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Editorial

Caros amigos da Sociedade Brasileira de Cardiologia / 
Regional Norte-Nordeste,

Nessa edição teremos a participação do Dr. Gustavo 
Torres que é especialista em estimulação cardíaca artificial 
do Hospital universitário da UFRN e nos brindou com uma 
revisão sobre o papel da terapia de ressincronização cardíaca 
em pacientes com insuficiência cardíaca em fases menos 
avançadas da doença, incluindo aqueles em classe funcional 
II. Adicionalmente, o Dr. Gilson Feitosa Filho juntamente com 
a Dra. Marjorie Desirèe, ambos do Hospital Santa Izabel - 
Santa Casa da Bahia, nos apresentam um artigo comentado 
sobre os efeitos da aspirina na prevenção primária de eventos 
cardiovasculares em pacientes com diabetes. Na sequência 

teremos as mensagens informativas da Dra. Claudine Feio que 
é presidente da comissão científica do congresso e da nossa 
incansável presidente da regional Dra. Maria Alayde sobre 
o nosso XXXIX Congresso Norte-Nordeste de Cardiologia, 
que será realizado no Centro de Convenções Hangar, na cidade 
de Belém do Pará, concomitante ao XXVIII Congresso Paraense 
de Cardiologia. Desejo aos organizadores do congresso muito 
sucesso e que seja um momento de reforçar as amizades e de 
crescimento científico a todos. Até lá!

Grande abraço,
Carlos Eduardo Batista de Lima
Editor da RNNC



2

Artigo de Revisão

A insuficiência cardíaca (IC) se constitui na via final 
comum das enfermidades cardiovasculares não tratadas. 
Com o envelhecimento populacional e a maior taxa de 
sucessos em tratamentos clínicos e intervenções nas doenças 
cardiovasculares, a prevalência da IC na população geral 
aumentou e esta tendência se projeta para os próximos anos.

O risco em determinados grupos populacionais do 
desenvolvimento de IC pode ser elevado, chegando a 20% 
em pessoas acima dos 40 anos de idade. São centenas de 
milhares de novos casos por ano com uma taxa não desprezível 
de admissões hospitalares, que podem atingir até 25% de 
reinternações em um ano(1-2).

Os custos relacionados à IC, de bilhões de reais por 
ano, se devem em grande parte às despesas hospitalares (3). 
A internação hospitalar representa uma grande fatia no custo 
global da IC. Grande percentual dos leitos cardiovasculares do 
SUS com ocupados por pacientes descompensados.

Neste cenário, a terapia de ressincronização cardíaca 
(TRC) surge como um importante adjuvante no tratamento 
destes pacientes. Classicamente indicada para pacientes 
com importante disfunção de ventrículo esquerdo (VE), 
complexos QRS alargados no eletrocardiograma (ECG) de base 
e sintomáticos a despeito de terapia clínica otimizada, com 
pelo menos 3 meses de tratamento medicamentoso.

Esta indicação clássica abrange pacientes em Classe 
Funcional (CF) III e IV de IC nos critérios da New York 
Heart Association (NYHA), ou seja, nos cenários de 
acentuada limitação ou incapacidade para a realização 
de atividades físicas.

Hoje a TRC é um método consolidado no arsenal 
terapêutico da IC, com benefícios do ponto de vista clínico 
e melhora de sobrevida destes pacientes. A consolidação 
do procedimento no arsenal terapêutico da IC se deveu a 
realização de grandes estudos clínicos (4-14).

Na prática clínica surge, do ponto de vista prático, 
o questionamento se não estamos restringindo os benefícios 
da ressincronização cardíaca a pacientes em estágio 
avançado, deixando de atuar em estágios mais precoces. 

Podemos ampliar os benefícios da ressincronização 
a pacientes em classe funcional menos avançada? 
Temos dados consistentes que analisem esta população 

Insuficiência Cardíaca: Papel da Terapia de Ressincronização Cardíaca 
em Classe Funcional I e II (NYHA)
Gustavo Gomes Torres
Membro Habilitado em Estimulação Cardíaca Artificial pela SBCCV; Serviço de Arritmias e Marca-passo do HUOL/UFRN, Natal, RN

em CF I e II? O acréscimo da TRC neste grupo é 
procedimento custo efetivo? 

Vários artigos e estudos de grande impacto tiveram por 
objetivo avaliar a ressincronização em pacientes em CF I e II 
de IC. Dos clássicos estudos que sedimentaram a aplicação 
da TRC na IC, alguns destes englobam pacientes das classes 
funcionais I e II de IC (6,9,10,11,12).

Neste artigo de revisão discutiremos alguns destes, 
esperando fornecer subsídios para a resposta aos 
questionamentos acima citados.

O MADIT-CRT trial (11) avaliou quase 2 mil pacientes 
com cardiopatia isquêmica e não isquêmica, em CF I e II, 
para comparação entre Cardiodesfibrilador (CDI) e CDI 
associado a TRC. Os pacientes tinham indicação clássica 
para TRC em seguimento de 2,4 anos com um endpoint 
primário de mortalidade por qualquer causa ou evento 
de IC não fatal.

 Os pacientes em CF I foram apenas pacientes isquêmicos, 
representando em torno de 15% da amostragem nos dois 
grupos. Pacientes em CF III e IV foram 10% dos avaliados. 

Na análise de subgrupos o benefício da ressincronização 
cardíaca foi mais evidente nos pacientes acima de 65 anos, 
na CF II e naqueles com complexos QRS acima de 
150 milissegundos (ms). Não houve diferença em relação 
a etiologia da cardiopatia.

A TRC não agregou benefícios em relação à mortalidade 
total, com redução de parâmetros volumétricos e melhora de 
Fração de Ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE).

Como conclusões, os autores afirmam que a TRC 
combinada com CDI diminui o risco de eventos cardíacos 
em pacientes relativamente assintomáticos com baixa FEVE e 
complexos QRS alargados.

O REVERSE trial (10) avaliou 610 pacientes em CF I e II, 
com complexos QRS maiores que 120 ms e FEVE < 40%. 
Os mesmos foram randomizados para TRC com ou sem CDI 
associado. A ressincronização cardíaca foi acionada (Grupo 
ON, 419 pacientes) ou não (Grupo OFF, 191 pacientes). 
O Seguimento foi de 12 meses e se avaliou como endpoint 
primário a resposta clínica composta (melhora / não 
mudou / piora). Em relação à população analisada, houve 
predominância de pacientes em CF II nos dois grupos 
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(superior a 80%). Da mesma forma, mais de 80% dos 
pacientes receberam o CDI nos dois grupos. A proporção 
de pacientes isquêmicos foi balanceada em relação aos 
não isquêmicos. Neste estudo, os pacientes que mais se 
beneficiaram da função TRC ligada foram aqueles em CF II 
e portadores de cardiopatia não isquêmica, com melhora de 
volume VE (p < 0,0001) e tempo até a primeira hospitalização 
(p = 0,03). Como conclusões, os autores afirmam que a TRC 
reduz risco de hospitalização por IC e melhora estrutura 
ventricular e função de VE em pacientes de CF I e II. Pontos a 
destacar neste estudo são o seguimento relativamente curto 
e o endpoint primário eminentemente clínico. Isto talvez 
explique a grande quantidade de publicações, com análise 
de dados do estudo, principalmente em relação a evolução 
de parâmetros estruturais quando a TRC estava ativada (15,16). 

Vários estudos originados da população global. 
Todos estes demonstraram importante melhora em 
parâmetros estruturais. Avaliações a mais longo prazo 
dos benefícios, com análise em 5 anos de seguimento, 
também foram publicadas (17,18) mostrando a manutenção 
dos benefícios verificados. Análises de custo efetividade (19) 

mostraram alguns pontos de interesse: a TRC associada ou 
não ao CDI são opções altamente custo efetivas quando 
comparadas a CDI e tratamento clínico otimizado; a TRC 
associada ao CDI é custo efetiva quando comparada a TRC 
isolada; a estratégia de implante precoce (CF II) tem custos 
semelhantes ao implante em CF mais avançadas.

Este último ponto merece reflexão no sentido de que 
o implante mais precoce da TRC ou a sua adição ao CDI 
em CF II não aumenta os custos do tratamento, muito 
provavelmente pelos seus impactos de melhora clínica e 
redução de custos hospitalares. 

Dois anos após a publicação dos primeiros dados de 
REVERSE, foram disponibilizados os resultados do RAFT trial 
(12), com maior número de pacientes (1798) e seguimento 
maior (40 meses). Este estudo não avaliou pacientes em CF I, 
admitindo aqueles com complexos QRS > 120ms ou > 200ms 
no caso daqueles com ritmo de marca-passo prévio. Foram 
randomizados para implante de CDI ou CDI associados a 
TRC. O endpoint primário de mortalidade por qualquer causa 
ou hospitalização por IC. Diferente dois estudos anteriores 
citados, a proporção de pacientes isquêmicos foi maior nos 
dois grupos (em torno de 65%). Apesar de não englobar 
pacientes em CF I e de ter os de CF III, os pacientes em CF II 
foram a maioria (80%).

Na análise de subgrupos, os maiores benefícios foram 
verificados nos pacientes em CF II, nos maiores de 65 anos, 

nos pacientes isquêmicos e naqueles com QRS próprio maior 
que 150 ms.  

O estudo RAFT nos apresenta alguns dados interessantes. 
Houve melhora em relação à mortalidade total com a adição da 
TRC. Ao lado deste dado positivo a favor da TRC, houve aumento 
no número de eventos adversos relacionados diretamente ao 
procedimento. O que a princípio não constitui em um impeditivo 
a TRC, visto a maior complexidade do procedimento, com 
obviamente maiores possibilidades de complicação. Os autores 
concluem que em pacientes em CF II e III, a adição da TRC reduz 
taxas de morte e hospitalização por IC. Porém, esta melhora é 
acompanhada de mais eventos adversos. Pela grande proporção 
de pacientes em CF II, consideramos válida a análise deste estudo 
no tema proposto. Outros estudos merecem menção, como o 
CONTAK-CD (4), que também demonstrou benefícios da TRC 
englobando pacientes em CF II. Na seleção se incluíram também 
pacientes em CF III e IV.

O estudo MIRACLE ICD (5) foi mais um com dados positivos a 
favor da TRC. Este incluiu apenas pacientes em CF II, com um 
número de pacientes avaliados menor do que os citados 
anteriormente. Revisões sistemáticas e meta-análises a respeito 
do tema foram realizadas e publicadas por conceituados 
grupos em variadas revistas científicas.

Em 2011, duas das mais relevantes revisões foram publicadas 
no Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology (20) e no 
Journal of the American College of Cardiology (JACC) (21). 
A primeira conclui que entre pacientes com CF II, a TRC 
reduz mortalidade e o risco de eventos clínicos de IC. Induz 
o remodelamento reverso e diminui a progressão dos sintomas 
de IC. A revisão do JACC nos diz que a TRC reduz mortalidade, 
hospitalização e melhora FEVE na IC CF I/II. Embora haja 
redução de hospitalização na CF I, neste subgrupo deve se 
considerar o risco benefício do procedimento.

Estas revisões se baseiam principalmente nestes estudos 
discutidos ao longo deste artigo. O ponto interessante nesta 
última é a ênfase dada a observância do risco benefício da 
realização do procedimento, em relação a possibilidade 
de maiores complicações inerentes ao procedimento de 
cateterização do seio coronário, ou método ouro para o 
funcionamento da TRC.

A meta-análise mais recente foi publicada em 2017 (22), 
acrescentando alguns artigos mais recentes, porém nenhum 
novo artigos com o peso e o impacto dos que discutimos nesta 
publicação. Concluem os autores que a TRC em pacientes 
com IC CF I e II resultam em melhora da função cardíaca, 
diminuição da progressão da IC e tendência de redução de 
mortalidade em seguimento de curto e longo prazo. 
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Como uma visão geral sobre o tema, nos parece nítida a 
diferença de evidências de benefícios da TRC quando tratamos 
das duas CF em questão.

Os dados existentes nos fazem considerar a TRC como 
opção válida bem respaldada para os pacientes em CF 
II. Por outro lado, não temos nenhuma consistência em 
evidências de indicação rotineira nos pacientes em CF I.

A melhoria dos materiais relacionados a cateterização 
do seio coronário; a diminuição dos custos relacionados 
aos materiais envolvidos; a difusão do método com 
melhores resultados e diminuição de complicações em 
grupos com bom volume de procedimentos, nos levam a 
considerar como factível a ampliação dos benefícios da 
TRC para os pacientes em CF II.

Outro ponto a considerar é a subjetividade envolvida na 
classificação funcional da NYHA. Se por um lado em um 
grupo de pacientes nos parece fácil a determinação da classe 
funcional, a diferença entre classe funcional II e III pode ser 
difícil em uma parcela dos pacientes.

 Neste sentido, seria interessante pensar em uma indicação 
baseada em estágios de IC, validada pelo American College of 
Cardiology e American Heart Association.

A classificação em estágios nos leva a reflexões interessantes. 
É acrescentado o Estágio A, que são os pacientes com alto risco 

do desenvolvimento de cardiopatia, mas ainda sem doença 
estrutural do coração.

 Se nós pensamos em benefícios de elevado impacto na 
melhoria de sobrevida na população geral, é na verdade neste 
grupo que devemos atuar, além de melhoria dos hábitos gerais 
e tratamento clínico efetivo.

O estágio B corresponde a CF I da NYHA. Já o estágio C 
engloba os pacientes sintomáticos da CF II e III, correspondendo 
o estágio D a CF IV. Os estágios de IC, além de nos chamarem 
atenção para o real problema, visto que a IC não é uma doença, 
e sim a consequência de doenças ou quadros cardiovasculares 
não adequadamente tratados, também diminui a subjetividade 
da classificação funcional da NYHA. A Ressincronização cardíaca 
é uma área relativamente nova na estimulação cardíaca artificial, 
e como tal, em constante evolução. A nossa visão sobre a TRC 
mudou nos últimos anos. O método cada vez mais se torna 
usual em serviços especializados. 

A melhora clínica nos respondedores, que são a 
grande maioria dos pacientes, é rápida, o que gratifica os 
profissionais envolvidos e nos estimula a cada vez mais 
definir o grupo ideal de pacientes para a ressincronização. 
Dito isto, talvez devamos indicar a TRC para pacientes em 
estágio C e D da IC. Pelos dados expostos, este raciocínio 
nos parece bem adequado.
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É bem estabelecido o benefício da utilização da aspirina 
como prevenção secundária de doenças cardiovasculares.2  
Porém, o uso da aspirina como prevenção primária de 
eventos cardiovasculares é controverso e vem sendo objeto 
de estudo para identificação do real benefício e potenciais 
riscos em sua administração. 

Em agosto de 2018, foi publicado o estudo ASCEND 
(O Estudo de Eventos Cardiovasculares em Diabetes) com 
o objetivo de avaliar a eficácia e segurança da aspirina 
(100mg/dia), em comparação a placebo, em pacientes 
diabéticos sem manifestação de doença cardiovascular.

O ASCEND foi um estudo multicêntrico, randomizado, 
prospectivo, duplo-cego e placebo controlado. Foi 
conduzido pela Universidade de Oxford, e as análises foram 
realizadas de acordo com o princípio de intenção de tratar.  

Foram incluídos neste estudo homens e mulheres 
com pelo menos 40 anos, portadores de Diabetes 
Mellitus (independentemente do tipo de Diabetes) e sem 
conhecimento de doença cardiovascular.

Foram excluídos aqueles pacientes com indicação clara 
de aspirina, contraindicação à aspirina e com condições 
clínicas significantes que poderiam limitar a adesão do 
regime em 05 anos. 

Baseado numa taxa de eventos de 1,2-1,3% ao ano, 
o estudo foi desenhado com poder estatístico de 90% 
para detectar uma diferença de 15% entre  os grupos de   
tratamento no risco de um evento vascular grave. O tempo 
de seguimento foi de 7,4 anos e a população do estudo foi 
de 15.480. 

Desfecho primário de eficácia foi: IAM não fatal, AVC 
não fatal (excluindo hemorragia intracraniana), AIT e 
morte de qualquer causa vascular (excluindo hemorragia 
intracraniana). Desfecho primário de segurança: Hemorragia 
intracraniana, evento hemorrágico em olho, sangramento 
gastrointestinal e sangramento grave.  Foram desfechos 
secundários: componentes individuais do desfecho 

Efeitos da Aspirina para a Prevenção Primária em indivíduos com 
Diabetes Mellitus: o estudo ASCEND. 

Effects of aspirin for primary prevention in persons with diabetes mellitus.

Marjorie Desirèe M. Mascarenhas, Gilson Soares Feitosa-Filho
Hospital Santa Izabel – Santa Casa da Bahia

N Engl J Med 2018; 379: 1529–39.1

primário, câncer do trato gastrointestinal ou qualquer 
procedimento arterial de revascularização. 

Durante o período de intervenção programado, 
o desfecho primário de eficácia ocorreu de forma 
significativamente menor nos participantes do grupo aspirina 
quando comparado ao grupo placebo (658 [8,5%] vs. 743 
[9,6%]; Rate Radio, 0,88; IC 95%, 0,79 a 0,97; P = 0,01), 
figura 1.

Em compensação, no grupo aspirina houve maior 
incidência de sangramento do tipo maior, em comparação 
com o grupo placebo, (314 participantes [4,1%] vs. 
245 [3,2%]; 1,29; IC95%, 1, 09 a 1,52; P = 0,003). O 
sangramento gastrointestinal foi o maior responsável pelo 
aumento da incidência de sangramento. Porém, quando 
se analisa a incidência de eventos hemorrágicos fatais 
percebe-se que ele foi semelhante entre o grupo aspirina 
e o grupo placebo.

O estudo também destaca que o uso de baixas doses de 
aspirina não resultou em menor risco de câncer do trato 
gastrointestinal ou outro tipo de câncer no seguimento 
médio de 7,4 anos. 

Comentários
Por décadas, a aspirina vem sendo prescrita como 

prevenção primária de eventos cardiovasculares a despeito 
de evidências díspares quanto a seu real risco e benefício.2

O estudo ASCEND abordou desfechos de eficácia e 
também de segurança, trazendo o benefício líquido da 
medição. O resultado foi que 91 pacientes devem ser tratados 
para evitar um evento vascular sério, enquanto que a cada 
112 tratados ocorre um evento de sangramento maior. A partir 
desses resultados, torna-se necessário destacar alguns pontos. 

Os estudos anteriores responsáveis pela validação de 
aspirina como profilaxia primária para eventos cardiovasculares 
ocorreram em um cenário em que a taxa de tabagismo era 
elevada, o controle adequado da pressão arterial não era 
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Figura 1. Primeiro evento vascular sério durante o seguimento.

rotineiro e a prescrição de hipolipemiantes potentes era 
raro. No estudo ASCEND, no entanto, não houve registro 
do controle adequado dos fatores de risco como: pressão 
arterial, diabetes e dislipidemia. Além disso, a maior parte 
da população era composta por IMC ≥30 (Obesidade grau 
I). Dessa forma, a falta desses dados gera o questionamento 
de que um possível controle desses fatores de risco durante 
o seguimento do estudo poderia ter ajudado na redução do 
risco cardiovascular encontrada.3 Além disso, cerca de 80% 
dos diabéticos estavam bem controlados no início do estudo 
tinham Hemoglobina glicada <8,0g/dL e um alto percentual 
de pacientes já usava estatina no início do estudo, nos 
levando a crer que as diferenças encontradas nos desfechos 
de eficácia poderiam ser ainda maiores caso se tratassem de 
diabéticos menos controlados.

Outro fator a ser destacado é que, durante o estudo, foi 
incorporado a variável Ataque Isquêmico Transitório (AIT) no 
desfecho composto de eficácia. A intenção desta alteração, 
juntamente com o aumento do tempo de seguimento e 
do tamanho amostral, foi aumentar o poder do estudo. 
O resultado foi de um aumento do risco absoluto de 

sangramento maior, enquanto não houve diferença entre os 
grupos quanto a mortalidade cardiovascular. 3,4,5

Dos eventos de sangramento maior, destacou-se o 
sangramento gastrointestinal com 41,3% (sendo 63,3% 
oriundos do trato gastrointestinal superior). Porém, observa-se 
que apenas uma pequena parcela da população estava em 
uso dos inibidores de bomba de prótons (IBP), medicamento 
que sabidamente reduz a incidência de sangramentos do 
trato gastrointestinal superior, além da dispepsia induzida 
pela aspirina. Então, levanta-se a hipótese de uma possível 
redução das taxas de sangramento gastrointestinal com a 
administração conjunta de aspirina e IBPs. Além disso, não 
houve a informação no estudo sobre a presença de outros 
fatores de riscos que aumentam a taxa de sangramento 
gastrointestinal como: álcool, drogas e anti-inflamatórios não 
esteroidais (AINEs).4,6,7   

Alguns estudos prévios mostraram o efeito da aspirina na 
redução do risco de câncer colorretal.8 Porém o estudo ASCEND 
não foi capaz de mostrar essa relação no tempo médio de 7,4 
anos. Seguimento por mais tempo é necessário para avaliar o 
efeito sobre o câncer colorretal de forma confiável. 4
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A partir dos resultados desse estudo (ASCEND) e de outros, 
como: ARRIVE9, ASPREE10 e meta-análises, foi divulgado 
pela AHA/ACC11, em março/2019, novas recomendações 
que não colocam mais a aspirina como protagonista da 
prevenção primária de eventos cardiovasculares. As novas 
orientações são:

• > 70 anos: não é recomendado uso de baixa dose de 
aspirina como profilaxia primária de eventos cardiovasculares; 

• Entre 40-70 anos: Considerar uso de baixa doses de 
aspirinas em indivíduos que não apresentem risco elevado 
de sangramento (recomendação IIb);

• Independentemente da idade: não usar aspirina em 
indivíduos com alto risco de sangramento  

Assim, conclui-se que no cenário atual, a aspirina deve ser 
prescrita com cautela e em populações selecionadas, levando em 
consideração o risco de sangramento inerente de cada paciente.
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Mensagem da Presidente da Comissão Científica do  
XXXIX Congresso Norte – Nordeste de Cardiologia

É com imenso prazer que os convido a participarem do XXXIX Congresso Norte Nordeste de Cardiologia, que será realizado 
em Belém do Pará, de 24 a 26 de outubro de 2019, ainda dentro do período dos festejos do nosso Círio de Nossa Senhora de 
Nazaré. Nossa Programação Científica já está toda finalizada, estamos a todo vapor para fazer deste, um lindo e proveitoso e 
atualizado evento, participe conosco, se inscreva, visite Belém a Cidade das Mangueiras, esperamos vocês de braços abertos.

Claudine Maria Alves Feio
Presidente da Comissão Científica - XXXIX Congresso Norte-Nordeste de Cardiologia
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Mensagem da Diretoria da Sociedade  
Norte-Nordeste de Cardiologia – Biênio 2018-2019

Convite a todos para o XXXIX Congresso Norte-Nordeste de Cardiologia

Prezados colegas Cardiologistas das regiões Norte e Nordeste!
Um grande grupo de colegas, desta vez da Sociedade Paraense de Cardiologia, está trabalhando com grande afinco para 

organizar o XXXIX Congresso Norte-Nordeste de Cardiologia, que será realizado no Centro de Convenções Hangar, na cidade 
de Belém do Pará, concomitante ao XXVIII Congresso Paraense de Cardiologia. 

Ao longo de sua história, o Congresso anual da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia, fundada em 30 de junho de 
1988, tem se constituído em oportunidade imperdível de atualização científica e de fortalecimento dos laços que nos unem, 
enquanto cardiologistas da Regiões Norte-Nordeste do Brasil.

O cenário econômico impõe grandes dificuldades na organização de eventos científicos, entretanto, superando essas 
dificuldades, a equipe comandada pelo Presidente do Congresso, Dr. Moacyr Palmeira, tem trabalhado de forma incansável 
para oferecer aos congressistas um programa científico de excelência e muitas oportunidades de congraçamento social.

Assim, convidamos a todos para que nos encontremos em Belém do Pará.
Não deixem de participar do evento que reúne anualmente a Cardiologia das Regiões Norte e Nordeste, pois o evento está 

sendo programado para vocês!

Um abraço a todos, da Diretoria da SNNC 2018-2019!

Maria Alayde Mendonça – Presidente
Brivaldo Marckman Filho – Vice-Presidente

Isabel Britto Guimarães – Diretora Científica
Mauro Oliveira Gonçalves – Diretor Administrativo

Carlos Eduardo Batista de Lima – Diretor de Comunicação
Rui Alberto de Faria Filho – Diretor Financeiro

Regina Coeli Marques de Carvalho – Diretora de Qualidade Assistencial


