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RESUMO 

 

 

Silva RF. Estimulação cardíaca artificial septal, apical e bifocal: estudo 
comparativo por meio da ecocardiografia transesofágica intraoperatória 
[Tese]. São Paulo: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Universidade de 
São Paulo; 2018. 
 
INTRODUÇÃO: O tratamento da bradicardia severa com a estimulação 
cardíaca convencional, apical do ventrículo direito, tem se mostrado eficaz 
para a correção da frequência cardíaca. Apesar de necessária, esta 
estimulação produz um QRS largo com morfologia de bloqueio completo de 
ramo esquerdo, o qual ocasiona dissincronismo mecânico ventricular que, por 
sua vez, promove disfunção sistólica, diastólica e regurgitação mitral. Numa 
parcela dos pacientes, este dissincronismo pode ser importante a ponto de 
agravar ou provocar um quadro de insuficiência cardíaca. Dentro deste 
contexto, o Instituto Dante Pazzanese, desde a década de 90, tem procurando 
novos sítios e novas formas de estimulação artificial, em busca de um QRS 
mais estreito e uma contração ventricular menos dissincrônica. O 
posicionamento de um eletrodo em região septal alta ou mesmo a utilização 
de 2 eletrodos dando origem à estimulação Bifocal do ventrículo direito tem 
se mostrando, por achados eletrocardiográficos e ecocardiográficos, mais 
benéfico quando comparado à estimulação convencional apical do ventrículo 
direito, em evolução a médio e longo prazo. Contudo, essas 3 formas de 
estimulação: septal, apical e bifocal de ventrículo direito ainda não haviam 
sido comparadas utilizando as novas tecnologias ecocardiográficas para 
avaliação do dissincronismo e os efeitos imediatos dessas estimulações 
durante o implante. MÉTODOS: Pacientes em Fibrilação Atrial Permanente, 
portanto sem indicação para estimulação atrial, com disfunção sistólica leve a 
moderada e bradicardia com necessidade de estimulação cardíaca artificial, 
foram submetidos a implante de marca-passo bifocal do ventrículo direito com 
eletrodos posicionados em região septal alta e apical. Durante o 
intraoperatório, após cada modo de estimulação (septal, apical e bifocal), 
foram realizadas medidas eletrocardiográficas e avaliação do dissincronismo 
pelo Ecodopplercardiograma Transesofágico. RESULTADOS: Foram 
incluídos 19 pacientes. Apesar da estimulação septal ter demonstrado um 
QRS mais estreito quando comparada à estimulação apical (151,9 ± 10,8 vs. 
178,2 ±18,1, p < 0,05), redução ainda maior do QRS foi obtida com a 
estimulação bifocal (137,8 ± 10,7 vs. 151,9 ± 10,8, p < 0,05). Com relação às 
medidas de dissincronismo, a avaliação intraoperatória mostra uma melhora 
significativa da estimulação septal em comparação à apical quando avaliamos 
a deformação longitudinal por meio do SLG (- 9,4 ± 3,7 vs. - 8,7 ± 2,3, p < 
0,05) e do índice de Yu pelo Doppler tecidual (36,1 ± 26,7 vs. 48,1 ± 31,9, p < 
0,05). Entretanto, a estimulação bifocal foi superior às outras duas, sendo 
significativamente superior à septal quando avaliamos o tempo de dispersão 



(87,6 ± 27,0 vs. 95,9 ± 34,0, p<0,05) e o índice de Yu (27,6 ± 22,7 vs. 36,1 ± 
26,7, p<0,05). CONCLUSÃO: A avaliação intrapaciente, mesmo durante o 
implante e sem efeito de remodelação, demonstrou que a estimulação septal 
apresenta menor dissincronia imediata que a estimulação convencional 
(apical). Por sua vez, a estimulação bifocal foi superior à septal pelas 
avaliações eletrocardiográficas e ecocardiográficas. Esses achados 
demonstram que as novas tecnologias ecocardiográficas podem ser usadas 
como ferramenta adicional durante o implante de marca-passo em busca de 
uma estimulação cardíaca mais fisiológica. 
 
Descritores: marca-passo artificial; bradicardia; ecocardiografia 
transesofágica; terapia de ressincronização cardíaca; disfunção ventricular 
esquerda. 
 
 



ABSTRACT 

 

 

Silva RF. Artificial septal, apical and bifocal cardiac pacing: comparative study 
using transesophageal echocardiography intraoperative [Thesis]. São Paulo: 
Dante Pazzanese Institute of Cardiology, Entity linked to the University of Sao 
Paulo; 2018. 
 
INTRODUCTION: The treatment of severe bradycardia with conventional 
cardiac stimulation in the right ventricular apex has been shown to be effective 
for the bradyarrhythmia correction. Despite fundamental, this stimulation 
causes wide QRS with complete left bundle branch block morphology, 
producing mechanical dyssynchrony that results in systolic and diastolic 
dysfunction and even mitral regurgitation. In a significant number of patients 
this dyssynchrony may be so important that may worsen or even cause heart 
failure. Within this scenery, the Dante Pazzanese Institute, since the 1990s, 
has been searching for new sites and new forms of artificial stimulation, 
seeking for a narrower QRS and a less dyssynchronic ventricular contraction. 
The positioning of one lead in a high septal region or even the use of 2 leads 
giving rise to right ventricular Bifocal stimulation has been shown to be more 
beneficial in electrocardiographic and echocardiographic studies when 
compared to the right ventricular apical stimulation, in the middle and long term 
analysis. However, these 3 stimulation modes: septal, apical and bifocal, had 
not yet been compared using the new echocardiographic technologies to 
evaluate the immediate wall dyssynchronism effects during implantation. 
METHODS: Patients with permanent atrial fibrillation, therefore without 
indication for atrial stimulation, with mild to moderate systolic dysfunction and 
bradycardia, requiring artificial cardiac stimulation, were submitted to bifocal 
pacemaker implantation with septal and apical leads. During the implantation, 
electrocardiographic measurements and dyssynchrony evaluation were 
performed by using the Transesophageal Echocardiogram in each mode of 
stimulation (septal, apical and bifocal). RESULTS: There were included 19 
patients. Although septal stimulation demonstrated a narrower QRS when 
compared to apical one (151.9 ± 10.8 vs. 178.2 ± 18.1, p <0.05), even higher 
QRS reduction was obtained with the bifocal stimulation when compared to 
septal (137.8 ± 10.7 vs. 151.9 ± 10.8, p <0.05). Regarding the dyssynchrony 
measurements, the intraoperative evaluation showed a significant 
improvement with the septal stimulation compared to the apical by using the 
longitudinal deformation through the SLG (- 9.4 ± 3.7 vs. - 8.7 ± 2.3, p <0.05) 
and tissue Doppler by the Yu index (36.1 ± 26.7 vs. 48.1 ± 31.9, p <0.05). 
However, bifocal stimulation was also superior to septal when evaluating the 
dispersion time (87.6 ± 27.0 vs. 95.9 ± 34.0) and the Yu index (27.6 ± 22.7 vs. 
36.1 ± 26.7). CONCLUSION: The intrapatient evaluation, even during 
implantation and without remodeling effects, showed that septal stimulation 
presents less immediate dyssynchrony when compared to the conventional 
one (apical). The bifocal stimulation was even more superior to septal one by 



electrocardiographic and echocardiographic evaluations. These findings 
demonstrate that these new echocardiographic technologies can be used as 
an additional tool, even during pacemaker implantation, to get a more 
physiological stimulation. 
 
Descriptors: artificial pacemaker; bradycardia; echocardiography 
transesophageal; cardiac resynchronization therapy; left ventricular 
dysfunction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A estimulação cardíaca artificial permanente, iniciada por Senning em 

1958, sempre objetivou o tratamento de bradiarritmias graves. Inicialmente 

implantados por toracotomia, já na década de 1960, iniciaram-se relatos de 

implante de marca-passos cardíacos por via transvenosa. A partir de então, 

essa via ganhou preferência em todo o mundo por sua praticidade e por evitar 

a necessidade de cirurgia cardíaca com toracotomia. Os eletrodos eram, em 

sua totalidade, de fixação passiva, colocados na ponta do ventrículo direito 

(posição apical), uma localização que possuía limiares de comando e de 

sensibilidade adequados1. 

No entanto, o QRS estimulado pelo marca-passo é muito mais largo que 

o QRS normal e a contração resultante é, claramente, menos eficaz que a de 

um QRS normal. Nesta condição, a estimulação cardíaca artificial simula um 

bloqueio completo de ramo esquerdo e, em condições extremas de ativação 

elétrica muito lenta, a função do músculo cardíaco assemelha-se à do 

músculo liso, com características que lembram o peristaltismo. O aumento de 

pressão originado pelo efeito mecânico da contração de uma área do 

miocárdio é atenuado pela complacência natural de outras áreas que, ainda 

relaxadas, serão ativadas tardiamente. O bloqueio de ramo esquerdo, seja ele 

causado por uma patologia, ou em decorrência de uma estimulação cardíaca 

artificial, provoca um dissincronismo intraventricular (desvantagem mecânica 

para o coração) com perda importante da função cardíaca quando comparada 

à contração originada por QRS estreito2,3. Adicionalmente, o bloqueio 

completo de ramo esquerdo promove, comumente, a ativação dissincrônica 

dos músculos papilares ocasionando ou amentando regurgitação mitral4. Com 

isso, significativas alterações das funções sistólica e diastólica, além da 

insuficiência mitral, provocam efeito deletério na história natural da 

insuficiência cardíaca (Síndrome do QRS largo)5,6. Contrariamente, na 

contração normal, a ativação muito rápida e sincrônica da maioria das células 
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miocárdicas cria, entre elas, um sinergismo mecânico extremamente favorável 

para o aproveitamento máximo do inotropismo, originando uma onda de 

pressão com alto dP/dt (taxa de aumento de pressão ventricular por unidade 

de tempo) (alto slew-rate), ou seja, muito mais eficaz7. 

Essas alterações de contratilidade, favorecendo uma indesejável 

remodelação ventricular, começaram, já nas décadas de 1980 e 1990, a 

serem descritas por alguns autores, sendo mais notáveis quanto maior o 

tempo de estimulação (posteriormente demonstrado nos estudos Most8; 

David9; Madit-II10). Nessa época, foi observado que a mudança do ponto de 

estimulação ventricular era capaz de melhorar ou piorar o rendimento 

cardíaco. Nesse sentido, a posição subtricuspídea, descrita e preconizada por 

Kormann na doença de Chagas também é, do ponto de vista da mecânica 

ventricular, tão ou mais desfavorável que a clássica posição apical do 

ventrículo direito11,12,13, apesar de ter o mérito de bons limiares e de boa 

fixação de eletrodos passivos, os únicos existentes naquela época.  

Adicionalmente, a perda do sincronismo na contração, além do prejuízo 

sistólico, também promove a dessincronização do relaxamento ventricular, 

reduzindo o tempo de enchimento, que resulta em maior congestão pulmonar 

e predispõe à fibrilação atrial. Além do mais, a ativação dos músculos 

papilares de forma dessincrônica promove uma variável disfunção elétrica da 

valva mitral, ainda mais notável nos casos de miocardiopatia dilatada devido 

à tendência à regurgitação mitral por dilatação do anel valvar. Deste modo, a 

simples estimulação ventricular com QRS largo promove disfunção sistólica, 

disfunção diastólica e regurgitação mitral.   

Em decorrência dos efeitos acima citados, já na década de noventa, 

Pachón et al. passaram a testar novas posições de estimulação ventricular, 

buscando obter melhor rendimento cardíaco com a mudança da posição 

apical. Isto foi possível graças ao surgimento de eletrodos de fixação ativa 

(tipo screw-in – mecanismo de fixação por meio de microparafuso retrátil na 

ponta do eletrodo que se fixa no músculo cardíaco por manipulação externa) 

que permitiam implante seguro fora da região trabeculada da ponta do 

ventrículo direito (regiões subtricuspídea e apical). Os estudos iniciais com 
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estes eletrodos mostraram que os efeitos deletérios do QRS largo poderiam 

ser atenuados dependendo do ponto da estimulação e deram origem às 

estimulações septal para-Hissiana e bifocal direitas6,14. É fundamental notar 

que, naquela época, não existiam técnicas não invasivas apropriadas para a 

avaliação imediata da dessincronia ventricular, tais como a ecocardiografia 

tecidual, sendo os estudos realizados essencialmente pela duração e eixo do 

QRS e pela evolução clínica. Esta carência retardou a propagação dos 

estudos de dessincronia ventricular.   

Em 1996, ainda antes do surgimento dos ressincronizadores em nosso 

meio, Pachón et al. desenvolveram a estimulação bifocal de ventrículo direito 

adaptando marca-passos convencionais. Em trabalho publicado em 1999, 

mostraram o resultado do tratamento de 5 pacientes portadores de FA 

crônica, disfunção ventricular e bloqueio AV com indicação de marca-passo 

definitivo. Nestes casos, foram implantados dois eletrodos em VD (um em 

região septal/VSVD e outro em região apical), conectados a um gerador 

bicameral convencional e mantidos em modo de estimulação DDT com 

intervalo de 15 ms (o menor intervalo AV programável pelo gerador disponível 

na época). Este modo de estimulação promove uma estimulação praticamente 

simultânea na ponta e na base ventricular. O objetivo era obter certo grau de 

ressincronização usando um marca-passo bicameral convencional ainda sem 

precisar estimular diretamente o ventrículo esquerdo. Os resultados 

mostraram que a estimulação bifocal do VD esteve associada a um QRS mais 

estreito e à melhora da FEVE, do débito cardíaco e do refluxo mitral, quando 

comparada à estimulação convencional (apical) ou mesmo septal. Quando 

comparadas as estimulações unifocais, uma observação importante é que a 

estimulação septal se mostrava melhor do que a apical. Esta experiência 

inicial originou o estudo VERBS – Ventricular Endocardial Right Bifocal 

Stimulation publicado em 200114. Envolveu 39 pacientes com disfunção 

ventricular e FA permanente com indicação de MP definitivo. Mais uma vez, 

os pacientes foram submetidos ao implante de MP bifocal de VD. Os 

resultados obtidos mostraram superioridade da estimulação bifocal com 

melhora da FEVE, débito cardíaco, QRS estimulado, regurgitação mitral e 
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função diastólica do VE. A classe funcional assim como os escores de 

qualidade de vida foram superiores quando utilizada a estimulação bifocal de 

VD. Esta forma de estimulação, além de permitir uma boa ressincronização 

nos casos com sistema de condução His-Purkinje razoavelmente preservado, 

também é uma excelente opção para pacientes altamente dependentes de 

marca-passo devido à “redundância” dos eletrodos (garantindo a estimulação 

ventricular no caso de falha de um eletrodo). Esta aplicação foi chamada de 

“Estimulação Bifocal de Segurança”15, sendo preconizada pelo serviço de 

marca-passo do IDPC nos casos com bloqueio AV altamente dependentes de 

estimulação artificial. Este estudo permitiu um aprendizado considerável, pois 

proporcionou que, no mesmo paciente, por meio de programação, fossem 

comparadas as variáveis ecocardiográficas das estimulações septal, apical e 

bifocal, verificando-se que, do ponto de vista hemodinâmico, a estimulação 

septal era superior à apical e que a bifocal era a melhor das três14. 

Em 1999, Takagi et al.16 avaliaram os efeitos hemodinâmicos agudos da 

estimulação septal em comparação com a estimulação apical de VD em cães. 

Após 10 minutos de estimulação em cada ponto, a posição septal foi superior 

levando em consideração medidas diretas de débito cardíaco.  

No mesmo ano, León et al.17 demonstraram um QRS mais estreito e 

maior fração de ejeção do ventrículo esquerdo, com diferença significativa, 

com estimulação septal em relação à região apical de VD em paciente com 

fibrilação atrial e disfunção do ventrículo esquerdo. Contudo, outros autores, 

utilizando pacientes com as mesmas características, não conseguiram 

demonstrar uma diferença significativa entre as duas posições em termos de 

FEVE, de classificação funcional, de tempo de caminhada ou de escores de 

qualidade de vida.  

Resultados discordantes podem ser explicados pelo fato de que apenas 

o implante em região de VSVD não é garantia de resultados favoráveis, e sim 

a necessidade de acessar a região septal com um QRS estimulado mais 

estreito, que pode ser alcançado graças à captura precoce do sistema His-

Purkinje. Além disso, o sucesso para atingir tais regiões foi maior à medida 

que se adotou a confecção de guias com curvatura em dois planos, 
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preconizada por Pachon et al. no Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia10,14, sendo reproduzido por Mond et al. em meados da década de 

2000.  

Com estes cuidados, a partir desse momento, os novos trabalhos 

publicados mostraram resultados favoráveis para a estimulação septal. Da 

mesma forma que no estudo VERBS14, Ottaviano et al.18 avaliaram portadores 

de FA crônica e disfunção ventricular (FEVE ≤ 30%) com indicação de marca-

passo. Os pacientes eram, então, submetidos a implante de MP unicameral 

em região septal (grupo 1) ou em região apical de VD (grupo 2). Após 18 

meses de seguimento, a estimulação septal foi responsável por melhora 

significativa da FEVE, da classificação funcional (NYHA), dos escores de 

qualidade de vida e da presença de um QRS mais estreito. Além disso, é 

importante salientar que os eletrodos posicionados em região septal de VD 

mostraram resultados semelhantes quando comparados com a região apical 

com relação à impedância, a limiares de comando e à sensibilidade do 

eletrodo, assim como não houve diferença significativa no tempo de implante 

do marca-passo ou no tempo de exposição à radiação pelo paciente.  

A partir desses resultados favoráveis, foram surgindo novos estudos 

com pacientes cuja etiologia da bradicardia era compatível com implante de 

MP bicameral. Osaka et al.19 avaliaram, retrospectivamente, 55 pacientes 

portadores de Doença do Nó Sinusal e/ou bloqueio AV com FEVE preservada, 

e, após um seguimento relativamente longo (em média de 4 anos), foram 

demonstrados melhores resultados com estimulação septal em termos de 

duração de QRS estimulado, FEVE e medidas de sincronia ventricular.  

Em 2006, Victor et al.20, repetindo, após 10 anos, o trabalho do IDPC, 

avaliaram pacientes portadores de FA crônica e que foram submetidos à 

ablação do nó AV para tratamento da taquiarritmia e, subsequentemente, 

encaminhados para implante de MP definitivo. Os pacientes recebiam dois 

eletrodos ventriculares (um em região septal de VD e outro em região apical) 

e eram, então, randomizados em dois grupos: um grupo com estimulação 

septal e outro com estimulação apical durante três meses, com posterior 

“crossover” dos grupos. A avaliação final mostrou que a estimulação septal 
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esteve associada a QRS estimulado mais estreito e eixo QRS normal, além 

de melhora na FEVE (42  5% vs. 37  4%, com p < 0,05). 

Após esses trabalhos, outros estudos21,22 envolvendo a estimulação 

bifocal de VD obtiveram resultados favoráveis, estando a estimulação bifocal 

recomendada hoje, inclusive, como alternativa à estimulação biventricular em 

pacientes com cardiopatia estrutural e indicação de terapia de 

ressincronização cardíaca quando a estimulação biventricular (ventrículo 

direito e esquerdo) não pode ser alcançada.  

Conforme anteriormente citado, na época do estudo VERBS, a avaliação 

ecocardiográfica de dessincronia era bastante limitada. Com o avanço da 

tecnologia, o advento do Doppler tecidual, surgiu técnicas específicas, 

altamente seletivas para o estudo da sincronia. Deste modo, era necessário 

refazer os estudos para a avaliação da sincronia cardíaca relacionada aos 

diversos pontos de estimulação cardíaca artificial utilizando as novas 

tecnologias. Assim, em 2009, Flevari et al.23 avaliaram 36 pacientes com 

bloqueio AV, FEVE normal e indicação de MP definitivo. Os pacientes eram, 

então, submetidos a implante de MP bicameral, com eletrodos ventriculares 

implantados em região septal ou apical, a depender da randomização dos 

grupos. Após 12 meses de seguimento, os autores comprovaram que a 

estimulação septal foi responsável por melhora da FEVE, provocando menos 

dissincronia do VE (usando como parâmetro o Doppler tecidual), quando 

comparada à estimulação apical do VD.  

Em 2013, Weizong et al.24 realizaram uma meta-análise com 20 estudos 

randomizados envolvendo 1.114 pacientes. Os resultados mostraram que a 

duração do QRS estimulado era menor quando utilizada a posição 

classificada como não apical (dados retirados de 11 estudos). Com relação à 

FEVE, foi observada novamente superioridade quanto à posição não apical, 

contudo, os autores ressaltam a substancial heterogeneidade dos estudos (I2 

= 53%, p = 0,005), o que poderia comprometer a avaliação dos resultados. 

Em 2014, Hussain et al.25 também realizaram meta-análise, envolvendo 24 

estudos e 1.624 pacientes. Para reduzir a heterogeneidade da análise, dois 

grupos foram criados: um grupo em que ocorreu benefício com a estimulação 
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não apical e um segundo grupo no qual não houve diferença entre os pontos 

de estimulação. A análise por regressão demonstrou que, em portadores de 

função sistólica pré-implante reduzida (FEVE < 40%), principalmente se 

realizado seguimento clínico por mais de 12 meses, a estimulação apical 

estaria relacionada à deterioração da FEVE em comparação com a 

estimulação não apical. 

Além da análise da melhora da sincronia elétrica avaliada por meio da 

duração do intervalo QRS, outras possibilidades foram desenvolvidas, como 

a análise de parâmetros que avaliam a sincronia mecânica cardíaca, com o 

uso de dados obtidos pela imagem do coração. Destaca-se, neste cenário, a 

ecocardiografia. Esta permite, além das estimativas de medidas de volumes, 

a fração de ejeção do ventrículo esquerdo e medidas da sincronia por diversas 

técnicas. 

Numerosos índices ecocardiográficos de dessincronismo, como, por 

exemplo, modo M, Doppler pulsátil e Doppler tecidual, têm sido utilizados, 

porém com resultados controversos e pouco reprodutíveis. Em estudos mais 

recentes, a adoção de medidas da deformação miocárdica tem sido utilizada 

com maior frequência. Para tal, imagens bidimensionais do ecocardiograma 

são analisadas por meio de softwares dedicados a se calcular a mudança de 

um segmento do miocárdio, no seu comprimento, geralmente expressa em 

porcentagem e que reflete o alongamento ou o encurtamento do músculo 

cardíaco26. A interpretação pode ser feita de forma global, refletindo a função 

global do coração em seus eixos longitudinal, circunferencial e radial, ou ainda 

em cada segmento em que é possível ter uma curva da deformação ao longo 

do ciclo cardíaco, podendo, desta forma, estimar o sincronismo do ventrículo 

esquerdo na medida em que se comparam o comportamento temporal de 

todos os segmentos. O uso da deformação miocárdica para análise do 

sincronismo é realizado habitualmente utilizando as curvas no sentido radial 

e longitudinal, sendo que esta última tem uma preferência maior, por estar 

mais disponível e por ter menor variabilidade intra e interobservador27,28,29. As 

imagens bidimensionais em 4, 2 e 3 câmaras são analisadas por software 

dedicado, obtendo-se curvas de deformação longitudinal, os valores médios 
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de cada corte, o valor global, com a apresentação de um gráfico de mapa 

polar (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Imagem bidimensional em 4, 2 e 3 câmaras (A) das quais se 
calculam as curvas de deformação com a apresentação de valores de cada 
plano de corte, o global e o mapa polar (B). VE – ventrículo esquerdo, VD – 
ventrículo direito, AE – átrio esquerdo, AD – átrio direito, Ao – aorta, 4C – 
quatro câmaras. 2C – duas câmaras, 3C – três câmaras.   
 

No uso da deformação longitudinal, alguns parâmetros são utilizados, 

como o valor da deformação longitudinal global, também chamado global 

longitudinal strain (GLS), e outro mais específico para o sincronismo, que é o 

tempo de dispersão mecânica. Esta medida é o desvio padrão do tempo entre 

o início do QRS e o pico da deformação longitudinal de cada um dos 18 

segmentos avaliados nos três cortes ecocardiográficos: 4, 2 e 3 câmaras. 

Reflete a uniformidade temporal da contração segmentar do ventrículo 

esquerdo, como demonstrado na Figura 2. 
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Figura 2 – Gráfico das 18 curvas de deformação longitudinal em um paciente 
normal (A) e portador de bloqueio de ramo esquerdo (B). A medida do tempo 
de dispersão é calculada como o desvio padrão do tempo entre o início do 
QRS e o pico de cada curva dos 18 segmentos. 

 

Em 2016, Barros et al. publicaram um estudo com 62 pacientes 

chagásicos mostrando que alterações do GLS e do mecanismo de dispersão 

podem estar relacionados a arritmias malignas, independente da fração de 

ejeção, podendo ser uma ferramenta a mais na decisão do implante de CDI 

como prevenção de morte súbita30. 

Esta medida de dispersão mecânica miocárdica mostrou ser uma 

medida sensível de dissincronia e recentes estudos têm mostrado que sua 

alteração prediz arritmias ventriculares em pacientes com cardiomiopatias e 

após infarto agudo do miocárdio31,32. 

Esses novos parâmetros ecocardiográficos também foram avaliados em 

pacientes sem disfunção ventricular esquerda. Shah et al. demonstraram que 

66% dos pacientes com GLS alterado têm LVEF maior que 55% e que 43% 

dos pacientes com LVEF maior que 55% têm alterações no GLS33. Portanto, 

pela reprodutibilidade dos resultados, alguns autores utilizam parâmetros do 

Strain longitudinal para predizer resposta à terapia de ressincronização 

cardíaca, podendo auxiliar no melhor local para o implante do eletrodo de 

marca-passo com potenciais benefícios, além de acompanhar evolutivamente 

os pacientes de forma não invasiva34,35. 

No entanto, até o momento, não foi avaliado se a análise da dispersão 

mecânica e do Strain longitudinal intraoperatório pode ser uma ferramenta 

com potencial para selecionar o ponto de implante dos eletrodos de marca-

passo septal ou bifocal. Independente se o paciente vai receber um ou mais 
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eletrodos ventriculares, a orientação do local de implante por meio de um 

método de imagem que mostre o menor grau de dessincronia possível é 

altamente desejável. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1  Objetivo primário 

 

a)  Comparar, durante a cirurgia de implante, as características da 

deformação da contratilidade ventricular por meio dos parâmetros 

ecocardiográficos por via transesofágica, das posições ventricular 

apical, ventricular septal e ventricular bifocal. 

 

 

2.2 Objetivos secundários 

 

a)  Comparar parâmetros eletrocardiográficos (duração do complexo 

QRS estimulado e eixo elétrico da estimulação) em posições 

ventricular apical, septal e bifocal; 

b)  Comparar parâmetros de impedância dos eletrodos, limiares de 

comando e sensibilidade, nas posições ventricular septal e 

ventricular apical. 
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3  MÉTODOS 

 

 

3.1  População-alvo 

 

A população-alvo do estudo compreende pacientes com indicação de 

estimulação ventricular isolada, portadores de FA permanente com disfunção 

miocárdica leve ou moderada, segundo o consenso americano de 

ecocardiografia36 e indicação clássica de MP definitivo pelas Diretrizes 

Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis37 e Guidelines 

da AHA38, quer sejam: 

 

a)  pacientes com flutter atrial ou FA, com períodos de resposta 

ventricular baixa e sintomas definidos de baixo fluxo cerebral ou IC 

consequentes à bradicardia (classe de recomendação I); 

b)  pacientes com flutter atrial ou FA, assintomáticos, com frequência 

ventricular média abaixo de 40 BPM em vigília, irreversível ou por 

uso de fármaco necessário e insubstituível (classe de 

recomendação IIa). 

 

 

3.2 Critérios de inclusão e de exclusão 

 

Critérios de inclusão: 

a)  FA permanente com bradicardia e indicação clássica de marca-

passo ventricular definitivo; 

b)  disfunção ventricular sistólica (35% < FEVE < 55%) de qualquer 

etiologia, determinada pelo ecocardiograma (método de Simpson). 

 

Critérios de exclusão: 

a)  idade < 18 anos; 
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b)  FEVE normal ou FEVE ≤ 35%; 

c)  janela acústica ecocardiográfica inadequada; 

d)  presença de valvopatia orgânica; 

e)  posição inadequada dos eletrodos; 

f)  recusa em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

3.2.1 Justificativa 

 

Considerando que, embora tivessem indicação de marca-passo, estes 

pacientes não tinham indicação de ressincronizador (FEVE > 35%) e, como 

eram necessários, pelo menos, 2 eletrodos para comparação das 

estimulações septal e apical, selecionamos somente casos com fibrilação 

atrial permanente nos quais poderíamos usar um marca-passo bicameral com 

os dois eletrodos implantados no VD, ligados ou desligados por programação 

de forma a obter os diversos modos de estimulação a serem testados. 

 

 

3.3 Avaliação clínica inicial 

 

Após avaliação e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, os 

pacientes com Fibrilação Atrial permanente e indicação de MP definitivo 

atendidos nos diversos setores do IDPC foram encaminhados para consulta 

com o pesquisador principal. Neste momento, foi avaliada a indicação do 

implante de MP, foram explicados ao paciente os riscos e os benefícios do 

procedimento, e foram checados os critérios de inclusão e de exclusão do 

presente estudo, incluída a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

Uma vez preenchidos todos os critérios clínicos, os pacientes foram 

submetidos à avaliação ecocardiográfica transtorácica pré-operatória para 

quantificar, se presente, o grau de comprometimento da disfunção ventricular, 

medida por meio da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Nos pacientes 
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com fração de ejeção entre 35% e 55%, foram implantados marca-passos 

definitivos de acordo com a rotina preconizada pelo IDPC. 

 

 

3.4 Implante de marca passo 

 

Os pacientes foram submetidos ao implante de MP definitivo 

endocárdico bifocal, com posicionamento de um eletrodo ventricular 

endocárdico em região septal/para-Hissiana e de outro em região apical de 

VD, conforme metodologia adotada no setor de marca-passo do IDPC, sob 

anestesia geral. 

O implante do eletrodo ventricular em posição septal seguiu a rotina 

adotada no serviço, que consiste em avançar o eletrodo até a artéria pulmonar 

com a guia metálica confeccionada para implante em região septal (Figura 3). 

O eletrodo é, então, recuado até a região septal alta (via de saída ou para-

Hissiana) do VD. Nesta posição, foram testados os parâmetros de 

sensibilidade e de limiar de comando procurando os valores mais adequados 

e, então, o eletrodo foi fixado. 

 

Figura 3 - Exemplo de guia metálica com dupla curvatura (em A); Eletrodo 

com guia metálica para implante em região septal na via de saída de VD (em 

B). Modalidade de guia desenvolvida no serviço de marca-passo do IDPC. 
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O implante em posição apical de VD seguiu a descrição clássica, com 

avanço do eletrodo com guia metálica reta, parcialmente retraída, até a região 

apical. Os parâmetros de impedância, de sensibilidade e de limiar de comando 

foram testados e, se adequados, foi realizada a fixação do eletrodo.  

Para assegurar a posição septal de VD, foram utilizadas duas visões 

fluoroscópicas: póstero-anterior, que guiava, inicialmente, o implante, e 

oblíqua anterior esquerda a 40º, para evitar o posicionamento inadvertido do 

eletrodo no seio venoso coronariano, além de diferenciar as regiões septal, 

anterior e parede livre de VD, usando a coluna vertebral como ponto de 

referência radiológico (Figura 4). Outro dado relevante compatível com a 

estimulação em posição septal é o padrão do QRS estimulado, ou seja, 

presença de positividade do QRS em derivações inferiores com padrão QR 

ou Qr em derivação DI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Radiografia de tórax demonstrando posição dos eletrodos septal 
em via de saída do ventrículo direito “S” e apical “A”; Projeção póstero-anterior 
(em A) e oblíqua anterior esquerda (em B). Note, na imagem B, que os 
eletrodos apontam para coluna, confirmando o implante em região septal e 
não em parede livre de VD. 
 

O gerador de MP escolhido para o estudo foi o Entovis DR-T – Biotronik 

(Figura 5) – por apresentar o menor intervalo AV programável (intervalo AV = 

15 ms), além do modo DVIR, dentre os geradores de MP disponíveis 

comercialmente durante esta fase do estudo, pois, ao final, todos os pacientes 

permaneceriam com estimulação bifocal direita, que requer o menor intervalo 
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AV possível. Nestes casos, o intervalo AV do modo de estimulação 

corresponde ao intervalo V-V na estimulação bifocal final, já que os dois 

eletrodos, da saída atrial e ventricular, estão implantados no VD. O modelo de 

eletrodo utilizado foi o Safio – Biotronik (Figura 5), mantido em todos os casos 

para evitar possíveis diferenças nas medidas dos parâmetros de 

sensibilidade, de impedância e de limiar de comando relacionadas ao uso de 

diferentes modelos. 

 

 

Figura 5 – Gerador de MP Entovis DR-T (Biotronik) e eletrodos de fixação 
ativa (tipo srew-in) Safio S 60 (Biotronik) utilizados para implante nos 
pacientes do estudo. Note, nas extremidades dos eletrodos, a diferença entre 
o mecanismo de fixação retraído e acionado. 
 

As medidas intraoperatórias dos parâmetros dos eletrodos foram 

realizadas por meio do programador Biotronik Renamic (Figura 6).A 

sensibilidade, impedância e limiar de comando (com duração de pulso de 0,4 

ms) foram mensurados nas configurações unipolar e bipolar após, 

aproximadamente, três a cinco minutos do implante do eletrodo, a fim de 

permitir a estabilização destes parâmetros após fase inicial de injúria 

miocárdica causada pela fixação ativa do eletrodo, demonstrada pela corrente 

de lesão miocárdica à eletrocardiografia (Figura 7). Foram considerados 

satisfatórios os valores de sensibilidade com onda R maior que 5,0 mV, 

impedância entre 300 e 1200 Ω, e limiar de comando menor que 1,0 V. 
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Figura 6 - Programador de marca-passo Renamic (Biotronik) utilizado para 
avaliação dos parâmetros do marca-passo durante o implante. A ampla 
tecnologia nos permite uma avaliação não invasiva por telemetria com 
possibilidade de acompanhamento ambulatorial das características tanto do 
gerador como dos eletrodos e possíveis ajustes na programação de acordo 
com a necessidade clínica individualizada. 
 

 

 

 

 

Figura 7- Registro da corrente de lesão gerada pela fixação ativa do eletrodo 
de MP no miocárdio ventricular. 
 

As medidas eletrocardiográficas como duração de QRS e eixo de 

despolarização foram realizadas nas três formas de estimulação (via de saída 

de VD, apical e bifocal) e anotadas em formulários individuais para cada 

paciente. O sistema de avaliação eletrocardiográfica utilizado foi o 

eletrocardiógrafo digital TEB ECGPC (Figura 8). 

 



3 Métodos  21 

 

Figura 8 – Eletrocardiógrafo digital TEB ECGPC utilizado para avaliação 
eletrocardiográfica dos pacientes do estudo. 
 

Após a cirurgia, os geradores foram programados no modo DVIR com 

intervalo AV (intervalo VV) de 15 ms, ou seja, a estimulação ocorre pelos dois 

eletrodos; o eletrodo conectado ao gerador na saída atrial e fixado em região 

septal (via de saída de VD) é estimulado 15 ms antes do eletrodo conectado 

na saída ventricular fixado em região apical de VD. Após a alta hospitalar, os 

pacientes foram encaminhados para visita ambulatorial de rotina no 15º dia 

pós-operatório para, agora com a segurança de uma frequência cardíaca 

mínima, otimizar o tratamento medicamentoso para insuficiência cardíaca e 

checar a ferida operatória. 

 

 

3.5 Avaliação ecocardiográfica 

 

O ecocardiograma transesofágico foi realizado em equipamento GE 

Vivid S6 (Horten, Noruega) com sonda esofágica bidimensional, atendendo 

as recomendações internacionais para a realização de exames 

intraoperatórios39.   

As imagens foram coletadas em forma de clipes digitais para posterior 

análise em estação de trabalho Echopac PC versão BT12.0 (Horten, Noruega) 

nas três condições estabelecidas. 
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Para cada condição de estímulo, foram adquiridas imagens do estudo 

do fluxo da valva aórtica com uso do Doppler contínuo, e também imagens 

bidimensionais em posição média do esôfago com cerca de 0, 90 e 130 graus, 

portanto, com cortes de 4, 2 e 3 câmaras, que possibilitaram a avaliação da 

deformação longitudinal em 18 segmentos, com suas respectivas curvas e 

cálculo do SLG. Nas mesmas posições, acresceram-se o uso do Doppler 

tecidual 2D, para avaliação do sincronismo por meio de software dedicado, o 

TSI, tissue synchronization imaging40, que fornece a medida do índice de Yu, 

que é o desvio padrão das medidas do tempo de 12 segmentos entre o início 

do QRS e o pico do deslocamento sistólico dos segmentos basais e mediais 

obtidos nas imagens e corte 4, 2 e 3 câmaras. Obteve-se, ainda, imagem do 

corte transgástrico à altura dos músculos papilares para análise da 

deformação radial dos segmentos compreendidos neste corte, realizando-se 

a medida do desvio padrão do intervalo do tempo do QRS até o pico da 

deformação radial dos seis segmentos analisados. 

Outra análise realizada foi a medida de um equivalente do volume de 

ejeção do ventrículo esquerdo. Para tal, procedeu-se à medição da integral 

de velocidade/tempo do estudo Doppler contínuo da valva aórtica obtido em 

corte transgástrico profundo realizado em cada modo de estimulação. 

 

 

3.6 Análise estatística 

 

As variáveis quantitativas foram expressas pela média e pelo desvio 

padrão. As variáveis qualitativas foram expressas pela frequência absoluta e 

pela frequência relativa. Para a comparação entre os grupos pareados, foi 

utilizado o teste não paramétrico de Friedman. Para as comparações em 

pares, utilizamos o teste pareado de Wilcoxon com a correção de Bonferroni. 

O nível de significância adotado foi de 5%. 
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3.7 Fluxograma 

 

O Fluxograma de execução abaixo resume a sequência de avaliação 

eletrocardiográfica e ecocardiográfica transesofágica durante o 

intraoperatório (Figura 9). 

 

 

Figura 9 – Fluxograma de execução deste trabalho. 
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4 RESULTADOS 

 

 

A seleção dos pacientes e a realização dos procedimentos cirúrgicos 

ocorreram entre janeiro/2015 e setembro/2017. Dos 25 pacientes inicialmente 

incluídos no estudo, 5 foram excluídos devido a dificuldades na aquisição da 

imagem, principalmente, à janela acústica ecocardiográfica inadequada. 

Apenas 1 paciente foi excluído devido à posição inadequada dos eletrodos, 

por provável área extensa de fibrose em região septal alta, apresentando 

limiares de comando muito elevados. Neste caso, os dois eletrodos foram 

implantados em região septal baixa, muito próximos um do outro e, portanto, 

a estimulação bifocal como terapia de ressincronização deu lugar à 

estimulação bifocal de segurança. Assim, no total, 19 pacientes foram 

incluídos na análise dos resultados.  

Todos os pacientes foram operados pelo investigador principal, sob a 

supervisão do orientador do estudo. Não ocorreram complicações decorrentes 

da cirurgia, tanto no momento cirúrgico imediato quanto nas consultas de 

rotina de acordo com o protocolo do setor de marca-passo do IDPC.  

A Tabela 1 a seguir descreve as principais características clínicas dos 

pacientes, suas patologias concomitantes mais relevantes, a provável origem 

da disfunção ventricular e a avaliação por escores específicos (CHADS2
41 e 

CHA2DS2VASC42) do risco de tromboembolismo pela presença da fibrilação 

atrial. 
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Tabela 1 – Características clínicas iniciais dos pacientes. 

Parâmetro clínico Número Percentual 

Idade (anos) * 66,8 ± 9,2  

Gênero (feminino) 11 57,8% 

Frequência ventricular (bpm) * 50,3 ± 9,4  

Comorbidades   

        Hipertensão arterial sistêmica 17 89,5% 

        Diabetes mellitus 6 31,6% 

        AVC/AIT prévio 2 10,5% 

Escore CHADS2 (pontos) * 2,4 ± 1,4  

Escore CHA2DS2VASC (pontos) * 4,2 ± 1,3  

Etiologia   

        Isquêmica 8 42,1% 

        Chagásica 7 36,8% 

        Outras 4 21,1% 

Classificação Funcional (NYHA) 2,4 ± 0,6  

Bloqueio AV total 7 36,8% 

Distúrbio de condução intraventricular   

        Bloqueio de ramo direito 4 21,1% 

        Bloqueio de ramo esquerdo 6 31,6% 

        Outros distúrbios de condução 2 10,5% 

* Valores expressos em média ± desvio padrão 

 

O tratamento medicamentoso prévio ao implante de marca-passo foi 

agrupado em classes e demonstrado a seguir na Figura 10. 

 

 

Figura 10 – Distribuição em porcentagem das classes de medicamentos 
utilizados pelos pacientes pré-implante de marca-passo. IECA – Inibidores da 
enzima conversora de angiotensina; BRA – Bloqueadores dos receptores de 
angiotensina. 
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4.1 Análise da duração do QRS 

 

A duração do QRS foi avaliada nas doze derivações previamente ao 

implante de marca-passo e após estimulação septal alta (via de saída de VD), 

apical e bifocal. Comparações entre o QRS estimulado e o basal estão 

expostas nas figuras a seguir (Figuras 11 e 12). 

 

 
Figura 11 – Comparação modo a modo entre as três possibilidades de 
estimulação cardíaca avaliadas neste trabalho. Os valores de QRS estão 
descritos como média ± desvio padrão. 
 

 
Figura 12 – Comparação da duração do QRS de cada modo de estimulação 
em relação ao QRS pré-implante (Basal). Os valores de QRS estão descritos 
como média ± desvio padrão. 
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4.2 Análise dos parâmetros do marca-passo 

 

Durante o implante do MP, alguns parâmetros, como sensibilidade 

(medida da onda R), impedância e limiar de comando, foram obtidos para 

assegurar um correto local para fixação dos eletrodos. Na Tabela 2, podemos 

observar a comparação entre eletrodos em posições distintas, avaliando os 

parâmetros acima citados.  

 

Tabela 2 – Comparação dos parâmetros dos eletrodos em posição apical e 
septal, nas configurações unipolar e bipolar, durante o implante 
do marca-passo. 

 
Estimulação 

apical 
Estimulação 

septal 
P 

Sensibilidade (onda R em mV)    

        Unipolar 9,3 ± 2,9 8,4 ± 3,3 0,16 

        Bipolar 11,2 ± 3,1 10,4 ± 3,5 0,23 

Impedância (Ω)    

        Unipolar 421 ± 60 422 ± 87 0,49 

        Bipolar 595 ± 68 614 ± 100 0,24 

Limiar de comando (V)    

        Unipolar 0,61 ± 0,11 0,54 ± 0,08 0,05 

        Bipolar 0,78 ± 0,14 0,75 ± 0,16 0,27 

Os valores da estimulação septal e apical estão descritos como média ± desvio padrão. 

 

 

4.3 Análise dos parâmetros ecocardiográficos 

 

Previamente ao procedimento cirúrgico, a FEVE pelo método biplanar 

de Simpson foi avaliada com foco nos critérios de inclusão (35% < FEVE < 

55%). O resultado encontrado, expresso em média ± o desvio padrão, 

corresponde a 43,4 ± 7,4%.  

O grau de dessincronia do ventrículo esquerdo não foi avaliado pré-

implante de marca-passo, pois a maioria dos pacientes tinha um ritmo 

irregular devido à patologia em questão, fibrilação atrial. Desse modo, as 

medidas foram realizadas para comparação entre os sítios de estimulação 

pesquisados: apical, septal alto e bifocal.  
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Portanto, para comparação do dissincronismo interventricular, utilizamos 

a avaliação da deformação longitudinal em 18 segmentos, a deformação 

radial em 6 segmentos, o Doppler tecidual 2D (avaliação por meio do TSI) e, 

ainda, a avaliação de um equivalente do volume de ejeção do ventrículo 

esquerdo, e a integral velocidade/tempo do estudo Doppler da valva aórtica 

pelo Doppler contínuo. 

Podemos observar, na tabela a seguir, os resultados ecocardiográficos 

de acordo com a técnica realizada: deformação longitudinal (SLG e tempo de 

dispersão), deformação radial, índice de Yu pelo Doppler tecidual e estimativa 

do volume de ejeção. Houve menor tempo de dispersão na estimulação 

bifocal, não se observando diferenças nos demais parâmetros analisados. 

 

Tabela 3 – Comparação por teste não paramétrico dos resultados por 
diferentes métodos ecocardiográficos nos três modos de 
estimulação: apical, septal e bifocal. 

Método 
Estimulação 

Apical 
Estimulação 

Septal 
Estimulação 

Bifocal 
P 

Deformação longitudinal 

SLG(%) - 8,7 ± 2,3 - 9,4 ± 3,7 - 9,8 ± 3,6 NS 

Tempo de dispersão 
(ms) 

117,3 ± 44,2 95,9 ± 34,0 87,6 ± 27,0 < 0,05 

Deformação radial 

Desvio padrão intervalo 
QRS pico de deformação 
radial (ms)  

35,8 ± 58,9 60,4 ± 57,9 37,1 ± 48,9 NS 

Doppler tecidual 

Índice de Yu (ms) 48,1 ± 31,9 36,1 ± 26,7 27,6 ± 22,7 0,05 

Doppler da valva aórtica 

Integral velocidade 
tempo (cm) 

14,23±2,72 14,45±2,74 14,8±2,68 NS 

Os valores da estimulação apical, septal e bifocal estão descritos como média ± desvio 
padrão. 

 

Utilizando o teste t (distribuição normal não assintótica), comparamos os 

3 modos de estimulação: apical, septal e bifocal de forma independente e 

chegamos aos dados da Tabela 4. 
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Tabela 4 – Comparação dos resultados por diferentes métodos 
ecocardiográficos nos três modos de estimulação: apical, 
septal e bifocal, utilizando teste t independente. 

Método 
Estimulação Septal 

x Apical 
Estimulação 

Bifocal x Apical 
Estimulação 

Bifocal x Septal 

Deformação longitudinal 

SLG(%) p < 0,05 p < 0,05 p = 0,05 

Tempo de dispersão (ms) p = 0,12 p < 0,05 p < 0,05 

Deformação radial 

Desvio padrão intervalo 
QRS pico de deformação 
radial (ms)  

p = 0,09 p = 0,05 p = 0,10 

Doppler tecidual 

Índice de Yu (ms) p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 

Doppler da valva aórtica 

Integral velocidade tempo 
(cm) 

NS NS NS 

 

Para uma melhor visualização dos métodos ecocardiográficos expostos 

na Tabela 3 exemplificamos, a seguir, duas variáveis, sendo uma relacionada 

à deformação longitudinal (Figura 13) e outra relacionada ao Doppler Tecidual 

(Figura 14). 
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Figura 13 - Imagem representativa da deformação longitudinal com melhor 
desempenho com o estímulo bifocal. O círculo verde e amarelo representa o 
sincronismo. A cor verde significa concordância das curvas dos segmentos 
com o tempo de fechamento da valva aórtica e as cores azul mais precoce e 
amarela mais tardia ao tempo de fechamento da valva aórtica, isto é, com 
maior grau de dessincronia. A: estimulação apical; B: estimulação septal; C: 
estimulação bifocal. 
 

 

Figura 14 - Avaliação pelo TSI que utiliza o Doppler tecidual, neste caso, o 
índice de Yu é descrito pelo all segment std. A: estimulação apical; B: 
estimulação septal; C: estimulação bifocal. Na comparação, pode se observar 
menor dissincronia com a estimulação bifocal (menor valor do índice de Yu, 
também representado no mapa polar com a cor verde mais homogênea entre 
os segmentos, que representa curvas do Doppler tecidual sistólico mais 
próximas da abertura valvar aórtica). 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

O desenvolvimento deste estudo prospectivo e randomizado, com 

comparação intrapaciente (recurso que minimiza algum viés que possa 

favorecer uma ou outra modalidade de estimulação), teve como objetivo 

principal analisar, por parâmetros ecocardiográficos transesofágicos 

intraoperatórios, a dissincronia cardíaca, procurando, entre os sítios e os 

modos de estimulação artificiais estudados (septal, apical e bifocal), aquele 

mais próximo possível do sistema elétrico intrínseco. E como mostrado no 

estudo, por meio de variáveis eletrocardiográficas e ecocardiográficas, a 

estimulação bifocal é preferível quando comparada à estimulação isolada de 

VD, seja apical seja septal.  

Muitos estudos já demonstraram que um QRS alargado (> 120 ms), seja 

por uma patologia seja em decorrência de estimulação cardíaca artificial, 

provoca uma desvantagem mecânica para o coração e tem um efeito deletério 

na história natural da insuficiência cardíaca2,3. No entanto, a maioria destes 

estudos prospectivos avaliou o efeito desse dissincronismo a médio e a longo 

prazo. Porém, a verificação gráfica da amplitude do pulso arterial em monitor 

de terapia intensiva, por exemplo, nos mostra que um alargamento do QRS 

provoca déficit imediato do pulso arterial (Figura 15), refletido por uma piora 

da contração cardíaca.  
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Figura 15 – Traçado mostrando uma imediata redução da amplitude do pulso 
arterial induzida pelo QRS largo provocado por estimulação endocárdica do 
ápice de VD em portador de FA. 

 

A importante busca por uma estimulação artificial menos prejudicial em 

ventrículo direito deu origem ao estudo VERBS13, cujos resultados mostraram 

que as estimulações bifocal do VD e septal alta eram preferíveis à estimulação 

clássica em ponta do VD. Desta forma, a partir da década de 90, no Serviço 

de Marca-passo do IDPC, nos casos intermediários, sem indicação de 

ressincronizador, passou-se a indicar rotineiramente as estimulações bifocal 

ou septal alta. A estimulação bifocal pode ser realizada com um 

ressincronizador convencional ou, caso o paciente apresente FA permanente, 

pode ser obtida com um marca-passo bicameral convencional. Utilizando 

medidas ecocardiográficas disponíveis no momento do estudo (não utilizaram 

recursos de avaliação do dissincronismo por meio da ecocardiografia tecidual 

ou mesmo da deformação miocárdica), foi demonstrado um grande benefício, 

já em médio prazo, da estimulação bifocal.  Prova disso é que, na atualidade, 

esta forma de estimulação é utilizada como segunda opção ou como “ponte 

terapêutica” nos casos em que a estimulação biventricular não é possível por 

via endocárdica, seja por dificuldade de acesso ao seio coronariano seja por 

impedimento do seu uso43,44. Outra grande vantagem desta técnica consiste 

em promover uma segurança na estimulação artificial, uma vez que garante a 

manutenção da estimulação ventricular mesmo na eventualidade de perda de 

comando por um dos eletrodos (estimulação bifocal de segurança)45.  
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O diferencial deste estudo em relação ao estudo pioneiro VERBS é que 

utilizou a tecnologia atual da ecocardiografia tecidual e selecionou pacientes 

com FEVE moderadamente comprometida. Contrariamente, os pacientes do 

estudo VERBS apresentavam FE ≤ 35% e tinham indicação formal de 

ressincronizador.  

Faltava, portanto, mostrar evidências de forma aguda, mais 

precisamente no intraoperatório, das consequências na qualidade de 

contração cardíaca pelas três formas de estimulação estudadas. Além disso, 

vimos, na ecocardiografia transesofágica intraoperatória, uma ferramenta a 

mais na avaliação do dissincronismo para orientar um melhor posicionamento 

do eletrodo sem necessidade futura de submeter o paciente a novas 

intervenções. Desta forma, os resultados deste estudo mostraram que, neste 

grupo, houve benefício imediato das estimulações bifocal e septal em relação 

à apical. Isto nos leva a pressupor que, se o paciente não tem indicação plena 

de um ressincronizador, deve receber uma estimulação bifocal ou, caso venha 

a ser estimulado com um único eletrodo, a estimulação deve ser, pelo menos, 

septal. Em outras palavras, os dados deste estudo sugerem que este paciente 

somente não deveria receber a estimulação apical endocárdica isolada, 

exatamente a estimulação convencional que vem sendo realizada como 

rotina, por mais de cinco décadas, desde o surgimento da estimulação 

cardíaca. 

 

 

5.1 Características clínicas 

 

De forma geral, os pacientes, na sua maioria do sexo feminino, eram 

acima de 55 anos e apresentavam como patologia cardiovascular 

concomitante mais prevalente a hipertensão arterial sistêmica.  

A avaliação da classe funcional (NYHA), previamente ao implante de 

marca-passo, foi unicamente para termos um dado a mais de caracterização 

do perfil dos pacientes. Afinal, não tínhamos como objetivo nenhuma 

comparação pós-operatória desta variável. Além disso, os sintomas iniciais 
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secundários ao baixo débito poderiam, em alguns pacientes mais 

bradicárdicos, estar relacionados mais diretamente ao déficit cronotrópico do 

que ao dissincronismo propriamente. Uma vez que, ao término da avaliação, 

todos os pacientes permaneceram com o mesmo modo de estimulação, 

bifocal direita, melhoramos o cronotropismo e diminuímos o dessincronismo, 

simultaneamente.   

Entre as características clínicas, podemos observar que a análise 

eletrocardiográfica evidenciou uma duração média do QRS pré-implante de 

133,2 ms, caracterizando um distúrbio de condução interventricular. A 

associação de um QRS alargado com uma disfunção ventricular, 

independente do grau, torna esse grupo de pacientes como portadores de 

uma miocardiopatia mais grave. 

Quanto à etiologia da insuficiência cardíaca, a cardiomiopatia isquêmica 

foi a mais prevalente (42,1%), seguida da cardiomiopatia chagásica (36,8%), 

o que condiz com a procedência variada dos pacientes. A terapia inicial para 

IC estava inadequada, pois a bradicardia importante da maioria dos casos 

impossibilitava uma otimização com cronotrópicos negativos, os quais 

poderiam atuar positivamente no remodelamento cardíaco. 

Com relação aos riscos de eventos tromboembólicos avaliados pelos 

escores de CHADS2
40 e CHA2DS2VASC41, podemos perceber o elevado risco 

para tromboembolismo, sendo que um paciente tinha apresentado AVC prévio 

e outro um AIT. Apesar desses dados, apenas 53% dos pacientes mantinham-

se com a terapia com anticoagulante oral, e apenas 36% estavam com 

controle adequado. Ao final do estudo, em apenas um paciente não foi 

possível a adequada terapia com anticoagulante devido a dificuldades 

socioeconômicas. Este perfil de adesão e de seguimento da terapia com 

anticoagulantes é semelhante àquele descrito nas Diretrizes Brasileiras de 

Antiagregantes Plaquetários e Anticoagulantes em Cardiologia publicado em 

2013, em que apenas metade dos pacientes seguia essa terapia em 

prescrição e um número menor ainda estava em controle adequado46.  
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5.2 Avaliação do QRS estimulado 

 

A estimulação em um único ponto do VD, seja septal seja apical, 

aumentou significativamente a duração do QRS quando comparado ao QRS 

pré-implante. Dessa forma, corrigiu-se o déficit cronotrópico, porém 

prejudicou-se o sincronismo cardíaco e, consequentemente a função contrátil 

do coração. Este é o preço que se paga para tratar uma bradicardia por BAV, 

na qual a estimulação ventricular é imprescindível. É o efeito colateral, 

inevitável do marca-passo cardíaco convencional. Entretanto, ainda assim, é 

benéfico pelo fato de corrigir a bradicardia. A duração do QRS pré-implante 

tem pouco valor já que o QRS que deverá acompanhar o paciente pelo resto 

da vida não é mais o QRS de escape e sim o QRS estimulado, é para este 

que devemos buscar a menor duração e o menor dessincronismo ventricular. 

Quando comparamos as duas formas de estimulação entre si, podemos 

observar que a estimulação apical atrasa ainda mais a ativação ventricular 

quando comparada com a estimulação septal (p < 0,05)47,48,49,50,51,52. No 

entanto, a estimulação bifocal é significativamente melhor quando comparada 

à estimulação isolada, seja apical seja septal, e é o modo que mais se 

aproxima do QRS basal. 

Um estudo publicado em 2013, o PREDICT-HF comparou, ao longo de 

3 anos, a FEVE e a incidência de internações por IC em 194 pacientes 

submetidos ao implante de marca-passo por bloqueio átrio ventricular total. 

Foi observado que os pacientes com QRS > 160 ms apresentavam piora 

significativa da FEVE quando comparados aos pacientes com QRS < 160 ms. 

Além disso, os portadores de um QRS > 190 ms apresentavam maiores 

índices de hospitalizações por IC53. Portanto, independentemente da posição 

anatômica ideal, é fundamental a busca por um QRS estimulado mais estreito 

possível, obtendo, assim, uma evolução clínica e ecocardiográfica mais 

favorável54,55,56. 

A busca incessante, por alguns autores57,58, de um QRS estreito, fez da 

estimulação Hissiana uma alternativa para obtenção de um QRS bem próximo 

do basal. No entanto, esse modo de estimulação é pouco reprodutível e 
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totalmente inadequado para pacientes com bloqueio de ramos subjacentes. 

Portanto, para os pacientes com disfunção ventricular leve ou moderada e 

necessidade de implante de marca-passo com estimulação ventricular 

imprescindível, a estimulação bifocal em VD é reprodutível e produz um QRS 

mais estreito, sendo esta a rotina no Serviço de Marca-Passo do IDPC (Figura 

16). 

 

 
Figura 16 – Observa-se que ativação ventricular esquerda se faz ao mesmo 
tempo da base para ponta e da ponta para a base, reduzindo 
significativamente o tempo de ativação ventricular, favorecendo, portanto, a 
ressincronização contrátil do miocárdio ventricular esquerdo. MPA e MPP: 
músculo papilares anterior e posterior. 
 

Diferente do presente trabalho, alguns estudos, no entanto, não 

mostraram superioridade da estimulação septal em relação à apical. Nesses 

casos, como demonstrado por alguns autores por meio de outros exames de 

imagem59,60, o eletrodo não estava impactado em região septal e sim em 

parede livre de VD. Um estudo randomizado Protect-Pace61, em que não 

houve diferença entre a estimulação septal e apical em relação à FEVE, 

mostrou que apenas 66% dos 120 pacientes alocados para o grupo septal 
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possuíam realmente o eletrodo nesta posição após revisão do laboratório 

central do estudo.  

Para amenizar um implante de eletrodo inadvertidamente em outra 

região que não a septal, Andrikopoulos et al.62 propuseram um algoritmo 

mostrando que um QRS estimulado predominantemente positivo em V6 e 

derivações inferiores, com padrão QR, qR ou Qr em aVL, sugeriria acesso à 

região septal de VD. Contudo, o VD possui uma anatomia bastante complexa 

e a fluoroscopia em duas projeções (Figura 4) associado à utilização da guia 

metálica modelada em dois planos (Figura 3) ainda é a opção mais segura 

para implante correto de eletrodo. 

 

 

5.3 Avaliação dos parâmetros dos eletrodos  

 

Apesar de os dados da literatura mostrarem que cronicamente o limiar 

de comando em modo unipolar na estimulação septal pode ser um pouco 

maior quando comparado à estimulação apical18,63, a avaliação dos 

parâmetros de sensibilidade, de limiar de comando e de impedância não 

mostrou diferença significativa quando comparados os dois sítios de 

estimulação. 

Ainda na atualidade, existe certa resistência com relação ao implante 

septal por alguns cirurgiões devido a relatos de maiores índices de 

complicações, como, por exemplo, deslocamento do eletrodo nesta posição. 

No entanto, os trabalhos específicos para avaliação dos parâmetros e da 

evolução destes eletrodos mostraram ausência de diferença significativa entre 

estimulação em posição septal ou apical10,64. Além disso, a verificação de uma 

corrente de lesão adequada (Figura 7) nos garante uma correta impactação 

do eletrodo com menor risco de complicações e menores limiares de 

comando11. 
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5.4 Avaliação da fração de ejeção do ventrículo esquerdo 

 

A FEVE medida pelo método biplanar de Simpson só foi avaliada 

previamente ao implante, durante a seleção dos pacientes, com a finalidade 

de preencher os critérios de inclusão e exclusão. Como o objetivo do estudo 

não é substituir a terapia de ressincronização biventricular pela estimulação 

bifocal de VD, aqueles pacientes com FEVE ≤ 35% foram excluídos, pois, 

nestes, a indicação é da estimulação biventricular, terapia essa que já foi 

explorada e comprovada por importantes trabalhos na literatura42. 

Como podemos observar, a população estudada tem uma FEVE de 43,7 

± 7,4, mostrando a diversidade do grau de comprometimento da função 

sistólica. No entanto, na luz da moderna ecocardiografia, optamos por 

comparar os efeitos dos modos de estimulação: apical, septal e bifocal, por 

meio de novos parâmetros, não utilizando a FEVE como dado adicional pós-

estimulação, mesmo porque este parâmetro apresenta resposta tardia na 

estimulação multissítio, dependente da reversão da remodelação ventricular.  

 

 

5.5 Avaliação do dessincronismo cardíaco  

 

Alguns autores avaliaram o dessincronismo na estimulação cardíaca 

artificial, em curto prazo, comparando a diferença da estimulação em VD de 

forma isolada, septal em relação à apical65,66. Outros autores optaram por um 

acompanhamento a médio e a longo prazo para a mesma comparação67,68,69. 

Em ambos os casos, o modo de estimulação septal foi, no geral, 

significativamente mais sincrônico que o modo de estimulação apical. 

Porém, até o momento, nenhum trabalho tinha demonstrado, pelas 

técnicas ecocardiográficas atuais e por uma avaliação intraoperatória, uma 

resposta satisfatória imediata da estimulação bifocal de VD. Estes pacientes 

normalmente não apresentam grande remodelação ventricular pelo fato de 

terem comprometimento moderado. Deste modo, o mais importante é que a 

estimulação bifocal previna a “síndrome ventricular do marca-passo”4,5 
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caracterizada pela dilatação ventricular progressiva com queda da FEVE em 

longo prazo. Neste sentido, Souza et al. estudaram a estimulação bifocal, 

septal e apical no mesmo paciente e, após dois meses de evolução, 

verificaram importante dessincronia do VE na estimulação apical, menor na 

estimulação septal, porém significativamente menor na estimulação bifocal. 

Nesta comparação, após dois meses de estimulação, a estimulação apical se 

mostrou como a pior opção, sendo a estimulação bifocal a de melhor 

resultado. Os pacientes foram mantidos em cada estimulação somente por 

dois meses por razões éticas70.  

No trabalho atual, diferente do estudo de Souza KO et al., a comparação 

entre os modos de estimulação foi realizada durante o implante e também 

demonstrou melhor índice de sincronismo no modo bifocal, caracterizado pelo 

menor tempo de dispersão (p < 0,05), diferença essa que não foi significativa 

quando comparamos a estimulação septal com a apical de forma aguda (p = 

0,12). 

Apesar de Choudhary et al.71 terem demonstrado retrospectivamente 

que a posição tida como não apical apresenta menores índices de 

dissincronismo com relação à posição apical durante avaliação do 

sincronismo radial do VE, estes resultados não foram reprodutíveis, de forma 

aguda, neste trabalho, quando avaliamos a deformação radial propriamente 

dita.  

Com relação à deformação longitudinal e o TSI que utiliza o Doppler 

tecidual (índice de Yu), a estimulação artificial bifocal apresentou uma 

tendência à melhor sincronia quando comparada à estimulação em um único 

ponto de VD (Figuras 13 e 14). O fato de usarmos pacientes com grande 

variabilidade da FEVE nos mostra que os casos com maior grau de 

comprometimento apresentam uma resposta sincrônica ao bifocal mais 

importante quando comparada a dos pacientes com FEVE menos 

comprometida. 

Quando analisado o valor da integral velocidade/tempo que sugeriu 

volumes de ejeção semelhantes entre os diversos tipos de estímulo, podemos 

atribuir este resultado à variabilidade da obtenção do espectro Doppler. 
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5.6 Limitações do estudo 

 

Como a orientação do Serviço de Marca-Passo do IDPC é preservar o 

ritmo sinusal, revertendo sempre que possível a fibrilação atrial, o número de 

pacientes que respeitavam os critérios de inclusão foi reduzido. Outra 

limitação que contribuiu para um pequeno número da amostra é o fato de 

termos somente um centro participante do estudo. 

Apesar da amostra relativamente pequena, alguns resultados 

eletrocardiográficos e ecocardiográficos apresentaram significância 

estatística. Outros resultados mostraram uma tendência importante da 

melhora do sincronismo com a estimulação bifocal. Apesar destas 

ponderações, consideramos relevantes os parâmetros com significância 

estatística pelo fato das comparações terem sido intrapaciente. 

 

 

5.7 Implicações clínicas 

 

A superioridade eletrocardiográfica e ecocardiográfica da estimulação 

cardíaca bifocal em pacientes com disfunção ventricular leve a moderada, 

demonstrada agudamente neste estudo, sugere que esta forma de 

estimulação deva ser considerada sempre que haja certo grau de 

remodelamento ventricular. Adicionalmente, quando se opta pelo implante de 

um único eletrodo ventricular, a posição septal mostra uma tendência à menor 

dessincronia e QRS mais estreito do que a posição apical, devendo ser 

preferida. Esta observação, por si só, elimina o eletrodo ventricular de fixação 

passiva e recomenda que se inicie sempre o implante com, pelo menos, um 

eletrodo de fixação ativa para o implante septal. 
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6  CONCLUSÃO 

 

 

Os dados do presente estudo demonstraram, por meio da 

ecocardiografia transesofágica intraoperatória, que a estimulação cardíaca 

artificial bifocal resultou em menor dessincronia das paredes do ventrículo 

esquerdo, quando comparada à estimulação isolada do VD, em ponta ou no 

septo alto, em pacientes com disfunção sistólica leve a moderada. O benefício 

da estimulação bifocal foi maior quanto maior o grau de comprometimento 

prévio da FEVE.   

Quando se considera o implante de um único eletrodo, a estimulação 

septal mostra-se superior à apical (convencional). 

Com relação aos parâmetros eletrocardiográficos, observamos que a 

duração do QRS com a estimulação bifocal foi significativamente menor, 

comparada às estimulações apical e septal, e se aproxima à do QRS basal. 

Os parâmetros (limiar, sensibilidade e impedância) dos eletrodos 

posicionados em região septal e apical não mostraram diferenças. 

Os dados da literatura mostram de forma consistente que a melhora do 

sincronismo cardíaco reflete em uma cascata de eventos que preservam a 

contratilidade do miocárdio com melhora do débito cardíaco e com menor 

remodelamento. À luz das mais avançadas técnicas de avaliação 

ecocardiográfica, os dados aqui apresentados colocam à disposição do 

especialista uma forma a mais de estimulação, com menor grau de 

dessincronia detectada agudamente na fase intraoperatória.  
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7  ANEXOS 

 

 

7.1 Anexo A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Estimulação cardíaca artificial Septal, Apical e Bifocal: Estudo 
comparativo por meio da ecocardiografia transesofágica 

intraoperatória 
 

 

CENTRO: _________________________ 

INVESTIGADOR: Dr. Ricardo Ferreira Silva 

ORIENTADOR: Prof. Dr. José Carlos Pachón Mateos 

PACIENTE (INICIAIS): _______________________ 

 

 

OBJETIVO DO ESTUDO 

 

O(A) senhor(a) é convidado(a) para participar deste estudo pois 

apresenta indicação de implante de marca-passo cardíaco definitivo e sinais 

e sintomas de insuficiência cardíaca. Os sintomas apresentados pela sua 

doença podem ser diminuídos através do implante do marca-passo cardíaco 

definitivo bifocal direito, técnica já avaliada e consolidada na literatura médica 

como opção para o tratamento da sua doença. 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

Coordenadoria de Serviços de Saúde 

INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA 
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PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 

 

Caso o(a) senhor(a) deseje participar deste estudo, será realizado o 

implante do marca-passo seguindo a descrição clássica para o implante 

bifocal direito. Neste caso, não há nenhum risco adicional para o 

procedimento cirúrgico. Durante o implante do marca-passo o senhor(a) será 

submetido à realização de ecocardiograma transesofágico. Após o implante 

será realizada uma avaliação eletrocardiográfica no ambulatório do serviço de 

Marca-passo do IDPC. 

 

RISCOS E DESCONFORTOS NO INTRAOPERATÓRIO  

 

O implante do marca-passo seguirá a técnica convencional, sob 

anestesia geral em ambiente de centro cirúrgico. Os riscos do presente estudo 

estão restritos ao momento do implante do marca-passo, uma vez que se trata 

de um procedimento cirúrgico, e assim sendo o paciente está sob risco de 

complicações inerentes ao mesmo, tais como alergias a medicações, arritmias 

cardíacas e parada cardíaca. Contudo, a participação neste estudo não 

submete o senhor(a) a riscos adicionais ao procedimento que estaria indicado 

independentemente da participação neste estudo. 

O desconforto no presente estudo será basicamente a possibilidade de 

dores no local da ferida operatória. A cirurgia será realizada sob anestesia 

geral. As avaliações da estimulação do marca-passo e exames de 

ecocardiografia não acarretam nenhum tipo de desconforto ao senhor(a), já 

que serão realizados durante a sedação para o momento cirúrgico.  

 

BENEFÍCIOS POTENCIAIS 

 

O implante do marca-passo cardíaco bifocal direito apresenta, além do 

benefício inicial de controle da frequência cardíaca, motivo inicial da indicação 

de sua cirurgia, a possibilidade de melhora dos sintomas e controle da 

insuficiência cardíaca. O benefício sobre a insuficiência cardíaca ocorre 
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devido ao fato da estimulação cardíaca bifocal direita melhorar a função 

ventricular (contração do coração), melhorando assim os sintomas 

apresentados pelo paciente. 

 

ALTERNATIVAS À PARTICIPAÇÃO 

 

Caso o senhor(a) não deseje participar do presente estudo, o tratamento 

para sua doença será fornecido da mesma forma sem nenhum prejuízo ao 

senhor, recebendo portanto o marca-passo cardíaco bifocal direito, pois esta 

técnica já é utilizada largamente e de rotina no serviço de Marca-passo do 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia no tratamento de casos semelhante 

ao do senhor(a). 

 

CONFIDENCIALIDADE 

 

Se for do desejo do senhor(a) participar deste estudo, todos os seus 

registros médicos (exames e avaliações) serão conferidos pela equipe médica 

da pesquisa com a finalidade de fornecer dados para a realização do estudo. 

Os dados registrados no prontuário do senhor(a) podem ser solicitados pelas 

autoridades regulatórias e comitês de ética em pesquisa para conferir se o 

presente estudo está sendo realizado segundo as diretrizes de ética em 

pesquisa para seres humanos. 

Uma vez que o senhor(a) assine o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, o senhor(a) está dando permissão para sua participação no 

estudo. Sua identidade será mantida em sigilo quando os resultados do 

estudo forem publicados, uma vez que apenas os dados referentes à sua 

doença e tratamento serão divulgados. 

As informações geradas por seus exames e avaliações serão 

armazenadas em um computador onde não serão permitidos acessos de 

pessoas além da equipe de pesquisa. 

Se o(a) senhor(a) possuir um médico fora das dependências do Instituto 

Dante Pazzanese de Cardiologia, ele será informado da sua participação no 
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presente estudo, tendo liberdade para ajuste de medicações sempre que 

julgar necessário. 

 

NOVOS ACHADOS 

 

Se durante a realização do estudo surgirem quaisquer achados clínicos 

relevantes que possam alterar seu desejo de participar na pesquisa o(a) 

senhor(a) será prontamente informado. 

 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA E CONSENTIMENTO 

 

A participação do senhor(a) no presente estudo é voluntária, ou seja, o 

senhor(a) não receberá nenhuma quantia em dinheiro para participação neste 

estudo. 

A qualquer momento da pesquisa o(a) senhor(a) poderá se recusar a 

continuar na pesquisa sem necessitar dar nenhuma explicação e sem nenhum 

prejuízo ao acompanhamento ou tratamento. 

A equipe de pesquisa poderá também encerrar sua participação no 

estudo por quaisquer motivos que considerarem adequados, 

independentemente do seu consentimento. O motivo para encerramento da 

participação na pesquisa será explicado ao(à) senhor(a) e seus familiares, 

podendo ser devido à alguma alteração médica que possa colocá-lo(la) em 

risco de outras complicações se mantiver a participação no estudo, ou ainda 

outras questões administrativas. Caso isso ocorra, seu acompanhamento e 

tratamento ainda será realizado pelo seu médico além do serviço de Marca-

passo do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. 

 

TRATAMENTO MÉDICO/INDENIZAÇÃO 

 

O marca-passo do estudo e os exames complementares do presente 

estudo serão fornecidos ao(à) senhor(a) sem nenhum custo através do 
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Ministério da Saúde do Brasil. Os custos de seu tratamento regular durante o 

estudo não serão arcados pelo Centro de Pesquisa. 

Em relação à qualquer dano direto ou indireto causado pelo presente 

estudo clínico, o Dr. Ricardo Ferreira Silva assume a responsabilidade por lei 

por tais danos, desde que: 

a)  fique determinado que o dano causado está relacionado com os 

procedimentos deste estudo; 

b)  todas as pessoas e instituições envolvidas tenham seguido as 

exigências do estudo; 

c)  a equipe médica tenha agido de acordo com a prática científica e 

técnicas e conhecimentos atualmente aceitos. 

Ao assinar esse termo o(a) senhor(a) não abre mão de nenhum direito 

legal. 

 

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Em caso de alguma dúvida a respeito de qualquer aspecto da pesquisa 

o(a) senhor(a) pode entrar em contato com o Dr. Ricardo Ferreira Silva 

imediatamente através do telefone (11) 5085-6254; (11) 5085-6061 ou pelo 

celular (11) 98291-0551. Ainda, o(a) senhor(a) poderá entrar em contato com 

o Comitê em Ética em Pesquisa do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 

no telefone (11) 5085-6040 para o esclarecimento de alguma dúvida relativa 

aos seus direitos em relação à sua participação no estudo. 

Uma cópia deste termo será entregue ao(à) senhor(a), sendo que a 

original será armazenada no seu prontuário de pesquisa. 

Desta forma, declaro que li e compreendi este termo de consentimento 

e todas as minhas possíveis dúvidas foram esclarecidas. Recebi explicações 

sobre o objetivo da pesquisa, os procedimentos relacionados ao estudo aos 

quais serei submetido e aos possíveis riscos e desconfortos que poderei 

apresentar durante o decorrer da pesquisa. As alternativas à minha 

participação na pesquisa também foram esclarecidas. Assim sendo, concordo 
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voluntariamente em fornecer o meu consentimento para participar deste 

estudo clínico. 

 

 

Paciente: ______________________________  RG:___________________ 

Data: ________________  Hora: _________  

Assinatura:_____________________________ 

 

 

Testemunha: _____________________________RG:__________________ 

Data: ________________  Hora: _________  

Assinatura:_____________________________ 

 

 

Assinatura do Investigador: _______________________  

Data: ____________ Hora: ________ 
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