
 
 

      

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
FACULDADE DE MEDICINA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CARDIOVASCULARES 

 

 

 

Erivelton Alessandro do Nascimento 

 

 

 

 

 

    

VALOR DA AVALIAÇÃO DO SINCRONISMO ELÉTRICO EM 
PACIENTES SUBMETIDOS À RESSINCRONIZAÇÃO 

CARDÍACA COM IMPLANTE DE ELETRODO DE 
VENTRÍCULO ESQUERDO ORIENTADO PELA 

CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA DE PERFUSÃO GATED 
SPECT 

 

 

 

 

 

 

Niterói/RJ, 

2017 

 



ii 
 

Erivelton Alessandro do Nascimento 

 

 

 

 

    

VALOR DA AVALIAÇÃO DO SINCRONISMO ELÉTRICO EM 
PACIENTES SUBMETIDOS À RESSINCRONIZAÇÃO CARDÍACA COM 

IMPLANTE DE ELETRODO DE VENTRÍCULO ESQUERDO 
ORIENTADO PELA CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA DE PERFUSÃO 

GATED SPECT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Claudio Tinoco Mesquita 

 

 

 

 

 

Niterói/RJ 

2017 

 

Dissertação de Mestrado apresentada 
ao Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Cardiovasculares da 
Universidade Federal Fluminense, 
como parte dos requisitos necessários 
à obtenção do título de Mestre em 
Ciências Cardiovasculares. Área de 
concentração: Cardiologia.  



iii 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N244 

 
Nascimento, Erivelton Alessandro do 
   Valor da avaliação do sincronismo elétrico em pacientes 
submetidos à ressincronização cardíaca com implante de 
eletrodo de ventrículo esquerdo orientado pela cintilografia 
miocárdica de perfusão GATED SPECT / Erivelton Alessandro do 
Nascimento.- Niterói, 2017. 
 

108 f. 
 
Orientador:Prof. Dr. Claudio Tinoco Mesquita. 
 
 
Dissertação (Mestrado em Ciências Cardiovasculares)– 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Medicina, 2017.        
    

1. Insuficiência cardíaca. 2. Terapia de ressincronização 
cardíaca. 3. Cintilografia.      I. Titulo. 

                                  
                                                                                           CDD 616.12 



iv 
 

 

Erivelton Alessandro do Nascimento 

 

VALOR DA AVALIAÇÃO DO SINCRONISMO ELÉTRICO EM 
PACIENTES SUBMETIDOS À RESSINCRONIZAÇÃO CARDÍACA COM 

IMPLANTE DO ELETRODO DE VENTRÍCULO ESQUERDO 
ORIENTADO PELA CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA DE PERFUSÃO 

GATED SPECT 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Cardiovasculares da Universidade Federal 
Fluminense, como parte dos requisitos 
necessários à obtenção do título de Mestre 
em Ciências Cardiovasculares. Área de 
concentração: Cardiologia.   

 
 

Aprovada em: 02 de Março de 2017.  
 

 
BANCA EXAMINADORA 

 
 

Claudio Tinoco Mesquita MD, PhD 
Universidade Federal Fluminense 

 
 

Jader Cunha de Azevedo, MD, PhD 
Hospital Pró Cardíaco 

 
 

Ademir Batista da Cunha, MD, PhD 
Universidade Federal Fluminense 

 

Wolney de Andrade Martins, MD, PhD 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta tese 

À Deus, minha família, aos colegas de 
trabalho e ao meu orientador por todo o 
incentivo e ajuda para que isso fosse 
possível. 

 

 



vi 
 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

AO PROFESSOR DR. CLAUDIO TINOCO MESQUITA, PELA CONFIANÇA E 
OPORTUNIDADE DE TRABALHAR AO SEU LADO NA CONSTRUÇÃO DESTE  E 
POR SER O MAIOR INCENTIVADOR NA SUPERAÇÃO DESTE PROJETO. 

A TODOS QUE FIZERAM PARTE DA EQUIPE VISION-CRT, EM ESPECIAL AOS 
COLEGAS: DRA CHRISTIANE WIEFELS, DRA FERNANDA RIBEIRO, 
PROFESSOR MARIO RIBEIRO E PROFESSOR EDUARDO NANI. 

AO DR. WASHINGTON ANDRADE MACIEL POR ACREDITAR NO MEU 
POTENCIAL NA ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ARTIFICIAL E POR TODO 
INCENTIVO A MIM CONFERIDO. 

À DRA. FABIANA MITTIDIERI POR SUA DISPONIBILIDADE NOS ATOS 
CIRÚRGICOS E NA PROGRAMAÇÃO DE INTERNAÇÃO DOS PACIENTES BEM 
COMO PELO SEU ZELO NA SELEÇÃO DOS MATERIAIS. 

À MONICA PELA PACIÊNCIA E POR SE PREOCUPAR COM TODOS OS PRAZOS 
A SEREM CUMPRIDOS. 

À MINHA ESPOSA SABRINA PELO ENORME ENTENDIMENTO E INCENTIVO EM 
DETRIMENTO DE SEUS MOMENTOS, SUA SENSIBILIDADE NOS MOMENTOS 
AUSENTES, UM VERDADEIRO PORTO SEGURO. 

AOS MEUS FILHOS LIÈGE E BENJAMIN PELOS ABRAÇOS AO CHEGAR EM 
CASA E PELO SORRISO FÁCIL E INDESCRITÍVEL A CADA REENCONTRO, 
SENTIMENTO ETERNO. 

AOS MEUS PAIS PAULO E LÁZARA PELO INCENTIVO NO EXERCÍCIO DA 
PROFISSÃO E PELA COMPREENSÃO NAS AUSÊNCIAS. 

AO MEU IRMÃO EVERTON POR SE MOSTRAR SEMPRE DISPONÍVEL EM 
COOPERAR NOS DESDOBRAMENTOS DO DIA A DIA. 

AO MEU AVÔ LAUDELINO POR SEU ESPÍRITO DESBRAVADOR E 
INCENTIVADOR SEMPRE ME APOIANDO EM MINHAS DECISÕES. 

AOS PACIENTES PELO COMPANHEIRISMO E CONFIANÇA NO 
COMPARTILHAMENTO DESTE APRENDIZADO. 

 

 

 



vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A menos que modifiquemos nossa maneira 
de pensar, não seremos capazes de resolver 
os problemas causados pela forma como 
nos acostumamos a ver o mundo.  

Albert Einstein 



viii 
 

RESUMO  

  

Nascimento, Erivelton. VALOR DA AVALIAÇÃO DO SINCRONISMO ELÉTRICO 
EM PACIENTES SUBMETIDOS À RESSINCRONIZAÇÃO CARDÍACA COM 
IMPLANTE DO ELETRODO DE VENTRÍCULO ESQUERDO ORIENTADO PELA 
CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA DE PERFUSÃO GATED SPECT  2017. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Cardiovasculares) – Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017.  

 
INTRODUÇÃO: A Insuficiência Cardíaca (IC) afeta mais de 5 milhões de pessoas 
nos Estados Unidos, sendo responsável por mais de 1 milhão de internações/ano. A 
terapia de ressincronização (TRC) pode beneficiar pacientes com insuficiência 
cardíaca (IC) em fase avançada, principalmente pacientes com complexo QRS 
alargado, porém apesar dos avanços nos dispositivos de estimulação cardíaca, um 
percentual significativo de pacientes não respondem à TRC. O dissincronismo 
elétrico isolado, pode não representar um bom preditor de resposta, enquanto o local 
da última ativação mecânica do ventrículo esquerdo (VE) pode influenciar na 
resposta à TRC. OBJETIVOS:Avaliar a relação entre o dissincronismo elétrico e o 
mecânico determinado pelo GATED SPECT, e a exequibilidade de colocação do 
eletrodo de VE guiado pelo GATED SPECT. METODOLOGIA: Ensaio clínico não 
cego envolvendo 15 pacientes com IC Classe Funcional (CF) II-IV, otimizados 
clinicamente, Fração de ejeção (FE) menor que 35%, ritmo sinusal, bloqueio de 
ramo esquerdo (BRE), duração do QRS>120ms. Realizaram eletrocardiograma 
(ECG), questionário Minnesota (QM) e Cintilografia Miocárdica GATED SPECT até 
04 semanas antes do implante, que foi realizado no Hospital Universitário Antônio 
Pedro (HUAP) e Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (IECAC). 
Reavaliados 6 meses após. Análise primária visou determinar a proporção de 
pacientes com redução da duração do QRS e resposta favorável a terapia 
dependendo da concordância ou não na posição do eletrodo do VE, utilizando teste 
Qui-Quadrado. Análise das variáveis antes e após a TRC através test t-Student, com 
nível de significância de 5%. RESULTADOS: Foram realizados 15 implantes com 
duas perdas de seguimento por óbito. A redução da duração do QRS (212 ms vs. 
136 ms) e iPR (179 ms vs. 126 ms) foram significativas (p<0,001). Em 54% o 
eletrodo foi concordante com o local de maior atraso. No Grupo respondedor a 
posição lateral foi prevalente. Ocorreu melhora significativa QM (p<0,0002). 
DISCUSSÃO: Redução isolada do QRS não se relacionou com melhora do 
dissincronismo mecânico avaliado pelo GATED-SPECT. O posicionamento do 
eletrodo do VE no sítio ideal pode não ser exequível. O posicionamento em região 
lateral esteve relacionado ao maior número de respondedores. No grupo 
respondedor 44,4% teve posicionamento concordante. A ausência de dissincronismo 
mecânico pré TRC pode limitar a resposta à ressincronização. CONCLUSÃO: O 
implante do eletrodo de VE guiado pelo GATED SPECT determinou 
ressincronização elétrica. A análise de fase do GATED SPECT demonstrou que 
parâmetros SD (desvio padrão) e HBW (largura de banda) estão associados com 
maior probabilidade de resposta à TRC. O sincronismo eletromecânico relaciona-se 
à resposta a TRC. O posicionamento do eletrodo de VE no sitio de maior retardo 
nem sempre é exequível em virtude da variabilidade anatômica.  
Palavras-Chave: Insuficiência Cardíaca, Terapia de Ressincronização Cardíaca, 
Cintilografia 
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ABSTRACT 
 

Nascimento, Erivelton. VALUE OF THE EVALUATION OF ELECTRIC 
SYNCHRONISM IN PATIENTS SUBMITTED TO CARDIAC RESSINCRONIZATION 
WITH IMPLANT OF THE LEFT VENTRICULAR ELECTRODE ORIENTED BY 
MYOCARDIC CINTILOGRAPHY OF PERFUSION GATED SPECT. 2017. 
Dissertation (Master in Cardiovascular Science) - Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, 2017.  
 
INTRODUCTION: Heart Failure (HF) affects more than 5 million people in the United 
States, accounting for more than 1 million admissions / year. Resynchronization 
therapy (CRT) may benefit patients with advanced heart failure (HF), mainly patients 
with enlarged QRS complex, but despite advances in cardiac pacing devices, a 
significant percentage of patients do not respond to CRT. Isolated electrical 
dyssynchrony may not represent a good predictor of response, whereas the site of 
the last mechanical activation of the left ventricle (LV) may influence the response to 
CRT. OBJECTIVES: To evaluate the relationship between electrical and mechanical 
dyssynchrony determined by the GATED SPECT, and the feasibility of placing the LV 
electrode guided by the GATED SPECT. METHODS: Non-blind clinical trial involving 
15 patients with clinically optimized functional class II-IV, ejection fraction (EF) of less 
than 35%, sinus rhythm, left bundle branch block (BRE), QRS duration> 120ms. 
They performed electrocardiogram (ECG), Minnesota questionnaire (QM) and 
GATED SPECT myocardial scintigraphy up to 04 weeks before implantation, which 
was performed at Antônio Pedro University Hospital (HUAP) and at Aloysio de Castro 
State Institute of Cardiology (IECAC). Reassessed 6 months after. Primary analysis 
aimed to determine the proportion of patients with reduced QRS duration and 
favorable response to therapy depending on agreement or not on the LV electrode 
position, using Chi-Square test. Analysis of the variables before and after CRT 
through Student's t-test, with a significance level of 5%. RESULTS: Fifteen implants 
with two follow-up deaths were performed. Reduction in QRS duration (212 ms vs. 
136 ms) and iPR (179 ms vs. 126 ms) were significant (p <0.001). In 54% the 
electrode was concordant with the most delayed site. In the responding Group the 
lateral position was prevalent. There was a significant QM improvement (p <0.0002). 
DISCUSSION: Isolated QRS reduction was not related to improvement of mechanical 
dyssynchronism evaluated by GATED-SPECT. Placement of the LV electrode at the 
ideal site may not be feasible. Positioning in lateral region was related to the greater 
number of responders. In the responder group, 44.4% had concordant positioning. 
The absence of mechanical dyssynchronism prior to CRT may limit the response to 
resynchronization. CONCLUSION: Implantation of the LV electrode guided by 
GATED SPECT determined electrical resynchronization. The phase analysis of 
GATED SPECT demonstrated that SD (standard deviation) and HBW (bandwidth) 
parameters are associated with a higher probability of responding to CRT. 
Electromechanical synchronism is related with the response to CRT. The positioning 
of the VE electrode at the site of greatest delay is not always feasible due to the 
anatomical variability. 
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Key Words: Cardiac Insufficiency, Cardiac Resynchronization Therapy, 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Definição 

 

A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica caracterizada por sintomas 

típicos (dispneia, edema de membros inferiores e cansaço, entre outros) que podem 

vir acompanhados de sinais (aumento da pressão venosa jugular, estertores 

pulmonares e edema periférico) causados por uma anormalidade cardíaca estrutural 

e/ou funcional, que resulta em redução do débito cardíaco e/ou aumento das 

pressões intracardíacas em repouso ou durante esforço1 

 

 

1.2  Epidemiologia da Insuficiência Cardíaca 

 

 

A Insuficiência Cardíaca (IC) afeta mais de 5 milhões de pessoas nos Estados 

Unidos. Cerca de 550 mil casos novos são diagnosticados anualmente e a IC 

descompensada é responsável por mais de 1 milhão de internações por ano2. 

Projeções mostram que a prevalência de IC aumentará em 46% de 2012 a 2030, 

resultando em mais de 8 milhões de indivíduos acima de 18 anos com IC3. Estes 

fatos levaram a uma estimativa de aumento no custo com IC no mesmo período de 

quase 127%4. Como consequência desta transição epidemiológica, dos avanços nos 

cuidados da saúde e do envelhecimento da população, as prevalências de doença 

arterial coronariana (DAC), hipertensão arterial sistêmica (HAS), obesidade e 

diabetes mellitus (DM) estão aumentando e terão um impacto significativo na 

incidência de IC nos países em desenvolvimento. Assim, em poucos anos, a 

incidência e a prevalência da IC podem chegar a níveis semelhantes aos 

observados em países desenvolvidos5. 
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1.3 Tratamento 

 

Os objetivos no tratamento dos pacientes com IC são de melhorar o quadro 

clínico, a capacidade funcional, a qualidade de vida, prevenir hospitalizações e 

principalmente reduzir a mortalidade1. Os betabloqueadores, inibidores da enzima 

conversora de angiotensina (IECA), bloqueadores do receptor da angiotensina II, 

antagonistas da aldosterona já demonstraram sua importância no aumento da 

sobrevida de pacientes com IC, e são efetivamente recomendados para pacientes 

com IC de fração de ejeção reduzida, a não ser quando contraindicado ou não 

tolerado. No entanto, apesar de terapias otimizadas, com diversas combinações de 

fármacos redutores de mortalidade e fármacos redutores de sintomas, alguns 

pacientes ainda permanecem sintomáticos, principalmente devido ao surgimento de 

arritmias ou devido a presença de bloqueio de ramo esquerdo com dissincronismo 

intraventricular.  

A terapia de ressincronização cardíaca (TRC) tem se tornado uma opção de 

tratamento da IC sintomática avançada em que estejam presentes: (1) disfunção 

ventricular esquerda, (2) dissincronismo elétrico e (3) terapêutica clinica otimizada. 

Seus principais benefícios estão relacionados à melhoria da eficiência de bomba do 

ventrículo esquerdo, redução da insuficiência mitral e otimização do enchimento 

ventricular6. O impacto em longo prazo da TRC é o remodelamento reverso do 

ventrículo esquerdo, caracterizado por redução dos volumes ventriculares e melhora 

da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (VE), que leva à melhora da capacidade 

funcional, da qualidade de vida e da sobrevida em pacientes selecionados6. 

 

 

1.4  A terapia de ressincronização na Insuficiência Cardíaca 

 

 

 O tratamento da insuficiência cardíaca é ainda um grande desafio na 

medicina. Apesar do avanço da terapia farmacológica, pacientes não controlados 

pelo tratamento clínico otimizado encontram na TRC uma importante opção de 
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terapêutica não farmacológica. O desenvolvimento da estimulação cardíaca átrio-

biventricular,  

introduzida na década de 1990, com o objetivo de ressincronizar os ventrículos em 

presença de bloqueio de ramo esquerdo (BRE), otimizou o tratamento da IC 

avançada7. Essa técnica, denominada de terapia de ressincronização cardíaca, 

mostrou significativa melhora da classe funcional New York Heart Association 

(NYHA) e da fração de ejeção (FE) em indivíduos com disfunção ventricular grave e 

BRE8,9.  

 

1.5  O ressincronizador multissítio 

 

 

 O primeiro marca-passo artificial desenvolvido em 1932 foi o marco da 

estimulação cardíaca artificial, até que em 1957 foi implantado pela primeira vez um 

marca-passo eletrônico em humanos. O conhecimento em biotecnologia levou ao 

surgimento de sistemas de estimulação mais seguros e eficazes, com cabos 

eletrodos mais flexíveis e duráveis. Em 1980 foi realizado o primeiro implante de 

cardiodesfibrilador automático (CDI), possibilitando o  tratamento das 

taquiarritmias10, aumentando a abrangência da estimulação cardíaca artificial. A 

estimulação passou a buscar a ampliação dos benefícios para outras formas de 

cardiopatia, além das bradiarritmias e taquiarritmias. Inicialmente Hochleitner et al 

(1990) relatou as primeiras tentativas de tratar a IC com estimulação bicameral e 

intervalos AV curtos11. 

 A partir de 2000 a estimulação artificial começou a abordar   a Insuficiência 

Cardíaca. A estimulação biventricular surgiu como uma nova possibilidade 

terapêutica, adjuvante ao tratamento clínico otimizado em casos selecionados, 

agregando conhecimento ao tratamento da insuficiência cardíaca, terapêutica 

conhecida com  Terapia de Ressincronização Cardíaca (TRC). Um sistema com 

eletrodos diferenciados foi desenvolvido para permitir a estimulação do ventrículo 

esquerdo a partir do seio coronariano. Um gerador ressincronizador com função 

estimulação ou também com função agregada de choque e terapias anti-taquicardia 
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(Figura 01 e 02). Os resultados iniciais demonstraram melhora da qualidade de vida, 

capacidade ao exercício, classe funcional e, posteriormente, aumento da 

sobrevida10.  

 

 

 

Figura 1 Gerador ressincronizador com 03 entradas correspondentes à conexão dos eletrodos: (1) 

Atrial, (2) Ventriculo Direito e (3) Ventrículo Esquerdo ( Fonte: St. Jude Medical) 

 

 

 

 

Atrio Diretio 

Ventriculo Direito 

Ventriculo  Esquerdo 
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Figura 2  Fluoroscopia durante o implante do ressincronizador cardíaco demonstrando eletrodos 

Atrial (1), Ventrículo Direito (2) e Ventrículo Esquerdo posicionado no seio coronariano (3) (Fonte: 

Paciente da casuística do presente estudo) 

  

1 

2 
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1.6  Estudos Clínicos envolvendo TRC 

 

 Diversos estudos randomizados comprovaram o benefício da TRC. O primeiro 

estudo significativo na área foi o MUSTIC (Multisite Stimulation in Cardiomyopathy) 

que randomizou aproximadamente 100 pacientes com NYHA III de IC, duração do 

QRS > 150 ms e ritmo sinusal para um tratamento cruzado de estimulação 

biventricular por três meses ou desligamento do dispositivo (figura 3). Os resultados 

demonstraram melhoria no teste de caminhada de seis minutos, melhoria nos 

escores derivados dos questionários de qualidade de vida e redução da taxa de 

hospitalizações por IC12.  

 

Figura 3  Desenho do Estudo MUSTIC demonstrando os períodos de tratamento ativo e inativo da 

TRC (Adaptado de Leclercq et al)
12 

 

 A comparação entre o tratamento clínico otimizado e a TRC foi realizada pela 

primeira vez no estudo MIRACLE (Multicenter InSync Randomized Clinical 

Evaluation), que randomizou de modo cego e controlado 453 pacientes NYHA III/IV 

e encontrou melhora de sintomas, capacidade funcional e o remodelamento reverso 

do ventrículo esquerdo (redução das dimensões ventriculares, redução da 

regurgitação mitral e  melhoria da fração de ejeção do ventrículo esquerdo) em seis 

meses de acompanhamento. Além disso houve redução de 40% dos desfechos 

Implante 

MP ativado 

Randomização 

MP desativado 

4 sem 2 sem 12 sem 12 sem 
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combinados de mortalidade ou hospitalizações por IC9. (Figura 4)    

 

Figura 4 Estudo MIRACLE - Observamos Curva de Kaplan-Meier de estimativa do tempo para 

morte ou hospitalização por piora da IC comparativamente entre os grupos controle e com TRC. 

(Adaptado de Abraham et al)
9 

 

Em estudo similar, no CARE-HF, comparando TRC com terapêutica clinica 

otimizada, demonstrou melhora na qualidade de vida, remodelamento ventricular 

reverso e redução de hospitalização por IC em pacientes em classe funcional NYHA 

III/IV, FE< 35% e dissincronismo elétrico, QRS> 120 ms. Diferentemente de estudos 

prévios, pacientes com dissincronismo elétrico limítrofe (QRS: 120-150) foram 

selecionados para seguimento prolongado por 30 meses demonstrando benefício da 

TRC com redução de 40% no desfecho combinado de morte e internação por IC, 

bem como 36% na redução de mortalidade por todas as causas13.  

 Coincidente com a demonstração inicial da eficácia da TRC, foram surgindo 

evidencias que suportam a eficácia do implante de cardioversor desfibrilador na 

Ressincronização  

Cardiaca 

Controle 

S

o

br

ev

id

a 

liv

re 

ev

e

nt

os 

(

%

) 
Meses após implante 

Controle 

 

Ressincronização Cardíaca 



 

8 
 

prevenção de morte súbita em pacientes com disfunção sistólica. O COMPANION foi 

o maior estudo comparando a Terapêutica médica otimizada com TRC e com o 

implante de um dispositivo TRC concomitante ao CDI (TRC-CDI), onde foram 

randomizados 1520 pacientes com IC avançada (FEVE<35%, Classe Funcional 

NYHA: III/IV e duração QRS>120 ms), demonstrando redução mortalidade por todas 

as causas a favor da TRC-CDI em 36%14.  

 Benefícios iniciais da TRC em pacientes com IC moderada foram 

demonstrados inicialmente pelo estudo CONTAKCD15 e MIRACLE ICD16, estudos 

estes que demonstraram remodelamento reverso no subgrupo de pacientes em 

Classe funcional II (figura 5), benefícios estes também encontrados 

subsequentemente em outros estudos: (1) REVERSE17 (2) MADIT-CRT18 e (3) 

RAFT19.  

 

 

 No estudo REVERSE foram recrutados 610 pacientes com FE<40%, duração 

QRS>120 ms e IC Classe Funcional NYHA I ou II com sintomas prévios de IC para 

terapia biventricular. Apesar da TRC, neste estudo, não ter reduzido desfecho 

primário (combinado: hospitalização por IC, piora da classe funcional ou escore de 

qualidade de vida), ela foi associada a remodelamento reverso significativo (redução 

Tempo (Meses) Tempo (Meses) 

Mortalidade todas as causas 
Mort + Hospitalização por  IC 

Liv

re 

ev

ent
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) 

Figura 5 Curva de Kaplan-Meier demonstrando desfecho de mortalidade por todas as causas, 

mortalidade e hospitalização por IC no seguimento de 6 meses. (Adaptado de Higgins et al.)
15 
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          TRC 
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do volume do VE e aumento da FE), bem como 50% redução de hospitalização por 

IC no seguimento acima de um ano17. 

 O MADIT-CRT randomizou 1820 pacientes em Classe Funcional I ou II com 

uma causa isquêmica de IC, FE<30% e dissincronismo elétrico com QRS> 130 ms 

para serem tratados com TRC-CDI ou CDI com seguimento de mais de 2 anos e o 

grupo TRC associou-se a redução de 34% desfecho composto de morte e IC 

sintomática18. Mais recentemente, no estudo RAFT, que randomizou 1798 pacientes 

para grupo TRC ou TRC-CDI com seguimento superior a três anos, com IC 

moderada (NYHA II/III), FE ≤ 30% e QRS>120 ms (ou estimulado > 200 ms), em 

todos os pacientes a TRC foi associada com redução significativa (25%) no 

desfecho primário de morte/hospitalização. Nos pacientes com sintomas moderados, 

a TRC associou-se remodelamento reverso substancial e redução do risco de 

hospitalização de 30-50%. RAFT foi o único estudo daqueles que avaliam IC 

moderada a demonstrar redução significativa na mortalidade por todas as causas19. 

 

1.7 A TRC em pacientes com QRS estreito 

 

 Em virtude da particular imprecisão do eletrocardiograma (ECG) de superfície 

em identificar a contração ventricular assincrônica,  estudos identificaram a presença 

de dissincronismo ventricular mecânico em pacientes com QRS estreito como 

preditor de resposta a TRC20,21. A eficácia da TRC em pacientes com QRS estreito 

foi avaliada em estudos randomizados, dentre eles: (1) RethinQ, (2) LESSER-

EARTH, que não demonstraram benefício.  Alguns sendo até mesmo interrompidos 

precocemente por possível dano22,23,24. 

 No RethinQ foram randomizados 250 pacientes com IC avançada (CF III, FE< 

35% e indicação clássica para CDI em pacientes com QRS <130 ms com 

ecocardiograma demonstrando dissincronismo mecânico pelo doppler tissular. Em 6 

meses de seguimento não houve diferença no desfecho primário do pico Vo2 e 

remodelamento reverso com a TRC22. 
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 No LESSER-EARTH foram selecionados pacientes com IC sintomática com 

FE<35% e QRS<120 ms para os grupos de TRC ligado e TRC desligado, sendo 

terminado precocemente em virtude do aumento de hospitalização no grupo TRC 

ligado. Em virtude dos achados neutros em QRS estreito Chatterjee et al sugerem 

que faz-se necessário em estudos posteriores a avaliação de desfechos mais rígidos 

neste grupo de pacientes1. 

 No ECHO-CRT foram avaliados pacientes com IC moderada a severa (CF 

III/IV) com QRS <130 ms) com evidência de dissincronismo mecânico pelo Doppler 

Tissular (DT) ou pelo speckle-tracking, que também foi interrompido precocemente 

por não mostrar benefício no desfecho composto de morte e IC, bem como por 

determinar aumento na mortalidade com TRC25.  

Meta-análise recente de estudos randomizados com TRC usando dados 

individuais demonstrou que a duração do QRS foi um preditor independente do 

efeito da TRC sobre a mortalidade por todas as causas e hospitalizações por IC15. 

Além disso, em contraste com outros estudos, esta meta-análise revelou que outras 

características como gênero masculino, etiologia isquêmica e idade avançada, que 

são considerados fatores que influenciam desfavoravelmente o desfecho da TRC, 

não provaram ser preditores independentes no desfecho da TRC15-16. Nas diretrizes 

atuais, é considerado uma duração de QRS superior a 120 ms e com morfologia de 

BRE, sendo que aqueles com mais de 150 ms de duração são considerados os com 

maior potencial de resposta à TRC32,33. 

 

1.8 A Terapia de Ressincronização Cardíaca na Cardiomiopatia 

Chagásica  

 

A doença de Chagas é uma das doenças negligenciadas no mundo, sendo que na 

América Latina existem cerca de 10 milhões de pacientes infectados pelo 

Trypanosoma cruzi26. Em 2005 estimava-se que no Brasil existiam 

aproximadamente 2 milhões de infectados27. E, atualmente, a insuficiência cardíaca 

é a principal responsável pelos óbitos relativos à doença de Chagas no Brasil. 

Apesar do Bloqueio de Ramo Esquerdo não ser uma das manifestações 
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eletrocardiográficas mais comuns na Doença de Chagas28, Araújo et al (2014) em  

seguimento de 2004 a 2009 de  72 pacientes com cardiopatia chagásica em classe 

funcional III e IV da NYHA foram submetidos a TRC  e acompanhados por período  

médio de 46,6 meses, observou melhora significativa na classe funcional, fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo, redução do diâmetro sistólico final e volume sistólico 

final do ventrículo esquerdo,  sendo que 34 (47,2%) pacientes apresentavam 

bloqueio de ramo esquerdo, 11 (15,3%), bloqueio de ramo esquerdo induzido pelo 

marca-passo, 26 (36,2%), bloqueio de ramo direito + hemibloqueio anterior esquerdo 

e 1 (1,3%), bloqueio atrioventricular total. A largura média do intervalo QRS foi de 

148,1±17,5 ms28. Rochitte e colaboradores (2005) utilizando a ressonância 

magnética identificaram a presença de fibrose miocárdica em mais de 80% dos 

pacientes com doença de Chagas cardíaca, com regiões preferenciais em ápice do 

VE e ínfero-laterais29. Achado este que suporta a hipótese de que a fibrose 

miocárdica se desenvolva em regiões distais da circulação, secundariamente à 

doença microvascular relacionada ao Tripanossoma cruzi30. Estudo brasileiro 

retrospectivo que avaliou a resposta à TRC, a presença de cardiopatia chagásica foi 

preditora independente de mortalidade quando comparada a outras etiologias. 

Sendo que neste trabalho 67,1% dos pacientes apresentavam BRE induzido por 

estimulação cardíaca artificial e 19,1% BRE espontâneo31. 

 

1.9 A seleção do paciente para terapia de ressincronização cardíaca 

      A terapia de ressincronização cardíaca pode beneficiar alguns pacientes com 

insuficiência cardíaca em fase avançada, com fração de ejeção ventricular esquerda 

deprimida (FEVE< 35%), e com complexo QRS alargado no eletrocardiograma (> 

120 milissegundos)17, ou > 150 milissegundos18(Figura 6 e 7). Estas indicações já 

constam nas diretrizes das principais sociedades médicas do mundo.  A seleção dos 

pacientes parece ser um ponto crítico para o benefício da TRC. 
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Figura 6 Eletrocardiograma de doze derivações de paciente portador de miocardiopatia dilatada 

com FE: 27%, demonstrando dissincronismo elétrico com duração QRS 170 ms e morfologia de BRE 

(Fonte: Paciente da amostra do presente estudo) 
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Figura 7 Eletrocardiograma de doze derivações do paciente da figura 6 após TRC, evidenciando 

redução da duração do QRS para 120 ms. (Fonte: Paciente da amostra do presente estudo) 

 

 O ECG é o ponto chave para seleção dos pacientes para TRC. O aumento 

progressivo da duração do complexo QRS é um fator determinante para maior 

benefício da TRC. Em recente revisão Poole e colaboradores sugerem que a 

presença de um QRS com pelo menos 150 ms e morfologia de BRE consiste em 

uma indicação forte de benefício da TRC, enquanto que a mesma duração sem a 

morfologia de BRE implica em necessidade de dados adicionais para identificação 

de dissincronismo mecânico, como o uso de métodos de imagem19. A fração de 

ejeção é outro ponto crucial da seleção dos pacientes. A maioria dos estudos com 

TRC especificam que a FEVE indicada para implante deveria ser inferior a 35%, no 
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entanto nos estudos RAFT19 e MADIT-CRT18 reportaram uma FEVE de 30%, 

enquanto no REVERSE17 especificou 40%. 

 Os atuais critérios para implante do ressincronizador, recomendados pela 

Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC)32 com nível de evidência A para implante 

de TRC são: IC classe funcional NYHA II e III com ritmo sinusal, FEVE <35%, 

largura do QRS > 150ms ou duração entre 120 e 150ms com dissincronismo 

ventricular documentado por método de imagem (Quadro 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      IC: Insuficiência Cardíaca; CF Classe funcional; NE: Nivel de evidência; ms:            

milissegundos. 

Enquanto na diretriz da American College of Cardiology (ACC)  as evidências com 

indicação Classe I não contemplam QRS com duração inferior a 150 ms33. (Quadro 

2) 

 

 

 

IC: 

Classe I 

1. Pacientes com FE ≤ 35%, ritmo sinusal, IC com CF III 

ou IV, apesar de tratamento farmacológico otimizado e com 

QRS > 150ms (NE A) 

2. Pacientes com FE ≤ 35%, ritmo sinusal, IC com CF III 

ou IV, apesar de tratamento farmacológico otimizado, com 

QRS de 120 a 150ms e comprovação de dissincronismo por 

método de imagem - (NE A). 

 

Quadro 1 Recomendações da Diretriz Brasileira de 

Dispositivos Cardíacos Implantáveis para TRC com nível de 
evidência A(adaptado de Martinelli et al.)

33 
 

Quadro 2  Recomendações da ACC para TRC com nível de evidência A (Adaptado de 

Epstein et al.)
33 
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Insuficiência Cardíaca; FE: fração de Ejeção; BRE: Bloqueio de Ramo Esquerdo; CF NYHA: Classe 

Funcional New York Heart Association; NE: Nivel de evidência  

 

 

1.10  Variabilidade da resposta à TRC  

 

 

 A resposta à TRC é heterogênea. Podemos encontrar grupos de pacientes 

que apresentam resposta excelente. Estes pacientes são hoje conhecidos como 

super-respondedores e são identificados como aqueles que apresentam importante 

remodelamento reverso, definido como redução do volume ventricular superior a 

30% e normalização da fração de ejeção do ventrículo esquerdo em 6 meses. Estes 

pacientes apresentam uma resposta favorável do ponto de vista da avaliação por 

métodos de imagem que se correlaciona com melhora mais importante nos 

desfechos clínicos do que aqueles que não tem esta resposta excepcional34. 

 Alguns fatores estão associados a menor chance de apresentar uma super-

resposta: (1) diabetes, (2) doença coronariana e (3) padrão não bloqueio de ramo 

esquerdo. 

 Um grupo significativo de pacientes não responde de forma favorável à 

TRC4,8,17,23.  Pacientes com doença coronariana e passado de IAM tem menor 

chance de responder, devido à presença de fibrose. Sendo assim, os critérios de 

seleção usados atualmente não parecem ser ideais, uma vez que em estudos 

anteriores de TRC usando esses critérios, um percentual significativo de pacientes 

(20% a 40%) não se beneficiaram da terapia4,8,17. O eletrocardiograma tem sido 

utilizado como método para detecção de pacientes com dissincronismo devido à 

Classe I 

1 – Pacientes com IC com FE menor ou igual a 35%, ritmo sinusal, BRE e duração do QRS 

maior ou igual a 150 ms e CF NYHA III ou IV ambulatorial sintomático com tratamento 

clinico otimizado. (NE A)  

2 -Pacientes com IC com FE menor ou igual a 35%, ritmo sinusal, BRE e duração do QRS 

maior ou igual a 150 ms e CF NYHA II sintomático com tratamento clinico otimizado. (NE B) 
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correlação do alargamento do complexo QRS (dissincronismo elétrico) com a 

presença de dissincronismo mecânico. Foi reconhecido que o dissincronismo 

elétrico , conforme determinado pela duração do QRS, pode não ser um preditor de 

resposta à TRC. Dados recentes indicam que o dissincronismo mecânico do 

ventrículo esquerdo (VE) deve ser obrigatório para a predição de resposta à TRC24. 

 Por isso pode ser necessária a avaliação do sincronismo mecânico para 

selecionar com mais precisão os pacientes que poderiam se beneficiar de forma 

mais consistente da TRC1.  

 

1.11   Avaliação do sincronismo elétrico pelo ECG 

  

Com o surgimento da eletrocardiografia em 1902 a medicina alcançou uma 

notável evolução no conhecimento das doenças elétricas do coração e suas 

relações com as manifestações clínicas35. 

A eletrocardiografia tem como importante determinantes a seu favor o baixo 

custo e a viabilidade de identificação de alterações antes mesmo que ocorra 

alterações clinicas e ou estruturais, mas possui limitações como qualquer método 

complementar l35. 

O bloqueio de ramo esquerdo resulta de um atraso de condução ou bloqueio 

em qualquer sítio do sistema de condução intraventricular esquerdo, incluindo a 

porção principal do ramo esquerdo, qualquer um de seus fascículos (anterior ou 

posterior), o sistema de condução distal do ventrículo esquerdo, ou menos comum, 

as fibras do feixe de His que irão compor o ramo esquerdo 36,37, resultando em uma 

reorganização do padrão de ativação e repolarização ventricular, levando à 

modificações importantes no complexo QRS e segmento ST, tendo sua prevalência 

aumentada com a idade36.  

Pelo seu padrão anormal de ativação, induz alterações hemodinâmicas 

significativas, incluindo o movimento precoce do septo dentro do ventrículo esquerdo 

que é seguido pelo atraso de contração das paredes posterior e lateral. Assim, 
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quando a parede lateral contrai, o sangue empurra o septo em direção ao ventrículo 

direito mais que em direção à válvula aórtica, reduzindo a fração de ejeção e a 

eficiência do coração como bomba. A dissincronia do ventrículo esquerdo com 

atraso maior que 60 ms entre o septo e a parede lateral é encontrada em 60% dos 

paciente com QRS entre 120 e 150 ms , e em 70% naqueles com QRS maior que 

150 ms (Figura 8). A terapia de ressincronização cardíaca tem efetivamente 

agregado valor no tratamento da insuficiência cardíaca sintomática em pacientes 

com distúrbio de condução intraventricular33. E o eletrocardiograma de superfície 

evidencia o dissincronismo elétrico devido a presença de atraso na condução 

intraventricular.  

 

 

 

 

Figura 8 Exemplo de ativação elétrica 3D, à esquerda ativação normal e à direita ativação em 

vigência de bloqueio de ramo esquerdo. Regiões ativadas precocemente são marcadas com cor 

vermelha e regiões com ativação tardia com cor azul escuro. (Adaptado de Chatterjje et al.)
1 

 

Sendo utilizando como parâmetro indireto do dissincronismo mecânico, porém 

sua eficácia como preditor de resposta parece ser limitada, em virtude 

principalmente da complexidade do dissincronismo tanto elétrico quanto mecânico 

no coração insuficiente. Sendo que o dissincronismo pode estar presente em vários 

níveis: (1) Atrio; (2) Entre o Atrio e o Ventrículo e (3) Ventricular, podendo ser este 

CONDUÇÃO NORMAL BLOQUEIO DE RAMO ESQUERDO 
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interventricular, intraventricular e intramural.  Tipicamente o BRE leva a um atraso na 

ativação das porções laterais e póstero-laterais do ventrículo esquerdo, razões 

básicas pelas quais o eletrodo do VE é implantado preferencialmente nestas 

porções. 

  A despeito da presença de Bloqueio de ramo esquerdo outros parâmetros 

parecem influenciar nos parâmetros eletrocardiográficos quando avaliamos os 

respondedores à TRC, dentre eles temos a duração do QRS, o eixo de ativação 

ventricular e o intervalo PR. Contudo áreas de atraso na ativação resultam em 

dissincronismo mecânico e o prolongamento da ativação também parece ser um 

fator crítico para predição da resposta à TRC.  Vários estudos demonstraram o maior 

benefício da TRC quanto maior a duração do QRS13,14,17. Outros estudos não 

mostraram benefício da TRC em paciente com QRS estreito22,23. Em contraste com 

estes achados, os resultados do NARROW CRT que avaliou pacientes com QRS 

estreito e com evidencia de dissincronismo pela ecocardiografia demonstraram no 

seguimento de 16 meses uma melhora na sobrevida pelo desfecho combinado de 

hospitalização por Insuficiência cardíaca, morte por IC e fibrilação ventricular 

espontânea. De forma geral os estudos clínicos evidenciam que a duração do QRS 

representa um crítico mas não único fator determinante de resposta a TRC. O 

benefício da TRC nos pacientes com ECG demonstrando BRE foi superior em 

relação aos com morfologia não-BRE em vários estudos13,17,18, enquanto na 

morfologia de BRD não foi visto benefício13,14,18,19. No MADIT CRT paciente com 

morfologia não-BRE e iPR > 230 ms tiveram benefício clinico mantido com a TRC 

quando comparado com aqueles com iPR< 230 ms18.  

 

 

 

 

1.12 As técnicas de imagem na detecção do dissincronismo mecânico 
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     O dissincronismo ventricular esquerdo tem sido avaliado por várias 

modalidades de imagem cardiovascular incluindo: o ecocardiograma com doppler 

tissular ou mesmo strain (rate)38, ressonância magnética 39, ou imagem nuclear 

através de ventriculografia radioisotópica ou da tomografia computadorizada com 

emissão de fóton único (GATED SPECT)40. A análise de fase da contração do 

ventrículo esquerdo foi inicialmente analisada com sucesso pela ventriculografia 

radioisotópica, porém com a adição da análise de fase ao GATED-SPECT e sua 

posterior validação, esta técnica vem demonstrando ter um maior potencial na 

determinação do dissincronismo mecânico do ventrículo esquerdo. O GATED-

SPECT permite avaliar o dissincronismo ventricular esquerdo usando funções 

harmônicas de Fourier para estimar o espessamento da parede ao longo do ciclo 

cardíaco e determinar o momento de início regional da contração mecânica do 

ventrículo, obtendo uma análise quantitativa tridimensional de todo o ventrículo 

esquerdo40. 

O ecocardiograma através do doppler tissular (DT) permite a avaliação da 

velocidade de contração segmentar e a comparação dos diferentes tempos 

segmentares, sendo capaz de determinar o dissincronismo ventricular41, e 

especificamente a presença de dissincronismo ventricular esquerdo de 65 ms ou 

mais foi capaz de predizer a resposta à TRC41. O mais relevante estudo sobre a 

técnica do Doppler tissular foi o estudo PROSPECT42, multicêntrico, prospectivo e 

não randomizado, com 498 pacientes que apresentavam os critérios, atualmente 

aceitos para a indicação do implante do ressincronizador. O objetivo do PROSPECT 

foi a avaliação de quais parâmetros ecocardiográficos eram capazes de prever a 

resposta ao tratamento com TRC, considerando-se como respondedor à TRC, a 

melhora clínica avaliada por meio de um escore e o remodelamento reverso do 

ventrículo esquerdo (redução ≥15% do volume sistólico final do VE), em um período 

de 6 meses. A capacidade de predição do ecocardiograma variou de uma 

sensibilidade de 6% a 74% e de uma especificidade 35% a 91%42. Analisando de 

modo critico este estudo, Belém e Salgado propuseram a necessidade do 

desenvolvimento de novas tecnologias de imagem para avaliar o dissincronismo41. 

 Uma delas é a técnica do Speckle Tracking43, que envolve a avaliação da 

deformação miocárdica regional e global, que podem ser aferidas pela técnica do 
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rastreamento de pontos (speckle tracking) através da ecocardiografia bidimensional 

(2D-STE). O strain obtido com o speckle tracking é superior ao obtido com o DT, 

principalmente devido a uma menor variabilidade intra e inter-observador43. Suffoleto 

e colaboradores  (2006) demonstraram que a diferença no tempo para se atingir o 

pico do strain radial entre o septo e a parede posterior do VE ≥ 130ms é preditora de 

melhora da FEVE após a TRC44. O estudo TARGET, multicêntrico randomizado, foi 

a prova deste conceito45, pois a utilização do speckle tracking para identificar os 

pacientes com dissincronismo e o local de última ativação mecânica ventricular (que 

não é área de fibrose) conferiu maior probabilidade de melhora após a terapia com 

TRC do que a colocação do eletrodo sem o uso do speckle tracking como guia45.  

 

1.13  Avaliação cintilográfica do sincronismo 

 

A avaliação do sincronismo ventricular pelas técnicas de medicina nuclear 

iniciou-se com ventriculografia radioisotópica com aquisição multi-gateada (pareada 

ao ECG), ou MUGA (multi-gated acquisition)46. O exame consiste na administração 

intravenosa de hemácias marcadas com tecnécio-99m, que tem a capacidade de 

delinear o volume ventricular esquerdo com alta precisão e ajuda na avaliação 

acurada da função ventricular esquerda (Figura 9). Apesar de pouco usada hoje em 

dia com a finalidade de avaliar o sincronismo, devido ao advento de técnicas mais 

específicas, o exame demonstrou ter baixa operador-dependência e alta 

reprodutibilidade, que são grandes vantagens na prática clínica. No entanto, um pré-

requisito do exame por ser acoplado ao ECG é que haja menos de 10% de 

contração ventricular prematura para garantir resultados reprodutíveis.  
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Figura 9 Ventriculografia radioisotopica demonstrando a função ventricular esquerda preservada e 

sincronismo normal (Adaptado de Mitra e Basu, 2012)
46 

 

 

1.14  Análise de fase pelo Gated Spect 

 

  

 

 A análise de fase para a avaliação do dissincronismo do VE foi incorporada 

pela cintilografia de perfusão miocárdica com GATED-SPECT47. Esta técnica pode 

ter um impacto clinicamente significativo, pois permite que o GATED-SPECT, o 

procedimento de imagem nuclear mais utilizado para o diagnóstico de DAC, possa 

avaliar também o sincronismo cardíaco. Como a maioria dos pacientes com IC em 

algum momento é submetido a um estudo de GATED-SPECT durante a 

investigação diagnóstica, os pacientes podem se beneficiar da análise de fase 

adicional para medir o sincronismo do VE48. 
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O princípio básico que permite a análise de fase de Fourier na cintilografia de 

perfusão miocárdica é decorrente do efeito de volume parcial, em que as 

propriedades físicas do exame nuclear vão gerar uma possibilidade de se identificar 

com extrema precisão o momento exato em que a parede ventricular começa a se 

contrair, momento este que é identificado pelo aumento das taxas de 

contagens/pixel regionais. Esta técnica que é utilizada nas imagens de perfusão 

cardíaca pelo GATED-SPECT é a mesma empregada para estudar o sincronismo do 

VE na ventriculografia radionuclídica, entretanto ao invés da análise ser focada nas 

contagens radioativas do sangue radiomarcado agora é o músculo cardíaco que é 

analisado. É uma técnica automática que se correlaciona bem com as técnicas 

ecocardiográficas, predizendo resposta à TRC em pacientes com IC49. 

 A técnica de análise de fase tem a capacidade de transformar a imagem 4D 

(três planos espaciais + tempo) para imagens pareadas 2D. Assim temos uma 

fotografia da contratilidade cardíaca (amplitude) e da sequência de contração (fase). 

Cada pixel das imagens cardíacas tem o seu próprio ciclo, tendo uma amplitude e 

sua relação temporal característica (fase) em relação à onda R (figura 10). A 

amplitude está relacionada com a variação máxima de contagem para cada pixel no 

ciclo cardíaco. A fase está relacionada com o tempo entre duas ondas R para cada 

pixel. Mais recentemente, demonstrou-se  que o GATED-SPECT com análise de 

fase tem suficiente resolução espacial e temporal para examinar locais de ativação 

mecânica específicos no VE para otimizar o implante do eletrodo da TRC em 

pacientes com IC50. 
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Figura 10 Representação do histograma de fase normal, no eixo X representação do tempo de um 

ciclo cardíaco (R-R) em gruas. No eixo Y demonstrando o percentual do miocardio no início da 

contração mecânica em uma fase específica do cíclo cardíaco. O mapa de cores tem 256 níveis 

sendo o preto correspondente ao mínimo e o branco ao máximo. (Fonte: Departamento Medicina 

Nuclear do HUAP) 

 

 O sincronismo ventricular esquerdo avaliado pelo GATED-SPECT demonstra 

correlação com o sincronismo avaliado pelo Doppler tissular. O histograma com 

largura de banda e análise de fase mostraram melhores resultados na avaliação do 

sincronismo ventricular esquerdo38, sendo que o  desvio padrão de fase representa o 

desvio padrão de distribuição da contração mecânica do ventrículo esquerdo e a 

Largura de Banda do Histograma de Fase representa o intervalo de graus do ciclo 

cardíaco durante o qual 95% do miocárdio está iniciando a contração. Achados 

correlatos quanto à avaliação do sincronismo ventricular esquerdo47, bem como, a 

alta acurácia para predição de resposta à TRC usando a avaliação do histograma de 

largura de banda e fase foram encontrados51 
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1.15   Analise de fase pelo Gated-Spect em pacientes com bloqueio de 

ramo esquerdo 

 

 

O bloqueio de ramo esquerdo (BRE) apresenta baixa prevalência na 

população geral, ocorrendo em 0,05 a 2,4%. Condição esta que aumenta com a 

idade e é mais frequente no sexo masculino, podendo ocorrer também em pacientes 

sem doenças cardíacas estruturais. Todavia, em portadores de insuficiência 

cardíaca, o BRE influencia de forma negativa a dinâmica contrátil miocárdica.  A 

avaliação simultânea da perfusão e da função ventricular através do GATED-

SPECT, permite maior acurácia diagnóstica e é frequentemente o método não 

invasivo de escolha para avaliação do sincronismo nesse grupo de pacientes52. 

(Figura 11)  

Nos pacientes com BRE há uma importante alteração na sequência de 

ativação ventricular esquerda: o septo interventricular tem a sua contração 

precocemente no ciclo cardíaco seguido por uma ativação mais tardia da parede 

lateral, produzindo uma grande heterogeneidade contrátil, que em longo prazo 

determina um remodelamento ventricular esquerdo (aumento do volume sistólico 

final) e redução na pressão intraventricular afetando negativamente os pacientes 

com insuficiência cardíaca52 . 

Além da dissincronia intraventricular também é notada uma assincronia 

(mecânica) interventricular na presença de BRE.  Há assincronia de contração entre 

os ventrículos, com o ventrículo esquerdo (VE) contraindo-se cerca de 85 ms após o 

início da contração do ventrículo direito (VD), atraso muito maior do que o fisiológico, 

na ausência de bloqueio; diminuição do tempo de diástole do VE e motilidade septal 

anormal, já que a despolarização dessa região só ocorre no final da sístole do VE45.  

A maioria dos pacientes com fração de ejeção de 35% ou menos, com 

sintomas avançados de insuficiência cardíaca e com QRS prolongado apresentam 

além de um dissincronismo elétrico, um dissincronismo mecânico do ventrículo 

esquerdo. No entanto, estudo demonstrou que a presença de anormalidades 

perfusionais em pacientes com disfunção ventricular esquerda também tem um 

papel na produção do dissincronismo miocárdico46, mesmo naqueles com 

eletrocardiograma normal. A cintilografia de perfusão do miocárdio tem a vantagem 

de mostrar num só exame tanto os distúrbios da perfusão ventricular quanto a 
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análise de fase. Pacientes com maiores áreas de fibrose tendem a ter maior 

dissincronismo47. A presença de dissincronismo ventricular conforme avaliado pelo 

GATED SPECT é um fator de risco independente para maior mortalidade em 

pacientes com doença arterial coronariana e disfunção ventricular esquerda que não 

foram submetidos ao implante do ressincronizador 47. 

 

 

 

Figura 11 Histograma de fase anormal apresentando uma largura de banda aumentada indicativa 

de atraso no início da contração miocárdica determinando importante dissincronia ventricular 

esquerda (Fonte: Departamento de Medicina Nuclear do HUAP) 

. 

 

1.16  Uso do GATED SPECT com análise de fase na TRC 

 

 

Recentemente, a TRC surgiu como uma estratégia terapêutica para um 

subgrupo de pacientes portadores de insuficiência cardíaca avançada (classe 

funcional III e IV pela NYHA), com disfunção sistólica grave (fração de ejeção <35%) 

e QRS alargado (>120ms). Apesar de estes serem os critérios clínicos de indicação 

à TRC, trabalhos iniciais demonstraram que 20-40% dos pacientes não respondem 

ao tratamento, podendo apresentar uma evolução inclusive desfavorável. O QRS 

alargado por si só indica um dissincronismo elétrico do ventrículo esquerdo, no 
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entanto, este nem sempre está associado a um dissincronismo mecânico (em torno 

de 30% dos pacientes com QRS>120ms). A presença de dissincronismo mecânico 

ainda não faz parte dos critérios de indicação de implante de ressincronizador33. 

A análise de fase da cintilografia de perfusão miocárdica utiliza duas 

principais variáveis para a predição da resposta à TRC. O valor de corte de 135o 

para o alargamento de banda (Histogram Bandwith- HBW) pode predizer a resposta 

clínica com sensibilidade e especificidade de 70%, enquanto o valor de corte de 43o 

para o desvio padrão (SD) tem uma sensibilidade e especificidade de 74% para esta 

predição 47,48. A presença, localização e extensão da fibrose miocárdica de um 

infarto prévio também demonstraram influencia na resposta à TRC. Adelstein et al 57 

demonstraram que a presença de fibrose miocárdica adjacente à posição do 

eletrodo ventricular esquerdo estava correlacionado de forma negativa com o 

aumento da fração de ejeção ventricular esquerda (FEVE) 6 meses após a TRC. Da 

mesma forma Bleeker et al 59demonstraram que pacientes com infarto transmural 

adjacente ao eletrodo ventricular esquerdo (mais comumente na região póstero-

lateral) apresentam menor resposta à TRC comparado com pacientes sem fibrose.  

 A presença de viabilidade miocárdica demonstrada pela Tomografia com 

Emissão de Pósitrons (PET) usando o flúor-18 fluorodesoxiglicose, cintilografia de 

perfusão miocárdica com tálio-201 ou tecnécio-99m demonstrou ser preditora de 

resposta em indivíduos com indicação à TRC51,52.   

A análise de fase permite avaliar além dos parâmetros do sincronismo e de 

forma altamente reprodutível, o último segmento ventricular a se contrair. Pacientes 

com bloqueio de ramo esquerdo tendem a ter o início da contração mecânica do VE 

de forma mais precoce no ciclo cardíaco na parede septal, e mais tardiamente nas 

outras regiões do miocárdio por causa da desaceleração da propagação do impulso 

nervoso pelo sistema de condução, causando uma ativação tardia, com o último sítio 

de contração mais comum localizado na parede inferior ou lateral43 ( Figura 12). 

Estudos que realizaram o implante do eletrodo do ressincronizador de forma 

concordante com os achados de último segmento a se contrair pela análise de fase 

no GATED-SPECT demonstraram melhora clínica significativa47. Os parâmetros que 

indicam possibilidade de mudança aguda do sincronismo após a TRC são: (a) 

presença de dissincronismo basal definido pelo SD e HBW >2DP acima dos limites 

normais, (b) presença de fibrose <40% do ventrículo esquerdo e (c) concordância da 
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posição do eletrodo, definido como a colocação do eletrodo do ventriculo esquerdo 

no último segmento a se contrair, baseado no mapa polar53 (Figura 13). 

Recentemente a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) publicou um guia 

para utilização da medicina nuclear em pacientes com Insuficiência Cardíaca60, 

sendo que a utilização do GATED-SPECT foi especificamente enfatizada com o 

destaque de um valor de corte de 135o para o bandwidth (BW) e de 43o para o 

desvio padrão (SD) para que o paciente seja considerado um potencial respondedor 

(o que ocorre em 71% dos casos). O documento também realça que apenas a 

presença de dissincronismo pelo GATED-SPECT não é suficiente para eleger o 

paciente como um bom respondedor, havendo a necessidade do paciente ter uma 

área de fibrose menor que 50% do ventrículo esquerdo e de que o eletrodo de 

estimulação seja colocado (se tecnicamente possível) no último segmento viável 

contrátil.  
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Figura 12 Cintilografia GATED SPECT com análise do sincronismo ventricular em paciente com 

cardiopatia dilatada e BRE demonstrando acentuado dissincronismo configurado por valor de HBW 

de 245
0
 e SD de 97

0
 (Fonte: Paciente da casuística do presente estudo) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Figura 13 Cintilografia GATED SPECT com análise do sincronismo ventricular em paciente com 

cardiopatia dilatada e bloqueio de ramo esquerdo após implante de ressincronizador demonstrando 

melhora do dissincronismo configurada por valor de HBW de 90
0
 e SD de 30

0 
(Fonte: Paciente da 

casuística do presente estudo, paciente da Fig. 12 após ressincronização)  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

a) Avaliar se parâmetros eletrocardiográficos representam um instrumento para 

indicar os possíveis respondedores à TRC; 

b) Avaliar a relação do dissincronismo elétrico (ECG) e o dissincronismo pelo 

GATED-SPECT; 

c) Avaliar se o GATED-SPECT é um bom instrumento para indicar os possíveis 

respondedores à TRC; 

d) Avaliar a exequibilidade da colocação do eletrodo do Ventrículo esquerdo 

orientado pelo último segmento a se contrair determinado pelo GATED-

SPECT.   

 

2.2  Hipóteses geradas 

 

A hipótese principal é que, ao utilizar a técnica de GATED-SPECT é possível 

diferenciar os pacientes com dissincronismo elétrico puro daqueles com 

dissincronismo mecânico associado, e que o posicionamento do eletrodo do VE 

pode ser orientado pela técnica de GATED-SPECT avaliando a resposta clínica 

desses pacientes após seis meses da TRC.   

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Desenho do estudo 

 

O presente estudo faz parte do Projeto Multicêntrico VISION-CRT. Ensaio 

clinico não cego que incluiu pacientes consecutivos que atenderam aos critérios de 

inclusão. Todos estes pacientes realizaram ECG de repouso imediatamente antes 

de serem estudados pelo GATED–SPECT e pelo Ecocardiograma com Speckle-

tracking dentro de até 4 semanas antes do implante do ressincronizador e 6 ± 1 mês 



 

31 
 

após o implante para comparação. Estes pacientes também responderam ao 

questionário sobre qualidade de vida em IC (MLHFQ) 

 

3.2 Critérios de inclusão 

 

 

Os pacientes foram provenientes do ambulatório de cardiologia do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) e do ambulatório de arritmia do Instituto 

Estadual de Cardiologia Aloisio de Castro (IECAC). Eles foram avaliados 

clinicamente e aqueles com indicação clínica de implante de ressincronizador 

cardíaco com autorização do Sistema Único de Saúde para este procedimento foram 

recrutados. Indivíduos estáveis, com mais de 18 anos, com insuficiência cardíaca 

ambulatorial classe funcional NYHA II, III ou IV há pelo menos três meses antes da 

admissão no estudo, apesar de receber tratamento médico considerado ideal de 

acordo com as diretrizes atuais (incluindo doses estáveis de um inibidor da enzima 

de conversão da angiotensina ou antagonista do receptor de angiotensina II, 

bloqueadores dos receptores de mineralocorticóides e um betabloqueador durante 

pelo menos três meses).  Os critérios de inclusão foram: 

1) FEVE ≤ 35% de causas isquêmicas ou não-isquêmicas, medido de acordo com o 

procedimento habitual no centro participante. 

2) Duração do QRS intrínseca de ≥ 120ms, com morfologia de bloqueio de ramo 

esquerdo (BRE) utilizando os seguintes parâmetros: Duração do QRS > 120 ms, 

ausência de onda R, ou R de pequena amplitude em V1-V2 e presença de QS 

espessada ou em meseta e onda T positiva; ausência de onda Q e presença de 

onda R espessada ou em meseta e onda T negativa e assimétrica. 

3) Ritmo sinusal. 

4) Consentimento informado por escrito. 

5) Os pacientes com implante de cardiodesfibrilador implantável (CDI) para 

prevenção primária ou secundária de morte súbita cardíaca foram incluídos. 

6)  Se fosse uma mulher em idade fértil teria um teste de gravidez negativo e estaria 

sob método de contracepção seguro. 
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3.3 Critérios de exclusão 

 

 

1) Paciente portador de doença grave com expectativa de vida menor que um ano. 

2) Bloqueio de ramo direito  

3) Gravidez ou amamentação. 

4) Síndromes coronarianas agudas (SCA), revascularização do miocárdio (CRVM) 

ou intervenção coronária percutânea (ICP) nos últimos três meses antes da inscrição 

e no prazo de seis meses após a implantação da TRC. 

5) Se um GATED-SPECT de estresse for necessário para fins clínicos, este não será 

um critério de exclusão, enquanto o restante é de acordo com o protocolo do estudo. 

6) Incapacidade de entender e assinar o consentimento informado. 

 

3.4 Comissão de ética em pesquisa 

 

Este Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Hospital 

Universitário Antonio Pedro/Universidade Federal Fluminense sob número 884844.  

 

 

3.5 Técnica dos Procedimentos 

 

3.5.1 Eletrocardiograma 

 

Eletrocardiograma de superfície de doze derivações convencionais foi 

registrado na velocidade de 25 mm por segundo com amplitude de 10 mm por 

milivolt utilizando aparelho Eletrocardiográfico de 3 canais Fabricante Dixtal número 

de série: 100312011 e registro na ANVISA número 10293490001 (Figura 14). A 

avaliação das medidas do iPR, QRS e morfologia foi realizada manualmente 

utilizando-se compasso  e definidas por consenso entre dois observadores 

independentes de acordo com as diretrizes brasileiras de eletrocardiografia36 . 
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Figura 14 Eletrocardiógrafo de três canais Dixtal  

               

 

3.5.2 Teste de Caminhada de seis minutos 

 

O TC6M foi realizado de acordo com as diretrizes da American Association of 

Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation60, em um corredor de 30 metros de 

comprimento com marcas de distância de 1 metro e nivelado a 0º sem obstáculos e 

trânsito de pessoas, perfazendo a distância entre os dois cones (Figura 15).  Os 
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pacientes foram instruídos a caminhar a maior distância possível com velocidade 

autodeterminada, durante seis minutos, com possibilidade de pausa para descanso, 

em caso dos sintomas como dispneia e/ou fadiga, devendo retornar ao teste dentro 

do tempo estabelecido de seis minutos. A distância percorrida em seis minutos 

(DP6M) foi calculada em metros de acordo com as medidas demarcadas no corredor 

onde foram realizados todos os testes. O TC6M é realizado com os marcadores da 

distância percorrida e o número de voltas no tempo de seis minutos, tendo sido 

monitorados continuamente em relação aos sintomas a cada dois minutos. Os 

pacientes foram acompanhados ao longo de toda a caminhada.  

 

 

 

 

Figura 15 Ilustração do caminho percorrido para a realização do teste de caminhada de seis 

minutos. (Adaptado do Brazilian Journal of Physical Therapy.Rev. bras. Fisioter. Vol 12 no 4. São 

Carlos July/Aug.2008.)
61 

 

 

 

A cada dois minutos (2°, 4° e 6° minuto), foram coletados os parâmetros 

respiratórios (SpO2), indicadores de fadiga e dispneia (Escala de Borg adaptada e de 

dispneia - Medical Research Council) e hemodinâmicos (FC).  

No momento pré e imediatamente após o teste, os pacientes foram 

submetidos ao exame físico, com as medidas da pressão arterial, FR, FC, SpO2, 

ausculta pulmonar (AP), ausculta cardiovascular (ACV), sensação subjetiva de 

esforço (Escala de Borg adaptada) e escala de dispneia (Medical Research Council). 

A FC de recuperação no 1° minuto (FCR1) e a DP6M foram verificadas após o teste. 
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3.5.3 Cintilografia de perfusão miocárdica com GATED SPECT  

 

A aquisição e reconstrução das imagens  foram realizados conforme indicado 

a seguir (Quadro 3). As análises quantitativas e o processamento das imagens 

foram realizadas usando o software Emory Cardiac Toolbox (ECT). A atividade do 

radiofarmaco injetada é de 20mCi, e as imagens adquiridas na gama-câmara 30 

minutos após a administração intravenosa, nas projeções anterior, obliqua anterior 

esquerda e na melhor angulação para visualizar o septo intraventricular. O ciclo 

cardíaco é dividido em 16 ou 32 imagens (frames) e a onda R do ECG serve como 

gatilho. A área de interesse (region of interest – ROI) é desenhada ao redor do blood 

pool do VE. Esse ROI consegue gerar cálculos de FEVE, fração de ejeção regional e 

vários outros parâmetros, incluindo dados paramétricos com a ajuda de softwares. A 

curva tempo-atividade gerada fornece uma estimativa confiável do padrão contrátil 

do VE e da função diastólica46. 

 

 

Quadro 3  Protocolo de Aquisição do GATED-SPECT 

 

Tempo Injeção-Imagem 
45-60 min 

Janela de Energia 15-20% Simétrica 

Colimador Baixa Energia alta resolução  

Orbital 180 0 450  em RAO e LPO 

Tipo Orbital Padrão Circular 

Tamanho do Pixel Padrão 6,4 ± 0,4 mm 

Tipo de Aquisição Padrão "Step and Shot" 

Número de Projeções  ≥ 60 

Matriz 128\128 

Opcional Tempo-Projeção 30 seg. 

Tempo Total Detector 20-30 min 

ECG SIM 

Imagens-Ciclo 8\16 

Opcional Janela R-R  100% 
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Atividade 

10-20 mCi (ajustado por peso: 0,2 

mCi\Kg 

Posição Supina 

 

 

 

3.5.3.2 Considerações sobre a reconstrução 

 

Retroprojeção filtrada (FBP) e reconstrução iterativa (OSEM e/ou recuperação 

de resolução) seguindo as orientações de imagem da ASNM. A correção de 

atenuação não foi utilizada. 

 

3.5.3.3 Processamento de imagens 

 

- As reconstruções foram feitas com um filtro equivalente ao Butterworth (ordem 10 e 

frequência de corte de 0,4 ciclo / pixel). 

- As imagens SPECT em repouso com GATED foram analisadas por meio da análise 

da fase harmônica para medir o dissincronismo sistólico do VE, incluindo o desvio 

padrão da fase sistólica (S- PSD). 

As regiões de fibrose cicatricial e a última região viável no VE também foram 

avaliadas. 

 O ECTb foi usado para medir automaticamente os VSF, VDF, FEVE, fase SD 

e local da última ativação mecânica, tanto para o estudo inicial quanto seis meses 

após o implante do ressincronizador. Todo o estudo foi pós-processado 

automaticamente por controle de qualidade para confirmar a correta determinação 

do ângulo oblíquo do VE, base, ápice e posição do cursor no VE. O local da última 

ativação mecânica foi determinado utilizando o modelo de seis segmentos (septal, 

ântero-septal, anterior, lateral, posterior e inferior). Regiões de interesse 

correspondente ao modelo de seis segmentos foram automaticamente colocados na 

fase 3D de distribuição (mapa polar). Cada ROI cobre 45 ° e seis fatias do eixo curto 

a partir da fatia do meio para a base. Como existe uma amostra do miocárdio a cada 

9 °, cada ROI contou 30 (5x6) amostras. As fases médias dos seis segmentos foram 
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calculadas a partir da média das fases de cada 30 amostras e em seguida 

comparadas. O segmento mais recentemente ativado mecanicamente vai ser o 

único com os maiores ângulos de fase média.  

 

 

3.5.4  Protocolo da TRC 

 

Os pacientes foram selecionados para o implante do ressincronizador, tendo 

como via preferencial a vascular, reservando a via epicárdica apenas nos casos de 

insucesso de posicionamento do eletrodo do ventrículo esquerdo no seio coronário. 

Para análise de possibilidade de posicionamento do eletrodo concordante ao sítio de 

maior retardo contrátil foi realizado venografia do seio coronariano com uso de 15 ml 

de contraste iodado. Nos casos em que houve escassez de veias tributárias 

concordantes aos sítios de maior retardo contrátil o eletrodo foi posicionado 

preferencialmente em posição póstero lateral do VE. A definição da posição dos 

eletrodos foi feita uma fluoroscopia usando a orientação oblíqua anterior esquerda a 

40 ° com inclinação caudal e a posição oblíqua anterior direita a 30° para alcançar a 

melhor separação das veias do seio coronário (Figura 16). Alternativamente 

radiografias também foram utilizadas em caso de impossibilidade de fazer a 

fluoroscopia. O eletrodo do VE foi descrito como concordante se a ele estiver 

posicionado no sítio ideal, adjacente se estiver dentro de um segmento, ou remoto, 

se estiver a mais de um segmento do local ideal. 
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Figura 16  Orientação pela fluoroscopia em incidência OAD (Obliqua Anterior Direita) e 

OAE (Oblíqua Anterior Esquerda) para determinação da posição do eletrodo de ventriculo 
esquerdo 
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3.5.4.1 Determinação da posição do eletrodo 

 

Em todos os pacientes, a posição final do eletrodo de VE foi determinado  

usando as radiografias de tórax pós-implante e/ou fluoroscopia e categorizados 

como basal, médio ou apical nas projeções anterior, lateral, posterior, inferior, septal 

ou ântero-septal.(Figura 17)  

 

 

  

 

Figura 17 Determinação da posição do eletrodo do VE. ( Modificado por Sulffoletto et al,2006)
44

  

 

 

3.5.5 Ecocardiograma 

 

 As imagens ecocardiográficas foram adquiridas no Hospital Universitário 

Antônio Pedro, em equipamento IE33 da Philips Medical Systems 

(Bothel,Washington, EUA), utilizando transdutor S 5-1 Setorial de 1,0 a 5,0 Mhz. O 

Q-Lab 5.0 (Advanced Quantification Software – Philips Medical Systems, Bothell,WA, 

USA) foi utilizado para calcular as medidas hemodinâmicas, as medidas das 

câmaras cardíacas, o estudo com Doppler tecidual e o speckle tracking, seguindo-se 

os protocolos da American Society of Echocardiography61. Como parte do presente 

estudo, as variáveis FEVE, VSF e VDF foram obtidas no mesmo local, e no mesmo 
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dia que as demais avaliações. Os critérios ecocardiográficos que foram utilizados 

para inclusão no estudo, levando a indicação da TRC, foram realizados em outros 

serviços, onde o paciente fazia acompanhamento até ser encaminhado para TRC. 

 

3.5 Determinação da Resposta à TRC 

 

A resposta foi definida como dois em cada três pontos abaixo, conforme 

definido pelo VISION-CRT: 

-  Melhora de pelo menos uma classe da New York Heart Association (NYHA) 

- Melhora de pelo menos 5 pontos no Questionário Minnesota Vivendo com 

Insuficiência Cardíaca ( MLHFQ ) . 

A melhora cintilográfica foi definida como: 

-  Melhora da FEVE ≥ 5%  

-  Redução do volume sistólico final (VSF)  ≥ 15%  

-  Redução do HBW <51. 

 

3.6 Análise Estatística 

 

Foi realizada a análise estatística nos softwares EXCEL (2010, Microsoft 

Corporation), e SPSS versão 21.0 (2012, IBM Corporation), com a demonstração 

dos dados em médias e desvios-padrões. A comparação das variáveis categóricas 

foi realizada com teste exato de Fisher e quiquadrado, e em variáveis numéricas o 

Teste t de Student, considerando o nível de significância de 5%. A correlação linear 

entre as variáveis contínuas empreendeu o cálculo do coeficiente de relação linear 

de Pearson.  
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3.7 Suporte Financeiro 

 

 

O suporte financeiro deste projeto é oriundo de bolsa de mestrado da CAPES 

e apoio da Agência Internacional de Energia Atômica em projeto de pesquisa 

coordenado.  
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4. RESULTADOS 

 

 

 4.1. Características gerais da amostra 

 

 Foram incluidos 15 pacientes no período de julho 2014 a agosto 2016 com 

perda de seguimento de 02 pacientes por óbito. 

 Os pacientes foram acompanhados durante um tempo médio de 193 +/- 16 

dias. Todos os pacientes realizaram anamnese, MLHFQ e ECG. Nove pacientes 

conseguiram realizar também o teste de caminhada de seis minutos, 

ecocardiograma com speckle-tracking e cintilografia de perfusão do miocárdio pré e 

pós-implante conforme o protocolo.  

As características gerais basais dos pacientes incluídos no estudo estão na 

tabela 1. A maioria dos pacientes é do sexo feminino, com história de doença arterial 

coronariana e com IC em Classe funcional III ou IV. A totalidade dos pacientes está 

em uso de betabloqueador e diurético, com grande parte dos pacientes em uso de 

Inibidor da Enzima de Conversão da Angiotensina (IECA) ou BRA (bloqueador do 

receptor de angiotensina II) e inibidor do receptor da aldosterona configurando o 

tratamento clínico otimizado, critério para implante do TRC.  
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Tabela 1  Caracteristicas gerais basais dos pacientes 

Características 

demográficas 

n ou média ± DP 

Total de pacientes 15 

Idade (anos) 63,21 ± 7,7  

IMC (kg/m2) 26,92 ±5,4 

Sexo feminino 11 

Diabetes mellitus  6 

Hipertensão  9 

Dislipidemia  8 

Tabagismo 0 

Doença coronariana prévia 7 

Infarto prévio  7 

CRVM   2 

PCI   0 

Classe funcional NYHA II 1 

Classe funcional NYHA III 7 

Classe funcional NYHA IV 5 

Betabloqueador  15 

Inibidor da enzima 

conversora da angiotensina  

8 

Bloqueador do receptor de 

angiotensina 

7 

Ácido acetilsalicílico  2 

Diurético 8 

Estatina  5 

Antagonista da Aldosterona  8 

Digoxina 4 

IMC – Índice de massa corpórea; CRVM – Cirurgia de revascularização do miocárdio; PCI – 

intervenção coronariana percutânea; NYHA – New York Heart Association 

  

 



 

44 
 

 

4.2 Análise comparativa pré e pós implante do Ressincronizador 

 

4.2.1 Achados Eletrocardiográficos  

 

A avaliação eletrocardiográfica, responsável pelo critério de dissincronismo elétrico 

está disposta na tabela 2. 

 

Tabela 2 Parâmetros eletrocardiográficos antes e após o implante do ressincronizador. 

Paciente 

QRS 

PRÉ  iPR PRÉ iQTc PRÉ QRS PÓS iPR PÓS iQTc PÓS 

1 200 180 426 140 120 410 

2 200 160 400 130 120 402 

3 220 200 435 130 120 420 

4 240 140 410 130 110 426 

5 220 160 426 150 140 402 

6 220 150 426 150 120 420 

7 200 160 410 130 130 426 

8 240 200 385 140 120 390 

9 190 280 380 140 140 390 

10 160 120 420 130 130 400 

11 240 200 435 130 150 400 

12 220 190 426 150 120 410 

13 210 190 420 130 120 420 

Media 212,30 179,23 415,30 136,92 126,15 408,92 

Desvio 

Padrão 23,67 40,91 18,02 7,71 11,35 12,74 

 

DP – desvio padrão; QRS – intervalo QRS; iPR – intervalo PR; iQT – intervalo QT. 
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Observa-se que todos os pacientes apresentam um intervalo QRS maior que 

150ms com morfologia de BRE. Houve redução significativa tanto da duração do 

QRS (212 ms vs. 136 ms; p < 0,001) como do intervalo PR (179 ms vs. 126 ms; p < 

0,001) após a TRC.  O intervalo QT não apresentou modificação após a TRC.  

 

4.2.2 Capacidade Funcional e Qualidade de Vida.  

 

 

.A avaliação do impacto da IC na qualidade de vida está expresso na  tabela 3 

que demonstra a relação entre alguns parâmetros clínicos com a Classe Funcional 

NYHA e o Escore de Qualidade de vida (Minnesota) 

 

Tabela 3  Parâmetros clínicos e Questionário Minnesota dos pacientes pré TRC 

 

Pacien

tes  

PAS 

(mmHg) 

PAD 

(mmHg) FC (bpm) SpO2 (%) FR (ipm) CF 

1 110 70 62 99 24 IV 

2 120 80 78 97 15 II 

3 140 90 62 98 28 III 

4 150 100 72 98 24 IV 

5 150 100 102 98 28 III 

6 140 100 103 95 22 III 

7 160 100 119 96 28 II 

8 150 100 75 90 28 III 

9 120 80 74 92 24 III 

10 110 65 65 95 22 III 

11 130 85 62 98 21 III 

12 100 65 60 94 25 IV 

13 110 60 74 93 24 IV 

Méda  130± 18,8 84,58±15,3 77,53±18 95,61±2,6 24,07±3,5  
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PAS: Pressão arterial sistólica; PAD: Pressão arterial diastólica; FC: Frequência cardíaca; bpm:  

Batimento por minuto; SpO2: Saturação periférica de oxigênio; FR: Frequência respiratória; ipm:  

incursões por minuto; CF: Classe funcional; QM: Questionário de Minnesota. 

 

Observamos uma melhora na qualidade de vida dos pacientes, conforme 

demonstrado na tabela 4 e no gráfico abaixo ( Figura 18), em que houve uma queda 

estatisticamente significativa no escore de Minnesota após seis meses da TRC em 

comparação com o valor basal.  

 

 

Tabela 4  Questionário Minnesota antes e após TRC.  

Paciente Q. Minnessota PRE Q. Minnessota POS 

1 84 29 

2 65 29 

3 66 23 

4 74 56 

5 33 20 

6 75 12 

7 73 23 

8 42 17 

9 53 68 

10 73 25 

11 65 57 

12 80 25 

13 70 20 

Média 65,61 31,07 

DP 14,63 17,81 

Valor de p 0,00015 
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DP: Desio Padrão 

 



 

48 
 

 

 

Figura 18  Comparação da média do Escore de Minnesota pré e pós TRC (p<0,0002) 

 

 

Na tabela 5 é possível observar a resposta clínica dos pacientes após o 

implante do ressincronizador cardíaco. Observa-se queda da classe funcional NYHA 

para todos os pacientes com CF>III, sendo que os dois pacientes em NYHA IV 

apresentaram queda para a NYHA III, e todos em CF III foram para CF II, com 

significância estatística pelo teste exato de Fisher. Houve redução estatisticamente 

significativa dos escores do Questionário de Minnesota, que apesar de subjetivo, 

demonstra acentuada melhora dos sintomas dos pacientes, com melhora da 

qualidade de vida. Em relação ao teste de caminhada de seis minutos, houve 

aumento da distância percorrida, queda do índice de Borg (quantificação subjetiva 

da dispneia) e da dispneia avaliada pelo examinador, apesar de não 

estatisticamente significativo. 
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Tabela 5   Variáveis de resposta clínica após implante do ressincronizador 

 

TC6M: Teste de caminhada 6 minutos; NYHA: New York Heart Association 

 

  

4.2.3  Análise  comparativa dos métodos de imagem 

 

 

Com relação a avaliação de dissincronismo mecânico pelos métodos de 

imagem o número de pacientes que conseguiu realizar os exames antes e após o 

implante do TRC foi de 9 pacientes, sobre os quais estão listados os dados na 

tabela 6, onde foram comparados os achados de métodos de imagem em relação ao 

dissincronismo. Como descrito anteriormente, existem múltiplos parâmetros 

cintilográficos para avaliar o dissincronismo ventricular. A quantificação dos achados 

é realizada automaticamente a partir do histograma de fase. O desvio-padrão e a 

largura de banda são os dois parâmetros descritos como de maior sensibilidade para 

o diagnóstico de dissincronismo mecânico, e têm como valores de referência 

SD>43º e HBW>1350. Analisaram-se assim os valores cintilográficos de função 

ventricular (FEVE, VDF, VSF, massa do VE) e os valores que avaliam o 

dissincronismo (PP,  HBW, SD, HS, HK).  

Variáveis  Pré-Implante Pós-Implante Valor de 

p 

Classe Funcional 

NYHA 

II 1 7 0,015* 

III-IV 8 2 

TC6M  342,7±82,2 376,6±84,0 0,314 

Escala de Borg  3,1±1,8 1,2±1.3 0,023** 

Questionário 

Minnesota 

 63,6±17,5 34,1±20,5 0,006** 
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Conforme a tabela, a TRC foi capaz de, em seis meses, estar associada a 

uma melhora significativa do volume sistólico final e da massa ventricular esquerda. 

Estes achados são considerados como parte do remodelamento reverso, observado 

com a TRC.  

Não houve mudança significativa com os parâmetros cintilográficos de 

dissincronismo.  

 

Tabela 6 Análise estatistica dos achados pré e pós implante do ressincronizador entre os 

parâmetros da cintilografia e do ecocardiograma (p<0.05). 

Cintilografia Pré-implante 

(média) 

Pós-implante 

(média) 

p 

FEVE (%) 29,4 33,89 0,32 

VDF (ml) 293,7 231,1 0,08 

VSF (ml) 206,2 158 0,05 

MASSA (g) 249 193,9 0,02 

PP 116 114 0,94 

SD 53,66 45,8 0,53 

HBW 143,8 130,3 0,68 

HSKEWNESS 2,78 3,28 0,27 

H KURTOSIS 7,38 15, 35 0,17 

Ecocardiograma Pré-implante Pós-implante P 

FEVE (%) 29,7 28 0,25 

VDF (ml) 183,2 312 0,74 

VSF (ml) 131,6 224 0,82 

FEVE – fração de ejeção; VDF – volume diastólico final; VSF – volume sistólico final; PP – fase de 

pico (Peak Phase); SD – desvio-padrão (Standard Deviation); HBW – largura de banda (Histogram 

Bandwidth); HSKEWNESS – inclinação; H KURTOSIS – curtose. 



 

51 
 

4.2.4 Avaliação do Dissincronismo cintilográfico e correlação com outras 

variáveis 

 

 

Foram realizadas diversas correlações dos parâmetros cintilográficos de 

dissincronismo com achados eletrocardiográficos para tentar demonstrar a relação 

da duração do QRS com a presença de dissincronismo. Na figura 19 analisamos a 

duração do QRS com os valores de desvio-padrão (SD) do histograma de fase. 

Sabe-se que quanto maior o SD (SD>43º), temos um maior dissincronismo 

intraventricular. Da mesma forma, o QRS> 130 indica uma maior probabilidade de 

dissincronismo. Neste estudo a relação de ambos os parâmetros foi diretamente 

proporcional. 

 

 

Figura 19  Correlação entre a duração do QRS e SD pré implante   

 

 

Quando analisado com a largura de banda do histograma (HBW) Figura 20, 

observamos também que quanto maior a duração do QRS, maior o valor do HBW. 

Isso demonstra que o HBW e o SD também tem uma relação direta, pois ambos 

aumentam com o alargamento do QRS e com a presença de dissincronismo. 
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Figura 20 Correlação entre a duração do QRS e HBW pré TRC 

 

Isso pode ser exemplificado na Figura 21, que demonstra a relação entre 

esses dois parâmetros (SD e HBW). Temos um valor de R2  de 0,78, dando maior 

força à relação. 

 

Figura 21 Correlação entre SD e HBW pré TRC 
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4.2.6 Correlação entre o DM e a resposta ao implante do CRT  

 

Uma das importantes diferenças entre o grupo de respondedores e não 

respondedores é o impacto da TRC no remodelamento reverso. Utilizando o critério 

de dois de três itens para definir a resposta à TRC em 6 meses observamos que 4 

dos 15 pacientes não foram respondedores (2 pelos critérios e 2 óbitos). Conforme 

observamos no gráfico a seguir o grupo de pacientes respondedores apresentou 

melhora significativa da fração de ejeção do ventrículo esquerdo após 6 meses de 

terapia com o ressincronizador em comparação com ausência de resposta 

significativa no grupo não respondedor. (Figura 22) 

 

Figura 22 Distribuição da média da FE do Ventriculo Esquerdo pré e pós implante de acordo com a 

resposta clinica ao implante. Legenda: FEVE PRE: Fração de Ejeção do Ventriculo Esquerdo pré 

Implante; FEVE Pós: Fração de Ejeção do Ventriculo Esquerdo pós implante;; RESPOND: Grupo 

Respondedor; NÃO RESPOND: Grupo não respondedor. * p<0.05. 
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Ao analisarmos parâmetros eletrocardiográficos associados à resposta clínica 

ao ressincronizador, observamos que o intervalo PR (IPR) em ms apresentou 

redução de modo significativo no grupo respondedor (p < 0,0001) enquanto que o 

mesmo não alcançou significância no grupo não respondedor (p = 0,09) (Figura 23).  

 

Figura 23 Distribuição da média da duração do iPR pré e pós TRC de acordo com a resposta 

clínica ao implante. Legenda: iPR PRÉ: duração do intervalo PR pré TRC; iPR Pós: duração do 

intervalo PR Pós TRC; RESPOND=Grupo respondedor; Não RESPOND=Grupo não respondedor.* 

p<0.05. 

 

Ao classificar os pacientes em respondedores e não-respondedores, a partir 

dos critérios de dois entre três itens para definição de resposta clínica, observamos 

que os valores de SD e HBW foram mais elevados para os respondedores do que 

para aqueles que não responderam. Inclusive a diferença entre o HBW dos dois 

grupos (respondedor vs. não-respondedor apresentou significância estatística 

usando o teste t de Student (Figuras 24 e 25). 
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Figura 24 Grafico Box Plot demonstrando distribuição dos valores de SD nos grupos respondedores 

e Não respondedores. 

Resp: Respondedor; não Resp: Não respondedor 

 

 

 

 

 

Figura 25  Distribuição da média do SD e HBW pré TRC de acordo com a resposta clínica 

SD: Desvio Padrão; HBW: Largura de Banda 
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Além do mais, sabendo que dois pacientes iniciais não apresentavam DM visto pela 

cintilografia de perfusão miocárdica, e que estes dois pacientes, apesar de 

apresentarem melhora clínica, não tiveram alteração nos parâmetros cintilográficos 

de dissincronismo, eles se encaixariam no grupo dos não respondedores. Sendo 

assim, podemos deduzir que os pacientes com dissincronismo elétrico exclusiva não 

respondem cintilograficamente à TRC por não apresentarem alteração sugestiva de 

DM nos exames basais. Da mesma forma, pacientes com acentuada dissincronismo 

mecânico e alterações nos exames basais, demonstram melhora acentuada dos 

parâmetros cintilográficos após TRC, principalmente do HBW, apesar de neste 

estudo eles não normalizarem estes  

A determinação do local de ultima ativação ventricular a se contrair pela 

cintilografia miocárdica como orientação para o implante do eletrodo de ventrículo 

esquerdo está disposta na tabela 07. A partir destes dados o implante do eletrodo 

ventricular esquerdo foi considerado concordante com o sítio de última contração em 

7 pacientes, considerado remoto em 6 pacientes. Dois pacientes apresentaram 

valores de SD e HBW dentro dos parâmetros da normalidade pela cintilografia 

miocárdica pré implante, sendo considerados como pacientes com sincronismo 

mecânico do ventrículo esquerdo (Figura 25). Como o critério para implante do TRC 

atual envolve apenas a presença de dissincronismo elétrico, em ambos o eletrodo foi 

implantado em parede lateral, o que determinou sincronismo elétrico porém houve 

piora dos parâmetros após a TRC com perda do sincronismo mecânico. Sendo que 

os 02 pacientes foram não respondedores à TRC. Do grupo de pacientes 

respondedores 77,7% tiveram o eletrodo implantado em região lateral, 11,1% em 

região póstero lateral e 11,1 % em região póstero septal.(Figura 26). 
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Tabela 7 Características dos pacientes de acordo com último segmento a contrair de acordo com a 

cintilografia, local do implante do eletrodo do VE , presença de de sincronismo mecânico ou elétrico e 

resposta clínica à TRC após 6 meses de acompanhamento:  

 

Legenda: Sinc. Elet.: Sincronismo elétrico; Sinc mec: Sincronismo mecânico; 

Respond: Respondedor; Não Respond: Não respondedor. 

Paciente Último Segmento a 

contrair 

Local implante do 

eletrodo VE 

Sinc elet Sinc  mec Resposta clínica 

após 6 meses 

1 Antero-Lateral  Lateral Sim Sim Respond 

2 Antero-septal Lateral Sim Sim Respond 

3 Sincronizado Lateral Sim Não Não Respond 

4 Antero-Septal Póstero-Septal Sim Sim Respond 

5 Septal Lateral Sim Sim Respond 

6 Sincronizado Lateral Sim Não Não Respond 

7 Antero-Lateral Lateral Sim Sim Respond 

8 Antero-Lateral Póstero--Lateral Sim Sim Não Respond 

9 Septal Lateral Sim Sim Respond 

10 Septal Póstero Lateral Sim Sim Não respond 

11 Septal Lateral Sim Sim  Respond 

12 Antero-Lateral Póstero Lateral Sim Sim Respond 

13 Septal Lateral Sim Sim Respond 
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Figura 26  Relação da posição do eletrodo do VE em relação ao último segmento a se contrair pela 

cintilografia. Conc.: Concordante; Sincr.: Sincronizado 

. 
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Figura 27  Resposta à TRC de acordo com o local de implante do eletrodo de VE 

Legenda: Post Lat: Póstero-lateral; Post Sept: Póstero-septal; Resond: Respondedor; Não Respond: 

Não respondedor. 

 

A exequibilidade do posicionamento do eletrodo do ventrículo esquerdo 

concordante com o último segmento a se contrair na avaliação do sincronismo pela 

cintilografia miocárdica foi alcançada em 54% dos casos, sendo o principal motivo 

do insucesso da concordância a variabilidade anatômica das veias relacionadas ao 

seio coronariano, bem como pela ausência de tributárias que alcançavam o sítio 

determinado pela cintilografia. Uma das pacientes analisadas apresentava o seio 

coronariano aneurismático, não sendo possível o ancoramento do eletrodo do seio 

coronariano, sendo convertido para implante do eletrodo de VE para via epicárdica 

cirúrgica, sendo então implantado no sítio de maior atraso para contração. 
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5.  DISCUSSÃO 

   

O nosso estudo observou que a TRC leva a melhoria clínica dos pacientes e à 

redução do dissincronismo elétrico e mecânico. Apesar da TRC estar associada com 

melhora de diversos parâmetros clínicos, nem todos os pacientes se beneficiam 

sendo que maior duração do intervalo PR e do QRS, no eletrocardiograma; e 

aumento do SD e HBW, na cintilografia foram marcadores de maior probabilidade de 

resposta clínica. Também observamos que o GATED SPECT foi capaz de identificar 

o último segmento miocárdico a se contrair, sítio ideal de implante do eletrodo 

ventricular esquerdo na TRC, porém devido limitações anatômicas, esta 

identificação levou a implante concordante em apenas 54% dos casos.  

Sabe-se que a seleção de candidatos à terapia de ressincronização possui 

critérios bem definidos pelas principais diretrizes mundiais que abordam o 

tema1,5,32,33. A avaliação da função ventricular esquerda determinando o grupo com 

fração de ejeção menor que 35% aliada a morfologia de BRE e duração do QRS 

superior a 150ms forma a base para a maior parte das indicações de TRC. 

Entretanto esta seleção é incapaz de identificar apenas os pacientes que teriam 

benefício. Neste sentido o presente estudo abordou dois vértices bastante 

envolvidos na insuficiência cardíaca: o dissincronismo elétrico e o dissincronismo 

mecânico. E, apartir destes dois vértices foi avaliado a exequibilidade de otimização 

do posicionamento do eletrodo do ventrículo esquerdo. Parâmetros estes já 

abordados em vários estudos prévios, sendo os principais métodos de imagem da 

avaliação do sincronismo mecânico o ecocardiograma, a ressonância magnética e 

mais recentemente a cintilografia miocárdica com análise de fase38,39,41,42,43. No 

presente estudo a população avaliada reflete o perfil de pacientes normalmente 

tradados em hospitais de alta complexidade, sendo sua maior parte portadora de 

doença arterial coronariana. Como observado em estudos prévios a maior parte dos 

pacientes deste estudo apresentaram-se para a terapia de ressincronização em CF 

NYHA III ou IV13.  As avaliações clínico funcionais no presente estudo: Classe 

Funcional NYHA e Questionário de qualidade de vida (Minnesota) corroboraram o 

benefício da terapia de ressincronização cardíaca já observado em diversos estudos 

12,13,14,19.  No presente trabalho foi observado que 77,8% dos pacientes tiveram 

redução de ao menos uma Classe Funcional NYHA e melhoria significativa da 
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qualidade de vida, conforme avaliado pelo questionário de Minnesota após a terapia 

de ressincronização.  Apesar de avaliar dados subjetivos, o questionário de 

Minnesota remete à percepção do paciente em relação aos seus sintomas, sendo 

que Abraham et al (2002) também observaram melhoria neste questionário, no 

estudo InSync9.  

Não observamos melhora significativa no incremento da distância percorrida 

no teste de caminhada de 6 minutos, onde em média os pacientes iniciaram com 

uma distância de 342 m e após a ressincronização atingiram 376 metros. Dado 

clínico este também observado na percepção da dispneia através da escala de Borg, 

que teve melhora após a terapia. Em contraposição aos nossos achados, 

Kloch−Badełek e colaboradores (2012) demonstraram melhora da qualidade de vida 

em pacientes após a CRT apenas naqueles que tiveram aumento da distância 

percorrida no teste da caminhada de seis minutos 62. Uma das possíveis explicações 

para a não significância dos achados foi o número pequeno de pacientes da amostra 

estudada. Outro possível contribuinte para estes achados foi o valor médio da 

distância percorrida antes do implante do CRT no nosso grupo (342 m) que foi maior 

em comparação ao observados nos pacientes de Kloch−Badełek et al (298 m). 

Comparativamente observamos valores similares de distância percorrida após o 

implante entre os nossos achados e os Kloch−Badełek et al62 (376m vs. 373 m; 

respectivamente) o que reduz a diferença de ganho observada e requer maior 

número de casos para identificação da significância estatística.  

A TRC está associada a benefício clínico na maioria dos pacientes. Alguns 

parâmetros eletrocardiográficos são considerados preditores de maior chance de 

resposta ao tratamento como uma maior duração do QRS, sendo que o benefício se 

torna ainda maior quando a duração do QRS é superior a 150 ms, conforme 

achados de Poole et al (2016) . Em nosso estudo todos pacientes demonstraram 

duração do QRS superior a 150 ms (duração média do QRS de 212 ms).  conferindo 

maior probabilidade de resposta. Corroborando estes dados, o estudo COMPANION 

não mostrou benefício em favor da TRC nos pacientes que tinham duração do QRS 

menor que 147 ms14 , enquanto que o estudo RAFT, avaliando desfecho primário de 

morte ou hospitalização por IC,  encontrou maior benéficio da TRC naqueles com 

duração do QRS maior que 150 ms19 .  
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A literatura atual sustenta que outro fator além da duração do QRS é preditor 

de maior probabilidade de resposta à TRC, que é a morfologia de BRE no QRS 

(Poolle et al, 2016). Ao analisarmos o QRS em nosso estudo todos os pacientes 

tinham morfologia de BRE, similarmente aos achados do estudo RAFT19 onde o 

benefício da TRC foi superior nos pacientes que tinham morfologia de BRE. Nery e 

cols(2011) em meta-análise que envolveu 259 pacientes com BRD randomizados 

para TRC demonstrou que não houve benefício da TRC nos desfechos de 

hospitalização e mortalidade neste grupo64. Em nossa casuística não foram incluídos 

pacientes com morfologia não BRE, distúrbios da condução intraventricular 

inespecíficos e/ou BRD, o que pode ter levado ao benefício clínico observado. 

Achados estes também vistos em estudos recentes, MADIT-CRT18 e REVERSE17 

que mostram redução ou mesmo ausência do benefício da TRC neste grupo de 

pacientes. Vale a pena ressaltar que o nosso estudo, mesmo recrutando todos 

pacientes com fração de ejeção menor que 35%, duração de QRS superior a 150 ms 

e morfologia de BRE foi observado que 27% dos nossos pacientes foram não 

respondedores (critérios clínicos/morte). Estes valores são superponíveis com os 

observados na literatura4,8,17.  

No nosso estudo observamos que o implante do ressincronizador nos 15 

pacientes determinou ressincronização elétrica, com redução significativa da 

duração do QRS pré e pós implante do dispositivo (212,3 ± 23,6 ms versus 136,9 ± 

7,7 ms, respectivamente) . Outro parâmetro eletrocardiográfico também avaliado foi 

o intervalo PR, marcador de sincronismo atrioventricular, antes e após a terapia, 

onde observamos que alguns pacientes tinham o iPR limítrofe ou aumentados, e que 

estes apresentaram resposta clinica à terapia. Sendo este parâmetro já avaliado 

previamente em pacientes com morfologia não-BRE, onde pacientes com iPR 

maiores tiveram melhor resposta clínica. Dados recentes do estudo COMPANION 

demonstraram que pacientes com intervalo PR maior que 230 ms apresentaram 

significativamente menor mortalidade por todas as causas em comparação aqueles 

com PR inferior a 230 ms, independentemente da morfologia do QRS65. No nosso 

estudo não conseguimos demonstrar que os pacientes com maiores intervalos PR 

tinham maior benefício, o que pode ser devido a pequena amostra, entretanto 

observamos que o grupo respondedor apresentou redução significativa do intervalo 

PR (de 178 ms antes da TRC para 125 ms em seis meses) em comparação com o 
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grupo não respondedor que a redução no PR não foi significativa (de 195 ms antes 

da TRC para 126 ms em seis meses).  Quanto ao intervalo QT que remete a sístole 

elétrica, não foi observado diferença significativa  antes e após a terapia de 

ressincronização. 

Na avaliação de parâmetros de dissincronismo mecânico pelo 

ecocardiograma Speackle Tracking e pela cintilografia miocárdica GATED SPECT, 

observamos que 02 pacientes tinham critérios pelas diretrizes atuais para o implante 

do dispositivo em virtude da presença de duração do QRS maior que 150 ms, ou 

seja tinham critérios eletrocardiográficos, mas não possuiam dissincronismo 

mecânico. E, em avaliação após 6 meses, estes pacientes tiveram melhora clinica 

pelo questionário de Minnesota, porém não tiveram critérios de resposta à terapia 

pela ecocardiografia e pela cintilografia miocárdica, não se observando alterações 

nos parâmetros de Fração de Ejeção, volumes sistólicos e diastólicos do ventrículo 

esquerdo. Valendo ressaltar que em ambos o eletrodo de VE foi posicionado em 

região lateral.  Dados estes que podem estar relacionados à complexidade do 

dissincronismo elétrico e mecânico, bem como a presença de possíveis outras 

varíaveis relacionadas à resposta a TRC, como fibrose miocárdica e diabetes 

mellitus. Acreditamos que a ausência de dissincronismo mecânico como critério para 

TRC é o responsável por parte dos resultados malsucedidos desta terapia. O uso da 

técnica GATED SPECT não só permitiu identificar os pacientes com dissincronismo 

mecânico, como também identificar o sítio com maior atraso na contração do 

ventrículo esquerdo. 

Outro importante aspecto da TRC é o local de implante do eletrodo do 

ventrículo esquerdo, que reflete o padrão intuitivo e esperado do atraso de contração 

na parede lateral e póstero lateral, particularmente em pacientes portadores de BRE. 

No procedimento de  implante do dispositivo, a tentativa de colocação do eletrodo do 

ventrículo esquerdo no local de ultima ativação ventricular nem sempre foi possível 

na amostra analisada neste estudo, em virtude das variações anatômicas do seio 

coronário e suas tributárias. Dificuldade esta também relatada previamente em 

virtude da heterogeneidade das variações anatômicas do seio coronariano66,67 .  

Naqueles em que foi possível observou-se resposta à TRC, entretanto a 

resposta a TRC é muitas vezes variável mesmo quando o posicionamento do 

eletrodo do ventrículo esquerdo esta em área anatômica ótima68, refletindo a 
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complexidade da interação do substrato miocárdico, por exemplo a presença de 

fibrose, com o atraso de condução. E, ao avaliar o sítio de maior retardo na ativação 

ventricular esquerda, também é possível determinar a presença de fibrose neste 

sítio e adjacente a ele, o que pode influenciar na resposta a TRC.  Daoulah et al 

(2015) demonstraram que a presença de fibrose transmural na região póstero-lateral 

pré-TRC está associada com 75% menos chance de resposta ecocardiográfica ou 

clínica com esta terapia69. Em nosso estudo 11,1% dos pacientes apresentaram 

implante do eletrodo em região póstero lateral, sendo que dois foram não-

respondedores, entretanto não houve relatos de fibrose nesta região na nossa 

amostra, sendo que 7 pacientes tinham história de infarto do miocárdio prévio. Já 

descrito previamente que o implante do eletrodo do ventrículo esquerdo no local de 

maior atraso viável foi capaz de aumentar a frequência de remodelamento reverso e 

diminuir sintomas70,71. É necessário destacar que uma das pacientes do nosso 

estudo tinha seu local de maior retardo localizado no segmento antero-septal, local 

este não tão comum de posicionamento do eletrodo do VE, e que na reavaliação 

após 6 meses foi respondedora à TRC, com melhora tanto clinica quanto de 

parâmetros eletrocardiográficos, ecocardiográficos e cintilográficos. Contudo o 

acesso vascular a despeito da presença ou não de tributárias favoráveis ao 

posicionamento do eletrodo no último sitio de ativação ventricular esquerda traz 

consigo alguns benefícios: 1 – Procedimento menos invasivo agregando menores 

complicações per e pós operatórias, 2 - Limiares de estimulação crônicos mais 

baixos, 3 - menor período de internação hospitalar. Uma estratégia para superar a 

limitação imposta em estimular o sítio de maior retardo na contração ventricular 

esquerda consiste na possibilidade do uso de estimulação multipolar. Estimulação 

esta possível com o desenvolvimento de tecnologias de eletrodos multipolares que 

possibilitam o estímulo ventricular esquerdo em vários sítios, com a geração de 

várias possibilidades de vetores de estimulação72. A cintilografia com GATED 

SPECT é capaz de identificar também o sítio de última ativação ventricular ao 

mesmo tempo de identificar se esta área alberga fibrose e por este motivo tem uma 

grande contribuição nos pacientes em seleção para TRC. .  

Na avaliação cintilografica, o desvio padrão e a largura de banda foram 

capazes de avaliar o dissincronismo mecânico antes da TRC. Na avaliação após 6 

meses da TRC não mostrou significância quando avaliamos estas variáveis, sendo 

que tal fato pode ter ocorrido porque nem todos os pacientes tiveram o eletrodo do 
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ventrículo esquerdo posicionado no local de maior retardo da contração. Os dados 

significantes na avaliação cintilográfica da função cardíaca foram o Volume sistólico 

final do VE e a massa do VE, por provável remodelamento reverso determinado pela 

TRC. 

Na busca de uma relação entre os pacientes que responderam a TRC e a 

presença de dissincronismo mecânico pela cintilografia miocárdica, observamos que 

os pacientes respondedores tinham valores mais elevados de SD e HWB em relação 

aos não respondedores (HBW de 177° vs. 76° e SD de 62° vs. 36° 

respectivamente),como no estudo de Henneman38, o valor dos parâmetros de 

dissincronismo foi significativamente superior do que entre os não respondedores 

(HBW de 175° vs. 117° e SD de 56° vs. 37° respectivamente)  bem como tinham 

QRS com duração maior que os não respondedores, corroborando pelos achados 

de relação direta entre eles. 

Entre as limitações do nosso estudo destacamos o pequeno número de 

pacientes analisados, a ausência de eletrodos quadripolares no ventrículo esquerdo, 

que aumentam a probabilidade de ressincronizar o ventrículo esquerdo em 

comparação com o uso de eletrodos unipolares e bipolares.  

Perante os achados no presente estudo nos parece que o uso da 

eletrocardiografia de forma isolada, levando em consideração a duração do QRS  e 

sua morfologia para seleção de pacientes para terapia de ressincronização cardíaca 

não representa um bom preditor isolado, porém aqueles que possuem os critérios de 

duração e morfologia associados aos critérios de imagem de dissincronismo 

mecânico podem apresentar uma resposta mais positiva à TRC. 

O benefício do uso de técnicas de imagem, em especial do GATED SPECT com 

análise de fase, na detecção de dissincronismo mecânico e na orientação da 

colocação do eletrodo no local de maior retardo na condução deve aumentar o 

número de respondedores, havendo porém necessidade de estudos maiores com o 

posicionamento do eletrodo do VE guiado pelos dados obtidos  por técnicas de 

imagem para conclusões definitivas.  
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6  CONCLUSÃO 

 

 

1) A duração do QRS representou importante parâmetro na seleção 

dos pacientes como possíveis respondedores à terapia de 

ressincronização cardíaca. 

 

2) Dissincronismo elétrico não está associado necessariamente com 

dissincronismo mecânico conforme avaliado pelo GATED SPECT.  

 

3) A análise de fase do GATED SPECT demonstrou que os 

parâmetros SD e HBW estão associados com maior probabilidade 

de resposta à TRC.  

 

4) Apesar do GATED SPECT indicar o último segmento miocárdico a 

se contrair para o posicionamento do eletrodo do ventrículo 

esquerdo neste local, nem sempre é exequível em virtude da 

variabilidade anatômica (tributárias)  e do calibre do seio 

coronariano.   
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7 LIMITAÇÕES  

 

A principal restrição do estudo foi o pequeno número de pacientes, que limitou 

a análise estatística. Porém, observamos significância estatística em parâmetros que 

corroboram estudos anteriores na área de dissincronismo12,13,14,19. 

Em virtude da amostra com reduzido número de pacientes, não foi possível 

incluir grupo controle com TRC ligado e estímulo em sítio diferente do último 

segmento contrátil viável. 

Outra limitação do presente estudo foi a disponibilização de eletrodos 

unipolares e bipolares, que limitou o número de vetores de estimulação do ventrículo 

esquerdo, mesmo que posicionado remotamente. Limitação esta que poderia ser 

minimizada pelo uso de eletrodos multipolares. 

O estudo apresentou seguimento curto (seis meses) utilizando desfechos 

secundários como a função ventricular esquerda, ao invés de desfechos clínicos, 

como morte, progressão da IC ou hospitalização.  
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ANEXO 1  

 

CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES 

 

Tabela 8 Características basais dos pacientes da amostra 

 

 NLC MCL  MFJ WSN SMS SFJ JMA CCS MFS CA LCS NC
D 

GR
C 

MF NX
A 

Idade 50 59 58 76 63 68  73 66 61 65 52 57 48 64 

Sexo M F F F F M M F F F M M F F F 

Cor B P N N P B P N P P B P P P P 

Peso 117 40 60,3 79 56 77,4 82 68 58 79 67 94 53 75 48 

Altura 1,74 1,45 1,66 1,5 1,53 1,7 1,74 1,59 1,59 1,67 1,67 1,7
4 

1,5
5 

1,5 1,5 

IMC 38,64 19,02 21,88 35,11 23,92 26,7
8 

27,08 26,90 22,94 28,3
2 

24,0
2 

31,
2 

22,
06 

33,
33 

21,
33 

NYHA IV II III IV III III II III III III IV III III IV IV 

DM S N N S S S S N N S S N N N S 

HAS S N S S S S S S S S S S S S N 

DLP S N S N N S S S S N S S S S S 

FUMO N N N N N N N N N N S N N N S 

DAC S N N S S S S S N S S N S N S 

PTCA N N N N N N S N N S N N N N N 

CRVM S N N N N N S N N N N N N N N 

BB S S S S S S S S S S S S S S S 

IECA S S N N N S N N N S N S N N S 

BRA N N S S S N S S S N S N S S N 

AAS S N S S S S S S S S S N S S S 

Estatina S N S S S S S S S S S N S S S 

Diurético S S S S S S S S S S S N N S S 

Inb. 
Minealocortic
oide 

S S S S S N N N S S S N S S S 

Digital S S S N S N N N N NF N N N N N 

 

IMC – índice de massa corpórea; NYHA – New York Heart Association; DM – diabetes mellitus; HAS – hipertensão 
arterial sistêmica; DLP – dislipidemia; DAC – doença arterial coronariana; IAM – infarto agudo do miocárdio; PCI – 
intervenção coronariana percutânea; CRVM – cirurgia de revascularização cardíaca; BB – betabloqueador; IECA – 
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inibidor da enzima conversora de angiotensina; AAS – ácido acetilsalicílico; BRA – bloqueador do receptor de 
angiotensina 
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DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Valor da avaliação do sincronismo intraventricular pela cintilografia de perfusão 

miocárdica com gated - SPECT no tratamento de pacientes com insuficiência 

cardíaca submetidos à terapia de ressincronização cardíaca e sua comparação 

com o ecocardiograma com speckle-tracking.  

Pesquisador: Claudio Tinoco  Mesquita 

Área Temática:  

Versão: 2 

CAAE: 36679614.0.0000.5243 

Instituição Proponente:Faculdade de Medicina 

Patrocinador Principal: Agência Internacional de Energia Atômica 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 884.844 Data da Relatoria: 13/11/2014 

Apresentação do Projeto: 

A insuficiência cardíaca está aumentando em proporções epidêmicas em todo o mundo, resultando 

em considerável incapacidade, mortalidade e aumento dos custos de saúde. A cintilografia de 

perfusão miocárdica com Gated Single Photon Emission Computed Tomography - (GSPECT) é a 

modalidade de imagem mais adequada para fornecer informações sobre a função ventricular global e 

regional, sobre a presença de sincronismo intraventricular e sobre a perfusão miocárdica e viabilidade 

cardíaca num mesmo exame. Como a maioria dos pacientes com insuficiência cardíaca passará por 

um estudo GSPECT como parte do seu acompanhamento cardiológico, e a técnica é amplamente 

disponível, esses pacientes podem se beneficiar da análise de fase adicional que permite medir o 

dissincronismo ventricular esquerdo como um meio para melhor avaliação de quem pode ser 
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submetido à terapia de ressincronização cardíaca (TRC). O presente projeto é do tipo observacional 

prospectivo observacional envolvendo 30 pacientes que atendam aos seguintes critérios de inclusão: 

Os pacientes serão selecionados a partir do ambulatório de cardiologia do Hospital Universitário 

Antônio Pedro e do ambulatório de eletrofisiologia do Instituto Estadual de Cardiologia Aloisio de 

Castro. Os pacientes serão avaliados clinicamente e serão recrutados aqueles com indicação clínica 

de implante de ressincronizador cardíaco e que já tiverem autorização do Sistema Único de Saúde 

para este procedimento. Serão convidados a participar do estudo os pacientes estáveis com mais de 

18 anos, com insuficiência cardíaca ambulatorial classe funcional II, III ou IV há pelo menos três 

meses antes da admissão no estudo, apesar de receber tratamento médico tolerado ideal de acordo 

com as diretrizes atuais (incluindo doses estáveis de um inibidor da enzima de conversão da 

angiotensina ou antagonista do receptor de angiotensina, bloqueadores dos receptores de 

mineralocorticóides e um beta - bloqueador durante pelo menos três meses); - Fração de ejeção do 

ventrículo esquerdo (FEVE) 35% de causas isquêmicas ou não-isquêmicas, medido de acordo com o 

procedimento habitual no centro participante;- Duração do QRS intrínseca de 120ms, com morfologia 

de bloqueio de ramo esquerdo (BRE);- Ritmo sinusal;- Consentimento informado por escrito;- Os 

pacientes com implante de CDI para prevenção primária ou secundária de morte súbita cardíaca 

podem ser incluídos;- Se for uma mulher em idade fértil deve ter um teste de gravidez negativo e 

estar sob método de contracepção seguro. Critérios de exclusão: - Pacientes com fibrilação atrial ou 

flutter;- Paciente com uma doença grave que possa afetar a sobrevivência, descoberto há menos de 

um ano;- Bloqueio de ramo direito (BRD);Gravidez ou amamentação;- Síndromes coronarianas 

agudas (SCA), revascularização do miocárdio (CRM) ou intervenção coronária percutânea (ICP) nos 

últimos três meses antes da inscrição e no prazo de seis meses após a implantação da TRC;- Se um 

GSPECT de estresse for necessário para fins clínicos, este não será um critério de exclusão, 

enquanto o restante é de acordo com estudo do protocolo necessário e Incapacidade de entender e 

assinar um consentimento informado. Todos os pacientes incluídos no estudo serão estudados pelo 

gated -SPECT MPI em repouso e ecocardiograma com speckle-tracking dentro de até quatro 

semanas antes da implantação CRT e seis ± um mês depois do implante para comparação . Estes 

pacientes também responderão ao questionário sobre qualidade de vida da Minnesotta Living with 

heart failure questionnaire e passarão pelo teste de caminhada de seis minutos (TC6M) antes e após 

a colocação do marcapasso. Este teste será realizado sob o protocolo da American Thoracic Society 

(ATS). Pacientes com doenças cardíacas ou não cardíacas que limitem sua habilidade em realizar o 

TC6M ou que apresentarem instabilidade hemodinâmica não serão selecionados para a realização do 

teste. Os pacientes serão avaliados nos momentos pré e pós-teste. Serão coletados os parâmetros 

de FC, frequência respiratória (FR), SpO2,(saturação periférica de oxigênio), pressão arterial sistólica 

(PAS) e diastólica (PAD), pressão arterial média e realizadas a ausculta cardiovascular (ACV) e 

ausculta pulmonar (AP). O teste será realizado em um corredor plano de 30 metros, demarcado a 

cada metro, perfazendo a distância entre dois cones de sinalização. Os voluntários serão 

incentivados a caminhar a maior distância possível durante seis minutos e orientados a interromper a 

caminhada, caso necessário. A cada dois minutos serão registrados a frequência cardíaca (FC), 

saturação periférica de oxigênio (SpO2), e o grau de dispneia( Escala de Dispneia Medical Research 
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Council) e fadiga (Escala de Borg). Ao final do teste, será coletada a frequência cardíaca de 

recuperação no 1° minuto e 2° minuto. Será realizado um exame físico com medidas de peso e altura, 

ausculta cardíaca e pulmonar, medida dos sinais vitais (pressão arterial, frequência cardíaca, 

frequência respiratória, palpação de pulsos). Também será realizada a dosagem dos marcadores 

inflamatórios. Antes da realização do implante do marcapasso, será colhida uma amostra de sangue 

através de punção de veia antecubital com garroteamento do braço através de uma seringa de 10 ml 

e agulha 25x7, apósassepsia adequada do sítio de punção, com álcool a 70%. Os marcadores 

inflamatórios que serão dosados são: IL 1 e 6, TNF e PCR. Será utilizado o kit “Quantikine 

Immunoassay R&D Systems, Inc, Minneapolis, USA” que consiste em um ELISA, em fase sólida de 

duração de 3,5 – 4,5h para medir os níveis de IL 1, IL 6 e TNF no plasma, enquanto que para a 

dosagem de PCR a duração é 4,5h. Esse ensaio emprega uma técnica quantitativa de imunoensaio 

“sandwich”, conforme orientações do fabricante não havendo necessidade de estocagem de amostras 

de sangue em biorrepositório. As variáveis contínuas serão apresentadas em média e desvio padrão 

da média, no caso de distribuição normal, ou mediana e faixa de variação. A análise primária é de 

determinar a diferença na proporção de pacientes que mostraram uma resposta clinica favorável 

dependendo da presença ou ausência de dissincronismo por imagem , usando o teste do qui - 

quadrado . Esta análise será feita tanto para o dissincronismo avaliado por imagem nuclear (fase 

standart deviation) quanto por imagem ao ecocardiograma (delay AS- P por speckle tracking) 

separadamente. O valor preditivo destes parâmetros será analisado após o ajuste para outras 

possíveis variáveis de prognóstico utilizando um modelo de regressão logística. Outros parâmetros de 

dissincronismo serão avaliados como análises exploratórias. Em relação à dosagem de marcadores 

inflamatórios, as variáveis contínuas serão apresentadas como média e desvio padrão da média, no 

caso de distribuição normal ou mediana e faixas de variação. Quanto ao TC6M, serão utilizados a 

análise de regressão de Cox, teste t de student e o coeficiente de correlação de Pearson. Este projeto 

tem financiamento da Agência Internacional de Energia Atômica. 

Objetivo da Pesquisa: Objetivo Primário: Melhorar a resposta clínica de pacientes com insuficiência 

cardíaca, prevendo corretamente a resposta à terapia de ressincronização cardíaca e ajudando a 

orientar o melhor posicionamento do eletrodo de VE, utilizando técnicas de medicina nuclear.Objetivo 

Secundário:- Avaliar se o GSPECT pode predizer a resposta clínica dos pacientes submetidos à 

TRC;- Avaliar se o ecocardiograma com speckle -tracking pode predizer a resposta clínica dos 

pacientes submetidos à TRC;Avaliar se GSPECT pode guiar a colocação do eletrodo do marca-passo 

no VE para resultados clínicos que levam à melhoria da resposta clínica;- Avaliar se ecocardiograma 

com speckle -tracking pode guiar a colocação do eletrodo de VE do marca-passo para resultados 

clínicos ideais que levem à melhoria da resposta clínica;- Comparar a eficácia de ambos os métodos 

em predizer a resposta à TRC;- Comparar a eficácia de ambos os métodos para guiar o 

posicionamento do eletrodo no VE;- Avaliar a capacidade funcional através do Teste de Caminhada 

de Seis Minutos (TC6M) antes e após a TRC;- Avaliar o comportamento dos marcadores inflamatórios 

(IL 1 e 6, TNF e PCR) antes e após o implante do marcapasso. 
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Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

 

Segundo os autores, existe um pequeno risco de câncer por causa da exposição à radiação. No 

entanto este risco é muito pequeno e estaremos administrando a menor dose possível de radiação no 

exame de cintilografia do miocárdio. Este risco é o mesmo que se aplica a todos os exames de 

cintilografia do miocárdio, independente da pesquisa ou não. Como benefício, ressaltam que os 

resultados poderão favorecer os próximos pacientes que deverão se submeter ao implante de um 

ressincronizador cardíaco, já que poderá definir (ou não) o melhor local para o implante do eletrodo, e 

melhorar assim a qualidade de vida do paciente. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

 

Pesquisa clínica extremamente relevante que trará benefícios para pacientes cardíacos que serão 

submetidos à TRC e a metodologia do estudo contemplará os objetivos propostos pelos 

pesquisadores. Quanto ao binômio risco/benefício, o pesquisador incluiu no TCLE e na pesquisa os 

possíveis riscos do TC6M e as medidas protetoras aos voluntários e também os riscos da coleta de 

sangue como solicitado no arecer anterior. Foram incluídos os exames físicos que serão realizados 

assim como o questionário de qualidade de vida que serão aplicados também seguindo orientação. 

Foram incluídos os testes estatísticos. Este tem financiamento da Agência Internacional de Energia 

Atômica e o orçamento detalhado foi apresentado. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

O pesquisador incluiu todas as informações solicitadas no TCLE e incluiu a autorização do diretor do 

HUAP corrigida. Além disso, justificou que não será armazenado o sangue coletado devido ao uso de 
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kit rápido de avaliação, assim, esta relatoria dispensa a inclusão do projeto segundo as normas da 

resolução 441/11 do MS não sendo necessária a inclusão do Termo de Compromisso de Uso de 

Material Biológico. 

 

Recomendações: 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

O pesquisador respondeu a todas as pendências solicitadas no Parecer anterior, assim o projeto 

encontrase APROVADO. 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 

NITEROI, 25 de Novembro de 2014 

 

Assinado por: 

José Carlos Carraro Eduardo 

(Coordenador) 
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ANEXO 3 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
  

 

 

 

 

VIENNA INTERNATIONAL CENTRE, PO BOX 100 - A-1400 VIENNA, AUSTRIA - TELEFONE: (+431) 2600-0, 

FACSIMILE (+431) 2600-7 - 
 

 

 

                 

 

 

 

[Name of Principle Investigator] 

 

 

Termo de consentimento informado para pacientes que serão submetidos à terapia de ressincronização 

cardíaca, e que estão sendo convidados para participar da pesquisa VISION-CRT.  

 

Valor da avaliação do sincronismo intraventricular pela cintilografia de perfusão miocárdica com gated - 

SPECT no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca submetidos à terapia de ressincronização 

cardíaca 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – NITERÓI – RIO DE JANEIRO 

BRASIL 

Termo de consentimento informado 

Comitê de ética em pesquisa 
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Claudio Tinoco Mesquita 

Hospital Universitário Antonio Pedro – Universidade Federal Fluminense – RJ – Brasil.  

Protocolo de pesquisa multicêntrico, com apoio da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) 

Versão 1.0 

 

PARTE I: Informação 

 

Introdução  

 

Eu sou o Dr. Claudio Tinoco Mesquita, trabalho no Hospital Universitário Antonio Pedro numa pesquisa 

internacional patrocinada pela Agência Internacional de Energia Atômica. Estamos fazendo uma pesquisa sobre 

insuficiência cardíaca, que é uma doença muito comum no Brasil. Vou lhe dar informações e convidá-lo para 

fazer parte desta pesquisa. Você não precisa decidir agora se quer ou não participar desta pesquisa. Antes de 

decidir, você pode conversar com quem quiser sobre esta pesquisa para se sentir melhor.  

Pode haver palavras que você não entende. Por favor me pare e pergunte à medida que formos lendo estas 

informações e poderei explicar. Se você tiver outras dúvidas mais tarde, você pode me perguntar ou perguntar a 

um membro médico da equipe. 

 

Objetivos da pesquisa 

A insuficiência cardíaca é uma das doenças mais comuns e mais perigosas no Brasil. É a causa mais comum de 

internação no sistema público de saúde. Você está sendo convidado a participar desta pesquisa porque o seu 

médico decidiu implantar um marcapasso no seu coração para melhorar a sua contração.   O nome deste tipo de 

tratamento é Terapia de Ressincronização Cardíaca (TRC). A TRC é capaz de ajudar pessoas com insuficiência 

cardíaca, mas a seleção dos pacientes para receber o tratamento com TRC não é tão boa. Em realidade, apenas 

70 dentre 100 pacientes que recebem a TRC vão beneficiar deste tipo de terapia.  Existe uma chance, se usarmos 

alguns exames de imagem novos que mostram o sítio adequado ao implante do eletrodo do marcapasso, que este 

benefício se estenda a outros pacientes.  A razão para a qual estamos realizando esta pesquisa é para saber se a 

cintilografia com gated-SPECT e/ou ecocardiograma com speckle-tracking pode(m) ajudar a um melhor 

implante do marcapasso.  

 

Tipo de intervenção 

Essa pesquisa necessitará que você realize um exame de cintilografia com Gated-SPECT e um ecocardiograma 

com speckle-tracking antes do implante da TRC e seis meses após. Você terá que ser acompanhado após o 

implante da TRC com consultas regulares a cada seis meses durante dois anos (quatro consultas no total).  

 

Seleção do participante 

Estamos convidando todos os pacientes que serão submetido à TRC no Hospital Universitário Antônio Pedro a 

participar da pesquisa sobre o uso dessas técnicas. Estamos fazendo isso, pois, na nossa instituição somos 

capazes de realizar exames de alta especificidade.  

 

Participação voluntária 
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A sua participação nesta pesquisa e totalmente voluntária. É sua decisão se quer participar ou não. 

Independentemente da sua decisão todos os serviços que você recebe nesta instiuição continuará sendo realizado 

e nada mudará. Se você decidir não participar da pesquisa, você receberá o tratamento com TRC da mesma 

forma. Você também pode mudar de ideia ao longo do tratamento e decidir parar de participar mesmo se já tinha 

se comprometido antes.  

 

Procedimentos e protocolos 

A cintilografia com Gated-SPECT é um procedimento de medicina nuclear que é usado comumente por 

cardiologistas para detectar problemas cardíacos. Talvez você já tenha realizado este exame antes. É necessária a 

injeção de uma pequena dose de radiofármaco na sua veia, num estado de repouso. Após 60 minutos, você 

deverá ficar parado num leito enquanto o equipamento fará um movimento circular ao redor do seu tórax, 

captando uma imagem do seu coração.  Poucos casos de reação alérgica já foram descritos e isto é bastante 

incomum. Todos os remédios necessários e equipamentos para reverter qualquer caso de reação adversa estão 

disponíveis durante o exame.  

Este exame não pode ser realizado por mulher grávida ou amamentando por causa do risco de exposição do feto 

à radiação. Apesar da pequena quantidade de radiação, é sabido que a radiação acumulada pode aumentar o risco 

de tumores malignos após muitos anos. Vamos lhe oferecer a menor dose possível de radiação para que 

possamos ter um exame de boa qualidade.  

 

O ecocardiograma com speckle tracking é uma técnica muito nova que usa o ultrassom para determinar a 

contração cardíaca. Este exame é muito simples e não existe nenhuma contraindicação para o seu uso e nenhum 

efeito colateral. 

  

Você receberá o seu tratamento de acordo com diretrizes nacionais. Isto significa que você será submetido ao 

implante de um marcapasso porque o seu médico decidiu isso de acordo com diretrizes nacionais. Faremos os 

exames para analisar se os dois métodos estudados podem melhorar a seleção de pacientes para a TRC e se eles 

podem ajudar na seleção do sítio do implante do eletrodo do marcapasso.  

 

B. Descrição do procedimento 

 

Durante a pesquisa você terá quatro consultas: 

 Na primeira consulta, você realizará o exame de ecocardiografia com speckle tracking. Em seguida 

realizará o exame de cintilografia, no qual você deverá receber uma dose de radioatividade na sua veia, 

esperará uma hora para então ficar deitado no leito enquanto o aparelho (gama câmara) realizará a 

orbita circular ao redor do seu tórax (duração de 20-30 minutos). Também faremos algumas perguntas 

sobre sua saúde de modo geral, e mediremos o seu peso. Após esta visita você poderá receber a TRC.   

 Na sua próxima visita, que seriam seis meses após a TRC, faremos as mesmas perguntas sobre a sua 

saúde e qualidade vida e faremos os mesmos exames que antes da TRC.  

 Após seis meses, você voltará na nossa instituição e faremos as mesmas perguntas sobre a sua saúde.  

 Após seis meses, você voltará na nossa instituição e faremos as mesmas perguntas sobre a sua saúde.  

 

 

Duração 

A pesquisa tem a duração de 24 meses no total após o implante do marcapasso. Durante este tempo, você deverá 

voltar neste hospital quatro dias no total, dedicando mais ou menos duas horas em cada dia. Você receberá uma 

declaração de consulta médica caso precise por qualquer motivo. 
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Após os 24 meses, a pesquisa terá terminado.  

 

Efeitos colaterais 

 Como mencionado anteriormente, esses exames podem ter alguns efeitos indesejados. O exame de cintilografia 

pode deixá-lo cansado e pode haver um pequeno inchaço e/ou equimose (roxo) no local da injeção. Estaremos 

acompanhando-o o mais perto possível e tentaremos detectar qualquer efeito indesejado. Temos outros remédios 

que podemos usar para diminuir os sintomas que você possa sentir. Você pode decidir parar a realização do 

exame se achar necessário. Se isto for preciso, poderemos discutir o assunto juntos e você sempre será 

consultado antes de ir para o próximo passo.  

 

Riscos  

Participando deste projeto é possível que você esteja se submetendo a um risco maior do que estaria se não 

estivesse nesta pesquisa. Existe, por exemplo, um pequeno risco de câncer por causa da exposição à radiação. No 

entanto este risco é muito pequeno e estaremos administrando a menor dose possível de radiação. Apesar da 

possibilidade disto acontecer ser bem pequena, você dever estar ciente desta possibilidade.  

 

Benefícios 

Você pode não ser beneficiado com esta pesquisa, mas pode nos ajudar a responder à pergunta do projeto. 

Assim, poderemos selecionar melhor os pacientes que serão submetidos à terapia de ressincronização cardíaca e 

usar de maneira mais racional a variedade de recursos que temos para beneficiar os pacientes.  

 

Confidencialidade 

Esta pesquisa é extraordinária. É possível que pessoas do seu entorno, sabendo da sua participação na pesquisa 

lhe façam perguntas. Não estaremos compartilhando a identidade dos pacientes que participam na pesquisa.   

As informações colhidas neste projeto permanecerão confidenciais. As informações serão guardadas a parte e 

ninguém além dos pesquisadores poderá ter acesso a elas. Os seus dados estarão guardados sob forma de número 

no lugar do nome. Apenas os pesquisadores saberão a quem cada número pertence. 

 

Compartilhamento dos resultados 

O conhecimento que estaremos tendo com esta pesquisa será compartilhado em encontros médicos antes de ser 

disponibilizado ao público. Informações confidenciais (nome, etc...) não serão compartilhadas. Teremos 

pequenos encontros na comunidade médica onde serão comunicados. Após os encontros, publicaremos os 

resultados para disseminar o conhecimento adquirido.  

 

Direito de recusa 

Você não precisa participar desta pesquisa se não quiser. Isto não afetará o seu tratamento. Você continuará 

tendo os mesmos benefícios que o hospital pode lhe oferecer. Você pode parar de participar da pesquisa em 

qualquer momento sem perder os seus direitos como paciente. O seu tratamento não será afetado.   

 

Quem contactar 

Se você tiver qualquer pergunta pode me perguntar agora ou mais tarde, mesmo o estudo já tendo começado.  
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Para me contactar: Claudio Tinoco Mesquita, Hospital Universitário Antonio Pedro, Serviço de Medicina 

Nuclear, telephone 2629-9270, claudiotinocomesquita@gmail.com. 

 

O propósito deste termo de consentimento informado aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Antonio Pedro, que é um comitê cujo trabalho é garantir que os pacientes 

envolvidos em pesquisas estejam protegidos de qualquer dano.  

Se precisar de mais informações:  

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Hospital Universitário Antônio Pedro  

Rua Marquês do Paraná 303, Centro, Niterói. Tel: (021) 2629 9189.  

 
 

 

 

PARTE II: Certificado de consentimento esclarecido 

 

Declaro que li ou que foram lidas para mim as informações acima. Tive a oportunidade de fazer qualquer 

pergunta e que estas foram respondidas de forma clara. Eu aceito participar desta pesquisa de forma 

voluntária. 

 

Nome do participante (letra de forma)__________________      

Assinatura do participante ___________________ 

Data ___________________________ 

            Dia/mês/ano    

     

 

Se analfabeto: 

Uma testemunha alfabetizada pode assinar (se possível esta pessoa deve ser designada pelo 

próprio participante e não tem nenhuma conexão com a equipe de pesquisa). O participante 

deverá incluir a sua impressão digital.   

 
Eu testemunhei a leitura acima do termo de consentimento para o paciente e ele teve a oportunidade de 

fazer perguntas. Eu confirmo que o sujeito deu a sua autorização de forma voluntária.  

 

Nome da testemunha (letra de forma)_____________________             E         Impressão 

digital do participante  

Assinatura da testemunha ______________________ 

Data ________________________ 

                Dia/mês/ano 
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Declaração do pesquisador 

Eu li de forma detalhada o folheto informativo para o participante em potencial, e fiz o melhor possível 

para que este entendesse que o seguinte será feito: 

1. 

2. 

3. 

Eu confirmo que o participante teve a oportunidade de realizar perguntas sobre o estudo. Confirmo que o 

paciente não foi coagido a dar o seu consentimento e que este foi feito de forma livre e voluntária. 

   

 Uma cópia deste consentimento foi providenciada para o participante.  

 

Nome do pesquisador/ pessoa que realizou o consentimento ________________________  

   

Assinatura do pesquisador/ pessoa que realizou o consentimento __________________________ 

Data ___________________________ 
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ANEXO 4 

 

Formulário do local de implante do eletrodo de Ventrículo Esquerdo 

 

Identificação do Paciente: __________Data de Implante:_____/______/_______. 

 

Dispositivo utilizado: _________________________________________ 

 

Via utilizada:  Endocárdica______  Epicárdica ______ 

 

Eletrodo VE utilizado: Unipolar______  Bipolar______  Multipolar_____ 

 

Posição do Eletrodo VE: 

 

___ Anterior _____ Lateral  _____  Posterior _____ Anteroseptal 

 

Inferior _____  Apical______. 

 

Incidência de Visualização:  _______/_______0
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ANEXO 5 
 

 MINNESOTA LIVING WITH HEART FAILURE QUESTIONNAIRE 

Durante o último mês seu problema cardíaco o impediu de viver como você 

queria... Por quê? 

1. Causou inchaço em seus tornozelos e pernas                                                   ( 

) 

2. Obrigando você a sentar ou deitar para descansar durante o dia                   ( ) 

3. Tornando sua caminhada e subida de escadas difícil                                       ( 

) 

4. Tornando seu trabalho doméstico difícil                                                             ( 

) 

5. Tornando suas saídas de casa difícil                                                                  ( ) 

6. Tornando difícil dormir bem a noite                                                                    ( ) 

7. Tornando seus relacionamentos ou atividades com familiares e 

 amigos difícil                                                                                                             ( 

) 

8. Tornando seu trabalho para ganhar a vida difícil                                               ( 

) 

9. Tornando seus passatempos, esportes e diversão difícil                                 ( 

) 

10. Tornando sua atividade sexual difícil                                                                ( 

) 

11. Fazendo você comer menos as comidas que você gosta                               ( 

) 

12. Causando falta de ar                                                                                           ( ) 

13. Deixando você cansado, fatigado ou com pouca energia                              ( ) 

14. Obrigando você a ficar hospitalizado                                                               ( ) 

15. Fazendo você gastar dinheiro com cuidados médicos                                  ( ) 

16. Causando a você efeitos colaterais das medicações                                     ( ) 

17. Fazendo você sentir-se um peso para familiares e amigos                           ( ) 

18. Fazendo você sentir uma falta de auto controle na sua vida                        ( ) 



 

89 
 

19. Fazendo você se preocupar                                                                              ( ) 

20. Tornando difícil você concentrar-se ou lembrar-se das coisas                    ( ) 

21. Fazendo você sentir-se deprimido                                                                   ( ) 

 

NÃO: 0  MUITO POUCO: 1 POUCO: 2  REGULAR: 3  MUITO: 4  DEMAIS: 5 

 

ANEXO 6 

 

Artigo de Revisão Aprovado  em 12/01/2017 para publicação na Revista 

Brasileira de Ecocardiografia e  Imagem Cardiovascular da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia. 

 

Aplicabilidade da Cintilografia Miocárdica de Perfusão na Avaliação do Sincronismo 

Cardíaco 
 

INTRODUÇÃO 
 

A cintilografia de perfusão do miocárdio é uma técnica estabelecida na investigação da doença 

arterial coronariana tendo aplicabilidade na detecção de isquemia miocárdica, na avaliação de 

resposta terapêutica, na estratificação de risco, na mensuração da área de infarto e na avaliação de 

viabilidade miocárdica
1
. A introdução do gated SPECT como ferramenta de avaliação da função 

contrátil cardíaca trouxe um aumento da acurácia diagnóstica ao permitir a obtenção de dados 

complementares à análise como motilidade das paredes do ventrículo esquerdo e espessamento 

muscular, além da quantificação da fração de ejeção e dos volumes ventriculares. Mais 

recentemente a função diastólica também tem sido avaliada pela técnica gated SPECT com 

bastante sucesso
2
. 

 O sincronismo ventricular é definido como uma ativação elétrica coordenada do coração que leva 

a uma contração harmônica e sinérgica
3
. A perda do sincronismo ventricular passou a receber 

crescente atenção nos pacientes com insuficiência cardíaca (IC) com o desenvolvimento da terapia 

de ressincronização cardíaca (TRC), em que um dispositivo implantável torna a contração 

ventricular mais homogênea. Este tratamento é hoje estabelecido como redutor de mortalidade e 

morbidade em pacientes com IC avançada 
4
 e figura como indicação classe I nas principais 

diretrizes internacionais e nacionais de tratamento de insuficiência cardíaca avançada
5
. 

O eletrocardiograma tem sido utilizado como método para detecção de pacientes com 

dissincronismo devido à correlação do alargamento do complexo QRS (dissincronismo elétrico) 

com a presença de dissincronismo mecânico. A pesar do ecocardiograma ser o método de imagem 

mais utilizado para avaliar o dissincronismo mecânico há necessidade de melhoria desta avaliação, 

pois estudos multicêntricos demonstraram a grande variabilidade da técnica e baixo poder preditivo 

na seleção de pacientes para TRC
6. 

 Existem outros métodos que permitem a avaliação do 

dissincronismo mecânico do ventrículo esquerdo (VE) como  a ressonância magnética e a 

ventriculografia radionuclídica
7
.  

Na última década, a evolução tecnológica tornou possível estudar os parâmetros do dissincronismo 

intraventricular usando a análise de fase do gated-SPECT, expandindo o uso do método para a 

avaliação de pacientes com  insuficiência cardíaca e permitindo entender a sua fisiopatologia
1
.  
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Apesar do ecocardiograma com doppler tecidual ser uma técnica de fácil realização na pesquisa do 

dissincronismo, o gated-SPECT tem como principal vantagem ter alta reprodutibilidade intra e 

interobservador 
1
 e não requerer modificações na técnica de realização do exame de perfusão 

miocárdica. A cintilografia de perfusão miocárdica tem ocupado um novo papel na avaliação de 

pacientes com insuficiência cardíaca elegíveis à terapia de ressincronização, pois permite não só a 

avaliação da presença de viabilidade miocárdica na área que será implantado o eletrodo do 

ressincronizador como também consegue avaliar o dissincronismo através da técnica de análise de 

fase
1. 

O objetivo desta revisão é avaliar de modo sistemático a literatura sobre a aplicabilidade da 

cintilografia de perfusão do miocárdio com análise de fase na investigação do dissincronismo 

cardíaco e na seleção de pacientes para TRC. 

 

 

 

METODOLOGIA: 

 

Foi realizada revisão da literatura de artigos publicados através da base de dados PubMed. Os 

termos MeSH utilizados foram:  heart failure, left ventricular, dyssynchrony, gated-spect, phase 

analysis e resynchronization therapy. Por meio da avaliação dos resumos foram excluídos artigos 

que não tratavam sobre o tema (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fluxograma demonstrando a quantidade de artigos iniciais encontrados nas bases de 

dados segundo os critérios de busca descritos, em 04/08/2016, e o número de artigos finais após  

exclusão por serem repetidos ou não relacionados ao tema. 

Critérios de Busca: 

Data 04/08/2016 

Palavras-chaves: heart failure, left ventricular, dyssynchrony, 

gated-spect, phase analysis e resynchronization therapy 

 

176 artigos iniciais 

99 artigos incluídos para 

avaliação no resumo 

- Artigos originais  

- Artigos de revisão 

Foram excluídos 77 artigos não 

relacionados ao tema ou repetido 
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RESULTADOS: 

 

     A pesquisa com a combinação de todos os termos acima relacionados retornou 176 artigos, em 

consulta realizada até 04 de agosto de 2016. Foram selecionados 99 artigos de acordo com a 

análise de correlação com o tema estudado, entre os anos 2006 e 2016. Em torno de 65% dos 

artigos são originais, o restante sendo artigos de revisão. Em virtude do exposto analisaremos a 

partir de agora as evidências acerca do uso da cintilografia miocárdica de perfusão na avaliação do 

dissincronismo ventricular em pacientes portadores de insuficiência cardíaca.  

 

  

 

 

Técnicas de imagem para análise de sincronismo 

 

      O dissincronismo ventricular esquerdo tem sido avaliado por várias modalidades de imagem 

cardiovascular incluindo:  o ecocardiograma com doppler tissular ou mesmo strain (rate)
8
; 

ressonância magnética
9
; ou imagem nuclear através de ventriculografia radioisotópica ou da 

tomografia computadorizada com emissão de fóton único
10

.  A análise de fase da contração do 

ventrículo esquerdo foi inicialmente analisada com sucesso pela ventriculografia radioisotópica, 

porém com a adição da análise de fase ao gated-SPECT e sua posterior validação, esta técnica vem 

demonstrando ter um maior potencial na determinação do dissincronismo mecânico do ventrículo 

esquerdo. O gated-SPECT permite avaliar o dissincronismo ventricular esquerdo usando funções 

harmônicas de Fourier para estimar o espessamento da parede ao longo do ciclo cardíaco e 

determinar o momento de início regional da contração mecânica do ventrículo, obtendo uma 

análise quantitativa tridimensional de todo o ventrículo esquerdo.  

     O ecocardiograma através do Doppler tissular permite a avaliação da velocidade de contração 

segmentar e a comparação dos diferentes tempos segmentares sendo capaz de determinar o 

dissincronismo ventricular
8
, e especificamente a presença de dissincronismo ventricular esquerdo 

de 65 ms ou  mais foi capaz de predizer a resposta à TRC
8
. O mais relevante estudo sobre a técnica 

do Doppler tissular foi o estudo Prospect, multicêntrico, prospectivo e não randomizado, com 498 

pacientes que apresentavam os critérios, atualmente aceitos para a indicação do implante do 

ressincronizador. O objetivo do Prospect foi a avaliação de quais parâmetros ecocardiográficos 

eram capazes de prever a resposta ao tratamento com TRC, considerando-se como respondedor à 

TRC, a melhora clínica avaliada por meio de um escore e o remodelamento reverso do ventrículo 

esquerdo (redução ≥15% do volume sistólico final do VE), em um período de 6 meses. A 

capacidade de predição do ecocardiograma variou de uma sensibilidade de 6% a 74% e de uma 

especificidade 35% a 91%
6
. Analisando de modo critico este estudo, Belém e Salgado propuseram 

a necessidade do desenvolvimento de novas tecnologias de imagem para avaliar o dissincronismo
3
.   

     Uma delas é a técnica do Speckle Tracking
11

, que envolve a avaliação da deformação 

miocárdica regional e global, que podem ser aferidas pela técnica do rastreamento de pontos 

(speckle tracking) através da ecocardiografia bidimensional (2D-STE) (Figura 2).  O strain obtido 

com o speckle tracking é superior ao obtido com o Doppler Tecidual, principalmente devido a uma 

menor variabilidade intra e inter-observador
11

. Suffoleto e colaboradores demonstraram que a 

diferença no tempo para se atingir o pico do strain radial entre o septo e a parede posterior do VE ≥ 

130ms é preditora de melhora da FEVE após a TRC
12

. O estudo Target, multicêntrico 

randomizado, foi a prova deste conceito
13

, pois a utilização do speckle tracking para identificar os 

pacientes com dissincronismo e o local de última ativação mecânica ventricular (que não é área de 

fibrose) conferiu maior probabilidade de melhora após a terapia com TRC do que a colocação do 

eletrodo sem o uso do speckle tracking como guia.  
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Figura 2: Paciente apresentava no exame basal uma dissincronia radial no Speckle tracking 2D, 

com uma diferença no time to peak entre a parede septal e a posterior média de 160 ms. Após 

ressincronização esta análise demonstrou um diferença de 4,58 ms. 

 

 

A ressonância magnética cardíaca é um método de imagem que não utiliza radiação e que pode 

acuradamente quantificar a contração ventricular esquerda e seu curso temporal. Também pode 

utilizar a técnica do speckle tracking para avaliar o dissincronismo. As maiores limitações são o 

seu maior custo, menor disponibilidade e a dificuldade para utilização após o implante de 

dispositivos metálicos
8
.  

 

VENTRICULOGRAFIA POR RADIONUCLIDEOS 

 

A ventriculografia por radionuclídeos, também conhecido como MUGA utiliza hemácias marcadas 

com Tecnécio 99m, para fornecer uma avaliação precisa e reprodutível da fração de ejeção do 

ventrículo esquerdo. Como pré-requisito a aquisição é sincronizada com o eletrocardiograma 

visando correlacionar o tempo de ativação ventricular com os momentos de aquisição dinâmica, 

este processo em inglês é denominado de Gated acquisition (aquisição de imagens sincronizadas). 

O exame dura aproximadamente 30 minutos, onde obtém-se avaliação tanto qualitativa quanto 

quantitativa. Selecionando uma região de interesse obtém-se a fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo, fração de ejeção regional e vários outros parâmetros, incluindo imagens paramétricas
14

.  

Uma vantagem importante do estudo radioisotopico é a avaliação do movimento da parede 

regional do ventrículo esquerdo e da fração de ejeção regionais além da fração de ejeção global. 

Valores regionais podem ser anormais, mesmo quando a fração de ejeção global ainda está 

preservada, como acontece no cenário de um segmento discinético do ventrículo. A partir da 

análise das contagens radioativas é determinada uma curva de atividade do ventrículo esquerdo, e a 

partir desta curva obtêm-se dois parametros importantes (figura 3) na avaliação da função 

diastólica do ventrículo esquerdo:  1) a taxa de pico de enchimento ventricular (do inglês, Peak 

Filling Rate, PFR) e 2) o tempo decorrido do início da diástole até este pico de enchimento (do 
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inglês, time to PFR)
14

. Estudos  têm demonstrado a importância do MUGA na determinação do 

sincronismo do ventrículo esquerdo em pacientes selecionados para a terapia de ressincronização. 

MUGA se mostrou eficiente em determinar o dissincronismo ventricular esquerdo e colaborar na 

tomada de decisões na terapia de ressincronização cardíaca. O MUGA, através da análise de fase, 

tem o potencial de determinar o segmento último a se contrair, trazendo informações úteis para a 

terapia de ressincronização, como local do eletrodo. A imagem de amplitude mostra 

quantitativamente as mudanças espaciais das margens ventriculares na sístole e na diástole, 

representando a motilidade das paredes ventriculares. Com isso diferentes parâmetros são obtidos, 

dentre eles: curva de volume do ventrículo esquerdo, fração de ejeção do ventrículo esquerdo, 

fração de ejeção do ventriculo direito, esvaziamento do ventrículo esquerdo e direito, bem como 

sincronicidade do ventrículo esquerdo. 

 

 
 

Figura 3: Ventriculografia radioisotópica demonstrando a função ventricular esquerda preservada 

e sincronismo normal.  

 

 

Análise de fase pelo GATED SPECT  

 

 

A análise de fase para a avaliação do dissincronismo do VE foi incorporada pela cintilografia de 

perfusão miocárdica com gated-SPECT
15

. Esta técnica pode ter um impacto clinicamente 

significativo, pois permite que o gated-SPECT, o procedimento de imagem nuclear mais utilizado 

para o diagnóstico de DAC, possa avaliar também o dissincronismo cardíaco 
16

 Como a maioria 

dos pacientes com IC em algum momento é submetido a um estudo de gated-SPECT durante a 

investigação diagnóstica, os pacientes podem se beneficiar da análise de fase adicional para medir 

o dissincronismo do VE. 

O princípio básico que permite a análise de fase de Fourier na cintilografia de perfusão miocárdica 

é decorrente do efeito de volume parcial, em que as propriedades físicas do exame nuclear vão 

gerar uma possibilidade de se identificar com extrema precisão o momento exato em que a parede 

ventricular começa a se contrair, momento este que é identificado pelo aumento das taxas de 

contagens/pixel regionais. Esta técnica que é utilizada nas imagens de perfusão cardíaca pelo 

gated-SPECT é a mesma empregada para estudar o dissincronismo do VE na ventriculografia 
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radionuclídica, entretanto ao invés da análise ser focada nas contagens radioativas do sangue 

radiomarcado agora é o músculo cardíaco que é analisado. É uma técnica automática que se 

correlaciona bem com as técnicas ecocardiográficas, predizendo resposta à TRC em pacientes com 

IC
17

. 

A técnica de análise de fase tem a capacidade de transformar a imagem 4D (três planos espaciais + 

tempo) para imagens pareadas 2D. Assim temos uma fotografia da contratilidade cardíaca 

(amplitude) e da sequência de contração (fase). Cada pixel das imagens cardíacas tem o seu próprio 

ciclo, tendo uma amplitude e sua relação temporal característica (fase) em relação à onda R (figura 

4). A amplitude está relacionada com a variação máxima de contagem para cada pixel no ciclo 

cardíaco. A fase está relacionada com o tempo entre duas ondas R para cada pixel. Mais 

recentemente, estudos demonstraram que o gated-SPECT com análise de fase tem suficiente 

resolução espacial e temporal para examinar locais de ativação mecânica específicos no VE para 

otimizar o implante do eletrodo da TRC em pacientes com IC 
10

. 

O dissincronismo ventricular esquerdo avaliado pelo gated-SPECT demonstra correlação com o 

dissincronismo avaliado pelo Doppler tissular. O histograma com largura de banda e análise de 

fase mostraram melhores resultados na avaliação do dissincronismo ventricular esquerdo
8
. 

Achados correlatados quanto à avaliação do dissincronismo ventricular esquerdo
1
,  bem como, a 

alta acurácia para predição de resposta à TRC usando a avaliação do histograma de largura de 

banda e fase foram encontrados
18

. 

 

 

A 

 

 

 

Figura 4: Representação do histograma de fase normal, no eixo X representação do tempo de um 

ciclo cardíaco (Intervalo R-R) em graus. No eixo Y demonstrando o percentual do miocárdio no 

início da contração mecânica em uma fase específica do ciclo cardíaco. O mapa de cores tem 256 

níveis, sendo o preto correspondendo ao mínimo e o branco correspondendo ao máximo.  

 

 

Análise de fase pelo gated SPECT  em pacientes com Bloqueio de Ramo Esquerdo  

 

O bloqueio de ramo esquerdo (BRE) apresenta baixa prevalência na população geral, ocorrendo em 

0,05 a 2,4%. Condição esta que aumenta com a idade e é mais frequente no sexo masculino, 

podendo ocorrer também em pacientes sem doenças cardíacas estruturais. Todavia, em portadores 

de insuficiência cardíaca, o BRE influencia de forma negativa a dinâmica contrátil miocárdica.  A 
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avaliação simultânea da perfusão e da função ventricular através do gated-SPECT, permite maior 

acurácia diagnóstica e é frequentemente o método não invasivo de escolha para avaliação do 

sincronismo nesse grupo de pacientes.   

Nos pacientes com BRE há uma importante alteração na sequência de ativação ventricular 

esquerda: o septo interventricular tem a sua contração precocemente no ciclo cardíaco seguido por 

uma ativação mais tardia da parede lateral, produzindo uma grande heterogeneidade contrátil, que 

em longo prazo determina um remodelamento ventricular esquerdo (aumento do volume sistólico 

final) e redução na pressão intraventricular afetando negativamente os pacientes com insuficiência 

cardíaca
19

.  

Além da dissincronia intraventricular também é notada uma assincronia (mecânica) interventricular 

na presença de BRE.  Há assincronia de contração entre os ventrículos, com o ventrículo esquerdo 

(VE) contraindo-se cerca de 85 ms após o início da contração do ventrículo direito (VD), atraso 

muito maior do que o fisiológico, na ausência de bloqueio; diminuição do tempo de diástole do VE 

e motilidade septal anormal, já que a despolarização dessa região só ocorre no final da sístole do 

VE
20

.  

 

 

 

 
Figura 5: Histograma de fase anormal apresentando uma largura de banda aumentada indicativa de 

atraso no início da contração miocardica, determinando uma significante dissincronia ventricular 

esquerda. 

 

A maioria dos pacientes com fração de ejeção de 35% ou menos, com sintomas avançados de 

insuficiência cardíaca e com QRS prolongado apresentam além de um dissincronismo elétrico, um 

dissincronismo mecânico do ventrículo esquerdo. No entanto, estudos demonstraram que a 

presença de anormalidades perfusionais em pacientes com disfunção ventricular esquerda também 

tem um papel na produção do dissincronismo miocárdico
21

, mesmo naqueles com 

eletrocardiograma normal. A cintilografia de perfusão do miocárdio tem a vantagem de mostrar 

num exame só tanto os distúrbios da perfusão ventricular quanto a análise de fase. Pacientes com 

maiores áreas de fibrose tendem a ter maior dissincronismo
22

. A presença de dissincronismo 

ventricular conforme avaliado pelo gated SPECT é um fator de risco independente para maior 

mortalidade em pacientes com doença arterial coronariana e disfunção ventricular esquerda que 

não foram submetidos ao implante do ressincronizador 
22

. (Figura 5) 

 

Uso do gated-SPECT com análise de fase para a terapia de ressincronização cardíaca 

 

Recentemente, a TRC surgiu como uma estratégia terapêutica para um subgrupo de pacientes 

portadores de insuficiência cardíaca avançada (classe funcional III e IV pela NYHA), com 

disfunção sistólica grave (fração de ejeção <35%) e QRS alargado (>120ms). Apesar de estes 
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serem os critérios clínicos de indicação à TRC, trabalhos iniciais demonstraram que 20-30% dos 

pacientes não respondem ao tratamento, podendo apresentar uma evolução inclusive desfavorável. 

O QRS alargado por si só indica um dissincronismo elétrico do ventrículo esquerdo, no entanto, 

este nem sempre está associado a um dissincronismo mecânico (em torno de 30% dos pacientes 

com QRS>120ms). A presença de dissincronismo mecânico ainda não faz parte dos critérios de 

indicação de implante de ressincronizador. Sendo assim, é de grande valia estudar o sincronismo 

ventricular previamente à TRC de maneira a estimar a sua resposta, já que este é um procedimento 

que envolve altos custos.  

A análise de fase da cintilografia de perfusão miocárdica utiliza duas principais variáveis para a 

predição da resposta à TRC. O valor de corte de 135
o
 para o alargamento de banda (Histogram 

Bandwith- HBW) pode predizer a resposta clínica com sensibilidade e especificidade de 70%, 

enquanto o valor de corte de 43
o
 para o desvio padrão (phase SD) tem uma sensibilidade e 

especificidade de 74% para esta predição 
1,22

. A presença, localização e extensão da fibrose 

miocárdica de um infarto prévio também demonstraram influencia na resposta à TRC. Adelstein et 

al 
23

 demonstraram que a presença de fibrose miocárdica adjacente à posição do eletrodo 

ventricular esquerdo estava correlacionado de forma negativa com o aumento da fração de ejeção 

ventricular esquerda (FEVE) 6 meses após a TRC. Da mesma forma Bleeker et al
 
demonstraram 

que pacientes com infarto transmural adjacente ao eletrodo ventricular esquerdo (mais comumente 

na região póstero-lateral) apresentam menor resposta à TRC comparado com pacientes sem 

fibrose
24

.  A presença de viabilidade miocárdica demonstrada pela Tomografia com Emissão de 

Pósitrons (PET) usando o flúor-18 fluorodesoxiglicose, cintilográfica de perfusão miocárdica com 

tálio-201 ou tecnécio-99m demonstrou ser preditora de resposta em indivíduos com indicação à 

terapia de ressincronização cardíaca
25,26

.  

A análise de fase permite avaliar além dos parâmetros do dissincronismo e de forma altamente 

reprodutível, o último segmento ventricular a se contrair. Pacientes com bloqueio de ramo 

esquerdo tendem a ter o início da contração mecânica do VE de forma mais precoce no ciclo 

cardíaco na parede septal, e mais tardiamente nas outras regiões do miocárdio por causa da 

desaceleração da propagação do impulso nervoso pelo sistema de condução, causando uma 

ativação tardia, com o último sítio de contração mais comum localizado na parede inferior ou 

lateral
1
. Estudos que realizaram o implante do eletrodo do ressincronizador de forma concordante 

com os achados de último segmento a se contrair pela análise de fase no gated-SPECT 

demonstraram melhora clínica significativa
1
. Os parâmetros que indicam mudança aguda do 

sincronismo após a TRC são: (a) presença de dissincronismo basal definido pelo SD e HBW >2DP 

acima dos limites normais, (b) presença de fibrose <40% do ventrículo esquerdo e (c) concordância 

da posição do eletrodo, definido como a colocação do eletrodo do ventriculo esquerdo no último 

segmento a se contrair, baseado no mapa polar 
7,27

. Estudos prévios demonstraram uma baixa 

resposta da TRC em pacientes com >40% de área de fibrose ventricular esquerda. A melhora do 

sincronismo ventricular ocorre quando todos os critérios acima descritos foram preenchidos. 

Recentemente a Agência Internacional de Energia Atômica publicou um guia para utilização da 

medicina nuclear em pacientes com Insuficiência Cardíaca
25

, sendo que a utilização do gated-

SPECT foi especificamente enfatizada com o destaque de um valor de corte de 135
o 

para o 

bandwidth (BW) e de 43
o
 para o desvio padrão (SD) para que o paciente seja considerado um 

potencial respondedor (o que ocorre em 71% dos casos). O documento também realça que apenas a 

presença de dissincronismo pelo gated-SPECT não é suficiente para eleger o paciente como um 

bom respondedor, havendo a necessidade do paciente ter uma área de fibrose menor que 50% do 

ventrículo esquerdo e de que o eletrodo de estimulação seja colocado (se tecnicamente possível) no 

último segmento viável contrátil
25

.  A figura 6 demonstra um caso da nossa série em que o paciente 

apresenta grave dissincronismo intraventricular e que após o implante do ressincronizador há 

melhora significa destes parâmetros, da capacidade funcional e da função ventricular esquerda.  
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Figura 6: A) Cintilografia Gated SPECT com análise do sincronismo ventricular em paciente com 

cardiopatia dilatada e bloqueio de ramo esquerdo demonstrando acentuado dissincronismo 

configurado por valor de BW de 245
o
 e SD de 97

o
.  
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Figura 6 - B) Cintilografia Gated SPECT com análise do sincronismo ventricular em paciente com 

cardiopatia dilatada e bloqueio de ramo esquerdo após implante de ressincronizador demonstrando 

melhora do dissincronismo configurada por valor de BW de 90
o
. e SD de 30

o
.  

 

 

 

Desta forma, sabendo-se que a presença, localização e extensão de fibrose no ventrículo esquerdo, 

associadas ao dissincronismo são determinantes da resposta à terapia de ressincronização, o gated-

SPECT pode prover estas informações em um único exame e de modo reprodutível e acurado. 

 

Uso do gated-SPECT com análise de fase na avaliação do dissincronismo em pacientes 

hipertensos e pacientes com doença renal crônica
 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença multissistêmica e um dos principais fatores 

de risco para hipertrofia ventricular esquerda (HVE) e insuficiência cardíaca. A HVE é desfecho 

comum nesses pacientes e está associada ao dissincronismo ventricular esquerdo principalmente 

pela assimetria septal encontrada na maioria dos casos
28

. 

O estudo realizado por Ozdemir,
 
avaliou 196 cintilografias de perfusão miocárdica normais de 

pacientes com e sem HAS e evidenciou diferenças estatisticamente significantes entre os grupos.  

O grupo da HAS apresentou maiores valores de desvio padrão (SD) e de alargamento do 

histograma de fase (HBW) (p<0,005 e p<0,001 respectivamente)
29

. Além do mais, ao analisar o 
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subgrupo de pacientes com HAS e diabetes mellitus (DM), observou-se maiores graus de SD e de 

HBW do que no subgrupo HAS apenas.  

 Outra interessante área de estudo é a presença de dissincronimso intraventricular em pacientes 

com doença renal crônica (DRC). A presença de hipertrofia ventricular esquerda, retenção de 

solutos não eliminados pela urina e a ativação de mecanismo neuro-humorais parece determinar 

um dissincronismo em pacientes com DRC e este parece ser revertido pela intensificação da 

diálise, conforme avaliado pelo gated-SPECT em publicação recente 
30

.  

 

CONCLUSÃO 
 

  O uso do gated-SPECT com análise de fase tem se tornado uma poderosa ferramenta na análise 

do sincronismo ventricular, principalmente em pacientes com insuficiência cardíaca. Parece que a 

técnica é capaz de agregar valor tanto na seleção quanto na avaliação de resposta de pacientes 

candidatos à terapia de ressincronização cardíaca. Estudos maiores, em curso, são necessários para 

explorar a relativa efetividade do exame cintilográfico na seleção de pacientes para 

ressincronização cardíaca. 
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ANEXO 7 
 

Relato de Caso  submetido à Revista Latino Americana de Marca-passo em 

05/02/2017. 
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RESUMO: 

 

A Terapia de Ressincronização Cardíaca representa importante modalidade terapêutica principalmente 

para pacientes com Insuficiência cardíaca e distúrbios de condução pelo ramo esquerdo. Porém a resposta a esta 

terapia é heterogenia em virtude dos vários fatores que implicam no dissincronismo eletro-mecânico. O presente 

relato aborda um caso de sucesso com super-resposta à terapia de ressincronização na qual o eletrodo do 

ventrículo esquerdo foi posicionado de acordo com o sítio de maior retardo determinado pela cintilografia 

miocárdica com análise de fase Gated-Spect.  

Palavras-chave: Terapia de ressincronização, dissincronismo e gated-spect,  

 

 

ABSTRACT 

Cardiac Resynchronization Therapy represents an important therapeutic modality mainly for patients 

with heart failure and left bundle branch conduction disorders. However, the response to this therapy is 

heterogenous because of the various factors that imply electro-mechanical dyssynchrony. The present report 

addresses a successful case with super-response to resynchronization therapy in which the left ventricle electrode 

was positioned according to the site of greatest delay determined by myocardial scintigraphy with Gated-Spect 

phase analysis. 

Key-Words: dyssynchrony, gated-spect and resynchronization therapy 

 

INTRODUÇÃO 

Sabe-se que a terapia de ressincronização cardíaca pode beneficiar alguns pacientes com insuficiência cardíaca 

em fase avançada, principalmente pacientes com FE deprimida e QRS alargado
1

. Na última década, a evolução 

tecnológica tornou possível estudar os parâmetros do dissincronismo intraventricular usando a análise de fase do 

Gated-Spect, expandindo o uso do método para a avaliação de pacientes com insuficiência cardíaca e permitindo 

entender a sua fisiopatologia
1
. . Estudos que realizaram o implante do eletrodo do ressincronizador de forma 

concordante com os achados de último segmento a se contrair pela análise de fase no Gated-Spect demonstraram 

melhora clínica significativa
1
. O presente relato trata do caso de uma paciente que apresentou super-resposta à 

ressincronização com a colocação do eletrodo de VE orientado pela análise de fase Gated Spect. 
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O CASO: 

 

MCL, feminina, 58 anos, parda, 1,45m de altura e 40kg de peso, com insuficiência cardíaca classe 

funcional IV pela NYHA. dislipidêmica, hipertensa  e hipotireoidea, em uso de carvedilol 25mg 12/12h,  

enalapril 5mg/dia, furosemida 40mg/dia, espironolactona 25mg/dia, sinvastatina 40mg/dia e levotiroxina 

50mcg/dia. Paciente apesar de tratamento clínico apresentou 04 internações em um ano , sendo encaminhada 

para Terapia de Ressincronização. Foi aplicado questionário de Minnessota, eletrocardiograma de 12 derivações, 

ecocardiograma transtorácico, teste de caminhada de 6 minutos e cintilografia miocárdica de perfusão com 

análise de fase Gated Spect para avaliação do sincronismo ventricular e determinação do último segmento a se 

contrair. O implante do ressincronizador foi realizado por via vascular com cateterização do seio coronariano 

com auxílio de cateter deflectivel 4 mm e venografia com 10 ml contraste iodado e cateter swan ganz, sendo 

factível o posicionamento concordante com o último segmento a se contrair determinado pela cintilografia.   Não 

se demonstrou a presença de fibrose miocárdica. Após 6 meses paciente foi submetida novamente aos exames. 

(Tabela 01). 

 . 

 

Tabela 9 Parâmetros eletrocardiográficos, cintilográficos e clinicos pré e pós implante do 

ressincronizador 

 FEVE(%) QRS 
(ms) 

VDF 
(ml) 

VSF(ml) MASSA 
(g) 

SD HBW QM DP6m CF 

Dados Pré implante 23,5 220 161 123 175 97,49 245 84 455 IV 

Dados Pós implante  51 135 142,5 78,5  156 30,18 90 29 485 I 

 

FEVE – fração de ejeção do ventrículo esquerdo; VDF – volume diastólico final; VSF – volume 
sistólico final; SD – desvio-padrão (Standard Deviation); HBW – largura de banda (Histogram 
Bandwidth); QM – questionário de Minnessota; DP6m – distância percorrida em 6 minutos; CF – 
classe funcional. 

 

 As figuras 1 e 2 ilustram os resultados cintilográficos antes e após o implante do ressincronizador, 

respectivamente. Observa-se uma melhora significativa dos parâmetros de dissincronismo, com normalização 
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dos valores e adequado sincronismo intraventricular após a TRC.

 

Figura1. Cintilografia Gated-Spect com análise do sincronismo ventricular demonstrando acentuado 

dissincronismo configurado por valor de HBW de 245
o
 e SD de 97

o. 
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Figura 2 Cintilografia Gated-Spect com análise do sincronismo ventricular após implante de 
ressincronizador demonstrando melhora do dissincronismo configurada por valor de HBW de 90

o
. e 

SD de 30
o
. 

 

 

DISCUSSÃO: 

 

A cintilografia de perfusão do miocárdio é uma técnica estabelecida na investigação da doença arterial 

coronariana tendo aplicabilidade na detecção de isquemia miocárdica, na avaliação de resposta terapêutica, na 

estratificação de risco, na mensuração da área de infarto e na avaliação de viabilidade miocárdica
1
. A introdução 

do Gated-Spect como ferramenta de avaliação da função contrátil cardíaca trouxe um aumento da acurácia 

diagnóstica ao permitir a obtenção de dados complementares à análise como motilidade das paredes do 

ventrículo esquerdo e espessamento muscular, além da quantificação da fração de ejeção e dos volumes 



 

107 
 

ventriculares.  A cintilografia de perfusão miocárdica tem ocupado um novo papel na avaliação de pacientes com 

insuficiência cardíaca elegíveis à terapia de ressincronização, pois permite não só a avaliação da presença de 

viabilidade miocárdica na área que será implantado o eletrodo do ressincronizador como também consegue 

avaliar o sincronismo através da técnica de análise de fase
1.
 A análise de fase da cintilografia de perfusão 

miocárdica utiliza duas principais variáveis para a predição da resposta à TRC. O valor de corte de 135
o
 para o 

alargamento de banda (Histogram Bandwith- HBW) pode predizer a resposta clínica com sensibilidade e 

especificidade de 70%, enquanto o valor de corte de 43
o
 para o desvio padrão (phase SD) tem uma sensibilidade 

e especificidade de 74% para esta predição 
1,2

.
 
Recentemente a Agência Internacional de Energia Atômica 

publicou um guia para utilização da medicina nuclear em pacientes com Insuficiência Cardíaca
 
com estes valores 

de corte para que o paciente seja considerado um potencial respondedor
3
. O documento também realça que 

apenas a presença de dissincronismo pelo Gated-Spect não é suficiente para eleger o paciente como um bom 

respondedor, havendo a necessidade do paciente ter uma área de fibrose menor que 50% do ventrículo esquerdo 

e de que o eletrodo de estimulação seja colocado (se tecnicamente possível) no último segmento viável contrátil
3 

.No presente caso a paciente apresentava na cintilografia miocárdica dissincronismo mecânico importante 

marcado pelo HBW: 245 e SD: 97,49. Adelstein et al 
4
 demonstraram que a presença de fibrose miocárdica 

adjacente à posição do eletrodo ventricular esquerdo estava correlacionado de forma negativa com o aumento da 

fração de ejeção ventricular esquerda  6 meses após a TRC. No caso apresentado paciente não apresentava 

fibrose e apresentou melhora significativa nos primeiros 6 meses de avaliação sem novas internações 

hospitalares com melhora no escore de Minnessota, parâmetros eletrocardiográficos e cintilográficos, 

demonstrado pelo remodelamento reverso observado.  

 Sendo observado no histograma de fase uma distribuição bastante errática na contratilidade dos segmentos em 

vigência do bloqueio de ramo esquerdo (Figura 1) e que após a ressincronização podemos observar uma 

contratilidade mais homogenia dos segmentos (Figura 2). Sabendo-se que o dissincronismo eletro-mecânico é 

complexo, e que tal complexidade pode estar relacionada à variabilidade de resposta a ressincronização cardíaca, 

a determinação do último segmento a se contrair pode trazer benefício na seleção dos pacientes candidatos à 

terapia de ressincronização. 

 

CONCLUSÃO:  

No presente relato apresentamos caso de sucesso com super-resposta à ressincronização cardíaca com local de 

implante do eletrodo de ventrículo esquerdo orientado pela cintilografia miocárdica com analise de fase Gated 

Spect. Valendo ressaltar a necessidade de estudos maiores para avaliar o pontencial deste método em agregar 

valor na terapia de ressincronização cardíaca. 

 

 

 

 

 



 

108 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Van Bommel RJ, Borleffs CJW, Ypenburg C, Marsan NA, Delgado V, Bertini M, et al. Morbidity and 

mortality in heart failure patients treated with cardiac resynchronization therapy: Influence of pre-implantation 

characteristics on long-term outcome. Eur Heart J. 2010;31(22):2783–90. 

 

2. Lopez-Andrés N, Rossignol P, Iraqi W, Fay R, Nuée J, Ghio S, et al. Association of galectin-3 and fibrosis 

markers with long-term cardiovascular outcomes in patients with heart failure, left ventricular dysfunction, and 

dyssynchrony: Insights from the CARE-HF (Cardiac Resynchronization in Heart Failure) trial. Eur J Heart Fail. 

2012;14(1):74–81. 

 

3. Wang L, Wei HX, Yang MF, Guo J, Wang JF, Fang W, et al. Phase analysis by gated F-18 FDG PET/CT for 

left ventricular dyssynchrony assessment: A comparison with gated Tc-99m sestamibi SPECT. Ann Nucl Med. 

2013;27(4):325–34. 

 

4.    Adelstein EC, Tanaka H, Soman P, Miske G, Haberman SC, Saba SF, et al. Impact of scar burden by single-

photon emission computed tomography myocardial perfusion imaging on patient outcomes following cardiac 

resynchronization therapy. Eur Heart J. 2011;32(1):93–103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 
 

 

 

 

 


