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Introdução: Diversos ensaios clínicos demonstram o benefício da terapêutica de ressincronização cardíaca 

nos doentes em ritmo sinusal, com redução da morbilidade e mortalidade. A evidência do seu benefício nos 

doentes em fibrilhação auricular (FA) é mais escassa, resultando de registos e estudos retrospectivos 

comparativos. 

Objectivo: Comparar a mortalidade a longo prazo dos portadores de ressincronizador com função 

desfibrilhação associada (CRT-D) em função do ritmo de base. 

Métodos: Estudo retrospectivo de doentes consecutivos submetidos a implantação de CRT-D entre 

Novembro de 1995 e Dezembro de 2012. Utilizou-se análise de Kaplan-Meier para comparar a mortalidade 

global em função do ritmo inicial e análise multivariada de regressão de Cox para a avaliar em função do 

ritmo, etiologia da cardiopatia e classe funcional. 

Resultados: Foram analisados 293 doentes (76,8% do sexo masculino, 64±12 anos), dos quais 39,9% tinham 

cardiopatia isquémica e 60,1% miocardiopatia dilatada. A fracção de ejecção inicial foi 26±7% e a classe 

funcional inicial foi III-IV em 42,6%. O ritmo inicial era sinusal em 232 doentes (79,2%) e 61(20,8%) 

tinham FA. A sobrevida média dos doentes submetidos a implantação de CRT-D foi de 9,9±0,5 anos e não 

diferiu em função do ritmo sinusal. Na análise multivariada de regressão logística, o risco de morte foi maior 

entre os doentes com cardiopatia isquémica (hazard ratio: 1,9; IC95% 1,02-3,5; P=0,043) mas não diferiu 

com o ritmo inicial. 

Conclusão: O prognóstico vital dos doentes com FA submetidos a implantação de CRT-D é comparável ao 

dos doentes em ritmo sinusal. 
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