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Resumo 

 

Junior Sá IM. Avaliação dos super-respondedores à terapia de ressincronização 
cardíaca na presença de bloqueio de ramo esquerdo e ausência de fibrose na 
parede póstero-lateral do ventrículo esquerdo [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 

 

Fundamento: Pacientes com insuficiência cardíaca submetidos a terapias de 

ressincronização cardíaca (TRC) podem evoluir com padrões de resposta acima do 

esperado, com melhora extraordinária dos parâmetros clínicos e ecocardiográfios, 

os super-respondedores. Objetivo: Avaliar a taxa de super-resposta à 

ressincronização cardíaca desta população, na presença de bloqueio de ramo 

esquerdo (BRE) acima de 150ms e ausência de fibrose na parede póstero-lateral do 

ventrículo esquerdo (VE), bem como possíveis variáveis prognósticas relacionadas. 

Métodos: Estudo de coorte observacional, prospectivo, envolvendo 20 pacientes, 

consecutivamente submetidos ao implante do ressincronizador cardíaco em um 

Hospital Terciário da cidade de São Paulo, Brasil. Foi realizado o eletrocardiograma 

(ECG) de 12 derivações pré e pós-implante do ressincronizador. Foram adotados os 

critérios de BRE clássico, bem como o sugerido por Strauss, desde que acima de 

150ms. Foi calculada a porcentagem (%) de redução do QRS inicial após implante. 

Todos os pacientes responderam ao teste de qualidade de vida Minnesota  antes e 6 

meses após a TRC.O ecocardiograma era realizado 1 mês antes do implante, sendo 

medidos: a função ventricular (FEVE), diâmetro átrio esquerdo (AE), volume sistólico 

final do VE (VSFVE), volume diastólico final do VE (VDFVE), diâmetro diastólico final 

do VE (DDFVE) e após 6 meses para avaliação da taxa de super-resposta à TRC. 

Foram também submetidos, pré-implante, a ressonância magnética do coração, a 

fim de afastar a presença de fibrose na parede póstero-lateral do VE bem como 

avaliar a carga fibrótica (%). Foram considerados super-respondedores os pacientes 

com redução > 30% VSFVE após 6 meses da TRC. Na avaliação estatística das 

possíveis variáveis prognósticas, foram realizados o teste exato de Fisher e o teste 

de Mann-Whitney. Resultados: A idade média foi de 58,20±8,79 anos, sendo 60% 

do gênero feminino, com média FEVE de 28,15±5,10%, ECG com BRE e QRS 

médio 162,15±7,86ms, BRE > 150ms com padrão Strauss em 90% dos casos, 90% 

com miocardiopatia não isquêmica, 10% com miocardiopatia isquêmica. Foram 

observados 12 casos de super-respondedores (60%). Quando comparados com os 

pacientes não super-respondedores, em relação às características pré-implante, os 

super-respondedores não apresentaram diferença de resposta quanto ao gênero (12 

vs 8 p=0,67), idade (58,67 vs 57,7 p=087), teste de qualidade de vida Minnesota ( 

55,50 vs 67,70 p=0,2), % de redução QRS inicial ( 21,16 vs 18,69 p=0,21), FEVE 

(29,25 vs 26,5 p=0,38), DDFVE ( 66,33 vs 67,67 p=0,83), VDFVE ( 211,16 vs 228,53 

p=0,75), VSFVE (145,83 vs 167,00 p=0,75) diâmetro do AE (41,58 vs 43,63 

p=0,45).Conclusões: A taxa de super-resposta à TRC (redução>30% VSFVE) desta 

população é de 60%, acima dos melhores resultados até então disponíveis na 

literatura (que atingem 38%). A tríade BRE com QRS > 150ms, padrão 

predominante de Strauss (90%), e ausência de fibrose na parede póstero-lateral, 
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pode estar relacionada a esses bons resultados. Nenhuma outra variável analisada 

esteve associada a taxa de super-resposta à TRC (gênero, FEVE, % redução do 

QRS, DDFVE). Os super-respondedores são aqueles que mais se beneficiam da 

TRC, sendo fundamental aprimorarmos as variáveis prognósticas, oferecendo um 

curso mais favorável à terapia de ressincronização cardíaca. 

Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca Congestiva, Terapia de Ressincronização 

Cardíaca, Bloqueio de Ramo Esquerdo, Fibrose Miocárdica, Super-respondedores. 
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Junior Sá IM. Evaluation of super-responders to cardiac resynchronization therapy in 

the presence of left bundle branch block and absence of scar in the posterolateral 

wall of the left ventricle.  [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo”; 2019. 

 

Background: Patients with heart failure undergoing cardiac resynchronization 

therapy (CRT) may evolve with above-expected response patterns, with some 

extraordinary improvement in clinical and echocardiographic parameters, the super-

responder. Objective: Assess the rate of super-responder of this population, in the 

presence of left bundle branch block (LBBB) above 150ms (Strauss pattern) and 

absence of scar in the left ventricular posterolateral wall as well as possible 

prognostic variables related. Methods: A prospective observational cohort study 

involving 20 patients consecutively undergoing implant CRT at a tertiary Hospital in 

São Paulo city, Brazil. A 12-lead electrocardiogram (ECG) was performed before and 

after CRT. The classic LBBB criteria by Strauss were adopted with QRS > 150ms. 

The percentage (%) reduction of the initial QRS was calculated after implant. All 

patients responded to the Minnesota quality of life questionnaire before and 6 months 

after CRT. The echocardiogram measures was carried out 1 month before implant 

(ventricular function (LVEF), left atrium diameter (LA), left ventricular end-systolic 

volume (LVEDV), left ventricular end-diastolic volume (LVESV), left ventricular end-

diastolic diameter (LVEDD), and after 6 months to evaluate the rate of super-

responders. The cardiac magnetic resonance was used pre-implant to rule out the 

presence of scar in the posterolateral LV wall as well as measure total scar burden 

(% LV mass). Patients with reduction > 30% LVESV after 6 months of CRT were 

considered super-responders. In the evaluation of the possible prognostic variables, 

Fisher's exact test and the Mann-Whitney test were performed. Results: The mean 

age was 58,20 ± 8,79 years, being 60% female, with mean EF of 28,15 ± 5,10%, 

ECG with LBBB mean QRS 162,15 ± 7,86ms, LBBB > 150ms with Strauss pattern in 

90% of the cases, 90% with non-ischemic cardiomyopathy, 10% with ischemic 

myocardiopathy. Twelve cases of super-responder (60%) were observed. When 

compared with the patients non-super-responders, in relation to the pre-implant 

features, the super-responders did not present difference in response as for gender 

sex (12 vs 8 p =0.67), age (58.67 vs 57.7 p = 087), Minnesota Life quality test (55.50 

vs 67.70 p = 0.2),% initial QRS reduction (21.16 vs 18.69 p = 0.21), LVEF (29.25 vs 

26.5 p = 0.38), LVEDD (66.33 vs 67.67 p = 0.83), LVEDV ( 211.16 vs 228.53 p = 

0.75), LVESV (145.83 vs 167.00 p = 0.75) diameter LA (41.58 vs 43.63 p = 0.45). 

Conclusions: The rate of super-responder CRT (reduction > 30% LVESV) of this 

population is 60%, well above the best results until then available in the literature 

(which reach 38%). The presence of LBBB above 150ms, a predominantly Strauss 

standard (90%), associated with the absence of scar in the posterolateral wall may 

be related to these good results. No other variable was associated with the rate of 

super-responder to CRT (gender, LVEF, % reduction of QRS, LVEDD). The super-

responders are those who benefit most from CRT, being fundamental to improve the 
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prognostic variables and thus offer a more favorable course in relation to HF and, in 

this study, we signalize this direction. 

Key Words: congestive heart failure, cardiac resynchronization therapy, left bundle 

branch block, myocardial scar, super-responders 
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1.1 Insuficiência cardíaca e a terapia de ressincronização 

 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa, na qual o 

coração é incapaz de bombear sangue de forma a atender às necessidades 

metabólicas teciduais, ou pode fazê-lo somente com elevadas pressões de 

enchimento. Pode ser causada por alterações estruturais ou funcionais que resultam 

na redução no débito cardíaco e/ou nas elevadas pressões de enchimento no 

repouso ou no esforço. 1  

A IC representa um grande problema para a saúde pública mundial. Estudos 

de prevalência estimam que cerca de 23 milhões de pessoas no mundo têm IC. 

Somente nos Estados Unidos, cerca de 5,8 milhões de pessoas (2% da população) 

apresentam algum grau de falência cardíaca e 550 mil casos novos são 

diagnosticados anualmente.2 Nesse mesmo país, os gastos com consultas 

ambulatoriais, internações e tratamento de pacientes com IC ultrapassaram 32 

bilhões de dólares em 2013.3 

Nas últimas décadas, observou-se um aumento da incidência da IC nos 

países desenvolvidos, nos quais a população idosa é predominante. Na Europa e 

nos Estados Unidos, a IC é a principal causa de hospitalização em pacientes com 

idade igual ou superior a 65 anos.4,5 Essa doença tem grande impacto social, 

econômico e sobretudo humano, pois impõe grande limitação física aos pacientes, 

resultando em aposentadorias precoces, com altos custos para a sociedade. 

Segundo dados do DATASUS (Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde), no Brasil existem cerca de dois milhões de pacientes com IC, 

sendo diagnosticados 240 mil novos casos por ano. As projeções indicam que, em 

2025, o Brasil terá a sexta maior população de idosos, aproximadamente 30 milhões 

de idosos (15% da população total). Isso deve resultar na multiplicação dos casos de 

IC e dos gastos com essa síndrome. 6,7 

A terminologia usada historicamente para definir a IC baseia-se na fração de 

ejeção ventricular (FEVE) e compreende pacientes com FEVE normal (≥ 50%), 

denominada IC com fração de ejeção preservada (ICFEp), pacientes com FEVE 
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reduzida (< 40%) – denominados IC com fração de ejeção reduzida –, e, por fim, os 

portadores de fração de ejeção intermediária (ICFEi), FEVE entre 40-49%.8    

A introdução e o uso em larga escala de fármacos como os bloqueadores de 

receptores de angiotensina (BRA), inibidores da enzima conversora de angiotensina 

(IECA), betabloqueadores (BB) e a espironolactona (EPRL) e, mais recentemente, 

sacubitril-valsartana permitiram uma redução significativa da morbimortalidade dos 

pacientes com IC. 9 Apesar desses avanços, as terapêuticas farmacológicas 

disponíveis não atendem completamente às necessidades dos pacientes com 

falência cardíaca, e estratégias adicionais têm sido desenvolvidas. Além do mais, 

mesmo que eficazes, não eliminam a necessidade de evolução e aperfeiçõamento 

das terapias não-farmacológicas. 

Terapias não farmacológicas, como os dispositivos mecânicos de 

assistência ventricular esquerda e o transplante cardíaco, são reservadas para um 

pequeno grupo de pacientes que apresenta IC descompensada e refratária ao 

tratamento clínico.8,9 

Nesse contexto, a terapia de ressincronização cardíaca (TRC) surgiu como 

opção para os pacientes com IC. A TRC é uma modalidade terapêutica que busca a 

sincronia da contração ventricular e tem se mostrado ótima opção para pacientes 

com dessincronia ventricular e sintomas de IC, apesar da terapia farmacológica 

otimizada. 

Estudos têm demonstrado melhora da tolerância ao exercício e classe 

funcional (CF- segundo a New York Heart Association - NYHA) em pacientes com 

IC, além da redução da internação hospitalar e mortalidade com uso da TRC.10 

Todavia, a TRC permanece subutilizada como terapia para o tratamento da IC. Em 

um artigo de revisão publicado por Maggioni et al., apenas 13% dos pacientes (total 

de 12440) com IC foram submetidos ao implante do ressincronizador cardíaco 

(Figura 1). 
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Figura 1. Indicação de ressincronização entre 12.440 pacientes com insuficiência 
cardíaca: Registro Europeu (Adaptado de Maggioni et al.11) 

 

 

Na análise do Qaly (que reflete o custo por vida salva) a TRC mostrou-se 

custo-efetiva (Figura 2).  

 

 

Figura 2.  Análise comparativa do custo-efetividade anual entre as terapias. 
(Adaptado de Leyva et al.12) 

 

IC=insuficiência cardíaca; CRT-P =Ressincronizador; CRT-D=Ressincronizador-Desfibrilador 
ECA=enzima conversora da angiotensina; TAVI= Válvula áortica percutânea HVE=hipertrofia 
ventricular esquerda; IECA=inibidores da enzima de conversão da angiotensina 

  

Enalapril para IC 

  Ressincronizador 

TAVI 

Rosuvastatina (Estudo JUPITER) 

Herceptin para o câncer de mama (3 por semana, 1 ano) 

ECA para hipertensão em  Eco-HVE 

O cetuximab para o câncer colo-retal metastático 

Triagem em 50 anos para proteinúria, IECA 

Varfarina por FA não-valvular 65 anos de idade 

IECA para hipertensão em pacientes não selecionados 
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1.2 A importancia da dessincronia na fisiopatologia da insuficiência 

cardíaca  

 

O conhecimento crescente da fisiopatologia da IC tem influenciado o tipo de 

estratégica terapêutica ao longo das últimas décadas. Sabe-se hoje que a ativação 

elétrica cardíaca é de suma importância no sincronismo da sístole atrial e ventricular. 

O distúrbio da condução ventricular, com ou sem alteração da condução 

atrioventricular, influencia negativamente na função ventricular esquerda por criar 

uma dessincronia na contração dos diversos segmentos das paredes ventriculares13 

causando desde uma redução na função sistólica, até um deficiente enchimento 

diastólico, além de contribuir para o surgimento de insuficiência mitral. 

Estas alterações, decorrentes de atraso na condução elétrica, são 

tipicamente ocasionadas pelos bloqueios de ramos, que se traduzem no ECG de 

superfície por um alargamento e alteração da morfologia do QRS. Ocorrem em cerca 

de 30 a 50% dos pacientes com IC13,14 e são responsáveis pela dessincronia 

cardíaca associada à IC, sendo assim alvo da TRC. 

Em 2001, Pachón et al.  descreveram a “Síndrome Ventricular do 

Marcapasso” ou “Síndrome do QRS Largo” caracterizando um conjunto de sinais e 

sintomas unicamente provocados pelo alargamento do QRS, no primeiro caso pela 

ação do marcapasso induzindo um bloqueio de ramo funcional e, no segundo, 

devido ao surgimento patológico de um bloqueio de ramo. 15-18 Nas duas condições 

observa-se um agravamento ou mesmo surgimento de insuficiência cardíaca 

diretamente relacionados ao alargamento do QRS. A percepção era de que a antiga 

“síndrome do Marcapasso” descrita por Mitsui et al. em 1969 e atribuída 

essencialmente à condução ventrículo-atrial, seria na realidade, ocasionada em 

grande parte pela dessincronia ventricular induzida pelo BRE e, em menor parte, 

pela dessincronia AV 19. Desta forma, a “Síndrome do Marcapasso” seria ocasionada 

pela somatória da “Síndrome Atrial do Marcapasso” e pela “Síndrome Ventricular do 

Marcapasso”.  

A IC pode ser agravada ou até mesmo causada pelo distúrbio de condução. 

A cardiopatia primária associada diretamente à dessincronia cardíaca (eletropatia 

primária) é, muitas vezes, totalmente reversível20 .Quanto maior o componente de 

dessincronia na gênese da IC, melhor será a resposta à TRC, sendo que os 

pacientes são classificados como não respondedores, respondedores e super-
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respondedores à TRC, conforme o grau de resposta clínica, hemodinâmica e 

estrutural (gráfico 1).21 

 

Gráfico 1.  Evolução da IC após a TRC (Adaptado: Steffel et al.21) 

 

 

 

1.3 O conceito e avaliação da dessincronia cardíaca 

 

A ocorrência de um atraso de condução elétrica no coração, classicamente 

demonstrado pelo alargamento do QRS no eletrocardiograma (ECG) de superfície, é 

considerado diagnóstico indireto de dessincronização cardíaca. Tanto o bloqueio do 

ramo esquerdo (BRE) quanto o bloqueio de ramo direito (BRD) e o distúrbio de 

condução ventricular inespecífico (DCIV) causam um alargamento do QRS, 

entretanto, o BRE é o mais relacionado à disfunção hemodinâmica na IC clássica. A 

figura 3 ilustra bem as alterações elétricas causadas pelo BRE, bem como a região 

de maior atraso. 
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Figura 3. Representação tridimensional da ativação ventricular durante a condução 
normal e com bloqueio de ramo esquerdo (BRE) mostrando a ativação 
lateral da parede do VE ocorrendo tardiamente no BRE. (Adaptado de 
Prinzen et al.).22 

 

 

Condução Normal 

 
BRE= bloqueio de ramo esquerdo; ms=milissegundos; VE=ventrículo esquerdo 

 

Além dos critérios eletrocardiográficos clássicos para BRE,23 um novo 

conceito de BRE definido por Strauss e Selvester foi estabelecido em 2011, baseado 

na duração QRS ≥ 140ms para homens e ≥ 130ms para mulheres, presença QRS 

com “notching” ou “slurring” em pelo menos duas derivações contíguas DI, aVL, V1, 

V2, V5 ou V6 .24  

A dilatação ventricular, a hipertrofia, a fibrose, a inflamação, a isquemia e o 

BRE promovem alargamento do QRS, porém, somente neste último a TRC tem seu 

benefício máximo. Neste sentido, os recursos que identificam os distúrbios elétricos 

com maior acurácia tendem a indicar os potenciais super-respondedores de forma 

mais precisa. 

O BRE ocasiona a dessincronia em decorrência de áreas tardiamente 

ativadas com atraso significativo da contração da parede póstero-lateral do VE em 

relação ao septo interventricular. Em um coração normal o VE contrai de uma forma 

sincronizada, não havendo diferença na ativação elétrica dos vários segmentos 

superiores a 40 ms.25 Na presença de distúrbio de condução intraventricular, as 

diferenças dos tempos de ativação e portanto, de reação mecânica, são 
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significativas e as zonas mais tardiamente ativadas podem ter atraso de condução 

da ordem de 100 ms.26 

A região que apresenta maior atraso no BRE encontra-se na zona póstero-

lateral do VE. Esse dissinergismo no tempo de contração do VE acaba por acarretar 

perda de eficiência contrátil, prejudicando a performance cardíaca.27 A dessincronia 

inter e intraventricular promove o surgimento de disfunção sistólica, diastólica e 

insuficiência mitral.  

Na análise da dessincronia cardíaca, Zareba et al., avaliando a morfologia 

do QRS na resposta à TRC, demonstraram que o padrão de BRE em relação aos 

padrões de BRD ou DCIV apresenta taxa de resposta superior à TRC.28 O 

prognóstico é pior nas morfologias diferentes de BRE. 

Uma nova análise da dessincronia ventricular, refere-se àqueles pacientes 

com QRS muito largo (>180m/s) independentemente da presença BRE propriamente 

dita. Dilatação ventricular, presença de fibrose, acrescidas do distúrbio de condução 

por redução de conexinas podem justificar o QRS muito largo. A importância da TRC 

nesses pacientes ainda é alvo de estudos.29 

Para ser candidato à TRC, é necessária a presença de dessincronia 

cardíaca. As atuais diretrizes de ressincronização consideram a presença de 

dessincronia quando o QRS de superfície é >120ms. Apesar de ser um tema de 

grande discussão, o QRS largo no ECG ainda é considerado padrão na avaliação da 

dessincronia30 haja visto que os critérios ecocardiográficos no estudo PROSPEC não 

foram capazes de predizer a melhor taxa de resposta na avaliação de 

dessincronia.31 

            Nenhum índice ecocardiográfico de dessincronia do VE revelou-se superior à 

duração do QRS para selecionar pacientes candidatos a terapia de ressincronização 

cardíaca. 31,32 A técnica de aferição do strain (deformidade) pelo rastreamento de 

pontos (speckle tracking) na ecocardiografia bidimensional tem surgido como um 

índice promissor para a avaliação da dessincronia do VE. 33Outros índices 

associados ao strain longitudinal têm sido citados como marcadores de resposta à 

TRC. 34 A ressonância magnética (RNM) do coração, apesar de ser um método 

eficaz na detecção de dessincronia, é pouco versátil e pouco utilizada neste cenário. 
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1.4 Determinantes atuais do sucesso da terapia de ressincronização 

cardíaca 

 

Seleção dos pacientes, técnica de implante do marcapasso ressincronizador 

e programação do dispositivo são determinantes da resposta à TRC. 35,36 Abaixo, 

enumeramos os aspectos relacionados a melhor resposta à ressincronização: 

 

1) Presença de dessincronia cardíaca (QRS largo no ECG) 

2) Duração e morfologia do QRS (>150ms e morfologia de BRE) 

3) Local de implantação do eletrodo de VE (região póstero-lateral do VE) 

4) Viabilidade miocárdica na zona estimulada (evitar área de fibrose) 

5) Grau de pré-excitação do ventrículo esquerdo (captura do VE para 

ressincronização) 

6) Otimização do intervalo átrio-ventricular (AV) e interventricular (VV) na 

programação do marcapasso-ressincronizador 

 

Os parâmetros para avaliação da resposta à ressincronização utilizados 

atualmente são: 35,36 

 

1) Melhora de uma Classe Funcional (CF) na escala NYHA 

2) Aumento de >10% no Teste de caminhada de 6min 

3) Redução de >15% no Volume Sistólico final do VE (VSFVE) 

4) Aumento de >5% na Fração de Ejeção ventricular esquerda (FEVE) 

5) Redução de > 10 pontos no Teste de Qualidade de vida Minnesota 

 

O teste de qualidade de vida Minnesota é composto por 21 questões sobre 

as dificuldades físicas, emocionais e itens relacionados a considerações financeiras 

e estilo de vida, cujo escore de cada pergunta varia entre 0 a 5, sendo que 0 

corresponde a “sem limitações” e 5, a “limitação máxima”. O escore total pode variar 

de 0 a 105 pontos, sendo que o escore mais baixo representa uma melhor qualidade 

de vida, cujo ponto de corte que classifica como boa qualidade de vida são os 

escores de até 26 pontos, moderada qualidade 26-45 pontos e qualidade de vida 

ruim acima de 45 pontos. 37  
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Em uma meta-análise, realizada em 2011 por Sipahi et al.,38 a dessincronia 

associada ao BRE com duração do QRS >150ms foi considerada a mais importante 

variável na seleção de pacientes candidatos à TRC. Na avaliação realizada em 2012 

por Stavros et al., o benefício da TRC também esteve associado a pacientes com 

QRS morfologia de BRE com duração acima de 150ms (p<0,00001 HR 0,50 (0,5-

0,68).39 Além disso, os novos critérios de BRE segundo Strauss apresentam forte 

associação com a dessincronia cardíaca.23  

Sutton et al., em 2003, ressaltaram a grande importância do remodelamento 

ventricular como variável prognóstica em pacientes submetidos à TRC.40 Em 2015, 

reforçaram estes achados na análise do estudo REVERSE (seguimento de 4,6 

anos), em que se observou uma redução de 68% da mortalidade geral quando 

houve uma redução >15% VSFVE sendo a sobrevida geral de 82%, 70%, 40% 

associada aos super-respondedores, respondedores, e não respondedores, 

respectivamente.41  

Neste mesmo contexto, estudos com tratamento clínico da IC com beta 

bloqueador, IECA/BRA tem no remodelamento ventricular a variável prognóstica de 

referência.42,43,44,45,46 Concluímos que o remodelamento ventricular, principalmente 

demonstrado pela redução do VSFVE, redução volume diastólico final do VE 

(VDFVE) e aumento da FEVE, permanecem como as principais variáveis 

prognósticas no tratamento da IC. 45 

Em relação à técnica de implante, o eletrodo de VE deve estar localizado na 

região póstero-lateral do VE, afastando a presença de fibrose nesta região. O 

implante do eletrodo de VE em região antero-apical está associado a uma pior 

resposta.47 Bleeker et al., em 2006, mostraram que fibrose >50% do segmento 

póstero-lateral estaria associada a menor taxa de resposta à ressincronização 

cardíaca.48 Daoulah A  et al. , em revisão sistemática realizada em 2015, observaram 

que a presença de fibrose significativa na parede póstero-lateral do VE estaria 

relacionada a uma redução da taxa de resposta à TRC de 46% pelos critérios 

ecocardiográficos e 67%  pelos critérios clínicos à TRC. 49  

Pequenos estudos têm sugerido que a carga fibrótica acima de 20% do VE 

já seria suficiente para a não resposta à TRC. 50 Marsan et al, em 2009, obtiveram 

uma linha de corte de 35% de carga fibrótica do VE entre os respondedores e não 

respondedores pelos critérios ecocardiográficos utilizados.51 White et al, avaliando o 

total de fibrose e sua relação com a taxa de resposta à TRC, encontraram uma 
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sensibilidade de 85% e especificidade de 90% para resposta à TRC, considerando a 

carga total de fibrose do VE <15%. Utilizaram como critério de resposta o aumento 

da FEVE >5%.52  

A adequada programação do intervalo AV (IAV sense 120ms) e intervalo VV 

(VE<VD 0 a -40ms) também são considerados fundamentais para o sucesso na 

ressincronização cardíaca.53,54 Outra variável de extrema importância é a 

porcentagem de captura ventricular a qual está diretamente relacionada à taxa de 

resposta à TRC. Seu valor deve ser >90% de captura ventricular, idealmente >97% 

para uma resposta a TRC mais otimizada.55  

Mesmo assim, 30% dos pacientes ainda não respondem à TRC ,56 sendo 

que o grande desafio na atualidade é reduzir o número de não-respondedores e 

aumentar os super-respondedores a esta terapia. Para isso é necessário aprimorar a 

seleção dos pacientes, as técnicas de implante e de programação do 

ressincronizador (Figura 4).  

 

 

Figura 4.  Preditores de resposta à TRC 
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1.5 Principais estudos em ressincronização cardíaca 

 

Baseado nos principais estudos sobre TRC  (Tabelas 1,2) podemos observar 

quais os pacientes são elegíveis a essa modalidade de tratamento. 

 

Tabela 1. Principais estudos de TRC e seus respectivos critérios de inclusão 

Estudo N° de 

pacientes 

Classe 

NYHA 

QRS 

(ms) 

FEVE 

(%) 

RS/FA CDI? 

PATH-CHF 41 III,IV ≥120 <35% RS Não 

MUSTIC-SR 58 III 150 <35% RS Não 

MUSTIC-AF 43 III 200 <35% FA Não 

MIRACLE 524 III,IV ≥130 ≤ 35% RS Sim 

MIRACLE-ICD 369 III,IV ≥130 ≤ 35% RS Sim 

MOMIJI 80 III,IV ≥130 ≤ 35% RS Sim 

CONTAK-CD 581 III,IV ≥120 ≤ 35% RS Sim 

COMPANION 1520 III,IV ≥120 ≤ 35% RS Não 

CARE-HF 813 III,IV ≥120 ≤ 35% RS Não 

RESPOND 60 III,IV <120 ≤ 35% RS Não 

RethinQ 172 III <130 ≤ 35% RS Sim 

SPARE 126 II,III,IV >120 ≤ 35% RS/FA Sim/Não 

CARIBE-HF 106 III,IV ≥120 ≤ 35% RS Não 

B-LEFT HF 176 III,IV ≥130 ≤ 35% RS Sim 

COMBAT 60 II,III,IV ------- ≤ 40% Brad
+
 Não 

TRUST CRT 100 III,IV ≥120 ≤ 35% RS Sim 

MIRACLE ICD III 186 II ≥130 ≤ 35% RS Sim 

REVERSE 610 I,II ≥120 ≤ 40% RS Sim/Não 

MADIT-CRT 1820 I,II ≥130 ≤ 30% RS Sim 

RAFT 1798 II,III ≥120ou ≥200* ≤ 30% RS Sim/Não 

PROSPECT 426 III,IV ≥130 ≤ 35% RS Sim/Não 

LODO-CRT 221 III,IV ≥120 ≤ 35% RS Não 

Brad=Bradiarritmia; FA=fibrilação atrial; RS=ritmo sinusal; NYHA=New York Heart Association; 
ms=milissegundos; FEVE=fração de ejeção ventricular; CDI=Cardio-Desfibrilador implantável;  
QRS=complexo QRS de eletrocardiograma 
*Duração do QRS para os pacientes com pace ventricular 
+Bradiarritmia secundária a bloqueio atrioventricular (Adaptado de Melo et al.) 

67
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Tabela 2. Objetivos primários, secundários e tempo de seguimento dos principais 
estudos 

 

Estudo 

Objetivos 

Primários 

Objetivos 

Secundários 

Seguimento 

PATH-CHF pVO2 TC6M NYHA,QV 12 meses 

MUSTIC-SR TC6M QV,pVO2,HCE* 6 meses 

MUSTIC-AF TC6M QV,pVO2,HCE* 6 meses 

MIRACLE NYHA,QV,TC6M pVO2,Eco 6 meses 

MIRACLE-ICD NYHA,QV,TC6M pVO2,Eco,RCC
+
 6 meses 

MOMIJI NYHA,QV,TC6M pVO2,Eco,RCC
+
 6 meses 

CONTAK-CD MTC, HCE* pVO2, NYHA,QV, TC6M,Eco 6 meses 

COMPANION MTC, HTC MCE*,HCE* 15 meses 

CARE-HF MTC, HCE* MCE* 29 meses 

RESPOND TC6M QV, NYHA, Eco 6 meses 

RethinQ pVO2 QV, NYHA,TC6M,Eco 6 meses 

SPARE QV, TC6M,Eco MCE* 12 meses 

CARIBE-HF Dosagem carvedilol NYHA,QV, Eco,HTC 7 anos 

B-LEFT HF NYHA,FEVE,SLC TC6M,QV,Eco 6 meses 

COMBAT QV, NYHA Eco,TC6M 11 meses 

TRUST CRT QV, SLC,FEVE, pVO2, 

TC6M 

ENF,MCE Em andamento 

MIRACLE ICD III pVO2 NYHA,QV,TC6M,Eco 6 meses 

REVERSE RCC
+
 VSFVE 12/24 meses ᵮ 

MADIT-CRT MTC, ENF Eco 2,4 anos 

RAFT MTC, HCE* MCE* 40 meses 

PROSPECT PEPR RCC
+
,Eco 12 meses 

LODO-CRT RCVE Eco, RCC
+
 12 meses 

Eco= critérios ecocardiográficos; ENF=eventos cardiovasculares não fatais; HCE= hospitalizações por 
causas específicas; HTC=hospitalizações por todas as causas; MCE=mortalidade por causas específicas; 
MTC=mortalidade por todas as causas; NYHA=classe funcional da NYHA; PEPR=parâmetros 
ecocardiográficos preditores de resposta à TRC; pVO2=pico de consumo de oxigênio; QV=qualidade de 
vida; RCC=resposta clínica composta; RCVE=reserva cardíaca do ventrículo esquerdo; SLC=sobrevida 
livre de complicações; TC6M=teste de caminhada em 6 minutos; VSFVE=volume sistólico final do 
ventrículo esquerdo. 
+
A resposta clínica composta variou entre os diferentes estudos, mas em geral avaliou a QV, a capacidade 

de exercício, a classe funcional, a necessidade de hospitalizações, a refratariedade ao tratamento 
empregado e a mortalidade geral. A avaliação foi realizada através de escores previamente estabelecidos. 
ŦForam 12 meses de seguimento para a coorte americana e 24 meses de seguimento para a coorte 
europeia. Após esse período, alguns pacientes continuaram a ser seguidos por até 5 anos. 
**As causas específicas variaram entre os diferentes estudos, mas em geral foram relacionadas a eventos 
cardiovasculares maiores, IC descompensada e IC refratária. 
(Adaptado de Melo et al. 

47
) 
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Apesar da ampliação das indicacões de TRC (CF I,II), Lyons et al.,48 em 

2017, observaram uma diminuição (em valores absolutos de 16,1%) na indicação da 

TRC em pacientes com IC elegíveis para o procedimento (12.336 pacientes 

analisados). Isso se deve à importância dada atualmente à presença de BRE e 

duracão QRS>150ms.O desafio é concentrar as indicações naqueles pacientes para 

os quais a TRC será de fato benéfica. Neste contexto, a busca de variáveis 

prognósticas de melhor resposta é fundamental. 

 

 

1.6 Conceito de super-resposta à ressincronização cardíaca 

 

Muitos pacientes candidatos à ressincronização cardíaca têm uma 

surpreendente resposta à TRC. Nestes casos, obtêm um extraordinário benefício 

clínico e prognóstico extremamente favorável em relação à evolução da IC. Os 

critérios de super-resposta não estão bem definidos na literatura. Na tabela 3 

resumimos os principais parâmetros utilizados nos estudos de maior relevância 

sobre o tema. Foram explicitados a taxa de super-resposta de cada estudo em 

questão, bem como as principais variáveis prognósticas relacionadas. 
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Tabela 3. Resumo dos estudos que avaliaram os super-respondedores à TRC 
(Adaptado de Proclemer et al.59) 

Autor 
Número 

/pacientes 
CF(NYHA) FEVE(%) QRS(ms) 

Definição de 

super- 

resposta 

Super- 

respondedores(%) 

Preditores de super- 

Resposta 

Antonio
60

 87 III,IV 35 120 

FEVE>45%, 

NYHA>1, 

VSFVE>15% 

12 início IC<12 meses 

Castellant
61

 84 III,IV 35 140 
FEVE>50%, 

NYHA I,II 
13 

cardiopatia não 

isquêmica/dilatada 

Gasparini 
62

 
517 II-IV 35 120 

NHYA<II, 

FEVE>50% 
26 

cardiopatia não 

isquêmica/dilatada, 

VDFVE<180ml, FEVE 30-35% 

Castellant
63

 51 III,IV 35 140 
FEVE>50%, 

NYHA I,II 
22 Nenhum 

Prospect 
64

 286 III,IV 35 130 
Redução 

>30% VSFVE 
38 

gênero feminino, NYHA, 

duração QRS 

Reant
65

 186 II,IV 35 120 

NYHA>I, 

FEVE>50%   

 

Redução>15% 

VSFVE 

10 
volume AE<55mm, strain 

longitudinal<12% 

Rickard 
66

 233 II-IV 40 120 
Aumento 

>20% FEVE 
14 BRE 

Adelstein 
67

 51 III,IV 35 _ FEVE>50% 29 
VSFVE<48mm,DDFVE<58mm, 

IC início<24meses 

Qing 
68

 76 III,IV 35 _ 

Sem eventos 

clínicos no 

seguimento, 

FEVE>50%, 

NYHA>I, 

21 DDFVE<68mm 

Serdoz 
69

 75 III,IV 35 _ 

FEVE>50%, 

ausência de 

mortalidade 1 

ano 

17 

cardiopatia não 

isquêmica/dilatada, QRS144-

186, redução QRS>40ms 

Madit-crt
70

 753 I,II 30 130 FEVE>14,5% 25 

gênero feminino, cardiopatia 

não isquêmica/dilatada, BRE, 

IMC<30, aumento AE 

IMC= Índice massa corpórea, BRE, Bloqueio de ramo esquerdo, IC, Insuficiência cardíaca, FEVE, 
Fração de ejeção ventricular, DDFVE, Diâmetro diástólico final de VE, VSFVE, Volume sistólico final 
do VE, VDFVE, Volume diastólico final do VE  

 

Até o presente momento não existe um consenso  sobre a definição de 

super-respondedor à TRC. A resposta geralmente é avaliada pela ecocardiografia 

através da medida do VSFVE e/ou FEVE entre 3 e 6 meses após o implante do 

ressincronizador cardíaco. Uma normalização absoluta da FEVE (>50%) ou uma 

melhora em > 30% no VSFVE foi sugerida como critério de super-resposta.20,61 
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No estudo MADIT CRT, um aumento da FEVE de mais de 18% foi capaz de 

identificar pacientes com melhor prognóstico e por isso tem sido sugerido como um 

bom parâmetro de super-resposta à TRC.71 Em particular, uma sub-análise recente 

da população do MADIT CRT demonstrou uma melhora na FEVE de 29,5 +/- 3,2% 

para 40,5 +/- 5,9% em 12 meses como uma importante váriavel prognóstica 

(p<0,001).72 

Alguns estudos sugerem o remodelamento reverso (redução >30% do 

VSFVE), mais do que a melhora na FEVE, como preditor de super-resposta.46,73 

Provavelmente a melhor definição de super-resposta à TRC seria uma combinação 

de variáveis clínicas e ecocardiográficas. No entanto existe uma inconsistência entre 

a resposta clínica e ecocardiográfica a favor da resposta clínica, pois menos de 50% 

dos pacientes que experimentam um resposta clínica mostraram remodelamento 

reverso significativo.74,75 

Wassef et al., em 2012, na avaliação da taxa de super-resposta (redução 

>25% VSFVE) de uma série de 20 casos, com FEVE média de 27%, BRE com QRS 

médio de 164ms, fibrose média de 7,2%, mostraram um aumento na taxa de super-

resposta quando o eletrodo de VE foi implantado fora de região de fibrose (póstero-

lateral). Surpreendentemente a extensão da fibrose não esteve associada à super-

resposta.76  

Observa-se na tabela acima apresentada uma variação na taxa de super-

resposta à TRC de 10 à 38% pelos diversos critérios clínicos e ecocardiográficos 

adotados. Nesta mesma tabela observamos que variáveis como gênero feminino, 

cardiopatia não isquêmica/dilatada, BRE, volume do átrio esquerdo (AE), volume 

sistólico final do VE (VSFVE), volume diástólico final do VE (VDFVE), diâmetro 

diástolico final do VE (DDFVE) estiveram associadas à super-resposta à TRC. Em 

um novo cenário de avanço na melhora da seleção dos candidatos à TRC 

(guidelines Europeus de 2013 e Americano de 2012)35,36  a taxa de super-resposta 

bem como possíveis variáveis prognósticas não são conhecidas. 
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1.7 Entendendo a importância dos super-respondedores 

 

A TRC é considerada uma modalidade de tratamento consolidada para 

portadores de IC e dessincronia cardíaca, com melhora na qualidade de vida, 

diminuição no número de internações por IC e mortalidade geral. O impacto do 

benefício está diretamente relacionado com a magnitude da resposta à TRC; neste 

caso, destacamos a importância dos super-respondedores. 

Ypenburg et al., em 2009, em seu trabalho com 302 pacientes submetidos à 

TRC, sendo 22% de super-respondedores (redução > 30% VSFVE), 35% 

respondedores, 21% não respondedores, 22% resposta negativa à TRC, 

observaram uma diminuição significativa da internação por IC (gráfico 2) e 

mortalidade (gráfico 3) por IC no grupo de super-respondedores quando comparado 

aos outros padrões de resposta.73 

 

Gráfico 2. Internação por IC relacionada a diferentes graus de resposta à TRC 
(Adaptado de Ypenburg et al.)73   
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Gráfico 3. Mortalidade relacionada a diferentes graus de resposta à TRC 
(Adaptado de Ypenburg et al.) 73         

 
 

 

 

Manne et al., em 2013, mostraram que a sobrevida geral em super-

respondedores (FEVE>50%) após a TRC é semelhante àquela encontrada na 

população em geral.77 Heijden et al., em 2016, na análise de 171 pacientes super-

respondedores à TRC utilizando como critério a redução de >30% VSFVE, 

mostraram que a cada 5% de incremento na FEVE estaria associado a 1,37 vezes 

menos o risco de terapia apropriada associada ao cardiodesfibrilador (CDI) e a 1,3 

vezes menos o risco de mortalidade geral. Observaram também a persistência do 

remodelamento reverso em 64% dos super-respondedores e em 15% dos 

respondedores em 62 meses de seguimento.78 

Vários outros estudos mostraram consistentemente que os super-

respondedores têm um prógnóstico mais favorável no seguimento.61,65,66,70,73,79 Esse 

fato corrobora a hipótese de que quanto maior o remodelamento reverso, menores a 

mortalidade geral e cardiovascular, e a probabilidade de estar livre de eventos 

relacionados à IC.46,80 

Com todos esses benefícios, abriu-se espaço para discussão em relação a 

um possível downgrade de TRC com CDI para TRC sem CDI em pacientes que 
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obtêm super-resposta. Será que os super-respondedores com a normalização da 

função ventricular ainda necessitam de CDI associado à TRC? O que se sabe até o 

momento é que de fato o número de arritmias malignas e terapias associadas ao 

CDI neste grupo têm uma redução significativa.81,82,83,84 

Com esses resultados e tendo em vista os avanços na melhor seleção de 

candidatos à TRC (guideline americano de 2012 e europeu 2103,35,36) propusemos 

um estudo para avaliarmos a taxa de super-resposta à TRC neste novo cenário, em 

relação aos trabalhos prévios acima citados, bem como possíveis novas variáveis 

prognósticas relacionadas à super-resposta à ressincronização cardíaca. 
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2.1 Objetivo primário 

 

Avaliação da taxa de super-resposta à terapia de ressincronizacão cardíaca 

na presença de bloqueio de ramo esquerdo com QRS > 150 ms e na ausência de 

fibrose na parede póstero-lateral do ventrículo esquerdo. 

 

 

2.2 Objetivo secundário 

 

Avaliação de possíveis variáveis prognósticas relacionadas à taxa de super-

resposta à terapia de ressincronizacão cardíaca na presença de bloqueio de ramo 

esquerdo com QRS > 150 ms e na ausência de fibrose na parede póstero-lateral do 

ventrículo esquerdo. 
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3.1 Seleção de pacientes 

 

Durante o período de fevereiro de 2015 a dezembro de 2016, 24 pacientes 

acompanhados no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC) foram 

selecionados para o implante de marcapasso ressincronizador, de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão abaixo explicitados. 

 

 

3.1.1 Critérios de inclusão 

 

1) Pacientes portadores de IC com FEVE<35% de etiologias isquêmica e 

dilatada idiopática 

2) BRE com QRS > 150ms  

3) Tratamento da IC otimizado 

4) CF II,III,IV (ambulatorial) 

5) Ritmo sinusal 

 

 

3.1.2 Critérios de exclusão 

 

1) Recusa do paciente 

2) Infarto do miocárdio recente (< 6 meses) 

3) Presença de fibrilação atrial 

4) Pacientes portadores de próteses que interferem na avaliação da carga 

fibrótica pela RNM. (Ex: stents, válvulas metálicas) 

5) Pacientes com clearance de creatinina <40ml/mim (contra-indicação 

para uso do gadolínio para avaliação de fibrose na RNM) 

6) Presença de marcapasso cardíaco 

7) Pacientes com IC em uso de drogas vasoativas 

8) Presença de realce tardio na RNM em região póstero-lateral do VE 
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9) Comorbidades com perspectiva de vida < 12 meses 

 

Os pacientes candidatos à TRC foram encaminhados ao ambulatório de 

marcapasso desta instituição pelos diversos ambulatórios correlatos quais sejam 

ambulatótio de transplante cardíaco, ambulatório de miocardiopatias, ambulatório de 

coronariopatias. Os critérios adotados no serviço seguem as recomendações dos 

principais guidelines internacionais de ressincronização cardíaca.35,36  

Foram selecionados, de acordo com o protocolo deste estudo, pacientes 

portadores de insuficiência cardíaca, FEVE<35%, CF II,III,IV (ambulatorial), BRE 

com QRS de duração maior que 150ms e ausência de fibrose parede póstero-lateral 

do VE. Foram incluídos pacientes com IC isquêmica e não isquêmica. São 

considerados pacientes com IC isquêmica, os pacientes com relato de infarto prévio, 

os submetidos a angioplastia ou ponte safena/mamária, ou que apresentaram lesões 

coronárias na angiografia maiores que 50%. 

Todos os 20 pacientes assinaram um termo de consentimento previamente 

aceito pelo Comitê de Ensino e Pesquisa desta Instituição, e foram informados sobre 

os riscos e benefícios da intervenção.  

Durante o processo de seleção, quatro pacientes foram excluídos. Acidente 

vascular cerebral, morte súbita, obesidade mórbida associada a claustrofobia para a 

realização da RNM, e transplante cardíaco foram os motivos da exclusão. Segue 

abaixo o fluxograma do estudo. 
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Figura 5. Fluxograma do estudo (observacional, prospectivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Critério de super-resposta à TRC e possíveis variáveis prognósticas 

 

Apesar de existirem vários parâmetros utilizados na avaliação da taxa de 

super-resposta à ressincronização cardíaca,48-58  utilizamos a redução de >30% 

VSFVE como critério de super-resposta à TRC. 

Das possíveis variáveis prognósticas relacionadas à taxa de super-resposta 

à TRC 60-70,  a idade, o gênero, o teste de qualidade de vida Minnesota, paramêtros 

ecocardiográficos (AE, VSFVE, VDFVE, DDFVE, FEVE) e eletrocardiográficos (% de 

redução do QRS inicial) foram analisados.  

IC, CF II, III, IV (ambulatorial), BRE 

> 150 ms, FEVE < 35%, ausência 
de fibrose póstero-lateral VE 
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O questionário de qualidade de vida Minnesota é composto por 21 questões 

sobre as dificuldades físicas, emocionais e itens relacionados a considerações 

financeiras e estilo de vida do portador de IC, cujo escore de cada pergunta varia 

entre 0 a 5, sendo que 0 corresponde a “sem limitações” e 5, a “limitação máxima”. 

O escore total pode variar de 0 a 105 pontos, sendo que o escore mais baixo 

representa uma melhor qualidade de vida, cujo ponto de corte que classifica como 

boa qualidade de vida são os escores de até 26 pontos, moderada qualidade 26-45 

pontos e qualidade de vida ruim acima de 45 pontos. 37 Redução > 10 pontos é 

considerada como boa resposta à TRC. 85 

 

 

3.3 Análise do eletrocardiograma 

 

Todos os 20 pacientes foram submetidos ao ECG de 12 derivações para 

avaliação da morfologia e duração do QRS antes e após o implante 

ressincronizador. A medida da duração do QRS foi realizada do seu início ao ponto 

em que o complexo retorna à linha de base. Foi considerado o QRS de maior 

duração nas 12 derivações. Foram adotados os critérios de BRE clássico. Também 

foi considerado os critérios de BRE definido por Strauss24. Analisou-se a duração do 

QRS pré e pós implante, bem como a porcentagem de redução do QRS final em 

relação ao inicial. 

 

3.4 Análise do ecocardiograma 

 

Todos os 20 pacientes realizaram o ecocardiograma pré (<1 mês) e após o 

implante ( > 6 meses) do ressincronizador cardíaco. Foram feitas as medidas, antes 

e após a TRC, da FEVE, VSFVE, VDFVE, diâmetro AE, DDFVE de acordo com as 

recomendações da American Society of Echocardiography (ASE).86A realização do 

ecocardiograma, tendo em vista a padronização da análise pré e após o implante, foi 

sempre conduzida pelo mesmo médico com ampla experiência em ecocardiografia. 

O aparelho de ecocardiograma utilizado foi o modelo E9 da GE. 
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3.5 Análise da ressonância magnética do coração 

 

Todos os 20 pacientes foram submetidos à RNM do coração, exame 

considerado seguro e não invasivo, para avaliação da FEVE, da carga fibrótica (%) e 

sua presença ou ausência na parede póstero-lateral do VE de acordo com as 

recomendações do consenso americano de ressonância magnética do coração.87Os 

exames foram realizados no aparelho de ressonância modelo Philips Ingenia 3,0 

Tesla, por equipe de médicos do IDPC com ampla experiência na análise da RNM 

do coração. 

 

 

3.6 Técnica cirúrgica, material utilizado, programação do ressincronizador 
cardíaco 

 

Todos os 20 pacientes foram submetidos à técnica convencional de implante 

do marcapasso ressincronizador. O eletrodo do VE, sempre que possível, foi 

posicionado na parede póstero-lateral através do seio coronariano. Se necessário, 

uma mini-toracotomia lateral esquerda poderia ser realizada para implante do 

eletrodo de VE via epicárdica. A literatura atual aprova essas duas técnicas, bem 

como relata resultados semelhantes na taxa de resposta à ressincronização, 

estando essa última técnica associada a um período de internação ligeiramente 

superior.88 

As marcas dos dispositivos utilizados no implante foram as quatro 

disponibilizadas pela ANVISA no mercado brasileiro. Foram usados  materiais das 

empresas Biotronik, Boston, Medtronic e Saint Jude. Dentre os selecionados, 25% 

dos pacientes tiveram o cardiodesfibrilador implantável associado ao 

ressincronizador cardíaco. 

Ao completar um mês do implante, os 20 pacientes foram submetidos à 

primeira avaliação técnica do ressincronizador através de telemetria. Na telemetria, 

adotou-se o intervalo átrio-ventricular (IAV sense padrão 120ms). Certificou-se que a 

captura ventricular deveria estar >90% (idealmente >97%). Definiram-se os melhores 

intervalos de estimulação bi-ventricular (VV) para obtermos o melhor QRS ( estreito) 
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de superfície (VE<VD entre -40 a 0ms).53,54 Além disso, nos certificamos, através do 

raio X de tórax, da posição correta dos eletrodos (póstero-lateral do VE). 

 

 

3.7 Seguimento 

 

Todos os 20 pacientes completaram o seguimento de seis meses para 

avaliação final da taxa de super-resposta à TRC tendo seus dados disponíveis para 

uma avaliação final. Ficou disponível ao paciente o serviço de Pronto Atendimento 

do IDPC, bem como o Serviço de Marcapasso para a avaliação que fosse 

necessária durante o seguimento. 
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Foram apresentados na análise descritiva das variáveis quantitativas da 

população do estudo a média e o desvio padrão e das variáveis qualitativas, a tabela 

de frequência absoluta e relativa. Na avaliação de possível associação das variáveis 

qualitativas com a super-resposta foi utilizado o Teste de Fisher. Na avaliação de 

possível associação das variáveis quantitativas com a super-resposta foi utilizado o 

Teste Mann Whitney. O nível de significância adotado foi de 5% para determinar o 

comportamento estatístico entre os grupos comparados. Os dados foram analisados 

pelo programa de computação SPSS Versão 19 e R core. 
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Após  seguimento médio de de 237± 44,8 dias, os 20 pacientes tiveram seus 

dados analisados. A tabela 4 abaixo representa a descrição da população do estudo. 

 
Tabela 4. Características da população do estudo 

Variáveis Média 

Desvio padrão 

Idade/anos 58,20 ± 8,79 

Gênero F/M 60%,40% 

Etiologia  

IC Isquêmica 10% 

IC dilatada idiopática 90% 

Medicamento IC  

Beta Bloqueador 100% 

IECA/BRA 95 

Aldosterona 80% 

CF NYHA  

CF II 75% 

CF III 

  Teste Qualidade Vida 

         (Minnesota) 

25% 

 

56,6 ± 18,8 

 

Eletrocardiograma  

BRE 100% 

BRE Strauss + 90% 

Duração QRS (ms) 162,15 ± 7,86 

Ecocardiograma  

FEVE (%) 28,15 ± 5,10 

DDFVE 67,67± 12,37 

VSFVE (ml) 154,3 ± 59,10 

VDFVE (ml) 160,5± 69,87 

Diâmetro AE (mm) 42,40 ± 4,63 

Ressonância Cardíaca  

FEVE % 23,15% ± 5,81 

Fibrose RNM (%) 1,97% ± 4,31 

IC=insuficiência cardíaca; IECA=enzima conversora de angiotensina; BRA=bloqueador de receptor 
angiotensina; CF:Classe funcional; FEVE:Fração ejeção ventricular; VSFVE:Volume sístolico final do 
VE; VDFVE=volume diástólico final do VE; DDFVE:diamêtro diastólico final do VE; Eco: 
Ecocardiograma; RNM:Ressonância Magnética; AE: Átrio esquerdo  
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A taxa de super-resposta à TRC foi de 60% (gráfico 4), quando utilizamos os 

critérios de remodelamento ventricular (>30% de redução do VSFVE). 

 
 
Gráfico 4 : Taxa de super-respondedores à TRC 
 

 
A análise descritiva  das variáveis FEVE, VDFVE, VSFVE, duração do QRS 

e do teste de qualidade de vida (Minnesota) dos 20 pacientes, antes e após a TRC, 

podem ser vistas respectivamente nos gráficos 5, 6, 7 ,8 e 9  abaixo. 

Na análise comparativa dessas variáveis antes e após a TRC, observou-se 

um aumento relativo de 48,52% na FEVE (gráfico 5), uma redução relativa de 

35,13% no VDFVE (gráfico 6), uma redução relativa de 28,47% no VSFVE (gráfico 

7), uma redução relativa de 20,17% na duração do QRS (gráfico 8) e uma redução 

relativa de 33,83% no teste de qualidade de vida Minnesota (gráfico 9). 
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Gráfico 5 : FEVE antes e após TRC 
 

 
 

 
Gráfico 6: VDFVE antes e após TRC 
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Gráfico 7: VSFVE antes e após TRC 
 

 
 
 

 
Gráfico 8:  Duração do QRS antes e após TRC          
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 Gráfico 9: Teste de Qualidade de Vida (Minnesota) antes e após TRC 
 

 
 

 

 

Do total de pacientes com BRE>150ms, 90% preencheram os critérios de 

Strauss.24 A melhora de mais de uma CF após TRC foi de 90%. A porcentagem de 

captura ventricular na avaliação pela telemetria foi em média de 98,5%. Os 20 

pacientes tiveram o eletrodo de VE implantado em região póstero-lateral do VE. 

Na tabela 5 abaixo, encontra-se a análise das possíveis variáveis 

relacionadas à super-resposta (redução >30% VSFVE), bem como a sua 

significância estatística. 
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Tabela 5. Relação das possíveis variáveis preditoras de super-resposta à TRC 

Variáveis Redução >30%  

VSFVE 

Redução <30% 

VSFVE 

Valor p 

Clínica 

Gênero M/F (Total 20) 

 

4/8 (Total 12) 

 

4/4 (total 8) 

 

0,64 

Idade (anos) 

Teste Qualidade Vida                                          

( Minnesota) 

58,67±9,99 

55,50±16,54 

57,5±7,19 

67,50±19,63 

0,87 

0,20 

Eletrocardiograma    

Redução QRS % 21,16±3,74 18,69±4,77 0,21 

Ecocardiograma    

FEVE % 29,25±3,64 26,5±6,67 0,38 

VSFVE (ml) 145,83±43,35 167,00±78,94 0,75 

VDFVE (ml) 211,33±54,20 229,63±75,19 0,75 

DDFVE                                                                                                  66,33±5,10 67,67±12,34 0,82 

AE (mm) 41,58±3,87 43,63±5,65 0,45 

Ressonância Cardíaca    

FEVE % 23,42±5,4 22,75±6,75 0,58 

Fibrose % 1,61±2,58 2,5±6,27 0,69 

 

Estimulação Ventricular    

Carga de Est. Vent. (%) 98,25±1,31 97,63±3,15 0,34 

 

 

  Na representação gráfica de algumas das variáveis da tabela 5, notamos 

que os super-respondedores apresentam uma variabilidade maior na melhora na 

FEVE (gráfico 10), na diminuição da DDFVE (gráfico 11), na redução do percentual 

da duração do QRS inicial (gráfico 12) e no melhor desempenho no teste de 

Minnesota (gráfico 13), muito embora não tenham atingido significância estatística 

quando comparados aos não super-respondedores. 

 

  



Resultados  

 

38 

Gráfico 10: Avaliação da FEVE inicial e a super-resposta à TRC 

 

 

Gráfico 11: Avaliação do DDFVE inicial e a super-resposta à TRC 
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Gráfico 12: Avaliação do percentual de redução do QRS inicial e a super-resposta a 
TRC 

 

 

Gráfico 13: Avaliação do percentual de redução do teste de qualidade de vida 

(Minnesota)  e a super-resposta à TRC    
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Em relação as complicações, tivemos cinco casos com limiares de 

estimulação ventricular cronicamente altos (>2,5/0,4mv), compensados com 

programação, um caso de estimulação frênica, um caso de dor escore >7 pontos 

pela escala numérica de avaliação, dois casos de eletrodos de VE implantados no 

epicárdio, e um caso de tamponamento cardíaco com diagnóstico no intra-operatório 

com desfecho favorável. Estas complicações não impediram a aplicação regular  da 

TRC no grupo de estudo. 
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Neste estudo, baseado nos critérios contemporâneos de seleção à TRC, 

obtivemos uma taxa de super-resposta de 60%, diferente dos resultados até então 

apresentados, em que a taxa de super-resposta esteve entre 10 e 38%60-70. Ao 

contrário dos estudos clássicos de ressincronização, neste trabalho fez parte dos 

critérios de seleção a presença de BRE com QRS>150ms e com os critérios  de 

Strauss24 em 90% do pacientes. Adicionalmente, afastamos a presença de fibrose 

na parede póstero-lateral do VE48, e mantivemos em média a carga de estimulação 

bi-ventricular de 98,5±1,31%
55. Na avaliação do sucesso à TRC, esses aspectos 

mostraram-se decisivos para aumentar o número de super-respondedores na 

ressincronização cardíaca moderna65,66. 

A taxa de adesão ao tratamento medicamentoso da IC foi de 91,6% quando 

consideramos o uso da tríade BB, IECA/BRA e antagonista de aldosterona. Nos 

estudos COMPANION, CARE-HF, REVERSE, MADIT-CRT, RAFT encontramos uma 

média de 70,90% (96% se considerássemos o uso de BB, IECA/BRA).38,39 Contribui 

para isso o fato de que nossos pacientes eram seguidos conjuntamente com o grupo 

de miocardiopatias que reforçam a manutenção das medicações mesmo após a 

TRC. 

Na seleção dos pacientes candidatos à TRC, incluímos somente o 

BRE>150ms como marcador da verdadeira dessincronia cardíaca, diferente da 

grande maioria dos estudos de ressincronização cardíaca, que incluíram o BRE com 

QRS>120ms e até 30% dos selecionados com distúrbio de condução não BRE38,39. 

Duas meta-análises já avaliaram a importância do BRE com QRS acima de 150ms 

como váriável prognóstica no sucesso à TRC. 32,33 Kangs SH et  al., em revisão 

sistemática associada a sua meta-análise publicada em 2015, concluíram que o 

benefício da TRC em termos de redução da mortalidade e da internação por  IC 

estaria relacionada a pacientes com QRS >150ms, sendo QRS<130ms com 

potencial malefício.90  Esse fato contribui para selecionarmos os verdadeiros 

portadores de dessincronia cardíaca para os quais a TRC será extremamente 

benéfica. 

A técnica cirúrgica foi rigorosamente seguida, sendo colocado o eletrodo de 

VE na parede póstero-lateral, via endocárdica ou epicárdica em todos os 20 

pacientes. Esta etapa é fundamental, pois é nesta região que se encontra o atraso 
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na condução causada pelo BRE.47 Sabemos que o eletrodo implantado fora dessa 

região poderá estar associado a um pior prognóstico47. Além disso, excluímos a 

presença de fibrose no local do implante eletrodo VE. Bleeker et al., em 2006, 

mostraram que a fibrose >50% desse segmento (lateral, póstero-lateral) estaria 

associada a menor taxa de resposta à ressincronização cardíaca. 48 Daoulah A  et 

al., em revisão sistemática realizada em 2015, observaram que a presença de 

fibrose significativa na parede póstero-lateral do VE estaria relacionada a uma 

redução de 46% pelos critérios ecocardiográficos e 67%  pelos critérios clínicos à 

TRC.49  

A correta programação do ressincronizador garantiu a captura ventricular 

necessária para otimização da resposta à TRC. O ajuste do intervalo AV e VV foi 

realizado para garantir o máximo de captura do VE bem como o maior estreitamento 

do QRS de superfície (associado à super-resposta à TRC).91 Otimizamos os 

parâmetros da programação do ressincronizador segundo as melhoras 

evidências53,54,55. Na grande maioria dos estudos de TRC muitas vezes os dados 

relacionados ao local do implante do eletrodo de VE, bem como a porcentagem de 

captura ventricular, não são explicitados. 

Sabemos que a taxa de super-resposta à TRC pelos estudos prévios está 

entre 10 e 38% dos pacientes elegíveis à TRC.60-70 Utilizando os critérios 

ecocardiográficos na análise da super-resposta à TRC (redução VSFVE>30%), 

obtivemos uma taxa de 60% de super-respondedores. Vaillant et al., em seu 

trabalho intitulado “Resolução da cardiopatia elétrica após a TRC”, selecionaram, 

dentre 375 pacientes, oito pacientes com BRE (QRS 120-160ms) há mais de 5 anos, 

com FEVE inicial >50%, que evoluíram com IC de etiologia elétrica, FEVE<40% no 

seguimento.91 Dos oito pacientes, seis obtiveram super-resposta (FEVE>45% e 

melhora de mais 1 CF da NYHA em 12 meses). Isso corresponde a uma taxa de 

75% de super-resposta à TRC. Apesar de utilizarmos critérios diferentes de super-

resposta (redução VSVFE >30%) e  considerarmos o BRE como um componente 

que poderia ter causado (cardiopatia elétrica primária) ou agravado a IC, obtivemos 

resultados semelhantes. 

Na tentativa de buscar possíveis variáveis associadas a esse aumento na 

taxa de super-resposta (FEVE, VDFVE, VSFVE, DDFVE, % de fibrose) quando já 

presente o BRE>150ms e excluído a presença de fibrose na parede póstero-lateral 

VE, não obtivemos uma associação significativa entre essas váriáveis analisadas. 
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Isso pode sugerir que, utilizando as atuais indicações consideradas classe I de 

ressincronização cardíaca (FEVE<35%, BRE>150ms),35,36 associadas ao BRE 

definido por Strauss24 , ausência de fibrose na parede póstero-lateral VE48,49  e grau 

de captura  ventricular >97%54, essas variáveis iniciais passam a não ser mais 

consideradas preditoras de super-resposta à TRC. 

Van Bommel et al., em 2009, na análise de 38% de super-respondedores 

(redução >30% VSFVE, a mesma deste estudo), observaram que o gênero feminino, 

a duração QRS e a etiologia não isquêmica foram as variáveis prognósticas de 

super-resposta.64 Utilizaram como critério de inclusão pacientes com QRS>130ms 

independentemente do tipo de bloqueio. Não obtivemos os mesmos resultados pois 

incluímos em nossa seleção somente BRE>150ms (variação de 150-180ms), 

variável mais associada à super-resposta.38,39 

Hsu et al., em 2012, observaram que em pacientes com insuficiência 

cardíaca (CFI e II), o gênero feminino, cardiopatia não isquêmica, o BRE, QRS > 

150ms, IMC < 30 kg/m2 e reduzido tamanho do AE foram preditores de super-

resposta (critério utilizado foi > 14,5% FEVE).70 Em nosso estudo, baseado nas 

atuais evidências de indicação Classe I, o  BRE>150ms já fez parte do critério de 

inclusão. Talvez seja essa a grande variável prognóstica associada à super-resposta 

à TRC, já que não obtivemos diferença (utilizamos critério diferente; redução >30% 

VSFVE) quando levamos em consideração o gênero e tamanho do átrio esquerdo. 

Não consideramos na avaliação a etiologia da IC como variável preditora em nosso 

estudo, pois apenas 10% dos nossos pacientes tinham IC isquêmica. 

O gênero feminino é uma das variáveis relacionada à taxa de super-

resposta, talvez por estar mais conexo à etiologia não isquêmica e ao verdadeiro 

BRE .93. Mulheres com BRE <150ms tendem a responder à TRC enquanto homens, 

não.94,95,96 Varma et al., em 201797, avaliaram a diferença de resposta à TRC entre 

os gêneros analisando a duração QRS. Mulheres com BRE e QRS>180ms e 

homens com QRS>200ms tendem a diminuir a resposta à ressincronização 

cardíaca. Acreditamos não ter achado essa diferença entre os gêneros na avaliação 

da taxa de super-resposta à TRC pois a duração do BRE em nosso estudo variou 

entre 150-180ms e nesta faixa, pelo exposto acima, parece não haver diferença 

entre os gêneros. 

Uma das possíveis limitaçôes de nosso estudo seria o tamanho de nossa 

amostra. Apesar de não termos obtido significância estatística entre as variáveis 



Discussão 

 

45 

analisadas, observando a significância clínica entre os dois grupos (super-

respondedores ou não), não encontramos diferença clinicamente relevante entre as 

variáveis preditoras analisadas. Isso pode significar, do ponto de vista da análise 

estatística, que a nossa amostra provavelmente representa os resultados 

encontrados.  

A tentativa de correlacionar a porcentagem (%) de fibrose à taxa de resposta 

à ressincronização é recente. O limite de corte utilizado para separar respondedores 

ou não à TRC variou de 15 a 35% da carga fibrótica total.51,52,98 Em nosso estudo, 

sua análise ficou prejudicada pela baixa porcentagem de fibrose entre os grupos 

comparados (outra limitação de nosso estudo). A porcentagem (%) de fibrose variou 

de 0 a 18% com uma média de 1,96%. Wassef et al., em 2012, na avaliação da taxa 

de super-resposta (redução >25% VSFVE) em uma série de 20 casos, com FEVE 

média de 27%, BRE com QRS médio de 164ms, % fibrose com média de 17,2%, 

mostraram um aumento na taxa de super-resposta quando o eletrodo de VE foi 

implantado fora da região de fibrose (póstero-lateral). Surpreendentemente a 

extensão da fibrose não esteve associada à super-resposta (média mais alta do que 

nosso estudo, de 17,2%).76 

Acrescentamos como mais uma limitação de nosso estudo o número 

reduzido de portadores de IC isquêmica (10%). A cardiopatia dilatada não isquêmica 

tem maior probabilidade de estar associada à cardiopatia primária elétrica (BRE) do 

que a isquêmica (já que tem uma etiologia definida). Nesse sentido e de acordo com 

Martens et al. (2017), o remodelamento reverso associado à etiologia isquêmica 

deverá ser menor. Mas em nosso estudo isso não pode ser avaliado. Curiosamente, 

Martens et al. observaram que uma melhora discreta no remodelamento reverso nos 

pacientes com cardiopatia isquêmica já traria bons resultados clínicos em um ano. 

Já nos portadores de cardiopatia não isquêmica / dilatada esses mesmos resultados 

apareceram com melhora mais acentuada do remodelamento reverso.99 

Neste estudo a taxa de super-resposta à ressincronização cardíaca foi de 

60%, claramente acima da taxa relatada na maioria dos estudos, nos quais, com 

raras exceções, não ultrapassa de 38%. A análise detalhada destes pacientes 

mostrou que este resultado diferenciado se deve ao fato de que, diferente dos 

estudos anteriores de ressincronização cardíaca, utilizamos na seleção dos 

candidatos somente portadores de BRE com duração do QRS>150ms e com critério 

de BRE segundo Strauss em sua grande maioria, agregamos a ressonância 
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magnética do coração para afastar a presença de fibrose na parede póstero-lateral 

do VE e buscamos manter a carga de estimulação bi-ventricular média de 98,5%.  

Incrementando esses aspectos nas atuais indicações consideradas classe I 

pelos guidelines americano de 2012 e europeu de 2013, em nossa série de casos, 

aumentamos a taxa de super-respondedores à TRC. Neste novo contexto, nenhuma 

outra variável analisada esteve associada à taxa de super-resposta como 

demonstrada em trabalhos anteriores. A análise cuidadosa destes casos é 

fundamental, pois através deles podemos aprimorar a indicação e a técnica da TRC, 

melhorando assim o custo-efetividade dessa modalidade de tratamento para 

insuficiência cardíaca, bem como os desfechos clínicos relevantes. 
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Neste estudo, a presença de BRE com duração do QRS > 150ms e padrão 

eletrocardiográfico predominantemente de Strauss associado a ausência de fibrose 

na parede póstero-lateral do VE definido pela ressonância magnética do coração 

esteve associado ao aumento da taxa de super-resposta à terapia de 

ressincronização cardíaca quando comparados aos estudos anteriores. Novos 

estudos randomizados, controlados e multicêntricos devem ser realizados para 

confirmar esses achados.  
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