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RESUMO 

 

Schroder e Souza, TG. Avaliação da predição à resposta de terapias de 

ressincronização ventricular por meio da análise de variáveis elétricas 

vetoriais do coração. São Paulo, 2018 89p, Tese (Doutorado) – Instituto 

Dante Pazzanese de Cardiologia/Universidade de São Paulo. 

 

 

INTRODUÇÃO: A terapia de Ressincronização Cardíaca (TRC) apresenta 

benefícios bem estabelecidos em paciente que apresentam Insuficiência 

cardíaca (IC) com fração de ejeção reduzida e QRS largo. Apesar dos 

resultados positivos, aproximadamente 30% dos pacientes não obtém resposta 

clínica satisfatória com uso da TRC mesmo seguindo rigorosos protocolos de 

indicação. 

OBJETIVOS: Identificar variáveis eletrocardiográficas e vetorcardiográficas 

previamente ao implante dispositivos de ressincronização cardíaca com 

potencial de predição da resposta à TRC. 

MÉTODOS: A população estudada foi composta por pacientes com indicação 

de TRC encaminhados ao Serviço de Estimulação Cardíaca Artificial do 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Foram incluídos pacientes com IC 

em terapia clínica otimizada, classes funcionais II, III e IV da NYHA, fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo ≤ 35% e com QRS apresentando duração maior 

que 150 ms e morfologia sugestiva de bloqueio de ramo esquerdo. Após seis 

meses do implante do ressincronizador, os pacientes foram classificados por 

critérios clínicos e ecocardiográficos em respondedores e não-respondedores à 

TRC. Variáveis extraídas do ECG basal foram estudas em relação às 

diferenças entre os grupos de pacientes.  

RESULTADOS: Foram incluídos e completaram o seguimento previsto trinta e 

dois pacientes. As áreas sobre a curva das derivações V5, V6 e X 

apresentaram-se significativamente menores no grupo de pacientes não-

respondedores. O Índice S, proposto no presente estudo, demonstrou-se 

significativamente maior entre os pacientes respondedores à TRC. O Critério 



Combinado de Dissincronia apresentou alta sensibilidade e especificidade em 

relação a predição de resposta à TRC. 

CONCLUSÃO: Os resultados desta pesquisa apontam para existência de 

diferenças no eletrocardiograma basal entre os pacientes que posteriormente 

obtiveram boa resposta ou resposta inadequada à TRC. O critério descrito no 

presente trabalho elevou de forma importante a especificidade para predição à 

TRC sem reduzir a sensibilidade, mostrando alto valor preditivo negativo e boa 

acurácia. 

 

Descritores: Terapia de Ressincronização Cardíaca, Insuficiência Cardíaca, 

Bloqueio de Ramo, Eletrocardiografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

Schroder e Souza, TG. Prediction of response to Cardiac 

Resynchronization Therapy through the analysis of baseline 

electrocardiographic variables. São Paulo, 2018 89p. Thesis – Dante 

Pazzanese Heart Institute/São Paulo University. 

 

BACKGROUND: Cardiac resynchronization therapy (CRT) is an effective and 

well-established treatment for patients with Heart Failure (HF), reduced Ejection 

Fraction and wide QRS. Despite the positive results, approximately 30% of the 

patients did not obtain a satisfactory clinical response with CRT even with 

rigorous indication protocols. 

OBJECTIVES: To identify electrocardiographic and vectorcardiographic 

variables prior to resynchronization devices implantation with potential to predict 

the response to CRT. 

METHODS: The study population consisted of patients with indication of CRT 

referred to cardiac stimulation departament of the Dante Pazzanese Heart 

Institute.  There were included HF patientes in optimized clinical therapy, NYHA 

functional classes II, III and IV, left ventricular ejection fraction ≤ 35% and QRS 

≥ 150 ms with morphology of left bundle branch block. After six months of 

follow-up, patients were classified by clinical and echocardiographic criteria in 

responders and non-responders to CRT. Variables extracted from baseline 

ECG were studied for differences in the groups. 

RESULTS: Thirty-two patients were included and completed the follow-up. The 

areas under the curve of the V5, V6 and X leads were significantly lower in the 

non-responders group. The S Index, proposed in the present study, was shown 

to be significantly greater among patients responding to CRT. The Combined 

Dyssynchrony Criteria presented high sensitivity and specificity in relation to the 

prediction of response to CRT. 

CONCLUSION: The results of this study show differences in the baseline 

electrocardiogram of patients who obtained a good response or an inadequate 

response to CRT. The criterion described in the present study significantly 



increased specificity for predicting CRT without reducing sensitivity, showing 

high negative predictive value and good accuracy. 

 

 

Descriptors: Cardiac Resynchronization Therapy; Heart Failure; Bundle-Branch 

Block; Electrocardiography. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Insuficiência Cardíaca Crônica (IC) é um importante problema de 

saúde pública. Estima-se que no mundo existam mais de 37 milhões de 

pessoas acometidas pela IC1 e que a cada ano 2 milhões de novos casos 

são diagnosticados2.  No Brasil, dados do DataSUS apontam que esta 

patologia foi responsável por mais de 27 mil óbitos somente no ano de 2011. 

No estado de São Paulo, esta etiologia foi causa de 6,3% dos óbitos no ano 

de 20063. 

A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica resultante de 

alteração estrutural ou funcional do coração que prejudica a capacidade do 

ventrículo se encher ou ejetar o sangue. Além de apresentar elevados 

custos relacionados ao tratamento, a IC acarreta limitação funcional, 

redução de capacidade produtiva, piora de qualidade de vida e também alta 

morbidade e mortalidade4. 

Os avanços nas terapias medicamentosas promoveram melhoria 

sintomática e redução substancial na mortalidade associada à Insuficiência 

Cardíaca5,6,7. Os primeiros grandes estudos randomizados a demonstrarem 

redução significativa na mortalidade da IC foram com os inibidores da 

enzima conversora da angiotensina (IECA)8,9. A seguir, os beta-

bloqueadores, os bloqueadores dos receptores da angiotensina (BRA) e os 

antagonistas dos receptores da aldosterona também se consagraram na 

terapêutica da IC com fração de ejeção reduzida por também reduzirem a 

mortalidade10,11,6,12,13,7. 
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Apesar do emprego de inúmeras terapias, a mortalidade associada à 

IC ainda permanece elevada1. Nos Estados Unidos, um a cada nove 

atestados de óbito no ano de 2011 apresentavam a IC como causa do 

óbito14. Desta forma, diversos tratamentos adicionais têm sido estudos nas 

últimas décadas.  

No campo farmacológico, resultados interessantes foram obtidos com 

a associação de Inibidor da Neprilisina com Valsartan15, associação de 

Hidralazina com Nitrato16 e ácidos graxos N-3-poliinsaturados17.  

Em relação à terapia intervencionista, o uso de dispositivos 

implantáveis tem apresentado resultados promissores como terapia 

adjuvante. A Terapia de Ressincronização Cardíaca (TRC) com estimulação 

biventricular associada à terapia medicamentosa otimizada, tem 

apresentado resultados favoráveis tanto de morbidade quanto de 

mortalidade quando comparadas com tratamento farmacológico 

isoladamente18. 

A TRC mostrou benefícios nos sintomas, qualidade de vida, sobrevida 

e no remodelamento cardíaco reverso em diversos estudos avaliando 

pacientes com insuficiência cardíaca e com complexo QRS alargado19,20,21.  

Apesar dos benefícios encontrados, a resposta dos pacientes à TRC 

não é homogênea. Aproximadamente 30% dos pacientes não obtém 

resposta clínica satisfatória com uso da TRC mesmo seguindo os protocolos 

de indicação das diretrizes22. 

Várias hipóteses têm sido postuladas para tentar explicar o motivo de 

alguns pacientes não responderem à TRC, entre elas destacam-se a 



4 

 

presença de miocárdio não-viável23, a localização do implante dos eletrodos, 

a progressão da doença de base e presença de diferentes mecanismos de 

bloqueios de ramos cardíacos24,25. 

 

 

1.1 HISTÓRICO DA TRC E PRINCIPAIS ESTUDOS 

 

O conceito da Terapia de Ressincronzação Cardíaca com estimulação 

biventricular foi primeiramente descrito na literatura por Cazeau et al., 

quando em 1994 publicaram o caso de paciente com Insuficiência Cardíaca 

Congestiva e QRS alargado que apresentou melhora significativa após 

implante de marca-passo multissítio26.  

O primeiro estudo randomizado e multicêntrico avaliando a TRC foi 

publicado porém em 2001 e é considerado um marco na história da TRC. 

Conhecido como MUSTIC, este estudo incluiu pacientes com Insuficiência 

Cardíaca com fração de ejeção reduzida (FE ≤ 35%), em classe funcional III 

de NYHA e com QRS alargado (duração do QRS≥ 150 ms) para implante de 

marca-passo biventricular, sendo os pacientes randomizados e submetidos a 

protocolo de cross over com dispositivo ligado e desligado. Redução das 

internações hospitalares, melhora da qualidade de vida e da classe 

funcional, além de aumento da distância percorrida no Teste de Caminhada, 

foram observados a favor da Terapia de Ressincronização Cardíaca27. 
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Logo após a publicação deste estudo pioneiro, os resultados do 

estudo MIRACLE evidenciaram que, além da melhora dos parâmetros 

clínicos e da distância caminhada no Teste de Caminhada, a TRC também 

proporcionava melhora dos parâmetros Ecocardiográficos, sendo 

evidenciado aumento da Fração de Ejeção nos pacientes tratados com TRC 

em relação ao grupo controle28. O MIRACLE incluiu paciente com fração de 

ejeção ≤ 35%, porém com QRS ≥130 ms. 

Um importante estudo por demonstrar redução de mortalidade com a 

TRC foi o CARE-HF. Neste estudo, pacientes com classe funcional III e IV, 

FEVE ≤ 35% e QRS alargado (pacientes com QRS entre 120 e 149 ms 

precisavam também apresentar evidências ecocardiográficas de dissincronia 

para inclusão) foram randomizados para TRC associada à terapia 

medicamentosa versus terapia medicamentosa isoladamente. Após um 

seguimento médio de 29 meses, evidenciou-se que os paciente submetidos 

à TRC apresentaram redução da mortalidade, aumento da fração de ejeção 

além de melhora da qualidade de vida e classe funcional19 (Figura 1). 
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Figura 1 - Curvas de sobrevida do desfecho primário do CARE-HF. Redução de 37% do 

risco relativo de morte ou hospitalização por causa cardiovascular. 

Adaptado de Cleland et. al 200519 

 

O estudo COMPANION randomizou pacientes para receberem 

tratamento medicamentoso isolado, implante de ressincronizador puro ou 

implante de ressincronizador associado ao cardiodesfibrilador. Os dois 

braços que utilizaram a TRC demostraram redução de incidência do 

desfecho primário composto de redução de mortalidade e de internação 

hospitalar. Quando associado ao cardiodesfibrilador, a TRC reduziu 

significantemente a mortalidade total isoladamente29. 

O maior estudo a avaliar a TRC em paciente com classes funcionais 

mais baixas foi o MADIT-CRT. Nesta pesquisa foram incluídos pacientes de 

Classe Funcional I e II de NYHA, com FE ≤ 30% e QRS ≥ 130ms. A TRC 

reduziu o desfecho primário de mortalidade ou evento não-fatal relacionado 

a Insuficiência Cardíaca30.  
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O benefício da TRC também foi avaliado em meta-análise envolvendo 

14 estudos clínicos randomizados e controlados31. Publicada em 2007, 

demostrou que a TRC promoveu melhora na qualidade de vida e na 

distância percorrida no Teste de Caminhada, redução de Classe Funcional, 

redução da taxa de hospitalização e redução da mortalidade por qualquer 

causa (RR: 0.78, I.C. 95%: 0,67-0,91), principalmente por redução da 

mortalidade relacionadas à IC progressiva (RR: 0,64; I.C. 95%: 0,48-0,84%). 

 

 

1.2 PREDITORES DE RESPOSTA À TRC 

 

Pelo fato da TRC ser uma técnica invasiva e com elevados custos, 

vários pesquisadores em todo mundo têm buscado técnicas para avaliar os 

pacientes potencialmente respondedores ou não à terapia. Como citado 

anteriormente, aproximadamente um terço dos pacientes submetidos à TRC 

não obtém benefícios. Em outras palavras, entre 30% e 40% dos pacientes 

submetidos à cirurgia de implante de ressincronizador não apresentam 

resultados clínicos ou de sobrevida satisfatórios19. 

Diferentes técnicas ecocardiográficas têm sido investigadas para este 

fim, porém, as baixas sensibilidades e especificidades das medidas limitam 

sua utilização isoladamente.  

O estudo PROSPECT32, que avaliou 498 pacientes com indicação 

clássica de TRC em diversos centros ao redor do mundo, analisou a 

capacidade de predição de doze parâmetros Ecocardiográficos de 
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dissincronia. Considerando-se como critério de resposta à TRC a redução do 

Volume Sistólico Final, a sensibilidade apresentada dos parâmetros variou 

entre 9% e 77% e a especificidade entre 31% e 93%. Para todos os 

parâmetros analisados, considerando-se resposta clínica ou 

ecocardiográfica, a área sobre a Curva ROC foi ≤ 0,62. Desta forma, os 

autores concluíram que nenhuma medida Ecocardiográfica isolada de 

dissincronia poderia ser recomendada para melhorar a seleção dos 

pacientes candidatos à TRC. 

A Ecocardiografia Tridimensional, a Tomografia de Emissão de 

Fótons (SPECT) e a Ressonância Cardíaca são modalidades que têm sido 

estudadas para avaliar a dissincronia mecânica do ventrículo esquerdo com 

a vantagem de poderem localizar regiões de cicatrizes transmurais e poder 

auxiliar na escolha do local de implante do eletrodo ventricular33,34. 

Entretanto, o elevado custo destes métodos de imagem e a necessidade de 

estudos clínicos de grande escala para avaliar a resposta de longo prazo à 

TRC ainda limitam a utilização destes exames. 

 

 

1.3 ELETROCARDIOGRAFIA, VETORCARDIOGRAFIA E TERAPIA DE 

RESSINCRONIZAÇÃO CARDÍACA 

 

Apesar dos avanços tecnológicos e da grande variedade de exames 

de imagem para tentar avaliar a resposta dos pacientes à TRC, o 

Eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações permanece como o exame 
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padrão para seleção de pacientes35. As diretrizes de Insuficiência Cardíaca 

Crônica3,4,36 utilizam, além de critérios clínicos, da fração de ejeção do 

ventrículo esquerdo e da presença de terapia medicamentosa otimizada, a 

duração do QRS e ritmo cardíaco pelo ECG para recomendação da TRC.  

As variáveis Eletrocardiográficas mais relevantes em relação à 

avaliação de candidatos à TRC são: duração do complexo QRS, morfologia 

do complexo QRS (padrão de bloqueio de ramo esquerdo, padrão de 

bloqueio de ramo direito e padrão de bloqueio não-específico), padrões de 

ativação do ventrículo esquerdo, ritmo cardíaco, morfologia da onda P e 

intervalo PR35. 

Dados derivados de diversos estudos têm demonstrado que pacientes 

com atraso de condução intraventricular diferentes do bloqueio de ramo 

esquerdo (BRE), por exemplo o bloqueio de ramo direito (BRD), apresentam 

benefício reduzido ou ausente em relação à TRC37,25. Além disso, 

recentemente novos critérios para identificação de BRE verdadeiro têm sido 

propostos para melhorar a seleção de pacientes candidatos à TRC. 

Um dos mais conhecidos, publicado por Strauss, define como critérios 

para de um BRE verdadeiro a morfologia QS ou rS em V1 e V2, duração do 

QRS ≥140 ms para homens e ≥130 ms para mulheres e a presença de 

entalhe médio em duas ou mais das seguintes derivações: DI, aVL, V1, V2, 

V5 e V638. 

As diferentes definições de BRE apresentam performance variadas, 

com sensibilidade e especificidade diversas para predição de adequada 

resposta à TRC conforme apresentado na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Performance diagnóstica de diferentes definições de BRE para predição da 

resposta à TRC por critério Ecocardiográfico (redução do VSF do VE > 15%). 

Definição de BRE OR P Sensibilidade Especificidade 

ESC 3,2 0,011 64% 64% 

AHA/ACCF/HRS 3,7 0,007 55% 75% 

Strauss et al. 11,8 <0,001 94% 43% 

Madit 3,6 0,095 96% 14% 

Reverse 3,9 0,124 97% 11% 

OR: odds ratios. ESC: European Society of Cardiology Guideline; AHA/ACCF/HRS: American Heart 
Association /American College of Cardiology Foundation /Heart Rhythm Society guideline; Strauss et al.38; 
Madit37; Reverse39. 
Adaptado de: The value of the 12-lead ECG for evaluation and optimization of cardiac resynchronization 
therapy in daily clinical practice. (Van Deursen et al. 2014)40 

 
 

Se por um lado a avaliação da dissincronia ventricular por métodos de 

imagens apresenta limitações para avaliar a resposta do paciente à TRC, 

por outro, o próprio ECG, que atualmente é um dos mais importantes 

instrumentos para esta avaliação, pode apresentar limitações para adequada 

análise da morfologia e do padrão de ativação elétrica ventricular.  

Devido a grande complexidade das patologias dos pacientes com IC, 

a mensuração do próprio tamanho do QRS pode ser desafiadora e 

examinador dependente35. A determinação do início e do fim do QRS pode 

ser realizada de maneira equivocada pelo fato do início ou fim do complexo 

poder ser isoelétrico em algumas derivações. 

Outro ponto importante é que a correta avaliação do distúrbio de 

condução (Bloqueio de ramo direito, Bloqueio de Ramo Esquerdo e Bloqueio 
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não-específico) que tem mostrado diferentes graus de resultados à TRC24 

pode ter sua análise dificultada pela interpretação exclusiva do ECG em 

função da presença de áreas eletricamente inativas secundárias a infartos 

prévios ou pela associação de diferentes tipos de bloqueios fasciculares ou 

focais. 

Neste sentido, a avaliação dos vetores de ativação cardíacos através 

da Vetorcardiografia e a busca novas variáveis eletrocardiográficas poderiam 

fornecer informações mais refinadas especialmente relacionadas ao 

distúrbio de condução intracardíaco, padrão de ativação ventricular e 

períodos de lentificação dos estímulos elétricos cardíacos. 

A Vetorcardiografia é um método não-invasivo de registro das forças 

eletromotrizes do coração em tempo e espaço que utiliza, pelo sistema de 

derivações corrigidas de Frank41, sete eletrodos em pontos específicos da 

superfície corporal, criando três componentes ortogonais do equivalente do 

dipolo de ativação elétrica cardíaca. As alças de ativação elétrica são 

classicamente representadas nos planos frontal, horizontal e sagital.  

Os traçados e interpretação Vetorcardiográficas sabidamente podem 

aumentar a sensibilidade e acurácia do diagnóstico de algumas patologias 

cardíacas em relação à análise do Eletrocardiograma convencional.  Dentre 

elas, especial destaque em relação a detecção de infarto do miocárdio42, 

avaliação de infarto do miocárdio na presença de bloqueio de ramo 

esquerdo ou direito43, avaliação de hipertrofia ventricular esquerda e direita, 

além da presença e localização de feixes atrioventriculares anômalos44. 
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A primeira avaliação da vetorcardiografia como preditor de resposta à 

terapia de ressincronização cardíaca foi publicada em 201345. Neste estudo, 

foram avaliadas características vetorcardiográficas basais como preditores 

de resposta hemodinâmica aguda à Terapia de Ressincronização Cardíaca. 

Os pesquisadores encontraram que uma nova variável vetorcardiográfica, 

batizada de “Time Interval”, apresentou acurácia significativamente maior do 

que a avaliação do ECG de 12 derivações para predição de resposta à TRC.  

Recentemente, diversas pesquisas têm avaliado o papel da 

vetorcardiografia na TRC. No ano de 2015 foi publicado trabalho que 

identificou que a área do QRS tridimensional avaliado pela Vetorcardiografia 

apresentava poder de predição melhor que a largura do QRS analisada pelo 

ECG46. Além disso, a vetorcardiografia tem sido estudada com resultados 

promissoras na otimização dos intervalos de estimulação cardíaca dos 

ressincronizadores em modelos experimentais e em humanos47,48 

Apesar destes estudos ainda escassos na literatura fornecerem 

importantes e promissoras informações, algumas questões permanecem em 

aberto como, por exemplo, se a resposta clínica/ecocardiográfica a longo 

prazo também poderá ser predita por estas novas variáveis 

eletrocardiográficas. 

Sendo o Eletrocardiograma um exame rápido, de baixo custo, inócuo, 

realizável à beira leito, reprodutível e capaz fornecer valiosas informações, 

cria-se uma janela do conhecimento ainda pouco explorada com potencial 

aplicações clínicas futuras: a avaliação de novas variáveis 
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eletrocardiográficas e vetorcardiográfica com potenciais de predição da 

resposta à terapia de ressincronização cardíaca. 
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2. Objetivos 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO PRIMÁRIO 

 

Identificação de variáveis eletrocardiográficas e vetorcardiográficas 

previamente ao implante dispositivos de ressincronização cardíaca com 

potencial de predição da resposta à TRC. 

 

2.2 OBJETIVO SECUNDÁRIO 

 

Identificação e avaliação de novos critérios com potencial para 

aperfeiçoar a seleção de pacientes candidatos à TRC.  
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3. Casuística e Métodos 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

3.1 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

A população estudada foi composta por pacientes com indicação de 

TRC encaminhados à equipe de Estimulação Cardíaca Artificial do Instituto 

Dante Pazzanese de Cardiologia com proposta de implante de marca-passo 

ressincronizador. A avaliação destes pacientes segue rotineiramente as 

indicações das diretrizes vigentes de Insuficiência Cardíaca Crônica3,4. 

O período de inclusão foi entre março de 2015 a dezembro de 2016, 

quando foram abordados consecutivamente todos os pacientes candidatos à 

terapia de ressincronização cardíaca. O número amostral mínimo estimado 

incialmente foi de vinte pacientes com seguimento completo. 

 

 

 3.1.2 Critérios de Inclusão 

 

Os critérios de inclusão adotados no presente estudo foram: 

- apresentar Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo (FEVE) menor 

ou igual a 35%; 

- apresentar duração do QRS medidos pelo Eletrocardiograma de 12 

derivações maior ou igual a 150 ms com morfologia de BRE; 
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- apresentar classe funcional pela classificação da New York Heart 

Association (NYHA) Classe II, III ou IV; 

- aceitar participar da pesquisa e assinar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

 

3.1.3 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos da pesquisa aqueles pacientes que apresentassem 

pelo menos um dos critérios a seguir: 

- pacientes dependentes de marca-passo previamente à TRC; 

- paciente com ritmo cardíaco diferente de ritmo sinusal; 

- paciente com cardiopatia hipertrófica ou cardiopatias congênitas; 

- presença de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica grave ou doença 

pulmonar e/ou pleural significativa; 

- presença de Obesidade Grau III (IMC ≥ 40 kg/m2); 

 - presença de deformidade torácica ou de coluna vertebral; 

 - pacientes menores de 18 anos. 

 

3.2 AVALIAÇÃO CLÍNICA PREVIAMENTE AO IMPLANTE  

 

A primeira avaliação dos pacientes foi realizada anteriormente à 

realização de implante do ressincronizador cardíaco no momento da 

consulta de rotina pré-procedimento, quando foi explicado ao paciente sobre 
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a pesquisa e o mesmo foi convidado a participar voluntariamente do estudo. 

Após a explicação e assinatura do TCLE, foi aplicado questionário para 

coleta de dados epidemiológicos (idade, sexo e etnia), avaliação de 

morbidades associadas, medicações em uso, classe funcional da NYHA, 

tempo do início dos sintomas, etiologia da insuficiência cardíaca e 

questionário de qualidade de vida Minnesota Living with Heart Failure. 

Caso a etiologia da IC não pudesse ser identificada com clareza pelo 

histórico clínico ou pelos exames constantes no prontuário, exames 

complementares foram solicitados de acordo com a indicação clínica 

(Sorologia para Chagas, Cintilografia Miocárdica, Ressonância Magnética 

Cardíaca, Cineangiocoronariografia ou outros exames a depender do 

julgamento médico). 

 

 

3.3 ECOCARDIOGRAFIA PREVIAMENTE AO IMPLANTE 

 

A análise Ecocardiográfica foi realizada com a utilização do aparelho 

Vivid® (GE Vingmed, System VII, Horton, Norway), no Serviço de 

Ecocardiografia do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, seguindo as 

orientações de planos de corte e de imagem da Sociedade Americana de 

Ecocardiografia. Além das medidas lineares, cálculos volumétricos do 

ventrículo esquerdo, quantificação das disfunções valvares e demais 

medidas convencionais ao Doppler, todos pacientes tiveram avaliação do 
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Volume Diastólico Final do VE (VDFVE), Volume Sistólico Final do VE 

(VSFVE) e Fração de ejeção do VE medidas pela técnica de Simpson. 

O exame ecocardiográfico foi obtido com monitorização 

eletrocardiográfica e para avaliação de dissincronia ventricular foram 

realizadas as seguintes medidas: 

intervalo entre abertura das valvas aórtica e pulmonar; 

intervalo modo M entre septo-parede posterior; 

intervalo Doppler tecidual septo-parede lateral; 

período pré-ejetivo aórtico; 

cálculo do Índice de Yu;  

análise combinada das imagens 2D e Doppler tecidual. 

 

Os exames ecocardiográficos foram realizados de maneira protocolar, 

com um mesmo Ecocardiografista, detentor de Título de Especialista e com 

vasta experiência na realização da análise de dissincronia cardíaca. 

  

 

 

3.4 IMPLANTE DO RESSINCRONIZADOR CARDÍACO 

 

Os implantes dos marca-passos ressincronizadores cardíacos foram 

realizados com sedação ou sob anestesia geral com suporte ventilatório, 

com presença de médico anestesista durante o procedimento. 
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A cirurgia para implante do dispositivo consistiu em incisão da pele na 

região do sulco entre os músculos deltoide e peitoral esquerdo e dissecção 

por planos da região infraclavicular. A introdução dos eletrodos do átrio 

direito, do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo foi realizada por via 

transvenosa por meio da dissecção de veia cefálica esquerda e/ou punção 

de veia subclávia esquerda. A estimulação ventricular esquerda foi realizada 

preferencialmente por meio do seio coronariano cardíaco, tendo como alvo o 

posicionamento do eletrodo em região lateral esquerda ou póstero-lateral do 

ventrículo esquerdo. As lojas para acomodação dos dispositivos implantados 

foram confeccionadas em região submuscular ou subcutânea na região 

infraclavicular esquerda, seguida por fechamento por planos. 

Todos pacientes receberam antibioticoterapia profilática previamente 

à indução anestésica, sendo a escolha do material (eletrodos e dispositivo 

implantados) de acordo com disponibilidade ou preferência do cirurgião. 

Após o procedimento, antes da alta hospitalar, os pacientes foram 

submetidos à avaliação do dispositivo por telemetria, realização de 

Radiografia de tórax e eletrocardiograma para avaliação do adequado 

funcionamento do dispositivo implantado. 

 

 

3.5 AVALIAÇÃO CLÍNICA APÓS O IMPLANTE 

 

Além das avaliações clínicas de rotina, foi realizado uma avaliação 

protocolar seis meses após o implante do dispositivo. Foram avaliados: as 
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medicações em uso pelos pacientes; a Classe Funcional por NYHA; a 

impressão subjetiva do paciente em relação ao implante; a presença do 

sucesso do implante; a presença de complicações associadas ao implante; o 

funcionamento dos dispositivos e dos eletrodos; os limiares de comando e a 

porcentagem de estimulação biventricular. 

 

 

3.6 ECOCARDIOGRAFIA APÓS IMPLANTE DO DISPOSITIVO 

 

No sexto mês após o Implante dos ressincronizadores cardíacos, 

foram realizados novos exames ecocardiográficos para avaliação das 

dimensões e funções cardíacas. 

Os exames foram realizados no Serviço de Ecocardiografia do 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC) com os mesmos 

equipamentos e o mesmo observador que realizou os exames pré-implante 

(observador único).  

As orientações de planos de corte e de imagem seguiram a 

Sociedade Americana de Ecocardiografia. Foram obtidas medidas lineares, 

cálculos volumétricos do ventrículo esquerdo, quantificação das disfunções 

valvares e demais medidas convencionais ao Doppler, e também se 

procedeu avaliação do VDFVE, VSFVE e Fração de Ejeção pela 

metodologia de Simpson. 
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3.7 CRITÉRIOS DE RESPOSTA À TERAPIA DE RESSINCRONIZAÇÃO 

CARDÍACA 

 

Como definição, foram considerados não-respondedores à Terapia de 

Ressincronização Cardíaca os pacientes que, no seguimento de 6 meses do 

implante dos dispositivos, apresentassem um dos seguintes desfechos: 

óbito; internação hospitalar por descompensação da insuficiência cardíaca 

ou não apresentar aumento da Fração de Ejeção do VE maior ou igual a 

10%. As frações de ejeção utilizados para esta definição foram mensurados 

pela Metodologia de Simpson pela Ecocardiografia Bidimensional 

previamente ao implante e 6 meses após a realização do mesmo. 

 

 

3.8 ELETROCARDIOGRAFIA E VARIÁVEIS PREDITORAS PRÉ-

IMPLANTE 

 

O eletrocardiograma de superfície com as 12 derivações 

convencionais foi obtido na Seção de Eletrocardiografia do IDPC com 

velocidade padrão de 25 mm por segundo e ganho equivalente a 10 mm por 

1mV. Os registros eletrocardiográficos foram impressos em papel 

milimetrado e concomitante a matriz de dados digitais das derivações foi 

armazenada computacionalmente durante um período de aquisição de 6 

segundos. 
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As medidas da duração do intervalo PR, do complexo QRS, do 

intervalo QT, o cálculo do eixo elétrico cardíaco (SAQRS), a avaliação do 

ritmo cardíaco e classificação dos distúrbios de condução foram obtidas 

conforme recomendações da diretriz brasileira49. 

Para realização de análise computacional das variáveis obtidas por 

meio dos eletrocardiogramas dos pacientes, foi desenvolvido Software 

customizado utilizando-se o programa MatlabR2012a (MathWorks) capaz de 

ler as matrizes de dados digitais, processar, efetuar cálculos matemáticos e 

apresentar derivações eletrocardiográficas e vetorcardiográficas 

bidimensionais e tridimensionais com taxa de plotagem de 500Hz. 

 

 

 3.8.1 Vetorcardiografia 

 

Tendo o presente estudo como o conceito global avaliar preditores da 

TRC com potencial aplicação prática e considerando que aparelhos com as 

derivações clássicas da vetorcardiografia (derivações de Frank) são 

relativamente escassos na prática clínica atual, optamos pela obtenção da 

vetorcardiografia por meio das derivações clássicas do eletrocardiograma 

convencional.  Ademais, existe inclusive estudo que concluiu que as 

derivações reconstruídas pelo ECG promovem diagnósticos mais acurados 

que as derivações clássicas vetorcardiográficas50. 

Existem diversos modelos propostos para a obtenção da 

vetorcardiografia a partir da aquisição do eletrocardiograma convencional de 
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12 derivações51,52. Dentre eles citamos os métodos das derivações “quase-

ortogonais”, o método Inverso de Dower e o Método de Kors. 

Por apresentar boa performance em estudo comparativo e apresentar 

correlação com mapa de Ativação Eletro-anatômico em pacientes com 

BRE53, optamos neste estudo por utilizar o Método de Kors. Os coeficientes 

da transformada de Kors são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Coeficientes da Transformada de Kors (ECG-VCG). 

 X Y Z 

D1 0,38 -0,07 0,11 

D2 -0,07 0,93 -0,23 

V1 -0,13 0,06 -0,43 

V2 0,05 -0,02 -0,06 

V3 -0,01 -0,05 -0,14 

V4 0,14 0,06 -0,2 

V5 0,06 -0,17 -0,11 

V6 0,54 0,13 0,31 

 

  

Para realização das análises das alças de ativação ventricular e os 

cálculos matemáticos foram marcados os pontos da linha de base antes do 

complexo QRS e após o mesmo (ponto J). Os vetorcardiogramas foram 

obtidos em planos bidimensionais (Plano Frontal, Plano Horizontal e Plano 

Sagital) e tridimensionalmente (Figura 2). 
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Figura 2 - Exemplo de Vetorcardiografia obtida pelo método de Kors do complexo QRS nos 

planos Frontal, Horizontal e Sagital. 
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3.8.2 Cálculos das Variáveis Eletrocardiográficas e 

Vetorcardiográficas 

 

3.8.2.1 Cálculo da área circunscrita sobre a curva do QRS das 

derivações eletrocardiográficas 

 

Após demarcação dos pontos da linha de base antes do complexo 

QRS e após o mesmo (ponto J), realizamos o cálculo da área circunscrita 

sobre a curva do QRS das derivações eletrocardiográficas. 

A linha de base foi considerada o valor de referência (off set) e a 

matriz de dados de cada derivação foi ajustada conforme o valor de 

referência. Para cálculo da área circunscrita por cada derivação, utilizou-se 

da Técnica de Integração pelo Método Trapezóide conforme indicado pela 

fórmula a seguir: 

 

         z 

Int(d) = Ʃ (A(n) + A(n+1))/2 

                                   n=1 

Sendo, Int(d) a integral da derivação analisada,  “n” o índice da variável no 
canal da derivação estudada, “Z” o índice da variável no Ponto J e “A” 
corresponde a leitura de amplitude discreta no canal da derivação 
analisada.  
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Em outras palavras, a Integral da derivação corresponde a área 

circunscrita sobre o traçado do QRS em uma determinada derivação 

eletrocardiográfica, considerando-se a linha de base como referência (Figura 

3) 

 

            

Figura 3 - Desenho esquemático da representação da área sobre a curva de uma 

derivação eletrocardiográfica. A área em azul (acima da linha de base) corresponde 

a valores positivos e a área em vermelho (abaixo da linha de base) representa 

medidas negativas. O valor da Integral corresponde ao valor da soma das áreas 

positivas subtraindo-se o valor absoluto correspondente das áreas negativas. 

 

3.8.2.2 Cálculo da área circunscrita sobre a curva do módulo do QRS 

das derivações eletrocardiográficas 

 

Para cálculo da área circunscrita sobre a curva do módulo do QRS foi 

utilizado a seguinte fórmula: 
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                                                         z 

M_Int(d) = Ʃ (|A(n)| + |A(n+1)|)/2 

                                             n=1 

Sendo, M_Int(d) a integral do módulo da derivação analisada,  “n” o índice 
da variável no canal da derivação estudada, “Z” o índice da variável no 
Ponto J e “A” corresponde a leitura de amplitude discreta no canal da 
derivação analisada.  
 

 

 

 

 

Figura 4 - Desenho esquemático da representação da área sobre a curva do módulo 

de uma derivação eletrocardiográfica. A: Derivação eletrocárdiográfica. B: Módulo 

desta derivação eletrocardiográfica, sendo representada área sobre a curva 

(integral) do módulo da referida derivação (em azul). 

 

3.8.2.3 Cálculo do Vetor máximo nos planos frontal, horizontal e 

sagital. 

 

Após aplicação da transformada de Kors e obtenção dos vetores 

Unidimensionais “X”, “Y” e “Z”, obteve-se os valores modulares máximos dos 

vetores nos planos vetorcardiográficos conforme os seguintes algoritmos: 

A 

 

 

B 
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Plano Frontal: 

 

VA_QRS_FRONTAL = MAX( (X2 + Y2) 1/2) 

Sendo, VA_QRS_FRONTAL = módulo máximo do vetor QRS no plano frontal; “X” e 
“Y” as leituras concomitantes de amplitude no canal vetorcardiográfico X e Y, 
respectivamente. 
 

 

Plano Horizontal: 

 

VA_QRS_HORIZONTAL = MAX( (X2 + Z2) 1/2) 

Sendo, VA_QRS_HORIZONTAL = módulo máximo do vetor QRS no plano 
horizontal; “X” e “Z” as leituras concomitantes de amplitude no canal 
vetorcardiográfico X e Z, respectivamente. 
 

 

Plano Sagital: 

 

VA_QRS_SAGITAL = MAX( (Y2 + Z2) 1/2) 

Sendo, VA_QRS_FRONTAL = módulo máximo do vetor QRS no plano sagital; “Y” e 
“Z” as leituras concomitantes de amplitude no canal vetorcardiográfico Y e Z, 
respectivamente. 
 

 

 

3.8.2.4 Cálculo da área do QRS tridimensional 

 

A área do QRS Vetorcardiográfico tridimensional foi calculada, 

conforme descrito previamente na literatura46, com uso da seguinte fórmula: 

QRS_3D = (AX2 + AY2 + AZ2 )1/2 

Sendo, QRS_3D a área do vetorcardiograma tridimensional do QRS, “AX” a integral 
da derivação X, “AY” integral da derivação Y e “AZ” a integral da derivação Z. 
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3.8.2.5 Cálculo do Índice S 

 

Dentre as variáveis avaliadas como potencialmente preditoras de 

resposta à TRC, idealizamos o cálculo do Índice S. Para o cálculo do 

referido índice, é estabelecido uma linha horizontal no ponto médio entre a 

linha de base e o pico da onda “R”. (Figura 5). O cálculo do Índice é 

realizado dividindo-se a área circunscrita acima desta linha pela área total do 

mesmo complexo QRS. O cálculo das referidas áreas foi realizado 

computacionalmente pela Técnica de Integração (Método Trapezóide), 

conforme já descrito anteriormente. 

Em outras palavras, o Índice S representa a porcentagem da área do 

complexo QRS que se encontra acima da metade do valor de sua amplitude. 

O referido índice foi mensurado para as derivações vetorcardiográficas 

unidimensionas X, Y e Z e para a derivação eletrocardiográfica D1. 

 

 

 

Figura 5 - Desenho esquemático da metodologia empregada no cálculo do Índice S. 

Um traço horizontal no ponto médio entre a linha de base do ECG e o pico da onda 

R (metade do valor da amplitude) é estabelecida. A área circunscrita acima desta 

linha (área em azul) é então dividida pela área total circunscrita pelo QRS (área em 

verde), sendo o resultado expresso em porcentagem.  
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8.3.2.6 Índice de dissincronia intraventricular 

 

O índice de dissincronia intraventricular (Intra-D), conforme 

previamente descrito na literatura54, consiste na diferença absoluta (módulo 

da diferença) entre o tempo de ativação intrinsecoide da derivação aVL  e o 

tempo de ativação intrinsecoide da derivação aVF, sendo o resultado então 

dividido pela duração total do complexo QRS. 

 

Intra_D = │DIaVL – DIaVF│ / QRSd 

Sendo, Intra_D o Índice de dissincronia intraventricular, DIaVL o tempo de ativação 
intrinsecoide na derivação aVL, DIaVF o tempo de ativação intrinsecoide na 
derivação aVF e QRSd a duração total do complexo QRS. 
 

 

8.3.2.7 Índice de dissincronia interventricular 

 

O índice de dissincronia interventricular (Inter-D), descrito pelos 

mesmos autores do índice anteriormente citado54, consiste na diferença 

absoluta entre o tempo de ativação intrinsecoide da derivação V5 e o tempo 

de ativação intrinsecoide da derivação V1, refletindo assim os tempos de 

ativação do ventrículo esquerdo e direito. O resultado obtido é então dividido 

pela duração total do complexo QRS. 

 

Inter_D = │DIV5 – DIV1│ / QRSd 

Sendo, Inter_D o Índice de dissincronia interventricular, DIV5 o tempo de ativação 
intrinsecoide na derivação V5, DIV1 o tempo de ativação intrinsecoide na derivação 
V1 e QRSd a duração total do complexo QRS. 

 

 



33 

 

3.8.2.8 Índice de dissincronia intraventricular modificado  

 

Propomos uma modificação no índice de dissincronia intraventricular 

previamente descrito que consiste em, ao invés de utilizar o módulo da 

diferença dos tempos de ativação intrinsecoide das derivações aVL e aVF, 

utilizar o resultado desta subtração levando-se em consideração o sinal de 

positividade ou negatividade do resultado. Desta forma, o Índice de 

dissincronia intraventricular modificado (Intra-D-mod) seria calculado por: 

 

  Intra_D_mod = (DIaVL – DIaVF) / QRSd 

Sendo, Intra_D_mod o Índice de dissincronia intraventricular modificado, DIaVL o 
tempo de ativação intrinsecoide na derivação aVL, DIaVF o tempo de ativação 
intrinsecoide na derivação aVF e QRSd a duração total do complexo QRS. 

 

Considerados no presente trabalho como indicador de não-resposta à 

TRC os valores do Intra-D-mod menores que zero (negativos).  

 

 

8.3.2.9 Índice de dissincronia interventricular modificado 

   

No presente estudo, propomos uma modificação no Índice de 

dissincronia interventricular, que, em nosso entendimento, potencialmente 

poderia refletir melhor as diferenças de ativação elétrica entre os ventrículos. 

Ao invés da utilização do tempo de ativação intrinsecoide apenas da 

derivação V5, propomos a utilização do tempo intrinsecoide da derivação V6 

ou V5, utilizando-se para o cálculo o maior valor. 
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Como em situações de cardiopatia e aumento das dimensões 

cardíacas frequentemente existe rotações do coração no tórax, acreditamos 

que a avaliação dos tempos de ativação intrinsecoide de V5 ou V6, 

selecionando-se o maior valor, possa refletir melhor o tempo de ativação do 

ventrículo esquerdo do que considerando apenas a derivação V5.   

 

Inter_D_mod = [(DIV5 ou DIV6)  – DIV1)] / QRSd 

 

Sendo, Inter_D_mod o Índice de dissincronia interventricular modificado, DIV5 o 
tempo de ativação intrinsecoide na derivação V5, DIV6 o tempo de ativação 
intrinsecoide na derivação V6, DIV1 o tempo de ativação intrinsecoide na derivação 
V1 e QRSd a duração total do complexo QRS. 

 

Considerados no presente trabalho como indicador de não-resposta à 

TRC os valores de Índice de dissincronia interventricular modificado (Inter-D-

mod) menores ou iguais a 25%.  

 

3.8.2.10 Critério combinado de dissincronia 

 

Propomos um novo critério para predição da resposta à terapia de 

resincronização cardíaca. Esse critério consiste na análise combinada do 

índice de dissincronia intraventricular modificado e do índice de dissincronia 

interventricular modificado. Os critérios sugestivos de não-resposta à TRC 

no ECG basal seriam um Intra-D-mod com valores negativos (menores que 

zero) ou o Inter-D-mod com valores menores ou iguais a 25%. 
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3.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As variáveis descritivas categóricas foram representadas por 

frequências absolutas e porcentagens e as variáveis contínuas com 

distribuição normal, por média e desvio padrão. O teste qui-quadrado (X2) foi 

utilizado para comparar padrões eletrocardiográficos dicotômicos em relação 

ao grupo de respondedores e não respondedores.  

Para comparação das médias das variáveis entre os grupos de 

pacientes respondedores e não-respondedores foi utilizado o Teste T de 

Student Bicaudal ou, quando a suposição de normalidade dos dados foi 

rejeitada, utilizou-se o teste não-paramétrico Wilcoxon-Mann-Whitney.  

O coeficiente de Correlação de Pearson foi utilizado para avaliação 

das correlações entre as variáveis elétricas vetoriais cardíacas e o grau de 

resposta à TRC e também para correlação destas variáveis com as 

mensurações Ecocardiográficas. 

A análise estatística foi realizada com software SPSS 17.0 for 

Windows. O nível de significância utilizado para os testes foi de 5%.  

  

 

 

3.10 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo tipo observacional prospectivo onde 

pretendeu-se avaliar inicialmente as características clínicas e padrões 
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eletrocardiográficos e vetorcardiográficos dos pacientes que iriam se 

submeter à TRC. Após 6 meses, realizou-se nova avaliação das variáveis 

clínicas e ecocardiográficas. Após esta avaliação, os pacientes foram 

divididos em dois grupos de pacientes: pacientes respondedores à TRC e 

pacientes não-respondedores à TRC. 

As características clínicas e eletrocardiográficas basais dos dois 

grupos foram comparadas. Realizamos a pesquisa de padrões e novas 

variáveis eletrocardiográficas e vetorcardiográficas com potencial de 

predição de resposta à TRC. 
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4. Resultados 

 



38 

 

4 RESULTADOS 

 

Foram avaliados quarenta e dois pacientes consecutivos 

encaminhados para o serviço de estimulação cardíaca do Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia com proposta de tratamento com Terapia de 

Ressincronização Cardíaca (TRC). Deste total, dez pacientes foram 

excluídos antes da iniciarem o protocolo de pesquisa por não preencherem 

os critérios de inclusão ou por apresentarem algum critério de exclusão, a 

saber: um paciente apresentava IMC > 40 kg/m2; um paciente apresentava 

doença parenquimatosa pulmonar grave; um paciente evolui ao óbito antes 

de completar os exames protocolares; um paciente foi encaminhado à 

equipe de transplante cardíaco; três pacientes apresentavam fração de 

ejeção ventricular maior que 35% à ecocardiografia; um paciente que 

aguardava implante de ressincronizador intercorreu com BAVT sendo 

implantado marca-passo convencional em outro serviço; um paciente 

apresentou melhora espontânea da fração de ejeção previamente ao 

implante da TRC e um paciente se negou a realizar a cirurgia de implante do 

ressincronizador cardíaco. Desta forma, foram incluídos e avaliados no 

presente estudo um total de trinta e dois pacientes. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS BASAIS DOS PACIENTES ESTUDADOS 

A população estudada apresenta idade média 60,9 anos sendo 62,5% 

mulheres. A maioria dos pacientes apresentava o diagnóstico de 

miocardiopatia dilatada idiopática (53,1%), seguido, em ordem decrescente 
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de prevalência da etiologia da Insuficiência Cardíaca, por: miocardiopatia 

isquêmica (18,8%), miocardiopatia alcoólica (15,6%) e miocardiopatia 

chagásica (6,25%). 

Previamente ao Implante, 53,1% dos pacientes apresentavam-se em 

Classe Funcional II de NYHA, 46,9% em Classe funcional III e 3,1% em 

classe funcional IV.  

As morbidades associadas mais frequentes foram dislipidemia 

(68,8%), hipertensão arterial sistêmica (56,3%), diabetes mellitus (21,9%), 

infarto agudo do miocárdio prévio (18,8%) e hipotireoidismo (9,4%). Em 

relação às medicações, consideramos que a população se encontrava bem 

otimizada em relação à terapia para IC, sendo que a maioria utilizava IECA 

ou BRA (93,8%), beta-bloqueadores (96,9%) e espironolactona (78,1%). 

Da população basal, quase 72% da população fazia uso de diuréticos 

de alça ou tiazídicos, 53,1% utilizava ácido acetilsalicílico (AAS), 62,5% 

recebia regularmente alguma estatina e apenas um paciente utilizava 

digitálico.  

As características clínicas basais e a prevalência do uso de fármacos 

encontram-se sumarizadas na Tabela 3. 

A fração de ejeção do VE basal média medida pelo método de 

Simpson foi de 29,1%(±4,3). Todos pacientes apresentavam ritmo sinusal no 

momento da avaliação e preenchiam critérios morfológicos para BRE. A 

duração média do QRS no público estudado foi de 173,7 ms. As 

características Ecocardiográficas e Eletrocardiográficas da população 

previamente ao implante estão sintetizadas na Tabela 4. 
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Tabela 3 - Característica clínicas basais, antecedentes pessoais e prevalência do uso de 

medicações dos pacientes previamente à TRC. 

 

Características basais n = 32 

Idade (anos) 60,9 ± 9,9 

Sexo masculino 12 ( 37,5%) 

Peso (kg) 67,9  ± 12,9 

Altura (cm) 160,9 ± 9,2 

Classe funcional de NYHA  

     Classe II 17 (53,1%) 

     Classe III 

     Classe IV 

15 (46,9%) 

1 (3,1%) 

  

Qualidade de Vida (Minnesota Score) 48 ± 18,3 

Medicações em uso   

      IECA ou BRA 30 (93,8%) 

      Beta-bloqueador 31 (96,9%) 

      Espironolactona 25 (78,1%) 

      Diuréticos (de alça ou tiazídicos) 23 (71,9%) 

      Digitálicos 1 (3,1%) 

      AAS 17 (53,1%) 

      Estatina 20 (62,5%) 

Antecedentes pessoais  

     Diabetes 7 (21,9%) 

     Hipertensão Arterial 18 (56,3%) 

     Dislipidemia 22 (68,8%) 

     Hipotireoidismo 3 (9,4%) 

     Infarto Agudo do Miocárdio prévio 6 (18,8%) 

     Angioplastia coronária prévia 2 (6,25%) 

     Cirurgia de revascularização miocárdica 2 (6,25%) 

     Tabagismo (atual ou prévio) 12 (37,5%) 

     Etilismo 5 (15,6%) 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

Tabela 4 - Características Ecocardiográficas e Eletrocardiográficas basais da população 

previamente à TRC.  

 

Características Ecocardiográficas  

     Diâmetro do AE (mm) 42,6 ± 5,4 

     Massa ventricular esquerda indexada 

(g/m2) 

194,5 ± 56,4 

     VDF – Simpson (ml) 215,6 ± 59,1 

     VSF – Simpson (ml) 154,8 ± 50,1 

     Septo espessura (mm) 9 ± 1,4 

     Parede posterior espessura (mm) 8,8 ± 1,3 

     Diâmetro diastólico Final (mm) 67,2 ± 7,7 

     FE – Simpson (%) 29,1 ± 4,3 

Características Eletrocardiográficas  

     Duração do QRS (ms) 173,7 ± 21,8 

     Ritmo sinusal 32 (100%) 

     Morfologia de BRE 32 (100%) 
 

 

4.2 IMPLANTE DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS 

 

Os implantes dos eletrodos do ventrículo esquerdo ocorreram por 

meio do seio coronariano em 93,8% dos pacientes. Dois pacientes 

necessitaram de toracotomia lateral para o implante de eletrodo no 

ventrículo esquerdo. 

Como complicações cirúrgicas descritas, dois pacientes apresentaram 

derrame pericárdico sem necessidade de drenagem cirúrgica (conduta 

expectante) e um paciente, com insucesso de cateterização de seio 

coronário, foi abordado cirurgicamente aproveitando-se a mesma 

oportunidade cirúrgica para realização de drenagem pericárdica e implante 

epicárdico de eletrodo no VE. Nenhum óbito atribuível ao procedimento 

cirúrgico foi identificado. 
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Foi identificado o deslocamento do eletrodo do VE em um paciente, o 

qual foi abordado com reposicionamento de eletrodo com sucesso dentro do 

primeiro mês após o implante. 

A complicação tardia apresentada foi a estimulação frênica em um 

único paciente, sendo a mesma corrigida por meio de ajustes na 

programação do dispositivo por telemetria. 

Do total de dispositivos implantados, 21,9% eram ressincronizadores 

associados a cardiodesfibriladores (CDI biventricular) e os demais 

ressincronizadores puros.  

Após seis meses de seguimento, todos os dispositivos avaliados 

encontravam-se normofuncionantes. Um paciente evoluiu com óbito antes 

de completar o seguimento de seis meses, em todos os demais foi possível 

obter o seguimento planejado. A porcentagem média de estimulação 

biventricular no final desse período foi de 95,9%.  A tabela 5 e 6 sumariza os 

dados relacionados aos implantes dos dispositivos e ao funcionamento dos 

mesmos. 

 

Tabela 5 - Vias de acesso e complicações cirúrgicas associadas ao implante dos 

dispositivos.  

Via de acesso para implante de eletrodo em VE  

     Seio coronariano 30 (93,8%) 

     Toracotomia lateral esquerda 2 (6,2%) 
Dispositivo implantado  
     Ressincronizador associado a cardiodesfibrilador (CDI-Biventricular) 7 (21,9%) 
     Ressincronizador isolado 25 (78,1%) 
Complicações cirúrgicas  

    Derrame pericárdico sem necessidade de abordagem cirúrgica 2 (6,2%) 

    Derrame pericárdico com abordagem cirúrgica 1 (3,1%) 

    Deslocamento de eletrodo com necessidade de reposicionamento 1 (3,1%) 

    Mortalidade cirúrgica 0 (0%) 
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Tabela 6 - Características e funcionamento dos dispositivos ao final do seguimento de seis 

meses. 

 

Características do dispositivo ao final de 6 meses n = 31 

     Porcentagem média de estimulação biventricular 95,9% 

     Dispositivos considerados normofuncionantes 100% 

     Limiar de comando médio do VE (Volts – V) 1,38 ± 0,91  

     Limiar médio de comando do VD (Volts - V) 0,75 ± 0,33 

 

 

4.3 RESPONDEDORES E NÃO-REPONDEDORES À TRC 

 

Utilizando-se como critério de resposta à TRC aqueles pacientes que 

permaneceram vivos, que não internaram por Insuficiência cardíaca e que, 

no final de 6 meses, apresentaram aumento na fração de ejeção maior ou 

igual a 10%, encontramos uma taxa de respondedores na população 

estudada de 75%. Dos pacientes não-respondedores, um paciente foi 

incluído neste grupo por óbito antes de completar seis meses de 

seguimento, dois pacientes por apresentarem internações recorrentes por 

descompensação de Insuficiência cardíaca e cinco pacientes por terem 

reduzido ou não terem aumentado a fração de ejeção do ventrículo esquerdo 

o valor mínimo pré-definido.    
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4.4  COMPARAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS BASAIS ENTRE OS 

PACIENTES RESPONDEDORES E NÃO-RESPONDEDORES À 

TRC 

 

As características clínicas basais comparativas entre o grupo de 

respondedores e não-respondedores à TRC estão apresentadas na tabela 7.  

A idade média do grupo não-respondedor foi significativamente maior 

do que no grupo dos respondedores à TRC (69,5±7,6 anos versus 58±8,9 

anos, p=0,01). As medidas antropométricas, sexo e índice de qualidade de 

vida basal não apresentaram diferenças significativas entre os dois grupos. 

Entre os pacientes respondedores à TRC observou-se maior 

prevalência de miocardiopatia dilatada em relação as outras etiologias de 

Insuficiência Cardíaca. 
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Tabela 7 - Características clínicas e basais dos respondedores e não 

respondedores à TRC. 

 

Característica 

 

Respondedores 

(n=24) 

 

Não-respondedores 

(n=8) 

 

p 

 

Idade (anos) 

 

58 ± 8,9 69,5 ± 7,6 0,01 

Peso (kg) 

 

68,8 ± 13,8 65,4 ± 10,0 0,46 

Altura (cm) 161,8 ± 9,7 158,4 ± 7,4 0,31 
 

Sexo masculino 9 (37,5%) 

 

3 (37,5%) NS 

Classe funcional (NYHA)    

     Classe funcional II 11 (45,83%) 6 (75%)  

     Classe Funcional III 13 (54,17%) 1 (12,5%)  

     Classe Funcional IV 0 (0%) 1 (12,5%)  

Etiologia da Insuficiência cardíaca    

     Miocardiopatia dilatada 15 (62,5%) 2 (25%)  

     Miocardiopatia isquêmica 4 (16,7%) 2 (25%)  

     Miocardiopatia alcoólica 4 (16,7%) 1 (12,5%)  

     Miocardiopatia chagásica 1 (4,2%) 1 (12,5%)  

     Outras miocardiopatia 0 (0%) 2 (25%)  

Índice de Qualidade de Vida 

(Minnesota Score) 

51,9 ± 18,3 
 

43,4 ± 9,3 
 

0,10 
 

 

Em relação às medidas Ecocardiográficas previamente ao implante, o 

grupo não-respondedor apresentou maiores medidas de diâmetro de átrio 

esquerdo (46,6 ± 4,3 versus 41,3 ± 5,1; p=0,01). Os diâmetros, os volumes e 
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a fração de ejeção do ventrículo esquerdo basais medidos pela 

ecocardiografia não apresentam diferenças entre os grupos.   

Dentre as medidas de dissincronia avaliadas, as médias do Intervalo 

Doppler tecidual septo-parede lateral, do período pré-ejetivo aórtico e do 

Índice de Yu foram significativamente maiores no grupo de pacientes 

respondedores, sugerindo presença de maior dissincronia intraventricular 

nestes pacientes quando comparados aos não-respondedores. 

  

Tabela 8 - Características ecocardiográficas basais dos respondedores e não-

respondedores à TRC. 

  

Respondedores 

(n=24) 

 

Não-Respondedores 

(n=8) 

 

P 

Diâmetro de AE (mm) 41,3 ± 5,1 46,6 ± 4,3 0,01* 

VDF – Simpson (ml) 216,5 ± 59,6 
 

212,9 ± 61,5 
 

0,89 
 

VSF – Simpson (ml) 156,8 ± 53,8 148,9 ± 43,9 
 

0,68 
 

FE – Simpson (%) 28,6 ± 4,9 
 

30,4 ± 1,8 
 

0,15 
 

Massa Ventricular esquerda 

Indexada (g/m2) 

183,2 ± 42,4 
 

228,5 ± 79,9 
 

0,16 
 

Intervalo entre abertura das valvas 

aórtica e pulmonar (ms) 

 

68,2 ± 28,6 
 

48,4 ± 27,7 
 

0,11 
 

Intervalo modo M septo-parede 

posterior (ms) 

 

121,8 ± 63,4 
 

162,5 ± 104,2 
 

0,32 
 

Intervalo Doppler tecidual septo-

parede lateral (ms) 

 

75,7 ± 31,7 
 

38,6 ± 32,5 
 

0,02* 
 

Período pré-ejetivo aórtico (ms) 176,8 ± 35,3 136,6 ± 24,1 
 

0,002* 
 

Índice de Yu 45,8 ± 12,1 36,3 ± 6,8 0,01* 

* Diferença com significância estatística. 
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Apesar de não ser um exame obrigatório para o protocolo de 

pesquisa, como os pacientes foram profundamente investigados quando a 

etiologia da Insuficiência Cardíaca, vários participantes que não 

apresentaram contraindicação, realizaram Ressonância Nuclear Magnética 

(RNM) cardíaca com pesquisa de fibrose miocárdica. Do total dos pacientes 

estudados, 87,5% realizaram RNM previamente ao implante dos dispositivos 

de estimulação cardíaca. 

Em relação aos dados basais avaliados pela RNM, os diâmetros 

diastólicos e sistólicos finais dos pacientes não-respondedores foram 

significativamente maiores. A fração de ejeção do ventrículo esquerdo e do 

ventrículo direito não apresentaram diferenças significativas entre os grupos. 

A presença de realce tardio e a porcentagem de fibrose estimados pela RNM 

cardíaca também não diferiram entre os respondedores e não-

respondedores. 
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Tabela 9 - Características basais da Ressonância Nuclear Magnética Cardíaca dos 

respondedores e não-respondedores à TRC que se submeteram à RNM previamente ao 

implante dos dispositivos. 

 

  

Respondedores 

que realizaram 

RNM previamente 

(n=23) 

 

Não-Respondedores 

que realizaram RNM 

previamente 

(n=5) 

 

P 

Diâmetro de AE (mm) 

 

39,2 ± 6,4 
 

49,2 ± 10,5 
 

0,10 
 

Espessura parede ântero-septal 

(mm) 

7,6 ± 1,8 6,6 ± 1,7 0,27 

Espessura parede ínfero-lateral 

(mm) 

6,6 ± 1,8 6,8 ± 1,6 0,82 

Diâmetro Diastólico Final (mm) 71,8 ± 10,3 84,6 ± 4,2 0,0003* 

Diâmetro Sistólico Final (mm) 62,9 ± 11,4 74,0 ± 7,9 0,03* 

Volume Diastólico Final (mL) 290,9 ± 78,7 356,2 ± 110,9 0,27 

Volume Sistólico Final (mL) 224,9 ± 68,7 272,0 ± 89,0 0,32 

Fração de ejeção do VE (%) 22,9 ± 6,1 23,8 ± 6,5 0,79 

Fração de ejeção do VD (%) 50,8 ± 13,8 49,4 ± 18,9 0,88 

    

Presença de Realce Tardio a RNM 

 

11 (47,8%) 2 (40%) NS 

Porcentagem de Fibrose - RNM (%) 2,6 ± 5,2 
 

2,8 ± 5,5 
 

NS 

* Diferença com significância estatística; NS= não significativo. 
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4.5 COMPARAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 

ELETROCARDIOGRÁFICAS E VETORCARDIOGRÁFICAS 

BASAIS ENTRE OS PACIENTES RESPONDEDORES E NÃO-

RESPONDEDORES À TRC 

 

A duração do QRS basal não apresentou diferenças significativas 

entre os grupos de pacientes respondedores e não-respondedores para a 

população estudada.  

Em relação à área circunscrita sobre a curva do QRS do 

Eletrocardiograma convencional, diferenças estatisticamente significantes 

foram identificadas na Integral das derivações V5 e V6 e na Integral do 

módulo da derivação V6. O grupo dos pacientes respondedores à TRC 

apresentaram média das áreas sobre a curva nas derivações V5 e V6 

significativamente maiores do que o grupo de não-respondedores. As 

avaliações das integrais e das integrais dos módulos do QRS de cada 

derivação estão sumarizadas nas tabelas 10 e 11.    
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Tabela 10 - Comparação da área circunscrita sobre a curva do QRS do Eletrocardiograma 

convencional de 12 derivações. 

 

  

Respondedores 

(n=24) 

 

Não-

Respondedores 

(n=8) 

 

P 

Duração do QRS (ms) 173,8 ± 22,2 
 

173,4 ± 21,8 
 

0,96 
 

Integral do QRS da derivação D1 (mV.ms) 65,1 ± 32,3 
 

51,2 ± 31,1 0,30 

Integral do QRS da derivação D2 (mV.ms) 25,3 ± 28,9 
 

13,7 ± 26,2 

 

0,31 
 

Integral do QRS da derivação D3 (mV.ms) -39,6 ± 42,8 

 

-37,5 ± 55,7 

 

0,92 
 

Integral do QRS da derivação V1 (mV.ms) -120,4 ± 52,7 
 

-103,8 ± 38,3 
 

0,35 
 

Integral do QRS da derivação V2 (mV.ms) -164,1 ± 39,4 
  

-191,2 ± 59,3 

 

0,26 
 

Integral do QRS da derivação V3 (mV.ms) -141,9 ± 64,2 
 

-156,7 ± 52,0 
 

0,52 
 

Integral do QRS da derivação V4 (mV.ms) -40,6 ± 61,6 
 

-93,7 ± 56,1 
 

0,05 
 

Integral do QRS da derivação V5 (mV.ms) 33,2 ± 56,9 -28,8 ± 40,7 
 

0,004* 
 

Integral do QRS da derivação V6 (mV.ms) 68,9 ± 37,3 
 

33,7 ± 24,6 
 

0,007* 
 

* Diferença com significância estatística 
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Tabela 11 - Comparação da área circunscrita sobre o módulo da curva do QRS do 

Eletrocardiograma convencional de 12 derivações. 

 

  

Respondedores 

(n=24) 

 

Não-

Respondedores 

(n=8) 

 

P 

Integral do módulo do QRS da 

derivação D1 (mV.ms) 

70,3 ± 35,2 
 

56,0 ±  35,2 
 

0,34 
 

Integral do módulo do QRS da 

derivação D2 (mV.ms) 

44,7 ± 14,5 
 

38,2 ± 11,8 
 

0,22 
 

Integral do módulo do QRS da 

derivação D3 (mV.ms) 

54,2 ± 36,8 
 

57,6 ± 51,5 
 

0,87 
 

Integral do módulo do QRS da 

derivação V1 (mV.ms) 

135,3 ± 57,0 
 

117,8 ± 46,9 
 

0,40 
 

Integral do módulo do QRS da 

derivação V2 (mV.ms) 

186,9 ± 42,2 
 

213,9 ± 63,9 
 

0,30 
 

Integral do módulo do QRS da 

derivação V3 (mV.ms) 

161,0 ± 66,2 
 

175,8 ± 54,6 
 

0,54 
 

Integral do módulo do QRS da 

derivação V4 (mV.ms) 

72,2 ± 49,7 
 

107,8 ± 58,2 
 

0,15 
 

Integral do módulo do QRS da 

derivação V5 (mV.ms) 

62,7 ± 34,9 
 

57,8 ± 24,8 
 

0,67 
 

Integral do módulo do QRS da 

derivação V6 (mV.ms) 

75,1 ± 35,4 
 

48,9 ± 19,0 
 

0,014* 
 

* Diferença com significância estatística 

 

 

Em relação as variáveis derivadas da vetorcardiografia, a área sobre 

a curva da derivação vetocardiográfica X apresentou diferença significativa 

entre os dois grupos, sendo a mesma maior no grupo de pacientes 

respondedores. O Índice S para a derivação X também apresentou diferença 

significativa entre os pacientes respondedores e não-respondedores à TRC. 
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Tabela 12 - Comparação das variáveis Eletrocardiográficas e Vetorcardiográficas entre o 

grupo de pacientes respondedores e não-respondedores à TRC. 

 

  

Respondedores 

(n=24) 

 

Não-

Respondedores 

(n=8) 

 

P 

Integral do QRS da derivação 

vetorcardiográfica X (mV.ms) 

65,3 ± 38,2 
 

27,3 ± 19,4 
 

0,001* 
 

Integral do QRS da derivação 

vetorcardiográfica Y (mV.ms) 

23,0 ± 24,1 
 
 

18,3 ± 30,9 
 

0,69 
 

Integral do QRS da derivação 

vetorcardiográfica Z (mV.ms) 

108,6 ± 28,9 
 

112,9 ± 29,6 
 

0,73 
 

Área do QRS tridimensional (mV.ms) 134,7 ± 35,4 
 

122,2 ± 30,4 
 

0,35 
 

Vetor máximo no plano Frontal (ms) 97,8 ± 32,8 
 

83,9 ± 38,2 
 

0,38 
 

Vetor máximo no plano Horizontal 

(ms) 

169,6 ± 37,2 
 

171,2 ± 39,9 
 

0,92 
 

Vetor máximo no plano Sagital (ms) 155,9 ± 32,8 170,6 ± 30,5 0,27 

Índice S da derivação X (%) 27,2 ± 6,3 
 

19,2 ± 2,8 
 

0,00004* 
 

* Diferença com significância estatística. 

 

 

Os índices relacionados aos tempos de deflexão intrinsecoide 

mostraram-se relevantes na diferenciação entre paciente respondedores e 

não-respondedores à TRC. Apesar das diferenças dos índices de 

dissincronia intraventricular e interventricular não atingirem significância 
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estatística na amostra estudada, o índice proposto no presente estudo, o 

Índice de Dissincronia Interventricular Modificado, apresentou significância 

estatística e mostrou-se um importante discriminador para identificação de 

pacientes respondedores e não-respondedores. 

 

Tabela 13 - Comparação dos índices relacionados aos tempos de deflexão intrinsecoide. 

 

  

Respondedores 

(n=24) 

 

Não-

Respondedores 

(n=8) 

 

P 

Índice de dissincronia intraventricular (%) 33,4 ± 16,7 
 

27,6 ± 14,2 
 
 

0,36 
 

Índice de dissincronia interventricular (%) 40,7 ± 16,9 
 

27,3 ± 15,7 
 

0,06 

Índice de dissincronia intraventricular 

modificado (%) 

33,4 ± 16,7 
 

16,3 ± 27,7 
 

0,13 
 

Índice de dissincronia interventricular 

modificado (%) 

46,9 ± 12,6 
 

32,1 ± 12,9 
 

0,016* 
 

* Diferença com significância estatística 

 

Após a análise das variáveis eletrocardiográficas basais com potencial 

capacidade de predição de resposta à TRC, aquelas que demonstraram 

maior acurácia foram o Índice de dissincronia interventricular modificado e o 

Critério Combinado de Dissincronia. 

Por definição, como os critérios eletrocardiográficos clássicos 

(morfologia de BRE + duração de QRS ≥ 150 ms) de indicação de pacientes 

candidatos à TRC foram utilizados como critérios de inclusão no protocolo 

de pesquisa, a sensibilidade foi igual a 100%, porém, a especificidade e o 



54 

 

valor preditivo negativo foram iguais a 0%. Como na amostra estudada a 

taxa de resposta à TRC foi equivalente a 75%, a acurácia do critério clássico 

foi de 75%. 

Quando utilizamos o índice de dissincronia interventricular modificado, 

observamos importante aumento da especificidade sem perda da 

sensibilidade, aumentando-se a acurácia de predição de resposta para 

90,6%. Aplicando-se o critério combinado de dissincronia, observamos 

aumento ainda maior da especificidade sem qualquer perda de 

sensibilidade, elevando-se a acurácia de predição para 96,9%, conforme 

demonstrado na Tabela 14. 

 

 

Tabela 14 - Sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e 

acurácia utilizando-se o critério clássico de seleção isoladamente, o Índice de dissincronia 

intraventricular modificado, o Índice de dissincronia interventricular modificado e o Critério 

Combinado de dissincronia. 

 

 Sensibilidade Especificidade VPP VPN Acurácia 

Critério Clássico de Indicação 

(QRS ≥ 150 ms + BRE) 

100% 0 % 75% 0 % 75% 

Índice de dissincronia 

intraventricular modificado 

100% 37,5% 82,8% 100% 84,4% 

Índice de dissincronia 

interventricular modificado  

100% 62,5% 88,9% 100% 90,6% 

Critério Combinado de 

dissincronia 

100% 87,5% 96% 100% 96,9% 

* VPP: valor preditivo positivo; VPN: valor preditivo negativo. 
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5. DISCUSSÃO 

 

A eletrocardiografia apresenta papel fundamental na Terapia de 

Ressincronização Cardíaca desde sua concepção inicial. Tanto a morfologia 

quanto a duração dos complexos QRS são fatores decisivos para indicação 

da TRC nas principais diretrizes e consensos ao redor do mundo 4,36. 

A presença da morfologia de bloqueio de ramo esquerdo é um forte 

preditor de resposta à TRC quando comparado a morfologia de bloqueio de 

ramo direito ou a presença de atraso não específico da condução 

intraventricular25.  

Em análise subsequente do estudo MADIT-CRT, demonstrou-se que 

pacientes com BRE submetidos à TRC apresentaram queda significativa na 

hospitalização por IC e mortalidade, enquanto que pacientes com morfologia 

diferente do BRE apresentaram aumento, embora não significativo, destes 

eventos37. 

Em revisão sistemática de cinco estudos randomizados que 

reportaram dados de pacientes com BRD, demonstrou-se resultados 

desfavoráveis nos indivíduos submetido à TRC deste subgrupo 55. Em meta-

análise publicada no ano seguinte, avaliando dados de mais de cinco mil 

pacientes incluídos nos maiores estudos randomizados de TRC, evidenciou-

se que pacientes com BRD não apresentavam benefício com a 

ressincronização biventricular56. 

Além da morfologia, a duração do complexo QRS apresenta grande 

importância na seleção de candidatos à TRC. O estudo RethinQ demonstrou 
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benefício nulo nos pacientes com QRS menor que 130 ms mesmo na 

presença de dissincronia mecânica57. Em meta-análise envolvendo os 

estudos MADIT-CRT, Care-HF, Reverse, Companion e Raft, demonstrou-se 

redução de eventos clínicos adversos em pacientes submetidos à TRC com 

IC e duração de QRS ≥ 150ms, porém sem identificar estes resultados 

favoráveis na presença de QRS menor que este valor58.  

Diante destes dados, diversos autores e sociedades médicas vêm 

propondo novos critérios para classificação de BRE, especialmente para os 

pacientes potencialmente candidatos à TRC. Strauss e colaboradores38 

propuseram como critério para presença de BRE a morfologia QS ou rS em 

V1 e V2, duração do QRS ≥130 ms para mulheres e ≥140 ms para homens 

além da presença de entalhe médio em duas ou mais das derivações DI, 

aVL, V1, V2, V5 e V6. 

O critério de Strauss apresentou melhor performance na predição de 

resposta Ecocardiográfica à TRC quando comparado a outras definições de 

BRE. Apesar de apresentar melhor rendimento e uma boa sensibilidade 

(sensibilidade=94%) para discriminação de resposta à TRC, este critério 

apresenta uma especificidade de apenas 43%40. 

Deste modo, a busca de novas variáveis capaz de tentar melhorar a 

acurácia da resposta à TRC, como é o caso do presente estudo, faz-se 

necessário. Para melhor compreensão das hipóteses geradas neste estudo, 

procederemos uma breve revisão da fisiologia de ativação ventricular na 

presença do bloqueio de ramo esquerdo. 
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5.1 ATIVAÇÃO VENTRICULAR E BLOQUEIO DE RAMO 

ESQUERDO 

 

Os primeiros modelos experimentais de bloqueio de ramo esquerdo 

foram realizados na primeira década do século XX por meio da injeção de 

nitrato de prata no ventrículo esquerdo de cães59. Até meados da década de 

1980, quando as principais definições de BRE foram consagradas, o 

conhecimento da ativação ventricular esquerda na presença deste distúrbio 

de condução eram baseadas em experimentos caninos e in vitro ou então no 

estudo da ativação ventricular epicárdica em pequenos grupos de 

pacientes38. 

Os pilares da definição eletrocardiográfica de BRE foram propostos 

por Wilson na década de 1940 que observou, em modelos caninos de BRE, 

a presença de complexos rS nas derivações V1 e V2 além de onda R pura 

entalhada em V5 e V6. Na impossibilidade de obtenção das derivações 

precordiais, que eram ainda uma inovação para época, foi proposto que o 

critério para diferenciação do bloqueio de ramo completo seria a presença 

da duração do QRS ≥ 120ms60. 

Este conceito inicial começou a ser questionado na década seguinte, 

quando Grant e Dodge61 realizaram estudo de pacientes com QRS≥ 120 ms 

e atraso da condução no VE e que apresentavam ECG normal nos 2 anos 

que precederam a avaliação. Com base neste estudo, os autores concluíram 

que aproximadamente um terço dos pacientes classificados como BRE pelo 

critério clássico apresentavam diagnóstico incorreto deste distúrbio. Esta 

conclusão foi baseada no fato de que as forças elétricas iniciais deveriam 
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obrigatoriamente se modificar na presença do BRE em função da ativação 

septal da direita para esquerda além de que, a presença do BRE, implicaria 

em aumento da duração do QRS significativamente maior que 40ms, 

comumente apresentando um aumento entre 70 e 80 ms em relação ao 

QRS basal.  

Importantes informações foram adicionadas à compreensão do BRE 

com o advento do estudo do mapa de ativação endocárdica por cateter. Em 

1984, Vassallo e colaboradores62 estudaram o mapa de ativação ventricular 

de 18 pacientes com BRE pelos critérios clássicos eletrocardiográficos. 

Destes, dois terços dos pacientes apresentaram uma frente de ativação 

ventricular esquerda originada no septo, enquanto isso, um terço dos 

pacientes apresentavam duas a três frentes de avanço da ativação do 

ventricular (Figura 6), de modo semelhante ao que ocorre em pacientes sem 

BRE.  Este achado sugere que 1/3 dos pacientes classificados pelos critérios 

clássicos não apresentariam de fato BRE. 

  

Figura 6 - Mapa de linhas Isocrônicas de ativação ventricular esquerda de pacientes 
com QRS alargado e morfologia de BRE. A: presença de região de avanço única 
septal. B: Paciente coronariopata evidenciando duas regiões de avanço do estímulo 
no VE. Adaptado de Vassallo et al, 198462. 

A 

 

 

B 
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Apenas dois anos após este estudo, um grupo de pesquisadores 

liderados também por Vassallo, realizaram mapeamento da ativação 

ventricular em pacientes submetidos a estimulação do ventrículo direito. 

Quase a totalidade dos pacientes estudados apresentavam apenas uma 

zona de progressão de ativação endocárdica no ventrículo esquerdo, 

sugerindo que estimulação originada no endocárdio do ventrículo direito, 

semelhante ao que ocorreria na presença de BRE completo, ocasionara 

apenas uma região de avanço elétrico no VE63. 

No século XXI, com advento do mapeamento eletro-anatômico, 

Auricchio e colaboradores64 identificaram que 32% dos pacientes 

pesquisados apresentando os critérios clássicos de BRE pelo ECG 

apresentavam tempo entre o início da ativação endocárdica do VD e o início 

da ativação do VE menor do que 20 ms. Em outras palavras, apresentavam 

um tempo de ativação interventricular incompatível com o modelo racional 

de bloqueio completo do ramo esquerdo. Por outro lado, todos os demais 

pacientes estudados apresentaram um tempo de ativação maior que 40ms, 

sendo que a média da duração do QRS neste grupo (170±16ms) foi 

significativamente maior do que a do grupo com tempo de ativação 

interventricular reduzido (133±28ms). 

Diversas causas são potencialmente atribuíveis ao aumento da 

duração do QRS mesmo na ausência de um bloqueio completo de ramo 

esquerdo e poderiam explicar, ao menos em parte, a presença desses 

achados nos mapas de ativação ventricular na presença de QRS ≥ 120ms. 
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As hipóteses mais frequentemente levantadas na literatura seriam a 

combinação, em diferentes graus, de hipertrofia ventricular esquerda, fibrose 

e bloqueios fasciculares do ventrículo esquerdo38.  

Além disso, o bloqueio focal (ou parietal) do ventrículo esquerdo, 

conceito pouco abordado na literatura, também seria uma potencial causa de 

alargamento do QRS sem um bloqueio do feixe principal de condução do 

ventrículo esquerdo. O bloqueio parietal pode ser induzido 

experimentalmente pela injeção coronariana de substâncias que alteram as 

características eletroquímicas das células miocárdicas65, causando 

alargamento do QRS com características diferentes em relação a lesão 

direta do ramo esquerdo. Desta forma, patologias que interfiram na 

transmissão do impulso a nível do miócito por lesão celular, que promovam 

desacoplamento celular ou cursem com alterações moleculares também 

podem ser potencialmente atribuíveis ao alargamento do QRS e gerar um 

distúrbio de condução BRE símile. 

No Bloqueio completo de Ramo esquerdo, postula-se que a ativação 

elétrica do VE se inicia através do septo interventricular do endocárdio do 

VD para o endocárdio do VE. Esta ativação inicial transseptal demandaria 

um tempo mínimo de 40ms. Alguns autores inclusive sugerem que a 

presença de onda R inicial maior que 0,1 mV na derivação V1 excluiria o 

diagnóstico de BRE isolado pois representariam um sinal da presença de 

condução septal preservada da esquerda para direita66.    

Após esta ativação inicial transseptal, o estimulo elétrico demanda em 

geral mais 50 ms para alcançar a parede lateral do VE e aproximadamente 
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outros 50 ms para completar a ativação desta parede. Desta forma, na vasta 

maioria dos casos, as regiões de ativação tardia encontram-se localizadas 

nas regiões laterais e/ou póstero-laterais67. (Figura 7) 

   

 

Figura 7 - Mapa de ativação elétrica univentricular (ventrículo esquerdo) 

tridimensional de paciente com Bloqueio de Ramos Esquerdo evidenciando atraso 

mais pronunciado nas paredes lateral e póstero-lateral.  

Adaptado de: Aurrichio et al, 200464 

 

 

Figura 8 - Mapa eletro-anatômico biventricular de paciente com BRE evidenciando 

frente de ativação elétrica ventricular. Estímulo elétrico progredindo da direita para 

esquerda via septo interventricular com atraso mais evidente em região póstero-

lateral do VE. Adaptado de Kautzner, 200867 
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Observando-se a figura 7 e 8, nota-se que a corrente de onda de 

ativação do ventrículo esquerdo no BRE verdadeiro progride da região septal 

para a região lateral ou póstero/lateral do VE. Em função disso, grande parte 

dos vetores de ativação elétrica no plano frontal dirige-se da direita para 

esquerda apontando para região lateral e aproximando-se no ângulo zero 

(sentido do eixo X). 

Por outro lado, durante a ativação fisiológica do coração, os principais 

vetores de ativação ventricular apontam para esquerda e para baixo (Figura 

9).  

 

Figura 9 - Exemplo de sequência de ativação ventricular e alça vetorcardiográfica no 

plano frontal de um padrão normal de despolarização do Ventrículo Esquerdo.  

Adaptado de Strauss, 200968. 

 

Desta forma, hipotetizamos que na presença de outras alterações que 

promovam alargamento do QRS que não o bloqueio de ramo esquerdo 

propriamente dito, por exemplo no caso do alargamento do QRS ser 

predominantemente em decorrência de hipertrofia ventricular esquerda, os 

vetores eletrocardiográficos se dirigiriam com relativa expressão para outras 
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regiões além da direção lateral esquerda. (Figura 10). Por outro lado, no 

caso do BRE verdadeiro, em decorrência da ativação tardia da parede lateral 

e póstero-lateral uma parcela significativa dos vetores necessariamente 

apontaria para esquerda (Figura 11), justificando assim os maiores valores 

das áreas sobre a curva encontrados nas derivações laterais esquerdas (V5 

e V6) e na derivação vetorcardiográfica X.   

 

 

  

 Figura 10 - Exemplo de sequência de ativação ventricular e alça vetorcardiográfica 

no plano frontal em paciente com combinações de bloqueios (BDASE + BRD) e 

hipertrofia ventricular. Observar que tanto a sequência de ativação do VE, como a 

primeira metade da alça vetorcardiográfica se assemelham a ativação fisiológica 

apresentando vetores direcionados para esquerda e para baixo. 

Adaptado de Strauss, 200968. 
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Figura 11 - Exemplo de sequência de ativação ventricular e alça vetorcardiográfica 

no plano frontal em paciente com BRE completo. Observar presença de vetores da 

alça vetorcardiográfica predominantemente direcionados para esquerda (parede 

lateral) próximos ao eixo X (zero grau)   

Adaptado de Strauss, 200968. 

 

Assim, uma maior área sobre a curva dos complexos QRS nas 

derivações precordiais V5 e V6 e na derivação X refletem a ativação tardia 

da parede lateral típica do BRE. 

 

 

5.2 BLOQUEIO DE RAMO ESQUERDO ASSOCIADO A ÁREAS 

ELETRICAMENTE INATIVAS 

 

Um outro potencial fator que poderia justificar as menores áreas 

encontradas nas referidas derivações entre os pacientes não-respondedores 

é a presença de zonas elétrica inativas na parede lateral. Dados da literatura 

sugerem que a presença de cicatriz de fibrose transmural vistos a RNM na 
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parede póstero-lateral resultam em não-resposta clínica e ecocardiográfica à 

TRC69. 

Na presença de BRE, como existe alteração importante na sequência 

de ativação do ventrículo esquerdo, os critérios tradicionais para 

identificação de sequelas de infarto/necrose podem não estar presentes. No 

caso de zona elétrica inativa lateral, como a ativação desta região no BRE 

ocorre durante segunda metade, ao invés de alterações iniciais do complexo 

QRS (presença de onda “q”) as alterações ocorrem mais tardiamente, 

levando ao aparecimento de ondas S em V5 e V6 (padrão RS)70. Quanto 

maior a extensão da parede lateral afetada, mais profunda e prolongada 

será a onda S71. Por outro lado, uma derivação em nível mais alto (por 

exemplo aVL e D1) poderá não sofrer grandes alterações, inscrevendo 

apenas complexos positivos em razão de estar voltada para as porções 

basais intactas71 (Figura 12). 

 

 

 

 



67 

 

 

Figura 12 - Representação esquemática dos principais vetores de ativação na 

presença de bloqueio de ramo esquerdo e zona elétrica inativa lateral e as 

respectivas morfologias dos QRS obtidas em V1, V5, V6, D1 e aVL. Observa-se 

morfologia RS nas derivações V5 e V6 e, por outro lado, predomínio de ondas R 

nas derivações laterais altas em função da ativação das porções basais intactas. 

 

 

Além disso, as forças vetoriais da segunda metade da ativação 

ventricular tendem a se deslocar em direção oposta ao local elétrico da área 

cicatricial. Assim, a alça vetorcardiográfica apresenta deslocamento para 

direita e posteriormente.  Deste modo, a amplitude do vetor X também se 

encontra reduzida e pode passar a apresentar valores negativos. 

Visto que a presença de fibrose por métodos de imagem na parede 

lateral sabidamente limita a resposta à TRC e, como previamente explicado, 

a presença de Inatividade elétrica nesta região reduz a amplitude do sinal 

nas derivações V5, V6 e X mas não necessariamente em outras derivações, 
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as diferenças encontradas entre os respondedores e não-respondedores no 

presente estudo poderiam ser justificadas, ao menos em parte, por esse 

mecanismo patológico. 

 

 

5.3 LENTIFICAÇÕES NA ATIVAÇÃO VENTRICULAR NO BLOQUEIO 

DE RAMO ESQUERDO E O ÍNDICE S  

 

Na vigência de bloqueio completo do ramo esquerdo, a primeira 

porção do septo usualmente a ser ativada é o terço inferior da superfície 

septal direita, adjacente ao músculo papilar anterior62. Esse fenômeno, 

resulta em duas frentes de ativação iniciais: uma que se dirige às paredes do 

ventrículo direito e outra que se estende da direita para esquerda refletindo a 

ativação da parte inferior do septo direito.  

Em seguida, a ativação transeptal transmiocárdica ocorre da direita 

para esquerda, inicialmente levando à despolarização da massa septal 

esquerda baixa e em sequência das porções média e superior do septo. 

Durante a ativação transeptal, como não existe tecido especializado 

de condução, a propagação do estímulo é realizada célula a célula, gerando 

importante lentificação na condução observados na parte média da alça 

vetorcardiográfica do complexo QRS.  

Após esse período, o estímulo muitas vezes se propaga em direção a 

parede livre do ventrículo esquerdo com menor lentificação63, sugerindo que 

o estímulo possa utilizar a rede de Purkinje remanescente no VE.    
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A ativação transeptal é considerado, portanto, um importante 

contribuinte para aumento da duração do QRS72. Assim, na presença de 

bloqueio de ramo esquerdo verdadeiro o atraso condução é observado nas 

porções médias do QRS, o que proporciona morfologia “entalhada” ou em 

“torre” nas derivações laterais (V5, V6, D1 e aVL). 

Por outro lado, em outras situações que cursam com alargamento do 

QRS (bloqueio de ramo direito, hipertrofia ventricular esquerda, bloqueios 

fasciculares, bloqueios parietais e pré-excitação), o atraso da condução 

tipicamente não ocorre na porção média do QRS e sim nas porções iniciais 

ou finais do mesmo. 

O atraso médio típico do BRE confere aspecto mais retangular à 

morfologia do QRS das derivações que apontam para lado esquerdo, 

enquanto que um atraso inicial ou final confere aspecto mais pontiagudo 

(triangular) nestas derivações. Dessa forma, por estas particularidades 

morfológicas, o Índice S tende a apresentar maiores valores na presença de 

bloqueio de ramo esquerdo troncular do que em outros distúrbios da 

condução que podem igualmente alargar o QRS. (Figura 13) 
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Figura 13 - Esquema da aplicação do Índice S em dois complexos QRS com a mesma 

duração e mesma amplitude. No complexo da esquerda observa-se predomínio de atraso 

na porção final do QRS enquanto que no complexo da direita o atraso é predominante na 

porção média do QRS. As diferenças morfológicas, fazem com que a área acima da linha 

que corta a metade da amplitude (área azul) seja maior no segundo complexo QRS (Índice 

S elevado).    

 

Dessa forma, partindo-se do princípio que distúrbios de condução que 

não sejam decorrentes do bloqueio completo do ramo esquerdo apresentam 

resposta limitada à TRC, a presença de menores valores do Índice S nos 

pacientes não-respondedores está em consonância com as hipóteses 

fisiopatológicas levantadas. 

 

 

5.4 ÍNDICES ELETROCARDIOGRÁFICOS DE DISSINCRONIA  

 

Os índices de dissincronia intraventricular e interventricular pelo 

eletrocardiograma foram descritos recentemente por Vereckei e 

colaboradores 54. Para o correto entendimento da base racional presente 

nestes novos critérios faz-se necessário a revisão de alguns conceitos. 
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Primeiramente, o tempo de deflexão intrinsecoide de determinada 

derivação unipolar corresponde ao tempo transcorrido do início da ativação 

ventricular até o impulso elétrico atingir o miocárdio adjacente (logo a baixo) 

da derivação exploratória. 

Além disso, devemos considerar que em condições fisiológicas, os 

músculos papilares (anterior e posterior) são ativados sincronicamente e 

precocemente no VE por meio dos fascículos anterior e posterior e, em 

seguida, as outras regiões do ventrículo são ativadas aproximadamente 

simultaneamente. Como as derivações aVL e aVF apontam em direção aos 

músculos papilares anterior e posterior respectivamente, a deflexão 

intrinsecoide dessas derivações podem ser utilizadas como marcadores da 

ativação elétrica das referidas regiões.   

Uma vez que em condições normais os músculos papilares são 

ativados sincronicamente, a diferença dos tempos intrinsecoides das 

derivações aVL e aVF deveria ser bem pequena (próxima a zero). Como o 

atraso da ativação ventricular em pelo menos uma região do ventrículo 

esquerdo geralmente associa-se ao atraso da ativação de um músculo 

papilar em relação ao outro, a diferença dos tempos de ativação citados 

poderia refletir a dissincronia intraventricular. 

Por outro lado, por raciocínio análogo, a deflexão intrinsecoide das 

derivações V1 e V5 refletem aproximadamente o tempo transcorrido entre o 

início da ativação ventricular até o VD e VE, respectivamente, serem 

ativados. Desta forma, uma diferença entre estes tempos superior a 25% da 
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duração total do QRS representaria a presença de dissincronia 

interventricular. 

No presente estudo propomos um novo critério de dissincronia: o 

índice de dissincronia interventricular modificado (Inter-D-mod). Como nos 

casos de insuficiência cardíaca e de aumento das dimensões do coração 

frequentemente existe deslocamento e rotações do coração no tórax, 

acreditamos que a utilização dos tempos de ativação intrinsecoide de V5 ou 

V6 pode representar melhor a ativação ventricular esquerda do que a análise 

isolada em V5. Assim, para o cálculo do Inter-D-mod, utiliza-se o tempo de 

ativação de V5 ou V6 (aquele com maior valor), subtraído do tempo de 

ativação em V1 e, em seguida, o resultado é dividido pelo tempo de duração 

total do QRS, sendo o resultado expresso em porcentagem.  

No presente estudo, apenas pacientes não-respondedores à TRC 

apresentaram o Inter-D-mod menor ou igual a 25%. Desta forma, para o 

valor de corte citado, o valor preditivo negativo do Inter-D-mod foi de 100% 

com uma acurácia de 90,6%. 

 

 

 5.5 O CRITÉRIO COMBINADO DE DISSINCRONIA 

 

Apesar dos Índices de dissincronia terem sido descrito inicialmente 

como a diferença absoluta (módulo da diferença), acreditamos que a 

desconsideração do sinal de positividade ou negatividade da operação, para 

fins de predição de predição de resposta TRC, não seja a melhor opção. 
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Por exemplo, em relação a análise da dissincronia intraventricular, 

tanto se o atraso mais pronunciado ocorrer na região do musculo papilar 

posterior quanto do muscular papilar anterior, por definição, o módulo da 

diferença será um valor positivo. Por outro lado, quando o sinal é levado em 

conta, a operação matemática “intrinsecoide de aVL menos intrinsecoide de 

aVF”, apresentará valores positivos se a região de maior atraso for referente 

ao músculo papilar anterior e valores negativos se a região de maior atraso 

for relacionada ao músculo papilar posterior. 

Em função deste fato, propusemos o índice de dissincronia 

intraventricular modificado (intra-D-mod), que, diferentemente do índice de 

dissincronia intraventricular que considera o módulo do valor da diferença, 

considera também o sinal (positivo ou negativo) do resultado da operação 

algébrica.        

Como o alvo de posicionamento do eletrodo de estimulação do VE na 

TRC geralmente é em regiões laterais, dificilmente um atraso em região 

adjacente ao músculo papilar posterior, que tem localização mais medial, 

seria corrigida neste cenário de estimulação do VE (Figura 14). Desta forma, 

valores negativos do intra-D-mod seriam marcadores de potencial não-

resposta à TRC. 
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Figura 14 - Figura esquemática de um coração cortado em seio eixo curto evidenciando o 

racional do índice de dissincronia intraventricular modificado. Um atraso mais pronunciado 

nas adjacências do musculo papilar posterior dificilmente seria corrigido com estimulação 

ventricular em parede lateral. VD: ventrículo direito; VE: ventrículo esquerdo; MPA: músculo 

papilar anterior; MPP: músculo papilar posterior. 

 

 

Diante do exposto, o Critério Combinado de Dissincronia proposto 

adota como definição para predição de não-resposta à TRC a presença de 

valores do Índice inter-D-mod menores ou iguais a 25% e/ou a presença do 

Índice intra-D-mod com valores menores que zero (valores negativos). 

A adoção do Critério Combinado de dissincronia elevou de forma 

importante a especificidade para predição à TRC (especificidade = 87,5%) 
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sem reduzir a sensibilidade, mantendo um excelente valor preditivo negativo 

(VPN=100%) e uma acurácia de 96,9%. 

   

 

 

5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Terapia de Ressincronização Cardíaca representa uma importante 

ferramenta terapêutica para pacientes com Insuficiência cardíaca com fração 

de ejeção reduzida e QRS largo, sendo capaz de melhorar sintomas, reduzir 

internação, aumentar a qualidade de vida e a sobrevida de uma vasta gama 

de pacientes. Mesmo seguindo critérios rigorosos de indicação, uma parcela 

ainda significativa de pacientes não apresenta benefícios com esta 

intervenção. 

 Por se tratar de um procedimento cirúrgico que não é isento de risco e 

apresentar custos relativamente elevados, a busca de parâmetros ou 

critérios capazes de melhorar a seleção de paciente é altamente desejável. 

Para o presente estudo, partimos da presunção inicial de que os 

eletrocardiogramas basais de pacientes que posteriormente seriam 

respondedores ou não-respondedores à TRC apresentariam diferenças. 

 Identificamos diferenças significativas em algumas variáveis, sendo 

estes dados amplamente suportados por um racional fisiopatológico 

relacionados a potenciais fatores associados à não-resposta da terapia. Por 

fim, apresentamos um novo critério capaz de aumentar expressivamente a 

especificidade em relação a reposta à TRC sem, contudo, reduzir a 
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sensibilidade. Neste cenário, para paciente com QRS > 150 ms e morfologia 

de BRE ao ECG (critérios de inclusão do estudo), nenhum paciente 

respondedor apresentava inicialmente os critérios preditores de não-reposta 

ao ECG. Além disso, o Critério de Dissincronia Combinado apresentou alta 

acurácia com elevados valores preditivos.      

A mais importante limitação deste trabalho é que se trata de um 

estudo desenvolvido em um único centro e com um número de pacientes 

relativamente pequeno. Outra limitação para aplicação dos critérios e 

variáveis descritas seria a presença de pacientes com deformidades 

torácicas ou de coluna vertebral, obesidade importante, doenças pulmonares 

graves ou outras situações que possam interferir no posicionamento relativo 

do coração em relação ao tórax ou prejudicar a captação dos potenciais 

eletrocardiográficos.  
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6. Conclusão 
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7.  CONCLUSÃO 

 

Os resultados desta pesquisa apontam para existência de diferenças 

em variáveis eletrocardiográficas basais entre os pacientes que 

posteriormente obtiveram boa resposta ou resposta inadequada à TRC. O 

Critério Combinado de Dissincronia descrito no presente trabalho elevou de 

forma importante a especificidade para predição à TRC sem reduzir a 

sensibilidade, mostrando alto valor preditivo negativo e boa acurácia. 

Estudos multicêntricos com maior número amostral serão necessários para 

confirmação e validação externa das hipóteses geradas. 
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