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Definições

Morte súbita cardíaca (MSC): Morte inesperada, ocorrendo em até 1h

do início dos sintomas, em pessoas aparentemente saudáveis (ou

quando a morte não é testemunhada e ocorreu em pessoas saudáveis 24 horas

antes do evento)

 Prevenção secundária de MSC: Terapias que visam a redução do risco

de MSC em pacientes que já tiveram este evento ou arritmias

ameaçadoras à vida



Incidência de morte súbita cardíaca em diferentes grupos

Alto risco individual de MSC (%)
Pequena fatia da população 

em risco de MSC (número 
absoluto)



(J Am Heart Assoc.2017;6:e006220)
7,7% x 16%

12% x 23%

33,3% x 34,4%



Mudança temporal da etiologia da MSC



 Três estudos:  AVID (1997) | CASH (2000) | CIDS (2000) 

Uma metanálise (compilação dos três estudos): (2000)

 População analisada:  

1. PCR por TV/FV     AVID | CASH | CIDS 

2. Documentação de TVS causando síncope     AVID |CIDS 

3. TVS com instabilidade clínica e FE ≤ 35-40%      AVID | CIDS 

4. Síncope indeterminada, com indução de TVS monomórfica ao EEF     CIDS 

Prevenção secundária de MSC



 Objetivo: CDI x fármacos (amiodarona; sotalol)

 Duração: 1993 – 1997

 End-point primário: Mortalidade por todas as causas

 End-points secundários: Custo e qualidade de vida

 Inclusão: - 1016 pcts randomizados (seguimento médio: 18 meses*)

- Morte súbita abortada por FV/TV 

- Documentação de TVS causando síncope

- TVS com instabilidade clínica e FE ≤ 40%

AVID (Antiarrhythmics versus implantable defibrillators)

(N Engl J Med 1997;337: 1576-83)



* A principal crítica ao estudo refere-se ao 
maior número de pacientes em uso de 

betabloqueador no grupo CDI em relação 
ao grupo terapia antiarrítmica

Redução de 31% na 
mortalidade geral



AVID (Antiarrhythmics versus 

implantable defibrillators)

* Análise de subgrupo



 Objetivo: CDI x fármacos (amiodarona; metoprolol; propafenona)

 Duração: 1987 – 1998 (* braço controle com propafenona interrompido em

1992)

 End-point primário: Mortalidade por todas as causas

 End-points secundário: Morte súbita cardíaca e PCR durante os primeiros 2

anos de seguimento

 Inclusão: - 349 pcts randomizados (seguimento médio: 57 meses)

- Morte súbita abortada por FV/TV

CASH (Cardiac Arrest Study Hamburg) 



RRR de 23% na mortalidade geral
(p: 0.081)

RRR de 60% na MSC (p: 0.005)



 Objetivo: CDI x amiodarona

 Duração: 1990 – 1997

 End-point primário: Mortalidade por todas as causas

 End-points secundário: Morte arrítmica

 Inclusão: - 659 pcts randomizados (seguimento médio: 35 meses)

- Morte súbita abortada por FV/TV

- Documentação de TVS causando síncope

- TVS (FC> 150bpm) com instabilidade clínica e FE ≤ 35%

- Síncope indeterminada, com subsequente realização de EEF com indução de TVS monomórfica

CIDS (Canadian Implantable Defibrillator Study)







Redução de mortalidade total: 28%
(p : 0,0006)

Redução de mortalidade arrítmica: 50%
(p < 0,0001)



* Análise de subgrupo



O que dizem as diretrizes?





MSC abortada apenas 
com  FE < 40%?

TVS instável apenas com 
FE < 35%?

CDI se indução 
de FV?



CDI é recomendado em pcts
com FV/TV instável 

documentada na ausência de 
causas reversíveis ou contexto 

das primeiras 48 horas de 
evento de SCA, e que tenham 

expectativa de vida > 1 ano

CDI deve ser considerado em 
pcts com TV sustentada 

recorrente mesmo com FE 
normal, e que tenham 

expectativa de vida > 1 ano



I

B-R In patients with ischemic heart disease who either survive SCA due 

to VT/VF or experience hemodynamically unstable VT (LOE: B-R) or 

stable sustained VT (LOE: B-NR) not due to reversible causes, an 

ICD is recommended if meaningful survival greater than 1 year is 

expected.B-NR

I B-NR

In patients with ischemic heart disease and unexplained syncope 

who have inducible sustained monomorphic VT on 

electrophysiological study, an ICD is recommended if meaningful 

survival of greater than 1 year is expected.

Prevenção secundária de MSC 
em pacientes com DAC

Nos pacientes com doença isquêmica sobreviventes de parada 
cardiorespiratória por FV/TV ou evento de TV sustentada 

instável ou estável, sem causas reversíveis, o CDI é recomendado 
se expectativa de vida maior que 1 ano

Nos pacientes com doença isquêmica e síncope indeterminada 
(possivelmente arrítmica) com indução de TV monomórfica 

sustentada ao EEF, o CDI é recomendado se expectativa de vida 
maior que 1 ano



* Excluído causas reversíveis
† História consistente com síncope de etiologia arrítmica
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× FV/TV sustentada em contexto de SCA (<48 horas)

× Presença de causas completamente reversíveis que possam justificar

o evento (isquêmica, estrutural, metabólica, eletrolítica)

× Expectativa de sobrevida muito baixa (< 1ano)

× Pacientes em vigência de TV incessante/tempestade elétrica

× Síncope indeterminada (possivelmente arrítmica) em paciente com

FE>35%, exceto se EEF positivo

Síncope / Morte súbita na doença coronária:
Quando não se deve pensar imediatamente no CDI?



Prevenção secundária:

MSC abortada por TV/FV, independente da FE

 TVS (instável ou estável) documentada, independente da FE

 Síncope indeterminada (possivelmente arrítmica) com

indução de TVS monomórfica ao EEF

Síncope / Morte súbita na doença coronária:
Quando indicar CDI?
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