD-HeFT, 2005 CDI 3.521 Não especificado Não FE < 0,35

CARE-HF, 2005 TRC 813 Eco Sim FE ≤ 0,35, DDFVE > 30 mm/m de altura

BEST = Beta-Blocker Evaluation Survival Trial (Estudo de avaliação de sobrevida de betabloqueador); CAPRICORN = Carvedilol Post-Infarct Survival Control in LV 
Dysfunction (Controle de sobrevida pós-infarto com carvedilol na disfunção VE); CARE-HF = Cardiac Resynchronization in Heart Failure trial (Estudo de ressincronização 
cardíaca em insuficiência cardíaca); CDI = cardioversor-desfibrilador implantável; CHARM = Candesartan in Heart Failure: Assessment of Reduction in Mortality 
and Morbidity (Candesartan em insuficiência cardíaca: avaliação da redução da mortalidade e morbidade); CIBIS = Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study (Estudo 
do bisoprolol em insuficiência cardíaca); COMET = Carvedilol or Metoprolol European Trial (Estudo europeu sobre carvedilol ou metoprolol); DDFVE = dimensão 
diastólica final VE; FE = fração de ejeção; IEMP = índice de escore do movimento da parede; LVgram = ventriculografia de contraste; MERIT-HF = Metoprolol CR/XL 
Randomized Intervention Trial in Congestive Heart Failure (Estudo de intervenção randomizada do metoprolol CR/XL em insuficiência cardíaca congestiva); MIRACLE-
ICD = Multicenter InSync ICD Randomized Clinical Evaluation trial (Estudo de avaliação clínica randomizada de CDI em sincronia multicêntrico); SC = superfície corporal; 
SCD-HeFT = Sudden Cardiac Death in Heart Failure Trial (Estudo de morte súbita cardíaca em insuficiência cardíaca); SOLVD = Studies of Left Ventricular Dysfunction 
trial; (Estudos de ensaios clínicos sobre disfunção ventricular esquerda); TRC = terapia de ressincronização cardíaca; VR = ventriculografia de radionuclídeos.
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a terapia cardioprotetora em andamento. No entanto, 
trata-se claramente um grupo heterogêneo e, entre 
eles, há indivíduos que tiveram uma lesão miocárdica 
transitória com remissão da patologia causadora. Nesse 
cenário, a persistência da patologia de base é ambígua. 
Ela pode ter sido resolvida (por exemplo, cardiomiopatia 
relacionada à taquicardia) ou pode ter melhorado, dei-
xando um componente de disfunção VE subclínica (por 
exemplo, miocardite ou cardiomiopatia de Takotsubo). 
A insensibilidade relativa da FE a pequenas alterações 
dificulta a distinção dessas entidades, sendo necessário 
um trabalho adicional para diferenciar os pacientes com 
recuperação miocárdica de verdade. 

Foi demonstrado que a FE tem significância prog-
nóstica em um amplo espectro, particularmente com 
FE < 0,40 (49). Infelizmente, entretanto, quando a FE 
excede 0,40, níveis diferentes da FE não são associados 
a diferenças no desfecho (Figura 7). Por outro lado, o 
comprometimento do SLG fornece informações prog-
nósticas por todo o espectro da função VE (50), além de 
fornecer as melhores informações incrementais quando 
a FE é relativamente preservada e os escores regionais 
de movimento da parede são normais (51). Nessa 
experiência, a FE < 0,35 e o SLG < 12% eram análogos 
(51). No entanto, o SLG mantém seu valor prognóstico 
na ICFEr (52); em pacientes com FE < 0,22, o SLG < 5,9% 
substratificou um grupo de alto risco em particular. A 
categorização de ICFEr, ICFEi e ICFEp foi recentemente 

comparada a strain leve (SLG > 12,6%), moderada (SLG 
8,1% a 12,5%) e gravemente (SLG < 8,0%) reduzido em 
uma série de 4.172 pacientes consecutivos com IC aguda 
(média do SLG de 10,8%, média de FEVE de 0,40). O SLG 
reduzido forneceu uma gradação melhor da avaliação 
de risco (49%, 38% e 34% de mortalidade em 5 anos 
em SLG grave, moderada e levemente reduzido, respec-
tivamente; p < 0,001) do que a classificação de ICFEr, 
ICFEi e ICFEp (41%, 38% e 39% de mortalidade em 5 
anos, respectivamente; p = 0,03). No ajuste de modelos 
de análise multivariada a dados demográficos (idade, 
sexo), histórico clínico (fatores de risco, doença cardíaca 
conhecida), medicação (beta-adrenoceptor, mineralo-
corticoide e antagonismo renina-angiotensina), o SLG 
moderado [razão de risco: 1,31 (IC95%: 1,13 a 1,53) 
relativo ao SLG leve] e o SLG grave (razão de risco: 1,61; 
IC 95%: 1,36 a 1,91), mas não as categorias da FE, foram 
associados à mortalidade (53).

Fe eM dOeNçA ARTeRIAL CORONARIANA. A 
avaliação da função VE após o infarto do miocárdio 
(IM) é dificultada pela hipercinesia compensatória no 
território não relacionado a infarto e pelas premissas 
geométricas inerentes à imagem 2D no VE de formato 
irregular após o IM. O impacto desses problemas pode 
ser limitado pelo uso de escore de movimento de parede 
(54) e imagens 3D. No entanto, o valor prognóstico da 
FE – inicialmente com ventriculografia de contraste e 
imagem de radionuclídeos e, depois, com ecocardio-
grafia – é conhecido há mais de 40 anos (55). No entanto, 
embora o risco de mortalidade seja maior no período 
inicial após o IM em pacientes com disfunção VE grave, 
o implante de desfibriladores (CDIs) logo após o IM não 
demonstrou impacto na mortalidade geral, isso porque 
a redução da morte súbita cardíaca foi compensada pela 
morte não arrítmica (56).

O problema com a medição precoce da FE é que o 
miocárdio residual viável é comum, e a resolução do 
atordoamento do miocárdio leva à melhora espontânea 
da disfunção VE. Provavelmente, esse processo seja 
responsável pela melhora da FEVE em mais de 50% dos 
pacientes pós-IM (57). Portanto, o período de melhora 
da disfunção VE pode ser um indício importante na 
otimização do tempo de implantação do CDI. Uma me-
dição importante disso foi feita em 100 pacientes com 
FEVE 0,31 ± 0,06 após IM, 10% dos quais apresentavam 
arritmias com risco de vida nos dois meses seguintes. 
Ecocardiogramas sequenciais aos 5 dias e aos 1 e 
3 meses mostraram que a principal melhora na FEVE foi 
em 1 mês (fase em que 55% já não indicavam inserção 
do CDI devido a uma FEVE > 0,35), mas a média da alte-
ração da FE entre 1 e 3 meses foi de apenas 2% (58).

Fe e ARRITMIAs. Além dos limiares da terapia médica 
da IC já mencionados, a FE < 0,35 é significativamente 

FIGuRA 7  Taxa e causa de mortalidade em categorias diferentes de DVE

Esses dados, redesenhados a partir do estudo CHARM (Candesartan in Heart Failure: Assessment 
of Reduction in Mortality and Morbidity) (49) enfatizam a relação inversa entre mortalidade e FE, 
especialmente morte súbita e morte por IC. AVC = acidente vascular cerebral; BFBG = baixo fluxo e 
baixo gradiente; CV = cardiovascular; DVE = disfunção ventricular esquerda; FE = fração de ejeção; 
IC = insuficiência cardíaca; IM = infarto do miocárdio.
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associada a arritmias ventriculares malignas em morte 
súbita cardíaca e, consequentemente, tem sido utilizada 
para a tomada de decisão sobre o uso de desfibriladores 
implantáveis (28). A evidência mais forte em favor disso 
foi obtida na cardiomiopatia isquêmica. Mas o valor 
desse ponto de corte na cardiomiopatia não isquêmica 
tem sido debatido, havendo um grande e recente estudo 
que não mostra nenhum benefício com a implantação 
do CDI em pacientes não isquêmicos com FE < 0,35 
(59). Embora o risco individual de morte seja maior em 
pacientes com disfunção VE pior, os números totais da 
disfunção VE não grave são maiores e, portanto, são 
responsáveis por uma proporção relevante de óbitos. 
Como < 50% dos pacientes com morte súbita cardíaca 
apresentam FE < 0,30 a 0,35, e metade dos implantes 
de CDI com FE < 0,30 não provê benefício de sobrevida, 
o uso da FE parece uma abordagem inexata na seleção 
de CDIs de prevenção primária na disfunção VE não 
isquêmica (60). Estratégias de testes alternativos e 
talvez até superiores incluem a quantificação da fibrose 
VE usando RMC (61), além de sua dispersão analógica e 
mecânica na imagem do strain (12).

FE em doença valvular cardíaca. Extensivas evidên-
cias respaldam o uso de FE em pacientes com lesões 
valvares regurgitantes, embora aqui também haja limi-
tações que possam ser tratadas por novas modalidades 
de imagem.

esTeNOse AóRTICA. Pacientes com EA crítico com 
estresse de parede elevado podem apresentar FE 
comprometida devido à incompatibilidade do pós-carga 
e são propensos a recuperar a FE após a substituição 
da valva aórtica (62). Por esse motivo, embora a FE 
reduzida possa contribuir para o risco perioperatório, 
ela não deve impedir a intervenção. A FEVE tem valor 
prognóstico em pacientes que apresentam EA, e isso tem 
sido usado como justificativa para a substituição valvar 
na EA assintomática (24). Em pacientes com FE redu-
zida, um baixo volume de bombeamento pode levar a um 
gradiente paradoxalmente baixo, e a distinção entre EA 
pseudograve e grave pode ser facilitada pela ecocardio-
grafia com dobutamina. A falha em demonstrar reserva 
contrátil (volume de bombeamento melhorado) nesse 
cenário está associado a um prognóstico ruim.

Com o envelhecimento da população, a EA é cada 
vez mais vista como uma síndrome que inclui hi-
pertensão e disfunção arterial, tendo efeitos no VE 
de modo independente e incremental à EA. O novo 
fenótipo da EA paradoxal de baixo f luxo e baixo gra-
diente é caracterizado por um ventrículo pequeno e, 
muitas vezes, hipertrofiado, tipicamente associado a 
ICFEp. Como na ICFEp, a FE não é um bom marcador 
da função VE, podendo ser necessários parâmetros 
alternativos. O SLG é interessante para esse propó-

sito (Figura 8), embora condições de carga, geometria 
VE, dissincronia e comprometimento segmentar 
possam ser fatores de confusão potenciais. Um strain 
longitudinal basal < 13% é preditor da necessidade 
de substituição da valva aórtica em pacientes assin-
tomáticos com mais de 2 anos de seguimento (63); e 
outros dados observacionais propuseram aumento do 
risco com SLG < 16% (64). 

ReGuRGITAçãO AóRTICA. A gravidade da regurgi-
tação, a dimensão sistólica final VE > 55 mm e a FEVE de 
0,50 são os marcadores usuais que respaldam a tomada 
de decisão cirúrgica na RA (65). Em algum momento, 
a carga volumétrica associada à RA levará à descom-
pensação VE e à FE comprometida. Antes disso, porém, 
as consequências da disfunção VE ficam ocultas por 
mecanismos compensatórios e a disfunção VE precede o 
início dos sintomas em > 25% dos pacientes (66). Desse 
modo, a FE reduzida está associada ao prognóstico 
comprometido em pacientes com RA, mesmo que sejam 
assintomáticos (65).

A carência de reserva contrátil medida pela FE 
do exercício, por volumes VE ou por parâmetros de 
deformação é um marcador de disfunção VE subclínica 
tecnicamente difícil, mas potencialmente útil, ficando 
aparente após o exercício. No entanto, assim como em 
outras situações de disfunção subclínica, a presença 
de FE normal não significa necessariamente função 
miocárdica normal. Foi demonstrado que o SLG fornece 
um valor independente e incremental aos parâmetros 
de repouso, mas as funções VD em repouso e em exer-
cício também foram consideradas incrementais (67). 
A presença de SLG < 18% na RA assintomática tratada 
clinicamente foi associada à progressão da doença, 
evidenciada pelo início dos sintomas, aumento > 15% 
no índice de VSF VE e redução > 10% da FE.

ReGuRGITAçãO MITRAL. As decisões cirúrgicas em 
RM assintomática são baseadas na geometria e função 
VE. Devido à descarga VE por conta do volume regur-
gitante, a presença de FE < 0,60 é considerada anormal 
(24). A disfunção VE pode ser identificada a partir da 
perda de reserva contrátil. O risco de disfunção VE pós-
operatória é menor com FEVE > 0,64 e DSFVE < 37 mm 
(69), mas as áreas abaixo das curvas características de 
operação do receptor são < 0,70, sugerindo que a dis-
criminação não é ideal. A carência de reserva contrátil 
medida pela FE do exercício, por volumes VE ou por 
parâmetros de deformação é um marcador de disfunção 
VE subclínica tecnicamente difícil, mas potencialmente 
útil, ficando aparente após o exercício. O SLG de repouso 
é capaz de identificar pacientes propensos a demons-
trar disfunção VE no seguimento, com vários estudos 
tendo associado o GLS < 18% a 20% como preditor de 
disfunção VE pós-operatória 70, 71, 72 e, portanto, um 
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potencial contribuinte para a tomada de decisão em 
relação ao tempo cirúrgico (Figura 9).

sAúde dA pOpuLAçãO

Estudos de saúde da população. A doença cardiovas-
cular continua sendo um grande peso de doença, não 
apenas no mundo desenvolvido, como cada vez mais 
no mundo em desenvolvimento. As amostras de nível 
populacional podem fornecer evidências sobre a distri-
buição de determinantes de saúde, doenças pré-clínicas 
e clínicas, além dos desfechos de saúde, que podem 
contribuir para estudos de intervenção específicos e 
políticas. Além de pesquisas, questionários, amostras 
biológicas e medidas físicas, a imagem da função car-
díaca tem sido um componente importante de muitos 
desses estudos, incluindo o MESA (Multi-Ethnic Study of 
Atherosclerosis – Estudo multiétnico da aterosclerose) 

(ecocardiografia e RMC) (73) e o Biobank do Reino 
Unido (RMC) (74). Além das preocupações usuais com 
segurança, custos e exposição à radiação, esses proto-
colos envolvem milhares ou centenas de milhares de 
pacientes, culminando, muitas vezes, em restrições de 
tempo e na não viabilidade do uso de agentes de con-
traste e medicamentos. Geralmente, esses exames são 
mais focados do que gerais, e nossos protocolos típicos 
envolvem a avaliação VE detalhada (massa, FE, SLG e 
função diastólica), AE e VD.

A prevenção da “deriva do leitor” requer a padroni-
zação da aquisição de dados e o frequente treinamento 
de técnicos e leitores. Nesse sentido, a RMC é atraente, 
porque ela fornece um protocolo mais automatizado 
e variabilidade menor. Conforme discutido no texto 
anterior, a menor variação da RMC leva os tamanhos de 
efeito dos fatores de risco a serem detectados com ICs 
mais rígidos, além de a mais efeitos marginais poderem 

FIGuRA 8  EA de BFBG paradoxal

A área da valva aórtica (A) calculada pela equação de continuidade (0,9 cm2) sugere EA grave, mas isso é inconsistente com o pico Doppler e com a média dos 
gradientes transvalvares de 29 e 18 mmHg respectivamente. A explicação é fornecida pelo índice baixo do volume de bombeamento (27 ml/m2), confirmada pela 
descoberta de um VE pequeno e hipertrofiado com FE preservada em imagem 2D (B). A figura do BFBG é complementada por curvas de strain (C) mostrando um SLG 
comprometido (15%). EA = estenose aórtica; BFBG= baixo fluxo e baixo gradiente; outras abreviaturas conforme as Figuras 1 e 2.
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ser identificados em comparação a metodologias menos 
precisas ou confiáveis. Contudo, a RMC é dispendiosa, 
e o acesso ao escâner pode ser problemático para 
populações vivendo em comunidade em áreas rurais e 
socioeconomicamente subdesenvolvidas.

TRIAGeM de IC. A progressão da prevalência de IC é 
implacável; nos Estados Unidos, estima-se que haverá 
mais de 8 milhões de pessoas com IC até 2030 (75). 
Além do impacto humano dessa doença crônica, o peso 
financeiro também é extremo, com os custos crescendo 
até US$ 70 bilhões na próxima década. Nesse contexto, 
então, os esforços para detectar e prevenir a IC na 
população pareceriam prudentes. Como os pacientes 
com FEVE < 0,50 apresentam um risco de IC 12 vezes 
maior (76), e mesmo os pacientes com FE intermediária 
(0,40 a 0,50) apresentam chance 3 vezes maior de IC 
incidente (77), a identificação da ICEB pode ser um 
meio de identificar pacientes em risco. Embora possa 
ser argumentado que, na ausência de uma terapia eficaz 
para ICFEp, a resposta terapêutica apropriada não seja 
clara, o uso de um protocolo de triagem natriurético foi 
associado a uma redução da IC incidente (78). O desafio, 
é claro, surge da adoção de dados populacionais para 

indivíduos, especialmente ao usar uma técnica com ICs 
amplos, como o E2D. No entanto, a natureza da questão 
é mais crucial para testar a seleção. A FE identificará 
a doença totalmente evoluída, mas não detectada, que 
leva à ICFEr. Porém, ela não é útil para a detecção do 
estágio inicial da ICFEr antes da queda da FE ou da fase 
pré-clínica da ICFEp. Estudos de base populacional mos-
traram que as características clássicas da ICEB (como 
redução da FE e da hipertrofia VE) não identificam 
todos os pacientes com disfunção VE subclínica, e não 
é apenas a disfunção diastólica que é preditiva do de-
senvolvimento na IC (79), sendo também a deformação 
miocárdica comprometida (80).

quAL O FuTuRO dA Fe?

É possível que haja poucos parâmetros em toda a 
medicina que tenham tido um papel tão universal na 
caracterização e no manejo de doenças quanto a FE tem 
na cardiologia. Apesar de suas limitações, é difícil an-
tecipar uma situação na qual a FE não seria mais usada 
para detectar a disfunção sistólica VE e as consequentes 
implicações prognósticas dessa condição. Os avanços 

FIGuRA 9  FE em RM

Esse paciente assintomático apresenta regurgitação mitral (RM) grave decorrente da patologia do folheto anterior, com reversão de fluxo para as veias pulmonares e aumento do AE e VE (A). Os 
volumes VE estão aumentados (B), mas a FE biplana preservada (0,65) é confirmada pelas curvas do strain VE (C) mostrando o SLG preservado. Abreviaturas conforme Figuras 1, 2 e 3.
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das principais metodologias alternativas são contínuos; 
os novos protocolos da RMC são mais breves, tendo uma 
potencial redução de custo, além das melhorias na E3D 
terem permitido que muitas aquisições de eco fossem 
executadas usando um batimento único, eliminando 
a necessidade de artefatos para a suspensão da respi-
ração e a potencial realização de pontos. Além disso, 
na era da aprendizagem de máquina, já é possível ver 
a automatização no processo de traçamento do endo-
cárdio. Contudo, ainda é preciso se ter cuidado quanto 
ao uso de algoritmos semiautomáticos para calcular 
volumes e FE, independentemente de serem oriundos 

de dados E2D ou E3D. A correção manual é importante, 
embora tenha sido dificultada pelo fato de a maioria dos 
softwares apresentarem apenas miniaturas de imagens 
VE. Podem ser esperadas outras melhorias que possam 
garantir que planos apropriados de imagem 2D sejam 
selecionados, ou a correlação cruzada com outras me-
didas (por exemplo, Doppler).

No entanto, os fenótipos da doença mudaram desde 
quando a FE foi desenvolvida; agora existe a expecta-
tiva de identificar a doença em um estágio inicial. Em 
muitas situações, as informações fornecidas pela FE são 
inadequadas; esse é o caso principalmente na avaliação 

ILusTRAçãO CeNTRAL Processo de decisão proposto em relação a quando confiar e desconfiar da fração de ejeção

Marwick, T.H. J Am Coll Cardiol. 2018;72(19):2360–79.

Há um valor amplo na coleta do strain longitudinal global (SLG) em cada caso, mas os cenários mostrados resumem quando essa medida é mais útil. 3D = tridimensional; CDI = cardioversor 
desfibrilador implantável; FE = fração de ejeção; IC = insuficiência cardíaca; IM = infarto do miocárdio; VE = ventrículo esquerdo.
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Neste artigo, Marwick analisa os méritos da fração 
de ejeção (FE) enquanto método de avaliação da 
função ventricular esquerda (FVE) sistólica, e 

expõe as suas limitações relacionadas com o contexto 
atual da epidemiologia cardiovascular (CV), marcada 
pelo aumento da prevalência dos fatores de risco (FR) 
e da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preser-
vada (IC-FEP). Termina propondo a continuação do uso 
da FE, contudo complementada por novos e mais sen-
síveis métodos, com relevo para o Strain Longitudinal 
Global (SLG), sempre que a FE ventricular esquerda 
(FEVE) parecer normal. 

Marwick ressalta a importância da FEVE como 
ferramenta de diagnóstico e de prognóstico (quando a 
FE é < 40%). O valor da FEVE condiciona decisões tera-
pêuticas numa multiplicidade de cenários que vão desde 
a insuficiência cardíaca (IC), ao enfarto do miocárdio e à 
doença valvular cardíaca, tendo-se tornado num dos pi-
lares da cardiologia moderna, ao condicionar diretrizes 
e prática clínicas. 

Porém, a FEVE apresenta várias limitações na 
avaliação da FVE sistólica. Se é certo que os volumes 
ventriculares esquerdos, quer telessistólico, quer 
telediastólico, são, efetivamente, afetados pela contra-
tilidade, o primeiro deles também o é pela pós-carga e 
o segundo pela pré-carga. A remodelagem ventricular 
afeta também a FEVE. Assim, na disfunção ventricular 
esquerda subclínica (DVE-SC) (associada, por exemplo, 
à hipertensão arterial (HTA) e às doenças metabólicas), 
na IC-FEP, na estenose e na insuficiência aórticas (EAo e 
IAo) e na insuficiência mitral (IM) pode registar-se uma 
FEVE normal na presença efetiva de disfunção sistólica, 
a qual é contudo detectável pelos índices de deformabi-
lidade miocárdica (IDM).

Sendo a FEVE um constructo teórico, há impor-
tantes componentes fisiopatológicos da DVE que não 
são efetivamente captados, tais como a lentificação 
da contração, a assincronia intraventricular (ambas 
abordáveis pelos IDM) e a perturbação da torsão. 
Acresce que, dado que a FEVE é geralmente avaliada 
por ecocardiograma bidimensional (ECO-2D), as as-
sunções geométricas necessárias ao cálculo da FEVE 
constituem uma outra importante fonte de erro. Por 
fim, é de salientar que um enfoque exclusivo na FEVE 
leva à exclusão da avaliação de outros parâmetros fun-
cionais importantes do ponto de vista fisiopatológico 
e prognóstico, tais como os padrões de enchimento do 
VE, a dimensão da aurícula esquerda e a dimensão e 
função do ventrículo direito. 

Deste modo, foi desenvolvido um conjunto de novos 
parâmetros, visando uma avaliação mais correta do verda-
deiro estado da FVE sistólica. Os mais proeminentes são os 
índices de deformação miocárdica (IDM), como o strain e 
o strain-rate, os quais podem adjuvar a FEVE numa melhor 
identificação de disfunção ventricular esquerda (DVE). 
O strain-rate tem uma relação linear com o dP/dt do VE, 
e é um dos marcadores mais exequíveis para a avaliação 
da contratilidade do VE na rotina diária. Como ilustração 
da relevância destes novos parâmetros, saliente-se que os 
doentes portadores de um VE com cavidade pequena e pa-
redes hipertrofiadas podem apresentar uma FEVE normal 
e, no entanto, ter realmente DVE, a qual é detectável pelo 
Strain Longitudinal Global (SLG). 

Existem pois múltiplas patologias nas quais o valor 
da FEVE espelha mal a presença de disfunção sistólica 
do VE. Nestas, o SLG mostrou-se superior à FEVE na 
identificação de DVE sistólica e na estratificação do 
prognóstico. Entre elas contam-se a HTA, a IC-FEP, a 
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estenose aórtica “Low-flow/Low-gradient”, a insufici-
ência aórtica e a insuficiência mitral. Na IC-FEP a FEVE 
constitui apenas um marcador deste grupo e não uma 
explicação da fisiopatologia destes doentes, pois estes, 
tal como o SLG revelou, não têm uma função sistólica 
normal.

IMpLICAções pARA O MuNdO LusóFONO 

Nos países lusófonos grassa uma epidemia de diabetes 
e de outros fatores de risco, conducentes ao crescimento 
exponencial da prevalência de insuficiência cardíaca 
com particular saliência para a IC-FEP (1). Deste modo, a 
investigação relativa aos novos métodos para avaliação 
da FVE, adicionais à FEVE, tem sido alvo de um grande 
interesse por parte dos cardiologistas lusófonos, tendo-
se esta desenvolvido nas mais diversas áreas, tais como 
a HTA (2,3), a IC-FEP (4), a miocardiopatia hipertrófica 
(5), a avaliação cardiológica sequencial de doentes on-

cológicos (6,7), a avaliação de recém-nascidos (8), entre 
outras.

CONCLusões

A FEVE, como método de avaliação da FVE sistólica, 
continua a manter a sua relevância. Contudo, tem 
limitações, as quais se tornaram mais evidentes com o 
desenvolvimento da epidemia da IC-FEP. Nos doentes 
com um ventrículo esquerdo de cavidade com pequenas 
dimensões e paredes hipertrofiadas será de usar os IDM 
para despistar DVE, em presença de uma FEVE normal. 

Adicionalmente, os IDM têm também um valor 
prognóstico em situações nas quais a FEVE revelou 
ter uma baixa performance para o estabelecer, como 
acontece por exemplo no caso da IC-FEP, da MCD não 
isquêmica e de outras. A estratificação do prognóstico 
pode, nestes casos condicionar as decisões relativas às 
opções terapêuticas.

1. Fonseca C, Brás D, Araújo I, Ceia F. Insuficiência 
cardíaca em números: estimativas para o século 
XXI em Portugal. Rev Port Cardiol. 2018;37:97-
104.

2. Gonçalves S, Cortez-Dias N, Nunes A, Belo A, 
Cabrita IZ, Sousa C,. Pinto FJ. Disfunção sistólica 
ventricular esquerda detetada por speckle 
tracking em hipertensos com fração de ejeção 
preservada. Rev Port Cardiol. 2014;33:27-37

3. Borges MC, Colombo RC, Gonçalves JG, Ferreira 
J de O, Franchini KG. Longitudinal mitral annulus 
velocities are reduced in hypertensive subjects 
with or without left ventricle hypertrophy. 
Hypertension. 2006; 47: 854-60.

4. Jorge AJL, Silva EN, Fernandes LCM, Ribeiro 
ML, Mesquita ET, Licio FV. Avaliação da Função 
Sistólica Longitudinal na Insuficiência Cardíaca 
com Fração de Ejeção Normal. Arq Bras Cardiol 
2010;94:750-755.

5. Cardim N, Galderisi M, Edvardsen T, Plein 
S, Popescu BA, D’Andrea A, et al. Role of 
multimodality cardiac imaging in the management 
of patients with hypertrophic cardiomyopathy: an 
expert consensus of the European Association of 
Cardiovascular Imaging Endorsed by the Saudi 
Heart Association. Eur Heart J – Cardiovasc 
Imaging 2015;16;280-314.

6. Fiuza M, Ribeiro L, Magalhães A, Sousa AR, 
Menezes MN, Jorge M, Luís Costa L, Pinto FJ. 

Organização e implementação de uma consulta de 
cardio-oncologia. Rev Port Cardiol. 2016;35:485-
494.

7. Portugal G, Branco LM, Galrinho A, Carmo MM, 
Timóteo AT, Feliciano J, Abreu J, Oliveira SD, 
Batarda L, Ferreira RC. Importância da deformação 
longitudinal na deteção da cardiotoxicidade 
induzida por quimioterapia e na identificação de 
padrões específicos de afetação segmentar. Rev 
Port Cardiol. 2017;36:9-15.

8. Pena JLB, Silva MG, Faria SCC, Alves Jr. JMS, 
Salemi VMC, Mady C Sutherland GR. Índices 
Regionais de Deformação Miocárdica (Strain/Strain 
Rate) em Neonatos Normais. Rev Bras Ecocardiogr 
Imagem Cardiovasc. 2012;25:267-277.

ReFeRÊNCIAs



J O U R N A L  O F  T H E  A M E R I C A N  C O L L E G E  O F  C A R D I O L O G Y

©  2 0 1 8  P E L A  A M E R I C A N  C O L L E G E  O F  C A R D I O L O G Y  F O U N D A T I O N

P U B L I C A D O  P E L A  E L S E V I E R

V o l .  7 2 ,  N o .  1 6 ,  2 0 1 8

I S S N  0 7 3 5 - 1 0 9 7

h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 / j . j a c c . 2 0 1 8 . 0 7. 0 7 4

Ouça o áudio com o resumo 
deste artigo, apresentado 
pelo editor-chefe do JACC,  
Dr. Valentin Fuster.

TópICO de RevIsãO seMANAL dO jACC

Centros de Tratamento de Choque 
Cardiogênico

Tópico de Revisão Semanal da JACC

Tanveer Rab, MD,a Supawat Ratanapo, MD, a Karl B. Kern, MD,b Mir Babar Basir, DO,c Michael McDaniel, MD,a Perwaiz 
Meraj, MD, d Spencer B. King III, MD,a William O’Neill, MD,c

Resumo
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Embora ganhos notáveis tenham sido alcançados 
com uma redução de 21% na mortalidade por 
infarto agudo do miocárdio com supradesni-

velamento do segmento ST (IAMCSST) tratado com 
intervenção coronária percutânea primária (ICP) (1), 
o choque cardiogênico secundário a infarto agudo do 
miocárdio (CCSIAM) não tem obtido sucesso seme-
lhante e continua apresentando mortalidade elevada, 
próxima de 50% (2). No recente estudo PTIR-IAMCSST 
(Períodos de Tratamento e Intervenção Responsiva em 
Infarto Agudo do Miocárdio Com Supradesnivelamento 
do Segmento ST) (3), houve uma diminuição significa-
tiva na sobrevivência de pacientes que apresentassem 
CCSIAM por mais de 90 minutos após o primeiro contato 
médico (PCM), com 3,3% de óbitos adicionais para cada 
10 minutos de atraso.

O acesso a cuidados adequados encontra-se limitado 
a poucos centros e é especialmente ausente na zona rural 
norte-americana. Um total de 8% dos pacientes com 
infarto agudo do miocárdio (IAM) (ou 60.000 pacientes) 
desenvolvem choque cardiogênico (CC) a cada ano (4). 
Mesmo em centros de tratamento terciário, a taxa de so-
brevivência é baixa (5). De acordo com o NCDR (Registro 
Nacional de Dados Cardiovasculares, EUA), o suporte 
circulatório mecânico (SCM) foi utilizado em 3,1% dos 
casos, com suporte avançado em apenas 0,7% dos casos 
(6). Destes últimos, o SCM foi iniciado em 27,7% antes de 
ICP, em 49,9% durante o procedimento e em 22,4% após 
o procedimento. Para melhorar a taxa de sobrevivência 
destes pacientes, defendemos o estabelecimento de cen-
tros de tratamento de choque cardiogênico e sugerimos 
um mapa para otimizar desfechos.
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No caso do IAMCSST, o provérbio “tempo é músculo” 
foi rapidamente transformado em um conceito de meta 
de tempo porta-balão ≤ 90 minutos, com um tempo me-
diano de 59 minutos relatado nos registros da NCDR em 
2014 (6). O sucesso levou ao desuso desta métrica, sendo 
que o foco atualmente está no primeiro contato médico 
PCM-Dispositivo ≤ 90 minutos nas diretrizes europeias 
e norte-americanas para IAMCSST (7). Sugerimos que 
métricas semelhantes garantem melhores desfechos de 
CCSIAM, tais como a implantação de dispositivos de SCM 
pré-ICP com tempo de “porta-suporte” ≤ 90 minutos e 
uso consistente de hemodinâmica invasiva no manejo 
de tais pacientes.

O cuidado de pacientes com CCSIAM é um problema 
nacional, declarado prioritário pelo Instituto de Me-
dicina dos EUA. Historicamente,  o recrutamento em 
avaliações clínicas de CC tem sido difícil, com um baixo 
número de inscritos que impede a implementação de 
tratamentos fundamentados em dados.

Em abril de 2016, a agência norte-americana Food 
and Drug Administration aprovou um dispositivo 
de SCM microaxial transvalvar percutâneo de f luxo 
contínuo (Impella, Abiomed, Danvers, Massachusetts) 
para utilização em CCSIAM. O dispositivo pode desem-
penhar um papel importante no cuidado de pacientes 
com CCSIAM da mesma forma que a ICP o fez em caso 
de IAMCSST. A Iniciativa de Choque Cardiogênico 
de Detroit (CSI) (8), atualmente chamada Iniciativa 
Nacional de Choque Cardiogênico (NCSI), fornece um 
algoritmo para manter consistência e reprodutibili-
dade, e que pode oferecer maior compreensão sobre 
as melhores práticas associadas ao uso destes disposi-
tivos. Considerando o grupo heterogêneo de pacientes 
que apresentam CCSIAM, este registro prospectivo de 
segmento único é composto por pacientes que preen-
cheram os critérios de inclusão e exclusão de estudos 
clínicos randomizados controlados anteriores (Tabela 
1). O algoritmo da NCSI enfatiza a triagem rápida para 
o laboratório de cateterização cardíaca para pacientes 
que apresentem CCSIAM, a aplicação precoce de SCM 
e o uso de medição hemodinâmica invasiva para guiar 
os procedimentos pós-tratamento. Estas melhores 
práticas foram todas associadas a um aumento da 
taxa de sobrevivência em registros observacionais, 
incluindo o registro de DAVC (dispositivo de acesso 
venoso central) e o banco de dados da Impella Quality 
(9, 10). Resultados iniciais mostraram uma melhora 
significativa na taxa de sobrevivência quando compa-
rados com registros históricos e com estudos clínicos 
randomizados controlados de CCSIAM anteriores. 
Até setembro de 2018, aproximadamente 56 locais 
trataram 104 pacientes de acordo com o protocolo, 
com sobrevivência após alta hospitalar de 77% (comu-
nicado pessoal, WO, setembro de 2018).

ABREVIATURAS  

E ACRÔNIMOS

BBIA = bomba de balão intra-
aórtico

CC = choque cardiogênico

CCSIAM = choque cardiogênico 
secundário a infarto agudo do 
miocárdio

IAM = infarto agudo do 
miocárdio

IAMCSST = infarto 
agudo do miocárdio com 
supradesnivelamento do 
segmento ST

ICP = intervenção coronária 
percutânea

OME = oxigenação por 
membrana extracorpórea

PCEH = parada cardíaca extra-
hospitalar

PCM = primeiro contato médico

SCM = suporte circulatório 
mecânico

Deve-se reconhecer que a aparelhagem 
avançada de SCM encontra-se disponível em 
apenas 4 países: Estados Unidos, Alemanha, 
Reino Unido e Japão. No entanto, a oxigenação 
por membrana extracorpórea (OME) tem sido 
utilizada como SCM principal em muitos outros 
centros no mundo inteiro.

MApA de CuIdAdO suGeRIdO

A Ilustração Central é uma abordagem 
algorítmica sugerida para sistemas de 
cuidado com os padrões mínimos e o prazo 
exigidos (Figura 1) para tratamento de pa-
cientes com CCSIAM, tanto em contexto pré 
como intra-hospitalar, baseado em dados 
atualizados de 2018. [Observe que, neste 
mapa, a bomba de balão intra-aórtico (BBIA) 
não é recomendada para pacientes com CC 
ou parada cardíaca.]

seRvIçOs MédICOs de eMeRGÊNCIA

“O dIAGNósTICO pReCOCe é FuNdAMeNTAL.” O 
manejo de CCSIAM começa pelo diagnóstico precoce 
de CC. O CCSIAM deveria ser diagnosticado pela 
equipe do serviço médico de emergência no PCM. 
O CC pode ser difícil de se avaliar devido à falta de 
consenso quanto a uma definição consistente. Con-
tudo, a partir dos estudos SHOCK (11), IABP SHOCK 
(12) e de diretrizes europeias, o CC é definido como 
pressão arterial sistólica (PAS) < 90 mmHg por > 30 
minutos, frequência cardíaca < 60 ou > 90 bpm, e com 
sinais e sintomas de hipoperfusão de órgão-alvo, tais 
como extremidades frias e diaforese (13). Assim que 
houver suspeita ou diagnóstico de CC, o campo de ati-
vação deveria incluir notificação ao centro dedicado 
a CC mais próximo que tenha capacidade para SCM 
com metas de tempo de PCM-suporte ≤ 90 minutos. 
O transporte para um centro não capacitado para ICP 
e que não seja dedicado a CC deveria ser evitado. O 
transporte para um centro capacitado para ICP que 
não seja dedicado ao tratamento de CC pode ser consi-
derado se o tempo de transferência for > 120 minutos 
para evitar atrasos na terapia de reperfusão com ICP 
primária (14) (Figura 1).

A chave para o sucesso em obter tempo porta-balão 
em IAMCSST tem envolvido compromisso, ensino e trei-
namento da equipe do serviço médico de emergência, e 
isto também deveria ser feito para o diagnóstico precoce 
de CC. Pacientes com sinais de choque iminente, tais 
como hipotensão e hipoperfusão, exigem intervenção 
imediata de forma adequada para impedir o choque.
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CeNTROs de TRATAMeNTO de ChOque 

CARdIOGÊNICO

Embora a maioria dos hospitais nos Estados Unidos 
tenham tratamento cardíaco agudo, há menos centros 
que tenham capacidade para tratamento para choque 
com SCM avançado, equipe de apoio, intervencionistas 
dedicados e especialistas em cuidado intensivo. O custo 
e a complexidade de manter SCM é proibitivo em centros 
menores, nos quais os volumes de procedimentos são 
reduzidos.

O tratamento para choque deveria ser classificado 
em 3 níveis de cuidado análogos ao cuidado de traumas 
(15) (Figura 2). Os estados de Washington e Arizona 
fundaram, por lei, centros de tratamento cardíaco 
agudo. Uma proposta semelhante foi aprovada na Ge-
orgia (16). Os níveis sugeridos de tratamento de choque 
estão resumidos no texto a seguir.

NíveL I: CeNTROs vOLTAdOs pARA O TRATAMeNTO 

de ChOque CARdIOGÊNICO. São centros de trata-
mento terciários com cateterização cardíaca e instala-
ções para angioplastia com SCM avançado disponíveis 
24h ao dia, 7 dias por semana, com capacidade para 
cirurgia cardiotorácica no local. Estes locais também 
deveriam ter protocolos estipulados para hipotermia 
terapêutica para pacientes com parada cardíaca extra-
hospitalar (PCEH).

Uma “equipe de choque cardiogênico” multidisci-
plinar composta por cardiologista intervencionista, 
especialista em cuidados críticos, cirurgião cardiotorá-
cico e especialista em insuficiência cardíaca avançada 
deveria estar disponível em centros de tratamento de 
choque agudo de Nível I. Um CC deveria alertar uma 
ativação de IAMCSST do laboratório de cateterização 
cardíaca com alertas para os outros membros da equipe 
para consulta rápida, tomada de decisão comparti-
lhada e início de SCM avançado (15, 17) e opções de 
transplante.

NíveL II: hOspITAL ReCepTIvO A IAMCssT e CApAz 

de ICp, seM sCM AvANçAdO. Estes hospitais têm 
cateterização cardíaca e instalações para angioplastia 
disponíveis 24h ao dia, 7 dias por semana, mas não têm 
capacidade para cirurgia cardiotorácica no local. Estas 
instalações terão no mínimo uma BBIA, mas raramente 
terão dispositivos de SCM avançado. Protocolos estipu-
lados para hipotermia terapêutica com PCEH deveriam 
ser mantidos com um plano escrito de transferência 
para 1 ou mais centros de tratamento de choque de 
nível I para pacientes que requerem SCM avançado ou 
cirurgia cardiotorácica. Se o paciente permanecer em 
CC apesar da terapia de reperfusão, deve-se realizar a 
transferência rápida para um centro de tratamento de 
choque de Nível I.

O processo de transferência deveria acontecer 
rapidamente, e deve-se considerar enfaticamente 
a possibilidade de transferência direta após ICP do 
laboratório de cateterização cardíaca para o labora-
tório de cateterização cardíaca do centro voltado para 
tratamento de choque de Nível I. Embora hospitais 
capazes de ICP tenham BBIA, os ensaios não mostraram 
qualquer benefício para a taxa de sobrevivência (18). No 
entanto, na prática atual, a colocação de um BBIA deve 
continuar para muitos prestadores de serviço da saúde 
e segue sendo um problema não resolvido.

Alguns centros de Nível II podem ter capacidade para 
SCM com o dispositivo Impella. É de nossa opinião que 
estes dispositivos sejam colocados antes de se realizar 
ICP. O paciente deveria, então, ser transferido para um 
centro dedicado a tratamento de choque de Nível I para 
cuidados adicionais.

NíveL III: hOspITAL NãO CApACITAdO pARA ICp 

(GeRALMeNTe hOspITAL RuRAL). No mínimo, este 
deveria estar capacitado para SAVC (Suporte Avançado 
de Vida Cardiovascular) e ter um plano escrito para 
transferência emergencial a um centro dedicado ao 
tratamento de choque e ter protocolos estipulados 
para hipotermia terapêutica para pacientes com PCEH 
que estejam em coma. Pacientes com CC deveriam ser 
transportados para centros de CC diretamente do 

TAbeLA 1  Critérios de inclusão e exclusão para tratamento de choque 
cardiogênico (Fonte: National Cardiogenic Shock Initiative)

Inclusão

•	 IAM
  Sintomas isquêmicos de IAM
  Indícios de IAMCSST ou IAMSSST via ECG ou biomarcador.

•	 Choque	cardiogênico
  PAS < 90 mmHg como parâmetro ou uso de inotrópicos ou vasopressores para 

manter PAS > 90 mmHg
  Indícios de hipoperfusão de órgão-alvo (extremidades frias, oligúria, acidose 

láctica)
  Índice cardíaco < 2,2 ou débito cardíaco < 0,6 W

Exclusão

•	 Indícios	de	anoxia	cerebral
•	 Parada	cardíaca	extra-hospitalar	não	testemunhada	ou	qualquer	parada	cardíaca	

na qual a RCE não seja obtida em 30 min
•	 Bomba	de	balão	intra-aórtico	colocada	antes	de	suporte	circulatório	mecânico
  Choques cujas causas possam ser sépticas, anafiláticas, hemorrágicas e 

neurológicas.
  Causas não isquêmicas de choque/hipotensão (embolia pulmonar, 

pneumotórax, miocardite, tamponamento pericárdico e assim por diante)
•	 Sangramento	ativo
  Complicações mecânicas de IAM (defeito do septo ventricular, ruptura aguda 

do músculo papilar)
  Trombo no ventrículo esquerdo identificado
  Paciente que não recebeu revascularização
  Válvula aórtica protética mecânica
  Contraindicação para anticoagulação sistêmica intravenosa

ECG = eletrocardiograma; IAM = infarto agudo do miocárdio; IAMCSST 
= infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento 
ST;  IAMSSST = infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do 
segmento ST; PAS = pressão arterial sistólica;  RCE = retorno da circulação 
espontânea.
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campo ou prontamente de um hospital não capacitado 
para ICP.

depARTAMeNTO de eMeRGÊNCIA (eM 

TOdOs Os 3 NíveIs de CuIdAdO)

“A TRIAGeM pReCOCe e A CONsuLTA CARdIOLó-

GICA sãO FuNdAMeNTAIs.” A equipe de tratamento 
de choque deve ser alertada sem qualquer demora após 
a triagem inicial e a avaliação do paciente com suspeita 
de CC pelo médico do departamento de emergência. 
O departamento de emergência deveria ter uma sala 
específica ou um módulo de cuidados intensivos para 
este tipo de paciente. Esta área específica deve ter eco-

cardiografia próxima ao leito disponível para avaliação 
inicial e análise. Uma ecocardiografia próxima ao leito, 
que seja rápida e limitada, é enfatizada e pode ser feita 
por um médico do departamento de emergência ou por 
um cardiologista que faça parte da equipe de choque. 
A ecocardiografia fornece avaliação crítica de função 
ventricular esquerda, insuficiência ventricular direita e 
complicações mecânicas agudas tais como regurgitação 
mitral, disfunção dos músculos papilares, defeito do 
septo ventricular, ruptura da parede livre e do músculo 
papilar, efusão pericárdica e/ou tamponamento cardíaco 
e dissecção aórtica. Ademais, a presença de estenose ou 
regurgitação aórtica e trombo no ventrículo esquerdo 
é proibitiva para a colocação de dispositivo Impella. A 

ILusTRAçãO CeNTRAL  Mapa Algorítmico de Tratamento de Choque

Rab, T. et al. J Am Coll Cardiol. 2018;72(16):1972-80.

*Bipella = Suporte SCM biventricular simultâneo (27). †Débito cardíaco (DC) = (volume sistólico x frequência cardíaca)/451. ‡Índice de Pulsatilidade Arterial Pulmonar (IPAP) = (pressão arterial 
sistólica pulmonar – pressão diastólica pulmonar)/pressão atrial direita. CCD = Cateterização Cardíaca Direita; DE = Departamento de Emergência; ECPELLA = Suporte de OME e Impella 
simultâneos; ICP = Intervenção Coronária Percutânea; SME = Serviço Médico de Emergência; VD = Ventrículo Direito;  VE = Ventrículo Esquerdo.
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ecocardiografia de avaliação deve ser realizada durante 
o processo de triagem e não deve atrasar o transporte 
para o laboratório de cateterização cardíaca.

supORTe INOTRópICO. Embora o suporte inotrópico 
seja importante (sendo a norepinefrina o medicamento 
preferencial [19, 20]) para manter a pressão sanguínea, o 
volume sistólico e o consumo de oxigênio pelo miocárdio 
aumentam, e há diminuição na microcirculação. A mor-
talidade aumenta exponencialmente com o número de 
inotrópicos, com apenas 26% de sobrevivência quando 4 
inotrópicos são utilizados (9). Na fase aguda, isto é da-
noso para a recuperação cardíaca. É de nossa opinião que 
doses progressivas de inotrópicos devem ser evitadas, 
uma vez que a iniciação rápida de SCM é primordial.

hIpOTeRMIA TeRApÊuTICA eM pACIeNTes COM CC 

que se eNCONTRAM eM COMA Após pARAdA CAR-

díACA. Em todos os 3 níveis de cuidado, a hipotermia 

FIGuRA 1  Mapas de Cuidado para Manejo de Choque Cardiogênico em Cenário de Infarto Agudo do Miocárdio 

*Bipella = Suporte SCM biventricular simultâneo (27). �Débito cardíaco (DC) = (volume sistólico x frequência cardíaca)/451. �Índice de Pulsatilidade Arterial Pulmonar (IPAP) = (pressão arterial 
sistólica pulmonar � pressão diastólica pulmonar)/pressão atrial direita. CT = Cardiotorácico; DAVE = Dispositivo de Assistência Ventricular Esquerda; ECG = eletrocardiograma; FC = Frequência 
Cardíaca; IAM = Infarto Agudo do Miocárdio; IAMCSST = Infarto Agudo do Miocárdio Com Supradesnivelamento do Segmento ST; IC = Índice Cardíaco; ICP = Intervenção Coronária Percutânea; IOT 
= Intubação Endotraqueal; PAPC = Pressão Arterial Pulmonar em Cunha; PAS = Pressão Arterial Sanguínea; PC = Ponto de Cuidado; PCM = Primeiro Contato Médico; PDFVE = Pressão Diastólica 
Final do Ventrículo Esquerdo; PMA = Painel Metabólico Abrangente; RCE = Retorno da Circulação Espontânea; SCM = Suporte Circulatório Mecânico; SME = Serviço Médico de Emergência; TRRC = 
Terapia de Reposição Renal Contínua; 

FIGuRA 2  Níveis de Tratamento de Choque Cardíaco

Modificado a partir de Tchantchaleishvili et al. (15). Abreviações tais como na Figura 1.
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terapêutica (HT), uma recomendação de diretriz (21), 
não deve ser enfatizada excessivamente em pacientes 
em coma com CC e PCEH que tenham tido retorno da 
circulação espontânea (RCE). Para pacientes com pa-
rada cardíaca secundária a IAM, que tenham RCE mas 
que permaneçam em CC [44% dos pacientes no estudo 
PTIR-IAMCSST (3)], uma Impella deveria ser conside-
rada antes da ICP.

Pacientes sem RCE podem se beneficiar de uma OME 
venoarterial com ressuscitação cardiopulmonar ou 
RCPE [Ressuscitação Cardiopulmonar Extracorpórea 
(22)] para aumentar a taxa de sobrevivência (23). A 
HT para neuroproteção é essencial para que o paciente 
sobreviva com função neurológica favorável. Resfria-
mento superficial no departamento de emergência ou 
resfriamento interno por meio de dispositivo baseado 
em cateter deve ser feito sem demora. A HT deve ser 
iniciada antes ou concomitantemente ao SCM, mas 
antes de ICP. Estudos pré-clínicos têm mostrado efeitos 
variáveis do resfriamento na função miocárdica, in-
cluindo bradicardia resultante e aumento na resistência 
vascular com potencial diminuição do índice cardíaco. 
Foi relatado aumento da fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo, ao menos nos pacientes pós-parada tratados 
com HT leve (24), embora tal melhora possa ser apenas 
a resolução do atordoamento pós-parada em vez de um 

efeito principal da HT (25). Pequenas séries clínicas têm 
confirmado que a HT não prejudica pacientes com CC e 
sugerem um possível benefício (26).

LAbORATóRIO de CATeTeRIzAçãO 

CARdíACA

“esTRATéGIAs pARA sCM e RevAsCuLARIzAçãO”. 

Foi percebido um aumento na mortalidade de 27,6% 
para 30,6% em pacientes com IAM seguido por CC entre 
2005 e 2014 nos registros de Cat/ICP da NCDR (5). A 
compreensão aprimorada do uso de SCM, timing de 
SCM, necessidade de hemodinâmica invasiva (cateter 
duplo J para avaliação inicial da pressão diastólica final 
do ventrículo esquerdo e cateteres Swan-Ganz para 
cateterização do lado direito do coração) e implemen-
tação de equipes de choque devem melhorar desfechos 
semelhantes aos do estudo-piloto da CSI de Detroit.

Em centros de choque de Níveis I e II, recomendam-se 
enfaticamente a aplicação precoce de SCM e o uso de he-
modinâmica invasiva com cateterização do lado direito 
do coração (geralmente) pós-ICP para conduzir cuidados 
posteriores, tais como a retirada de vasopressores e 
inotrópicos e/ou a possível necessidade da retirada ou 
incremento de SCM. O incremento do tratamento via 
dispositivo de um suporte primário para o ventrículo 

FIGuRA 3  Mapa Sugerido de Laboratório de Cateterização Cardíaca (RSI)

AFC = Artéria Femoral Comum;  Fr = French; USG = Ultrassonografia; outras abreviações tais como na Figura 1.
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esquerdo ao suporte biventricular por dispositivo (27) 
(Bipella: Impella CP para suporte ao ventrículo es-
querdo e Impella RP para suporte ao ventrículo direito) 
baseia-se na hipoxemia e em índices de insuficiência 
do ventrículo direito, tais como índice de pulsatilidade 
arterial pulmonar (IPAP) < 0,9 (Figura 1).

Em centros de Nível II, a persistência de CC apesar 
da reperfusão justifica a transferência imediata para 
o laboratório de cateterização de um centro de Nível 
I. Aqueles levados a um centro de choque de Nível I em 
choque refratário, apesar de dispositivos iniciais de 
SCM, requerem a avaliação prudente de uma equipe de 
cardiologia. A idade do paciente, sua qualificação para 
transplante ou dispositivo de assistência ventricular 
esquerda durável e tempo transcorrido a partir do início 
do choque, bem como a vontade do paciente, são fatores 
cruciais na decisão de incrementar suporte. Dados não 
divulgados da NCSI indicam que pacientes que perma-
neçam hipoperfusionados (evidenciado por níveis de 
lactato > 4 mmol/L) com o choque em curso (evidenciado 
por débito cardíaco [DC] < 0,6 W), apesar de 12 horas de 
suporte via Impella, continuam tendo alta mortalidade 
(50%) e a incrementação de suporte deveria ser consi-
derada. Embora haja evidências insuficientes do papel 
da incrementação de SCM em tais pacientes, acreditamos 
que uma forte consideração de incrementação de suporte 
se justifique. Um mapa sugerido de laboratório de catete-
rização cardíaca está delineado na Figura 3.

dIspOsITIvOs de sCM

bOMbA de bALãO INTRA-AóRTICO. O estudo SHOCK 
II (12) mostrou não haver qualquer benefício advindo 
do uso de BBIA no manejo de pacientes com IAM com-
plicado por CC. Nenhum benefício para sobrevivência 
foi visto em 7 ensaios clínicos randomizados (n = 790), 
incluindo 4 estudos comparando BBIA versus ausência 
de SCM e 3 estudos comparando BBIA versus outros 
SCM (18). Embora o volume sistólico seja aumentado 
pela BBIA, a redução na pressão sistólica aórtica e 
um aumento na pressão arterial aumentam o volume 
sistólico, o que compensa a redução na pressão (28) e 
contribui para a ausência de aumento em parâmetros 
hemodinâmicos (29). Não obstante, a maioria dos labo-
ratórios de cateterização cardíaca ao redor do mundo 
têm BBIA de prontidão para casos de CC, e é provável 
que o dispositivo continue a ser utilizado.

dIspOsITIvOs AvANçAdOs de sCM

A causa predominante de CC em IAM é um infarto 
anterior devido à oclusão da artéria descendente ante-
rior esquerda, resultando em insuficiência ventricular 
esquerda (30). A oclusão principal esquerda resulta em 

choque agudo dentro de 2 horas, enquanto o choque de-
vido à oclusão da artéria descendente anterior esquerda 
ocorre em < 8 horas. Portanto, a intervenção precoce com 
SCM em pacientes com CC com IM da parede anterior (31) 
é importante para aliviar o ventrículo esquerdo e é se-
guido de terapia de reperfusão com ICP. Esta intervenção 
precoce pode levar a uma recuperação mais rápida, dimi-
nuindo, assim, o tempo de permanência do dispositivo e 
o tempo da unidade de terapia intensiva (32).

bOMbA MICROAxIAL TRANsvALvAR peRCuTâNeA 

de FLuxO CONTíNuO. A família de dispositivos Im-
pella (Abiomed, Danvers, Massachusetts) é composta 
por dispositivos de assistência percutânea ventricular 
esquerda que oferecem suporte, a começar pelo alívio 
do ventrículo esquerdo, reduzindo o volume sistólico 
e diminuindo a área do ciclo de volume de pressão ou 
trabalho cardíaco. O dispositivo pode ser implantado 
rapidamente por meio da uma abordagem percutânea 
via bainha de 13 Fr para o dispositivo Impella 2.5 e uma 
bainha de 14 Fr para o dispositivo Impella CP.

eNsAIOs bbIA versus IMpeLLA. No estudo ISAR-
SHOCK (Estudo de Eficácia de Dispositivos de Assistência 
Ventricular Esquerda no Tratamento de Pacientes Com 
Choque Cardiogênico), a mortalidade foi semelhante em 
ambos os grupos, com o Impella 2.5 (fluxo máximo 2,5 L/
min) fornecendo suporte hemodinâmico superior (33). 
O estudo IMPRESS (Impella vs. Bomba de balão intra-
aórtico reduz mortalidade em pacientes com IAMCSST 
tratados com ICP primária em choque cardiogênico 
severo e profundo) (34) de 48 pacientes comparou o 
Impella CP (fluxo máximo de 3,5 L/min) ao BBIA (fluxo 
máximo de 1,5 L/min) em pacientes com CC severo com 
predominância de pós-parada cardíaca. A maioria dos 
pacientes recebeu colocação de dispositivo após ICP. 
Não houve diferença na mortalidade em 30 dias.

O estudo prospectivo em curso DANSHOCK (Estudo 
de Choque Cardiogênico Dinamarquês) está atualmente 
randomizando pacientes com IAMCSST e CC para Im-
pella CP versus BBIA e inclui um acompanhamento de 6 
meses (35).
Registros. Nos registros globais de DAVC (anterior-
mente os registros USPELLA) (36), a sobrevivência era 
de 41% em pacientes pré-tratados com BBIA e inotró-
picos versus 65% naqueles pré-tratados com um Impella 
2.5. No entanto, a CSI de Detroit, com os 41 pacientes 
iniciais com CC pré-tratados com o Impella CP anterior a 
ICP, demonstraram 74% de sobrevivência à alta (9, 37). 
Níveis de lactato > 4 mmol/L e débito cardíaco < 0,6 W 
tiveram baixa sobrevivência em 24 horas (comunicado 
pessoal, WO, julho de 2018). Portanto, quando o Impella 
é considerado para SCM em CC, o dispositivo de CP de 
fluxo aumentado deve ter preferência.
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bOMbA CeNTRíFuGA peRCuTâNeA de FLuxO CON-

TíNuO (TANdeM heART). O Tandem Heart (Liva Nova, 
Londres, Reino Unido) é outro dispositivo de assistência 
ventricular esquerda que utiliza cânula larga e expertise em 
punção transeptal. O dispositivo não teve ampla aplicação 
devido à necessidade de acesso transeptal. Nenhuma dife-
rença em mortalidade foi vista em 30 dias quando compa-
rada com o BBIA (29), e houve um aumento em complicações 
hemorrágicas e vasculares. O dispositivo reconfigurado de 
Tandem Life atua como um sistema de OME, utilizando a 
bomba centrífuga de fluxo contínuo semelhante a Tandem 
sem a necessidade de acesso transeptal.

OxIGeNAdOR de MeMbRANA exTRACORpóReA. 
A OME venoarterial aumenta as pressões sistólica e 
diastólica do ventrículo esquerdo, reduzindo o volume 
sistólico do ventrículo esquerdo. Ela não alivia o ventrí-
culo, e um BBIA ou Impella podem ser necessários para 
“extravasar” o ventrículo esquerdo (OME com Impella, 
ou “ECPELLA”). Devido ao grande tamanho da cânula 
arterial na artéria ilíaca, uma cânula de perfusão de 
membro distal pode ser necessária. Uma explantação 
cirúrgica é necessária para remover a cânula. Pacientes 
correm risco de hipoxemia cerebral devido à perfusão 
de sangue hipoxêmico do coração na parte superior do 
corpo enquanto a parte inferior é perfusionada com 
sangue oxigenado vindo do oxigenador. A OME venoar-
terial é adequada para o paciente com parada cardíaca 
circulatória total e hipoxemia associada a CC. Contudo, 
a taxa de sobrevivência de OME venoarterial se manteve 
inalterada em aproximadamente 40% (38).

Dispositivos de SCM avançado têm sido utilizados em 
pacientes em CC com prognóstico negativo e com opções 
terapêuticas limitadas. A evidência é observacional, por 
meio de registros com pequenos números de pacientes. 
Embora estes dados de registro observacional por efi-
cácia tenham levado a FDA norte-americana a aprovar 
o uso de dispositivos Impella em CC, não há ensaios 
randomizados prospectivos atuais que demonstrem 
benefício em termos de mortalidade. A NCSI parece 
oferecer melhores desfechos (8).

esTRATéGIAs pARA RevAsCuLARIzAçãO

Estratégias otimizadas de ICP em pacientes com 
CCSIAM permanecem incertas. Uma metanálise de vaso 
culpado versus intervenções intra-hospitalares para 
pacientes com IAMCSST sem parada cardíaca ou CC 
mostraram menor mortalidade e menos futuras revas-
cularizações com intervenção no vaso culpado (39).

Dois registros apoiaram a ICP de múltiplos vasos na 
instalação de CC. Em uma experiência de registro em 
Paris (40) com 11.530 pacientes com IAMCSST, CC e pa-
rada cardíaca foram constatados em 2,4% (n = ~272) dos 

pacientes. Foi constatada doença multiarterial na metade 
deste grupo (n = ~129). Foi realizada ICP restrita a vasos 
culpados em 103 pacientes com uma sobrevivência de 6 
meses de 20,4%. Um total de 66 pacientes que passaram 
por ICP em múltiplos vasos no procedimento indexado 
tiveram uma sobrevivência de 43,9% no mesmo período. 
No registro KAMIR-NIH (Institutos Nacionais de Saúde 
Coreanos de Infarto do Miocárdio), a ICP de múltiplos 
vasos foi associada a uma diminuição de 10,4% do total 
de mortes no período de 1 ano quando comparadas com a 
ICP restrita a vasos culpados (41).

Em contrapartida, os resultados do estudo CULPRIT-
SHOCK (ICP Restrita a Vasos Culpados Versus ICP de 
Múltiplos Vasos em Choque Cardiogênico) (42) mostraram 
diminuição na mortalidade aos 30 dias e na insuficiência 
renal que exija terapia de reposição renal em pacientes que 
passaram por revascularização restrita à lesão culpada. A 
ICP de um vaso não culpado ou uma oclusão crônica total de 
vaso na instalação de CC foi associada a aumento na morta-
lidade. No estudo EXPLORE (Avaliação de Xience e Função 
Ventricular Esquerda em Intervenção Coronária Percu-
tânea em Oclusões Após Infarto Agudo do Miocárdio Com 
Supradesnivelamento do Segmento ST) (43), a intervenção 
em oclusão total crônica de vaso não culpado dentro de uma 
semana após ICP em IAMCSST não apresentou melhoras 
em relação à função e ao tamanho do ventrículo esquerdo. 
Uma metanálise recente de estudos não randomizados em 
CC não relataram vantagem na ICP de vasos múltiplos de 
estágio único quando comparada com a ICP de vaso culpado 
(44). Portanto, recomendamos no momento que a ICP de 
múltiplos vasos não seja realizada rotineiramente em CC.

CuIdAdOs pós-LAbORATóRIO de 

CATeTeRIzAçãO CARdíACA NA uNIdAde 

de TeRApIA INTeNsIvA

Embora não haja protocolos baseados em evidências, 
um centro de tratamento de choque de Nível I deveria 
ter especialistas dedicados a cuidados críticos e equipes 
de enfermagem bastante versados em protocolos de 
incrementação e retirada de SCM e hipotermia tera-
pêutica. A SCM deveria prosseguir por pelo menos 24 
horas. A incrementação para um dispositivo durável de 
assistência ventricular e consideração de transplante 
cardíaco deveria ser considerada uma decisão de toda 
a equipe, envolvendo especialistas em insuficiência 
cardíaca avançada e o cirurgião cardíaco.

CONCLusãO

Centros de tratamento de choque cardiogênico são 
necessários para melhorar desfechos de CC. Sugerimos 
níveis de tratamento e delineamos uma abordagem 
algorítmica com um mapa de cuidado baseado nas me-
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lhores práticas de administração disponíveis em 2018. 
Enfatizamos o diagnóstico precoce e o transporte para 
centros de tratamento de Nível I dedicados a choque 
cardiogênico, os quais esperamos que melhorem a taxa 
de sobrevivência deste difícil grupo de pacientes.

CORRespONdÊNCIA. Dr. Tanveer Rab, Emory Uni-
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Atlanta, Georgia 30322. E-mail: srab@emory.edu. 
Twitter: @TanveerRab. 

1. R.U. Shah, T.D. Henry, S. Rutten-Ramos, R.F. 
Garberich, M. Tighiouart, C.N. Bairey Merz. 
Increasing percutaneous coronary interventions 
for ST-segment elevation myocardial infarction in 
the United States: progress and opportunity. J Am 
Coll Cardiol Intv, 8 (2015), pp. 139-146.

2. L. Miller. Cardiogenic shock in acute myocardial 
infarction: the era of mechanical support. J Am 
Coll Cardiol, 67 (2016), pp. 1881-1884.

3. K.H. Scholz, S.K.G. Maier, L.S. Maier, et al. Impact 
of treatment delay on mortality in ST-segment 
elevation myocardial infarction (STEMI) patients 
presenting with and without haemodynamic 
instability: results from the German prospective, 
multicentre FITT-STEMI trial. Eur Heart J, 39 
(2018), pp. 1065-1074. 

4. E.J. Benjamin, M.J. Blaha, S.E. Chiuve, et al. 
Heart disease and stroke statistics—2017 update: 
a report from the American Heart Association. 
Circulation, 135 (2017), pp. e146-e603.

5. S.A. Wayangankar, S. Bangalore, L.A. McCoy, 
et al. Temporal trends and outcomes of patients 
undergoing percutaneous coronary interventions 
for cardiogenic shock in the setting of acute 
myocardial infarction: a report from the CathPCI 
Registry. J Am Coll Cardiol Intv, 9 (2016), pp. 
341-351.

6. F.A. Masoudi, A. Ponirakis, J.A. de Lemos, 
et al. Trends in U.S. cardiovascular care. 2016 
report from 4 ACC National Cardiovascular Data 
Registries. J Am Coll Cardiol, 69 (2017), pp. 1427-
1450.

7. B. Ibanez, S. James, S. Agewall, et al. 2017 
ESC guidelines for the management of acute 
myocardial infarction in patients presenting with 
ST-segment elevation. Kardiologia polska, 76 
(2018), pp. 229-313.

8. M.B. Basir, T. Schreiber, S. Dixon, et al. 
Feasibility of early mechanical circulatory support 
in acute myocardial infarction complicated by 
cardiogenic shock: The Detroit Cardiogenic Shock 
Initiative. Catheter Cardiovasc Interv, 91 (2018), 
pp. 454-461.

9. M.B. Basir, T.L. Schreiber, C.L. Grines, et al. 
Effect of early initiation of mechanical circulatory 
support on survival in cardiogenic shock. Am J 
Cardiol, 119 (2017), pp. 845-851.

10. W.W. O’Neill, C. Grines, T. Schreiber, et al. 
Analysis of outcomes for 15,259 U.S. patients with 
acute myocardial infarction cardiogenic shock 
(AMICS) Supported with the Impella Device. Am 
Heart J, 202 (2018), pp. 33-38. 

11. J.S. Hochman, L.A. Sleeper, J.G. Webb, 
et al., for the SHOCK Investigators. Early 
revascularization in acute myocardial infarction 
complicated by cardiogenic shock. Should We 
Emergently Revascularize Occluded Coronaries 
for Cardiogenic Shock. N Engl J Med, 341 (1999), 
pp. 625-634.

12.H. Thiele, U. Zeymer, F.J. Neumann, et al. 
Intraaortic balloon support for myocardial 
infarction with cardiogenic shock. N Engl J Med, 
367 (2012), pp. 1287-1296.

13. T.M. Atkinson, E.M. Ohman, W.W. O’Neill, 
T. Rab, J.E. Cigarroa. A practical approach to 
mechanical circulatory support in patients 
undergoing percutaneous coronary intervention: 
an interventional perspective. J Am Coll Cardiol 
Intv, 9 (2016), pp. 871-883.

14. P.T. O’Gara, F.G. Kushner, D.D. Ascheim, et al. 
2013 ACCF/AHA guideline for the management 
of ST-elevation myocardial infarction. a report of 
the American College of Cardiology Foundation/
American Heart Association Task Force on 
Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol, 61 (2013), 
pp. e78-e140.

15. V. Tchantchaleishvili, W. Hallinan, H.T. 
Massey. Call for organized statewide networks 
for management of acute myocardial infarction-
related cardiogenic shock. JAMA Surgery, 150 
(2015), pp. 1025-1026.

16. Georgia General Assembly. 2017-2018 Regular 
Session–SB 102. Emergency Medical Services; 
emergency cardiac care centers; designation; 
Office of Cardiac Care within Department of 
Public Health; establishment. Available at: 
http://www.legis.ga.gov/Legislation/en-US/
display/20172018/SB/102. Accessed August 20, 
2018.

17. A.R. Garan, A. Kirtane, H. Takayama. 
Redesigning care for patients with acute 
myocardial infarction complicated by cardiogenic 
shock: the “shock team.” JAMA Surg, 151 (2016), 
pp. 684-685.

18. S. Unverzagt, M. Buerke, A. de Waha, et al. 
Intra-aortic balloon pump counterpulsation 
(IABP) for myocardial infarction complicated by 
cardiogenic shock. Cochrane Database Syst Rev, 3 
(2015), p. CD007398 

19. B. Levy, R. Clere-Jehl, A. Legras, et al. 
Epinephrine versus norepinephrine for cardiogenic 
shock after acute myocardial infarction. J Am Coll 
Cardiol, 72 (2018), pp. 173-182.

20. S. van Diepen. Norepinephrine as a 
first-line inopressor in cardiogenic shock: 
oversimplification or best practice? J Am Coll 
Cardiol, 72 (2018), pp. 183-186.

21. C.W. Callaway, M.W. Donnino, E.L. Fink, et al. 
Part 8: post-cardiac arrest care: 2015 American 
Heart Association Guidelines Update for 
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency 
Cardiovascular Care. Circulation, 132 (2015), pp. 
S465-S482. 

22.S.J. Kim, H.J. Kim, H.Y. Lee, H.S. Ahn, S.W. 
Lee. Comparing extracorporeal cardiopulmonary 
resuscitation with conventional cardiopulmonary 
resuscitation: a meta-analysis. Resuscitation, 103 
(2016), pp. 106-116. 

23. D. Yannopoulos, J.A. Bartos, G. Raveendran, 
et al. Coronary artery disease in patients with 
out-of-hospital refractory ventricular fibrillation 
cardiac arrest. J Am Coll Cardiol, 70 (2017), pp. 
1109-1117.

24. C. Zobel, C. Adler, A. Kranz, et al. Mild 
therapeutic hypothermia in cardiogenic shock 
syndrome. Critical Care Med, 40 (2012), pp. 
1715-1723.

25. K.B. Kern, R.W. Hilwig, K.H. Rhee, R.A. Berg. 
Myocardial dysfunction after resuscitation from 
cardiac arrest: an example of global myocardial 
stunning. J Am Coll Cardiol, 28 (1996), pp. 232-
240. 

26. B.M. Stegman, L.K. Newby, J.S. Hochman, 
E.M. Ohman. Post-myocardial infarction 
cardiogenic shock is a systemic illness in need of 
systemic treatment: is therapeutic hypothermia 
one possibility? J Am Coll Cardiol, 59 (2012), pp. 
644-647.

27. S. Kuchibhotla, M.L. Esposito, C. Breton, et 
al. Acute biventricular mechanical circulatory 
support for cardiogenic shock. J Am Heart Assoc, 
6 (2017), p. e006670.

28. C.S. Rihal, S.S. Naidu, M.M. Givertz, et al. 2015 
SCAI/ACC/HFSA/STS clinical expert consensus 
statement on the use of percutaneous mechanical 
circulatory support devices in cardiovascular care. 
J Am Coll Cardiol, 65 (2015), pp. 2140-2141.

29. H. Thiele, P. Sick, E. Boudriot, et al. Randomized 
comparison of intra-aortic balloon support with 
a percutaneous left ventricular assist device in 
patients with revascularized acute myocardial 
infarction complicated by cardiogenic shock. Eur 
Heart J, 26 (2005), pp. 1276-1283. 

30. J.S. Hochman, C.E. Buller, L.A. Sleeper, et al. 
Cardiogenic shock complicating acute myocardial 
infarction--etiologies, management and outcome: 
a report from the SHOCK Trial Registry. SHould we 
emergently revascularize Occluded Coronaries for 
cardiogenic shocK? J Am Coll Cardiol, 36 (2000), 
pp. 1063-1070.

31. J.G. Webb, L.A. Sleeper, C.E. Buller, et al. 
Implications of the timing of onset of cardiogenic 
shock after acute myocardial infarction: a report 
from the SHOCK Trial Registry. SHould we 
emergently revascularize Occluded Coronaries for 
cardiogenic shocK? J Am Coll Cardiol, 36 (2000), 
pp. 1084-1090.

32. N.K. Kapur, X. Qiao, V. Paruchuri, et al. 
Mechanical pre-conditioning with acute 
circulatory support before reperfusion limits 
infarct size in acute myocardial infarction. J Am 
Coll Cardiol HF, 3 (2015), pp. 873-882.

33. M. Seyfarth, D. Sibbing, I. Bauer, et al. 
A randomized clinical trial to evaluate the safety 
and efficacy of a percutaneous left ventricular 
assist device versus intra-aortic balloon pumping 
for treatment of cardiogenic shock caused by 

ReFeRÊNCIAs



J A C C  V o l .  7 2 ,  N o .  1 6 ,  2 0 1 8

1 6  d e  o u t u b r o  d e  2 0 1 8 :  1 9 7 2 - 8 0

Rab et al.
Centros de Tratamento de Choque Cardiogênico

101

myocardial infarction. J Am Coll Cardiol, 52 
(2008), pp. 1584-1588.

34. D.M. Ouweneel, E. Eriksen, K.D. Sjauw, et al. 
Percutaneous mechanical circulatory support 
versus intra-aortic balloon pump in cardiogenic 
shock after acute myocardial infarction. J Am Coll 
Cardiol, 69 (2017), pp. 278-287.

35. ClinicalTrials.gov. Effects of Advanced 
Mechanical Circulatory Support in Patients With 
ST Segment Elevation Myocardial Infarction 
Complicated by Cardiogenic Shock. The Danish 
Cardiogenic Shock Trial. Available at: https://
cl inicaltr ials .gov/ct2/show/NCT01633502. 
Accessed August 20, 2018.

36. W.W. O’Neill, T. Schreiber, D.H. Wohns, et al. 
The current use of Impella 2.5 in acute myocardial 
infarction complicated by cardiogenic shock: 
results from the USpella Registry. J Interv Cardiol 
(JOIC), 27 (2014), pp. 1-11.

37. W. O’Neill, M. Basir, S. Dixon, K. Patel, T. 
Schreiber, S. Almany. Feasibility of early mechanical 
support during mechanical reperfusion of acute 

myocardial infarct cardiogenic shock. J Am Coll 
Cardiol Interv, 10 (2017), pp. 624-625.

38. A. Mandawat, S.V. Rao. Percutaneous 
mechanical circulatory support devices in 
cardiogenic shock. Circ Cardiovasc Interv, 10 
(2017), p. e004337.

39. M.B. Iqbal, I.J. Nadra, L. Ding, et al. Culprit 
vessel versus multivessel versus in-hospital 
staged intervention for patients with ST-segment 
elevation myocardial infarction and multivessel 
disease: stratified analyses in high-risk patient 
groups and anatomic subsets of nonculprit 
disease. J Am Coll CardiL Interv, 10 (2017), pp. 
11-23.

40. D. Mylotte, M.C. Morice, H. Eltchaninoff, et 
al. Primary percutaneous coronary intervention 
in patients with acute myocardial infarction, 
resuscitated cardiac arrest, and cardiogenic shock: 
the role of primary multivessel revascularization. 
J Am Coll Cardiol Interv, 6 (2013), pp. 115-125.

41. J.M. Lee, T.-M. Rhee, J.-Y. Hahn, et al. 
Multivessel percutaneous coronary intervention 

in patients with ST-segment elevation myocardial 
infarction with cardiogenic shock. J Am Coll 
Cardiol, 71 (2018), pp. 844-856.

42. H. Thiele, I. Akin, M. Sandri, et al. PCI strategies 
in patients with acute myocardial infarction and 
cardiogenic shock. N Engl J Med, 377 (2017), pp. 
2419-2432.

43. J.P. Henriques, L.P. Hoebers, T. Ramunddal, 
et al. Percutaneous intervention for concurrent 
chronic total occlusions in patients with STEMI: 
the EXPLORE Trial. J Am Coll Cardiol, 68 (2016), 
pp. 1622-1632.

44. D. Kolte, P. Sardar, S. Khera, et al. Culprit vessel-
only versus multivessel percutaneous coronary 
intervention in patients with cardiogenic shock 
complicating ST-segment-elevation myocardial 
infarction: a collaborative meta-analysis. Circ 
Cardiovasc Interv, 10 (2017), p. e005582.

PALAVRAS-CHAVE choque 
cardiogênico, mapa de cuidado, 
centros de choque.



Albuquerque
Comentário Editorial

102

COMeNTáRIO edITORIAL 

Centros de cuidados de choque 
cardiogênico: uma nova realidade no futuro?
Dr. Denilson Albuquerque, MD, PhD*

*Professor Associado da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do estado do Rio de Janeiro/UERJ; Chefe da Disciplina/Serviço de Cardiologia 
do Hospital Universitário Pedro Ernesto/UERJ 

Com o advento da trombólise e da angioplastia pri-
mária o tratamento do infarto agudo do miocárdio 
(IAM) obteve uma importante redução da ordem 

de 21% nas taxas de mortalidade nas últimas décadas 
(1). Passamos a valorizar o chamado “tempo é músculo” 
e entramos na era “porta-agulha” representando o 
acesso aos trombolíticos. Evoluímos para “porta-balão” 
para promover a chamada “abertura da artéria culpada” 
e implante dos stents coronários, tendo como uma 
janela de tempo não superior aos 90 minutos a partir do 
diagnóstico (1).

Entretanto o mesmo não podemos dizer no que se 
refere ao paciente que foi acometido por um IAM compli-
cado por choque cardiogênico (CC), chegando aos incrí-
veis números de > de 50% na taxa de mortalidade (2).

Isto sem falar nos casos que conseguiram sobreviver 
e que se mantém em uma grave insuficiência cardíaca 
resultante da grande perda da massa ventricular. Na 
realidade esse é um grave problema que no mundo 
ocidental encontra-se em crescimento.

A partir dessa necessidade de aprimorar os cuidados 
desses subgrupos de pacientes, inicia-se em alguns cen-
tros nos EUA e Europa o chamado “porta-descompressão” 
representando uma evolução no tratamento do IAM 
complicado com CC, consistindo na utilização de suporte 
mecânico transvalvar (SMTV). Esses suportes avançados 
de vida tiveram um pioneirismo do “Detroit Cardiogenic 
Shock Initiative” (3) a partir dos achados preliminares 
no qual a utilização precoce desses suportes mecânicos 
imediatamente antes da reperfusão coronária pode 
trazer benefícios consideráveis nos desfechos clínicos 
e consequentemente nas taxas de mortalidade. Conse-
quentemente outra medida de eficiência encontra-se em 
discussão, ou seja , a chamada “porta-suporte”, corres-
pondendo ao tempo gasto entre o diagnóstico do choque 
cardiogênico até a instalação desse suporte.

Nesse cenário diversos aspectos necessitam ser 
levantados:

A classificação de centros de atendimento (1) ao 
paciente com IAM em 3 níveis: sendo o Nível 1 para os 
centros totalmente capacitados para o atendimento ao 
paciente com IAM e choque cardiogênico. Nesse nível 
inclui-se possibilidade de implantar os dispositivos e 
realizar a intervenção coronária percutânea nas 24 
horas/ 7 dias da semana. O Nível 2 foi designado para 
aqueles centros que dispõe de atendimento para ICP 24 
horas/7 dias da semana. Já o Nível 3 refere-se a aqueles 
centros que simplesmente atendem os pacientes com 
IAM e procuram a melhor orientação de transferência 
após a realização da trombólise quando possível e o 
paciente encontrar-se dentro da janela de tratamento. 
Podemos dizer que infelizmente no Brasil são muito 
poucos os centros classificados em nível 1.

Uma outra discussão refere-se a mudança de para-
digma no paciente com CC no qual, nos centros nível 1 
sugere-se a instalação inicialmente do suporte avançado 
de vida com esses dispositivos, para sequencialmente 
proceder-se a ICP. Os dados da literatura ainda não são 
consistentes, embora muito promissores.

E por último, o tipo de dispositivo a ser colocado 
nesses pacientes em choque, uma vez que não somente 
no Brasil como em todo o mundo, o balão intra-aórtico 
continua sendo o dispositivo mais utilizado para esses 
pacientes apesar dos resultados nefastos dos últimos 
trials sobre o mesmo.

Finalmente, encontram-se plenamente instalados 
principalmente nos grandes centros dos Estados Unidos 
(4) e Europa e ainda em alguns poucos centros em nosso 
País a organização de grupos dedicados ao Choque Car-
diogênico multidisciplinares envolvendo não somente 
médicos de áreas de interesse diversos como cardio-
logistas, intensivistas, intervencionistas e cirurgiões 



Albuquerque
Comentário Editorial

103

cardiovasculares além de enfermagem especializada 
e técnicos em SAV com grande interesse em um novo 
olhar no atendimento desses pacientes. 

Assim sendo, julgamos a seleção desse artigo muito 
interessante e bastante atual, recomendo sua leitura a 
todos. 
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