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PREFÁCIO  
 

 Nos últimos 50 anos, o arsenal de métodos diagnósticos disponíveis para o 

cardiologista cresceu de modo significativo. Lamentavelmente, esse crescimento veio 

acompanhado de um certo desinteresse pelo estudo da eletrocardiografia. 

 O estudo da eletrocardiografia nos fascina desde o terceiro ano da faculdade de 

medicina. Nessa época aprendemos a respeitar o método, e aos poucos passamos a 

compreender suas virtudes e limitações. 

 Ao iniciarmos o curso de Mestrado em Cardiologia da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro nosso interesse voltava-se para o estudo da eletrocardiografia e das arritmias 

cardíacas. Nessa época ingressamos no corpo clínico do Serviço do Coração do Hospital 

Geral de Bonsucesso (HGB).  O HGB é um hospital terciário, com um trabalho profícuo 

no campo dos transplantes renais e hepáticos, contando também com uma cardiologia 

dinâmica que realiza um considerável número de intervenções coronárias e de cirurgias 

cardíacas. No entanto, o HGB não dispõe de um setor de arritmias nem de métodos 

complementares que facilitem o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa nessa área. Essa 

dificuldade não nos desanimou. Lembramos dos ensinamentos dos nossos professores. 

Com eles, aprendemos que, em cardiologia, a anamnese, o exame físico e a análise do 

eletrocardiograma são, na maioria das vezes, os únicos elementos necessários para que um 

examinador atento e experiente faça um diagnóstico preciso.  

 Isso deu-nos a convicção de que poderíamos desenvolver essa Tese de Mestrado no 

Serviço do Coração do HGB, com dados provenientes exclusivamente da anamnese, do 

exame físico e do eletrocardiograma. 

 Escolhemos a massagem do seio carotídeo (MSC) como tema central do nosso 
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estudo. A MSC é uma técnica simples, de custo zero, realizada à beira do leito, com índice 

de complicações muito reduzido. A reversão súbita de uma crise de taquicardia paroxística 

supraventricular, obtida por um leve toque de dedo abaixo da mandíbula é uma situação 

muito gratificante para o médico, e uma surpresa agradável para o paciente, que se vê livre 

das palpitações angustiantes por um toque "mágico". Gratidão e admiração para com o 

médico são sentimentos habitualmente expressados pelos pacientes, e costumam ser o 

início de uma boa relação entre ambos. 

 O nosso interesse pela técnica fez com que viéssemos a adquirir uma boa 

experiência com a mesma. Ao longo da nossa formação colecionamos um significativo 

número de traçados eletrocardiográficos que exemplificam as utilidades da MSC.  

Assim, nosso objetivo inicial era estudar e demonstrar as aplicações diagnósticas e 

terapêuticas da MSC.  Fizemos uma grande revisão da literatura e encontramos descrições 

de diversas aplicações da técnica. A manobra já foi utilizada no alívio das crises anginosas 

e como ferramenta de auxílio à ausculta cardíaca e ao ecocardiograma. A MSC também foi 

empregada com o objetivo de precipitar arritmias ventriculares, de diagnosticar 

precocemente a intoxicação digitálica, de aliviar as crises de ansiedade na síndrome do 

pânico e no diagnóstico diferencial da dor torácica. 

 Com essa revisão, percebemos que o estudo das aplicações diagnósticas e 

terapêuticas da MSC seria um tema muito abrangente. Voltamo-nos, então, para o estudo 

do potencial da MSC na avaliação dos pacientes com síncope.  

A síncope é uma queixa freqüente. Infelizmente, parte dos pacientes com esse 

sintoma não é adequadamente avaliada. A dificuldade na realização de exames sofisticados 

não deve ser utilizada como justificativa dessa falha, que se deve, em parte, às más 

condições de trabalho dos médicos responsáveis pelo atendimento desses pacientes. Muitas 

vezes, elas dificultam a realização de uma avaliação clínica cuidadosa, elemento essencial 
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para o diagnóstico etiológico de grande parte das síncopes. 

Com esta Tese de Mestrado, desenvolvida no ambulatório do HGB, com base em 

dados clínicos, e eletrocardiográficos, procuramos homenagear aqueles que nos ensinaram 

a valorizar a história clínica, a semiologia cardíaca e a eletrocardiografia. 
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RESUMO 

 

Introdução: A resposta cardioinibitória (RCI) caracteriza-se por assistolia ≥3 

segundos em resposta a 5-10 segundos de massagem do seio carotídeo (MSC). O implante 

de marca-passo é indicado nos pacientes com síncope inexplicada e RCI. 

Objetivos: Determinar a prevalência, os preditores e a reprodutibilidade da RCI. 

Avaliar a segurança da MSC e sua utilidade no diagnóstico etiológico de episódios de 

síncope ou queda. 

Metodologia: Desenho transversal. 562 pacientes, com idade ≥50 anos, foram 

selecionados aleatoriamente de uma amostra de 1686 indivíduos encaminhados ao setor de 

eletrocardiografia de um hospital terciário. Pacientes com demência, sopro carotídeo, 

história de IAM ou AVC nos últimos 3 meses foram excluídos. A MSC foi realizada na 

posição supina durante 10 segundos. 

Resultados: 502 indivíduos foram submetidos à MSC. 52 apresentaram RCI 

(Prevalência: 10,4%; IC95%: 7,7%-13%). Os preditores independentes da RCI foram: sexo 

masculino (OR: 2,61; IC95%: 1,3%-5,1%), presença de cardiopatia estrutural (OR: 3,28; 

IC95%: 1,3%-7,9%), e FC de base (P<0,05). A reprodutibilidade da RCI foi de 80%. Dois 

pacientes (0,4%) apresentaram complicações cerebrovasculares relacionadas à MSC. A 

sensibilidade da RCI no diagnóstico etiológico de episódios de síncope ou queda foi baixa 

(9,8%). Sua especificidade foi boa (89,5%), sendo melhor nas mulheres e nos não 

cardiopatas. 

Conclusão: A RCI foi encontrada em 10,4% dos pacientes, com boa 

reprodutibilidade. Nos homens e nos cardiopatas a probabilidade da MSC provocar o 

aparecimento de RCI foi maior. A incidência de complicações relacionadas à MSC foi 

baixa, sua utilidade no diagnóstico de episódios de síncope ou queda não pôde ser 

comprovada. 
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ABSTRACT 

 

 

Cardioinhibitory carotid sinus hypersensitivity: Prevalence and 

predictors in 502 outpatients 

 

Keywords: 
Carotid sinus massage; Carotid sinus hypersensitivity; Carotid sinus syncope 

 

Background: Cardioinhibitory carotid sinus hypersensitivity (CICSH) is defined as 

≥3 seconds asystole in response to 5-10 seconds of carotid sinus massage (CSM). Cardiac 

pacing is the primary therapy for patients with CICSH and syncope. The aim of this study 

was to determine the prevalence, predictors and reproducibility of the cardioinhibitory 

response to CSM, and to assess the safety and the usefulness of CSM in syncope 

evaluation. 

Methods: 562 volunteers, age ≥50 years were randomly selected from a sample of 

1686 outpatients. Those with dementia, carotid bruit, and history of recent (<3 months) 

myocardial infarction, stroke or transient ischemic attack were excluded. CSM was 

performed in the supine position during 10 seconds.  

Results: 502 patients underwent CSM. CICSH was present in 52 (10,4%; 95%CI: 

7,7%-13%). Independent predictors of CICSH were: Male gender (OR: 2,61; 95%CI: 

1,3%-5,1%), diagnosis of structural heart disease (OR: 3,28; 95%CI: 1,3%-7,9%) and basal 

heart rate (P<0,05). CICSH was reproducible in 80% of patients. The usefulness of CSM in 

the diagnosis of syncope was not established, CICSH had low sensitivity (9,8%) in this 

diagnosis. The specificity was good (89,5%), being even better in women and in those 

without structural heart disease. Two patients (0,4%) had cerebrovascular complications 

following CSM. 

Conclusion: CICSH was noted in 10,4% of the patients, with good reproducibility. 

In males, and in patients with structural heart disease CISCH was more common. The 

incidence of CSM complications was low. It’s usefulness in the diagnosis of syncope was 

not established.
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INTRODUÇÃO 

 
A massagem do seio carotídeo (MSC) é uma técnica simples, de baixo custo, 

realizada à beira do leito, com índice de complicações muito reduzido, que requer para a 

sua realização apenas um eletrocardiógrafo e um médico familiarizado com o método.1 

Suas indicações diagnósticas e terapêuticas são diversas.1 No campo das indicações 

diagnósticas destaca-se a pesquisa da hipersensibilidade do seio carotídeo (HSC) e da 

chamada síncope do seio carotídeo (SSC). 

Apesar do desenvolvimento de métodos sofisticados de diagnóstico, a anamnese 

continua sendo o elemento fundamental no diagnóstico diferencial das síncopes.2 Síncopes 

recorrentes em pacientes jovens, sem cardiopatia estrutural, são na maioria das vezes 

reflexas, relacionadas a mecanismos de estimulação vagal, atualmente denominadas 

síncopes neurocardiogênicas.2 Nos pacientes acima de 50 anos, e sobretudo entre os 

idosos, a síncope de etiologia cardiogênica é comparativamente mais comum. 

Antecedentes de infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, estenose aórtica, 

miocardiopatia hipertrófica e de episódios de taquiarritmias, quase sempre indicam síncope 

cardiogênica, geralmente relacionada a arritmias ventriculares malignas.2 

Quando a avaliação clínica afasta a presença de cardiopatia estrutural e de 

arritmias, a síncope tem provavelmente origem reflexa.2 Nos idosos acredita-se que a 

maior parte das síncopes reflexas estejam relacionadas à presença da hipersensibilidade do 

seio carotídeo (HSC), sendo denominadas síncopes do seio carotídeo (SSC).3  

A HSC é a exacerbação de um reflexo presente em indivíduos normais. A 

Sociedade Européia de Cardiologia definiu esta condição como uma assistolia de pelo 

menos 3 segundos, ou uma queda da pressão arterial (PA) sistólica de pelo menos 50 

mmHg, provocadas por 5 a 10 segundos de MSC.2  
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Na maioria dos indivíduos a MSC provoca um pequeno grau de alentecimento da 

freqüência cardíaca (FC), com discreta redução dos níveis tensionais. Duas formas de 

resposta à MSC são consideradas patológicas: A cardioinibitória, caracterizada pela 

presença de assistolia de pelo menos 3 segundos, e a vasodepressora, definida por uma 

queda significativa da PA sistólica (≥50 mmHg). Ambas podem ocorrer de forma isolada 

(respostas cardioinibitória ou vasodepressora puras), ou combinadas (resposta mista).2-4
  

A associação entre a HSC e a síncope é possivelmente conhecida desde a 

antigüidade. Teriam sido os gregos os primeiros a perceber que a compressão do seio 

carotídeo é capaz de provocar a perda da consciência. O termo carótida é derivado do 

grego Karos, que significa sono profundo.1 Os primeiros trabalhos médicos a respeito 

dessa associação foram publicados por Roskam em 1930,5 e 3 anos após, por Weiss e 

Baker.6 Os 2 últimos documentaram a presença de HSC em 15 pacientes com história de 

perda da consciência.6 A HSC não está necessariamente relacionada a manifestações 

clínicas. Este fato a diferencia da SSC, que se caracteriza pela presença de síncope 

associada à resposta cardioinibitória ou vasodepressora.2,3 Síncope e síndrome do seio 

carotídeo são termos semelhantes, o primeiro aplica-se exclusivamente aos indivíduos que 

apresentaram síncope, o segundo é geralmente utilizado nos pacientes com síncopes, 

lipotímias, tonteiras e quedas relacionadas à manipulação do seio carotídeo.3 

Perda da consciência provocada pelo uso de colarinho apertado, ou ao fazer a 

barba, é compatível com a chamada forma espontânea da SSC. Embora a literatura médica 

esteja repleta de relatos desses casos,7,8 estudos epidemiológicos demonstram que esse tipo 

de evento é raro, ocorrendo em apenas 1 a 2% dos pacientes com síncope.3,9  

Indivíduos idosos freqüentemente têm dificuldade de recordar os eventos que 

precederam episódios de perda da consciência.4,10 Este fato justifica a opinião de alguns 

autores, que discordam da obrigatoriedade de uma história de estimulação inadvertida do 
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seio carotídeo para que se diagnostique a SSC.4 De acordo com essa visão, a chamada 

forma induzida da SSC estaria presente nos pacientes em que a MSC é capaz de reproduzir 

a sintomatologia espontânea, não sendo necessária a história pregressa de manipulação do 

seio carotídeo.3,4 Muitos autores consideram a distinção entre as formas espontânea e 

induzida desnecessária. Para esses pesquisadores a presença de resposta cardioinibitória ou 

vasodepressora, associada à reprodução dos sintomas, pode ser utilizada como critério para 

o diagnóstico da SSC.2-4,11 Empregando essa definição, a SSC seria responsável por até 

53% dos casos de síncope cuja etiologia não foi esclarecida pela anamnese e pelos exames 

complementares habitualmente preconizados.11 A SSC é considerada a forma mais comum 

de síncope reflexa nos idosos. É praticamente restrita a indivíduos dessa faixa etária, e é 

raramente encontrada em pacientes com menos de 50 anos.3 

No Brasil, ainda não foram publicados estudos que tenham avaliado a prevalência 

da resposta cardioinibitória à MSC. Na literatura estrangeira, os preditores da resposta 

cardioinibitória são descritos em poucos trabalhos, em sua maioria com um pequeno 

número de pacientes. 

Essas são as razões que motivaram o desenvolvimento desta Tese de Mestrado, 

cujo objetivo principal é conhecer a prevalência e os preditores da resposta cardioinibitória 

à MSC em pacientes ambulatoriais, com alta prevalência de cardiopatia.  
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FUNDAMENTOS 
 
Prevalência e preditores da resposta cardioinibitória: 

Ainda existem dúvidas a respeito do significado clínico da resposta 

cardioinibitória.12,13 De acordo com alguns pesquisadores, a MSC pode provocar o 

aparecimento de assistolia ≥3 segundos em uma pequena parcela da população.14,15 Esse 

comportamento ocorre mais freqüentemente nos indivíduos com história de síncope,1-4,11 

particularmente nos idosos e nos portadores de cardiopatia estrutural.16
  

A prevalência da resposta cardioinibitória à MSC foi estudada por diversos autores 

(figura 1). Nas tabelas 1 e 2 encontram-se os métodos utilizados por esses pesquisadores e 

as características das populações avaliadas. 

A figura 1 demonstra que a prevalência da resposta cardioinibitória à MSC em  

indivíduos sem história de síncope, queda ou tonteira foi menor do que aquela encontrada 

em pacientes com esses sintomas.  
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 Figura 1 Prevalência da resposta cardioinibitória (RCI) e intervalo de confiança 95%.  
Na parte inferior do gráfico 5035 pacientes com história de síncope, queda ou tonteira, na superior 1167 
indivíduos sem esses sintomas.  
#  Os pacientes só foram submetidos à MSC direito. 
+  A MSC foi repetida em um segundo dia. 
*  A prevalência da RCI no estudo de Puggioni está claramente subestimada. Esse autor só relatou o número 
de pacientes com RCI e sintomatologia associada.  
  

 

0 20 40 60 80

Total (n=5035) 19% (18 – 20%) 
Kerr 2006 23% (17- 29%) 

Freitas 2004 15% (12 – 19%) 
Kumar 2003 9% (5 – 13%) 

Puggioni 2002* 22% (20 – 24%) 
Eltrafi 2000 9% (5 – 14%) 
Parry 2000 19% (17 – 22%) 

Richardson 2000 15% (13 – 18%) 
Ward 1999

+
20% (9 – 31%) 

Mcintosh 1993 18% (9 – 28%) 
Brignole 1991 41% (31 – 51%) 

Brown 1980 35% (14 – 56%) 
Total (n=1167) 11% (9 – 13%) 

Kerr 2006 25% (16 – 35%) 
Kenny 2004

#
20% (12 – 28%) 

Kenny 2004
#

3% (0 – 9%) 
Freitas 2004 0% (0 – 0%) 
Kumar 2003 0% (0 - 0%) 

Mcglinchey 2002 6% (0 – 15%) 
Jaoudé 2002 23% (16 – 31%) 

Ulgen 2001 10% (5 – 16%) 
Mcintosh 1994 0% (0 – 0 %) 

Parry 2000 0% (0 – 0%) 
Brignole 1991 12% (0 – 25%) 
Brignole 1985 2% (0 - 4%) 
Brignole 1985 17% (10 – 24%) 

Brown 1980 30% (17 – 44%) 
Macnamara 1956 10% (1 – 19%) 

Autor e ano Prevalência da RCI e IC 95%
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Tabela 1 Estudos sobre a prevalência da resposta cardioinibitória em pacientes sem história 
de síncope, queda ou tonteira 

Autor e ano Características da população Técnica empregada para MSC# 

Macnamara 1956 17 
40 voluntários assintomáticos e 
saudáveis. Idade média de 39 anos 

MSC na posição sentada 
Duração de 30 s 

Brown 1980 18 
46 pacientes com indicação de 
coronariografia 
Idade média de 54 anos 

MSC na posição supina 
Duração de 8 s 

Brignole 1985 16  
105 indivíduos assintomáticos 
Todos com cardiopatia conhecida 
Idade média de 57 anos 

MSC na posição supina 
Duração de até 15 s 

Brignole 1985 16 
288 voluntários assintomáticos e 
saudáveis. Idade média de 52 
anos 

MSC na posição supina 
Duração de até 15 s 

Brignole 1991 19 
25 voluntários assintomáticos e 
saudáveis. Idade média de 60 anos 

MSC nas posições supina e 
ortostática. 
Duração de 10 s 

Parry 2000 20 
25 voluntários assintomáticos 
Idade > 55 anos 

MSC nas posições supina e 
ortostática 
Duração de 5 s 

Mcintosh 1994 21 
25 idosos saudáveis e 
assintomáticos 
Idade média de 69 anos 

MSC nas posições supina e 
ortostática 
Duração de 5 s 

Ulgen 2001 22 
108 pacientes com indicação de 
coronariografia 
Idade média de 54 anos 

MSC na posição supina 
Duração de 8 s 

Jaoudé 2002 14 
120 voluntários assintomáticos e 
saudáveis. Idade média de 59 anos 

MSC na posição supina 
Duração de 5 a 10 s 

Mcglinchey 2002 23 
32 voluntários assintomáticos e 
saudáveis. Idade média de 70 anos 

MSC nas posições supina e 
ortostática 
Duração de 5 s 

Kumar 2003 24 
44 voluntários assintomáticos 
Idade média de 71 anos 

MSC na posições supina e 
ortostática. Duração de 5 s 

Freitas 2004 25 
108 voluntários assintomáticos e 
saudáveis. Idade > 40 anos 

MSC nas posições supina e 
ortostática 
Duração de 10 s 

Kenny 2004+ 26 
31 voluntários assintomáticos 
Idade média de 73 anos 

MSC na posição supina 
Duração de 5 s 

Kenny 2004+ 26  
90 pacientes com demência 
(Alzheimer ou Corpúsculos de 
Lewy). Idade média de 78 anos 

MSC na posição supina 
Duração de 5 s 

Kerr 2006 15 
80 voluntários assintomáticos. 
Idade média de 70 anos 

MSC nas posições supina e 
ortostática.  
Duração de 5 s 

#  As MSC na posição ortostática foram realizadas na mesa do teste de inclinação com angulação de  60  a  70 graus.             
+  Os pacientes só foram submetidos à MSC direito. 
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Tabela 2 Estudos sobre a prevalência da resposta cardioinibitória em pacientes com 
história de síncope, queda ou tonteira 

Autor e ano Características da população Técnica empregada para MSC# 

Brown 1980 18 
20 pacientes com indicação de 
coronariografia 
Idade média de 54 anos 

MSC na posição supina 
Duração de 8 s 

Brignole 1991 19 
100 indivíduos com síncope de 
origem desconhecida 
Idade média de 60 anos 

MSC nas posições supina e 
ortostática 
Duração de 10 s 

Mcintosh 1993 21 
65 pacientes com síncope, queda 
ou tonteira 
Idade > 65 anos 

MSC nas posições supina e 
ortostática 
Duração de 5 s 

Ward 1999+ 27  
50 idosos internados com fratura 
do fêmur 
Idade média de 81 anos 

MSC na posição supina 
Duração de 5 s 

Richardson 2000 28 
1000 indivíduos com queda 
recorrente ou inexplicada 
Idade média de 69 anos 

MSC nas posições supina e 
ortostática 
Duração de 5 s 

Parry 2000 20 
1149 pacientes com história de 
síncope ou de drop attack 
Idade > 55 anos 

MSC nas posições supina e 
ortostática 
Duração de 5 s 

Eltrafi 2000 29 
139 pacientes com síncope ou 
queda de causa inexplicada 
Idade média de 74 anos 

MSC nas posições supina e 
ortostática 
Duração de 5 s 

Puggioni 2002 11 
1719 pacientes com síncope 
Idade média de 63 anos 

MSC nas posições supina e 
ortostática 
Duração de 10 s 

Kumar 2003 24 
221 pacientes com síncope, queda 
ou tonteira 
Idade média de 79 anos 

MSC nas posições supina e 
ortostática 
Duração de 5 s 

Freitas 2004 25 
380 pacientes com síncope, queda 
ou lipotímia 
Idade > 40 anos 

MSC nas posições supina e 
ortostática 
Duração de 10 s 

Kerr 2006 15 
192 pacientes com síncope, queda 
ou tonteira 
Idade média de 71 anos 

MSC nas posições supina e 
ortostática 
Duração de 5 s 

#  As MSC na posição ortostática foram realizadas na mesa do teste de inclinação com angulação de 60 a 70 
graus.   
+  A MSC foi repetida em um segundo dia 

  

 Eltrafi e cols, Puggioni e cols, Kumar e cols, Freitas e cols e Kerr e cols publicaram 

seus resultados nos últimos 6 anos.29,11,24,25,15 Esses autores realizaram a MSC com 

técnicas semelhantes (diferiam apenas na duração da MSC). 
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Eltrafi e cols pesquisaram a prevalência da HSC e da sua forma cardioinibitória em 

139 pacientes ambulatoriais.29 Todos apresentavam história de síncope ou queda de causa 

inexplicada. A MSC foi executada em decúbito dorsal e, quando negativa nessa posição, 

repetida na mesa do teste de inclinação com angulação de 70 graus. A MSC foi realizada 

primeiramente do lado direito e, após 1 minuto, do lado esquerdo. A duração da manobra 

foi de 5 segundos. Os 139 participantes do estudo tinham idade média de 74 anos, variando 

de 51 a 91 anos. Vinte e nove pacientes (20,8%) apresentaram HSC (16 com queda da PA 

≥50 mmHg e 13 com assistolia ≥3 segundos). A duração média da assistolia dos 13 

pacientes (9,3%) com resposta cardioinibitória foi de 5 segundos. Em 18 indivíduos a HSC 

foi detectada exclusivamente na posição ortostática. A idade média dos participantes com 

HSC foi superior à daqueles sem HSC (78 anos x 73 anos).29 

No estudo de Kumar e cols a MSC foi realizada em 44 voluntários assintomáticos e 

em 221 pacientes com mais de 60 anos, e com história de síncope, queda ou tonteira de 

causa inexplicada.24 Os métodos adotados para prática da MSC foram aqueles empregados 

por Eltrafi e cols.29 A HSC estava presente em 17,6% dos pacientes sintomáticos (19 

indivíduos com resposta vasodepressora e 20 com resposta cardioinibitória). A prevalência 

da HSC foi maior no sexo masculino e nos indivíduos com síncope do que nos com queda 

ou tonteira (22,3% x 17,1% x 6%). Nenhum voluntário assintomático apresentou HSC.24 

Os resultados de Kumar e cols indicam uma relação de causa e efeito entre a HSC e 

os episódios espontâneos de síncope, queda e tonteira.24 Essa afirmação é questionável. Ela 

não leva em consideração alguns vieses que podem ter contribuído, de modo importante, 

para os resultados encontrados. A idade média dos indivíduos assintomáticos era inferior à 

daqueles com síncope (71,3 x 78,8 anos), a prevalência de hipertensão arterial e de doença 

aterosclerótica na população estudada não foi descrita, sendo possivelmente menor no 

grupo de indivíduos assintomáticos. 24 
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Nenhum dos pacientes de Eltrafi e cols apresentou queixas durante a MSC.29 

Kumar e cols nada descreveram a esse respeito. 24 Ao utilizar como critério de positividade 

da MSC a presença de resposta cardioinibitória ou vasodepressora sem reprodução da 

sintomatologia, os autores aumentaram a sensibilidade do teste, no entanto sua 

especificidade foi reduzida.  

Com o objetivo de diminuir o percentual de testes falsos-positivos, Puggioni e cols 

propuseram novos métodos para realização da MSC e para interpretação dos seus 

resultados.11 Executaram o procedimento em 1719 pacientes consecutivos, todos com 

história de síncope de causa inexplicada. A MSC foi realizada inicialmente na posição 

supina e repetida na ortostática, independentemente do resultado inicial. Em todos os casos 

a duração da manobra foi de 10 segundos. Considerou-se resposta positiva a reprodução da 

sintomatologia associada à assistolia ≥3 segundos ou à queda da PA sistólica de pelo 

menos 50 mmHg. A população avaliada era mais jovem que a dos estudos anteriores, com 

idade média de 63 anos. Havia um leve predomínio do sexo masculino (56%). Cinqüenta e 

quatro por cento dos pacientes (917 indivíduos) apresentaram HSC. Em somente 443 (48% 

dos casos de HSC e 26% do total de pessoas avaliadas) os sintomas foram reproduzidos. A 

resposta cardioinibitória foi mais encontrada do que a vasodepressora (46% dos pacientes 

com SSC apresentavam resposta cardioinibitória pura, 40% resposta mista e 14% resposta 

vasodepressora isolada). As pausas dos pacientes com SSC foram significativamente mais 

prolongadas do que as daqueles sem reprodução dos sintomas (6,5 ± 2 segundos x 2,9 ± 

1,9 segundos). Estes últimos apresentaram uma maior queda da PA do que a daqueles com 

SSC (PA sistólica mínima: 78 ± 18 mmHg x 74 ± 18 mmHg). Por esse motivo, a resposta 

cardioinibitória parece ter contribuído mais para a reprodução da sintomatologia do que a 

resposta vasodepressora. A HSC foi encontrada exclusivamente durante a MSC direito 

(MSCD) mais freqüentemente do que no momento da MSC esquerdo (MSCE) (55% x 
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21%). Em 24% das ocasiões o reflexo patológico estava presente durante a massagem de 

ambos os seios carotídeos. Nesse estudo os indivíduos com SSC tinham idade média 

superior à dos com HSC e à daqueles com reflexo normal (71 x 68 x 56 anos). Novamente, 

o sexo masculino predominou entre os indivíduos com SSC (71% dos pacientes com SSC 

eram homens).11 

Em um dos poucos trabalhos a respeito do assunto, publicados em língua 

portuguesa, Freitas e cols avaliaram 386 pacientes consecutivos com história de síncope, 

queda ou lipotímia de origem inexplicada.25 Seis indivíduos (1,5%) foram excluídos do 

estudo em virtude de contra-indicações à MSC. Nenhum dos 380 pacientes restantes 

apresentava idade inferior a 40 anos. A manobra foi realizada durante 10 segundos na 

posição supina. Os indivíduos com resposta normal foram submetidos ao teste de 

inclinação (protocolo de 45 minutos com angulação de 70 graus), seguido de uma nova 

MSC nessa posição. A SSC foi diagnosticada em 72 pacientes (18,6%), outros 3 

apresentaram HSC sem sintomatologia associada. O indivíduo mais jovem com SSC tinha 

42 anos. A forma de resposta mais encontrada foi a mista, presente em 50% dos pacientes 

com SSC. Vinte e oito por cento apresentavam resposta cardioinibitória pura e 22% 

vasodepressora. Em 40 indivíduos a SSC foi detectada em decúbito dorsal, nos 32 

pacientes restantes a sintomatologia só se reproduziu quando o procedimento foi realizado 

na posição ortostática após teste de inclinação negativo. Novamente, um maior número de 

resultados positivos foi observado durante a MSCD do que no momento da MSCE.25 No 

mesmo estudo, a manobra foi realizada em 108 voluntários assintomáticos, todos com mais 

de 40 anos e sem doença cardiovascular. Um deles apresentou queda acentuada da PA sem 

assistolia concomitante. 
25  

Essa pequena prevalência de HSC em indivíduos assintomáticos foi distinta 

daquela descrita por Macnamara e Heidorn.17 Estes autores estão entre os primeiros a 
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descrever a prevalência da resposta cardioinibitória em um grupo de voluntários 

assintomáticos. No clássico trabalho publicado em 1956, 40 voluntários assintomáticos e 

saudáveis foram submetidos à MSC. Os pacientes tinham idade média de 39,3 anos, 

variando de 25 a 58 anos. Sua relativa juventude foi atribuída à preocupação de só se 

incluir no estudo pacientes sem alterações cardiovasculares. Todos foram submetidos à 

MSCD e à MSCE na posição sentada. Dez por cento dos 40 indivíduos avaliados 

apresentaram resposta cardioinibitória. Em 2 pacientes a resposta cardioinibitória se 

associou à sintomatologia. Um deles, com pausa sinusal de 5,7 segundos, apresentou 

síncope e convulsão durante a MSC. 17 

Em um trabalho semelhante, 100 indivíduos com idades entre 60 e 80 anos foram 

recrutados de maneira aleatória. Antes da inclusão no estudo, todos foram submetidos a 

anamnese, exame físico, exames laboratoriais, eletrocardiograma, Holter, ecocardiograma 

e Doppler de carótidas. Aqueles com história de síncope, queda e hipotensão ortostática 

foram excluídos do estudo. Os portadores de doença cardiovascular, os diabéticos, e 

aqueles com eletrocardiograma alterado ou em uso de medicação cardiovascular também 

foram identificados e excluídos. Dessa maneira, 32 voluntários saudáveis foram 

selecionados. Todos foram submetidos à MSCD e à MSCE na posição supina. Quando 

inicialmente negativo, o procedimento foi repetido na mesa do teste de inclinação com 

angulação de 70 graus. A duração da massagem foi de 5 segundos. A idade média dos 32 

participantes era de 70 anos, variando de 61 a 79 anos. Havia um predomínio do sexo 

feminino (69%). Quatro pacientes (12,5%) apresentaram HSC, 2 com assistolia maior do 

que 3 segundos e 2 com queda da pressão arterial sistólica superior a 50mmHg. Nenhum 

paciente desenvolveu sintomas durante o procedimento.23 Apesar do pequeno número de 

pacientes, esse estudo é considerado importante. Seus autores selecionaram indivíduos 
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assintomáticos e saudáveis com extremo rigor e demonstraram que a HSC e a resposta 

cardioinibitória também estão presentes nessa população. 23 

Os questionamentos a respeito da especificidade da HSC para o diagnóstico da 

síncope inexplicada aumentaram após a divulgação dos resultados de 2 estudos.14,15 No 

primeiro, Jaoudé e cols realizaram a MSC em 120 pacientes assintomáticos, com mais de 

50 anos de idade.14  Nenhum dos pacientes apresentava cardiopatia conhecida, e nenhum 

era usuário de medicação cardiovascular. Todos apresentavam eletrocardiograma normal. 

Os indivíduos foram submetidos à MSCD e à MSCE, com duração de 5 a 10 segundos na 

posição supina. A idade média dos pacientes era de 59 anos (variando de 50 a 80 anos) e 

61% deles eram do sexo masculino. A MSC provocou assistolia ≥3 segundos em 28 

pacientes (23,3%), em 20 indivíduos a resposta cardioinibitória se associou à queixa de 

pré-síncope. A resposta cardioinibitória foi observada com maior freqüência durante a 

MSCD (71%). Mais uma vez, a prevalência da resposta cardioinibitória foi maior entre os 

homens (30%) do que entre as mulheres (12,7%). A idade média dos pacientes com 

resposta cardioinibitória foi superior à daqueles sem assistolia ≥3 segundos  (62,7 x 57,9 

anos). 14  

No segundo, Kerr e cols avaliaram a prevalência da HSC em uma população de 

idosos.15 Recrutaram de maneira aleatória 272 voluntários com mais de 65 anos. Após a 

realização de anamnese, exame físico e eletrocardiograma, os indivíduos foram 

subdivididos em 2 grupos. O primeiro grupo, composto por 192 pacientes, se caracterizava 

pela história de síncope, queda ou tonteira durante o último ano. Nenhum dos 80 pacientes 

do segundo grupo apresentava esses sintomas. Todos foram submetidos a 5 segundos de 

MSC nas posições supina e ortostática. Quarenta e um por cento dos 192 indivíduos do 

grupo sintomático apresentaram HSC. A resposta cardioinibitória estava presente em 45 

pacientes (prevalência de 23%). No grupo de 80 pacientes sem história de síncope, queda, 
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ou tonteira, a HSC foi detectada em 28 pacientes, em 20 (25%) documentou-se a presença 

de resposta cardioinibitória. Com base nesses resultados, Kerr e colaboradores 

descreveram a sensibilidade (41%), a especificidade (64%), o valor preditivo positivo 

(73%) e o valor preditivo negativo (32%) da HSC, com reprodução dos sintomas para o 

diagnóstico da causa dos episódios de síncope, queda ou tonteira.15 

Os resultados do estudo de Kerr e cols, e aqueles descritos por outros 

pesquisadores, que avaliaram pacientes com síncope inexplicada e voluntários sem esses 

sintomas, se encontram resumidos na tabela 3. Esses resultados foram utilizados para o 

cálculo da sensibilidade, especificidade e valores preditivos da resposta cardioinibitória à 

MSC no diagnóstico etiológico dos episódios de síncope ou queda (tabela 4). 
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Tabela 3 Resposta cardioinibitória nos pacientes com síncope ou queda e em voluntários 
sem esses sintomas 

Autor e ano 

N° de pacientes 
com síncope ou 

queda 
inexplicada 

N° de pacientes 
com síncope ou 

queda e RCI 

N° de 
voluntários 

assintomáticos 
com RCI 

Total de 
pacientes 

Brignole 199119 100 41 3 125 

Parry 2000# 20  1149 223 Zero 1174 

Kumar 2003+ 24  221 20 Zero 265 

Freitas 2004* 25  380 58 Zero 488 

Kerr 2006$ 15  192 45 20 272 

Total 2042 387 23 2324 

RCI = resposta cardioinibitória 

# Parry estudou pacientes com síncope ou drop attack 

+ Kumar estudou pacientes com síncope, queda ou tonteira 

* Freitas estudou pacientes com síncope queda ou lipotímia 

$ Kerr estudou pacientes com síncope, queda ou tonteira 

 

 

Tabela 4 Sensibilidade, especificidade e valores preditivos da resposta cardioinibitória à 

MSC no diagnóstico etiológico dos episódios de síncope ou queda 

Autor e ano 
 

Sensibilidade 
 

Especificidade VP. Positivo VP. Negativo 

Brignole 1991 19 41% 88% 93% 27% 

Parry 2000 20 19% 100% 100% 2,6% 

Kumar 2003 24 9,0% 100% 100% 17% 

Freitas 2004 25 15% 100% 100% 25% 

Kerr 2006 15 23% 75% 69% 29% 

Total 18,9% 91,8% 94,4% 14% 
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Prognóstico e tratamento dos pacientes com síncope do seio carotídeo: 

Os conhecimentos a respeito da prevalência da HSC parecem ter evoluído mais 

rapidamente do que a compreensão das suas conseqüências. Não há na literatura nenhum 

estudo que tenha descrito a evolução dos pacientes com HSC que nunca apresentaram 

síncope.  

A história natural dos pacientes com HSC e com passado de síncope foi melhor 

estudada. Em muitos trabalhos a história natural da SSC foi modificada pelo implante de 

marca-passo.3,4 Apesar dessa limitação, acredita-se que indivíduos com síncope espontânea 

e resposta cardioinibitória à MSC apresentarão recorrência do sintoma se acompanhados 

por períodos suficientemente prolongados.3,4  

Em um estudo prospectivo, Brignole e cols compararam a estimulação cardíaca 

artificial com a ausência de tratamento. Ao longo de um seguimento de 36 ± 10 meses, 

57% dos 28 pacientes do grupo não tratado tiveram recorrência de síncope ou queda.30 

Esse número foi maior do que aquele encontrado por Blanc e cols e Sugrue e cols que 

descreveram recorrência dos sintomas em 42% e 25% dos pacientes ao longo de 5 e de 3 

anos de acompanhamento.31,32  

No trabalho com um dos mais longos tempos de seguimento (46 ± 23 meses), a 

história natural da SSC foi avaliada de modo retrospectivo em um grupo de 177 pacientes. 

Todos eram considerados pouco sintomáticos e por esse motivo nenhum deles havia sido 

submetido a implante de marca-passo. Quarenta e oito pacientes (27%) apresentaram um 

total de 115 novos eventos sincopais, em sua maioria sem conseqüências graves (2% das 

síncopes provocaram trauma significativo). A alta mortalidade desses indivíduos (34%) foi 

atribuída à idade avançada dos mesmos e ao grande número de comorbidades.33  Achados 

semelhantes foram descritos por Sutton e cols, que descreveram uma mortalidade de 36% 
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ao longo de 5 anos. Esses autores verificaram que o implante de marca-passo não é capaz 

de modificar esse desfecho clínico.34  

Mais recentemente, Kenny e cols verificaram que as mortalidades total, cardíaca e 

cerebrovascular de 1504 pacientes com SSC não são diferentes daquelas descritas para um 

grupo de pacientes do mesmo sexo e faixa etária sem SSC.35 Apesar desses resultados, o 

temor de que um episódio prolongado de assistolia possa provocar a morte, diretamente ou 

como conseqüência de lesão cerebral, trauma grave ou arritmia ventricular, e o alto risco 

de recorrência de síncope são argumentos utilizados como justificativa da necessidade de 

tratamento.36 

Existem poucos estudos controlados a respeito da terapêutica dos pacientes com 

SSC. A maioria das recomendações é baseada em experiências individuais, em séries de 

casos e em um número limitado de ensaios clínicos randomizados. 

Em alguns indivíduos a anamnese revela uma associação direta entre a estimulação 

inadvertida do seio carotídeo e os sintomas. Nesses casos a orientação dos pacientes pode 

ser capaz de impedir novas síncopes ou quedas. O médico deve alertar seu paciente sobre 

os riscos do uso de colarinho apertado e dos movimentos bruscos do pescoço, 

recomendando cautela durante algumas atividades, particularmente ao se barbear.3,4 

 Fundamentos fisiopatológicos justificam a suspensão de drogas com ação 

cronotrópica negativa, a denervação cirúrgica do seio carotídeo e a utilização de diversos 

medicamentos como a fludrocortisona, a midodrina e o brometo de propantelina. Essas 

formas de tratamento foram testadas em pequenos estudos, em sua maioria não 

randomizados, com desfechos clínicos considerados substitutos e tempos de seguimento 

curtos.2,3,4  

A estimulação cardíaca artificial é a terapia recomendada para os pacientes com 

SSC e resposta cardioinibitória pura ou predominante.2,4 A Sociedade Brasileira de 
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Cardiologia (SBC) recomenda implante de marca-passo nos indivíduos com episódios 

recorrentes de síncope associados à presença de resposta cardioinibitória à MSC. A SBC 

ressalta que é fundamental a confirmação da relação entre a bradicardia e os sintomas, pois 

pausas ou bradicardia sem significado clínico podem ser facilmente induzidas pela MSC 

de pacientes idosos, sobretudo quando esses estão em uso de drogas cronotrópicas 

negativas.37 A diretriz de estimulação cardíaca artificial do American College of 

Cardiology (ACC), American Heart Association (AHA) e da North American Society of 

Pacing and Eletrophysiology (NASPE) também indica o implante de marca-passo nos 

pacientes com esse perfil.38 Essa opinião é compartilhada pela Sociedade Européia de 

Cardiologia (ESC) na sua diretriz para avaliação e tratamento da síncope.2  

Ressalta-se que as recomendações da SBC, ACC, AHA, NASPE e da ESC sobre o 

tema são baseadas em poucos estudos randomizados, em registros observacionais e na 

opinião de especialistas. O trabalho com seguimento mais longo é um estudo observacional 

no qual 89 pacientes com SSC foram submetidos a implante de marca-passo. Nenhum 

apresentou recorrência de síncope em uma evolução de 17 anos.39 Em um estudo 

controlado e randomizado, 60 pacientes com SSC (forma cardioinibitória pura ou mista) 

foram acompanhados clinicamente ou tratados com marca-passos DDD e VVI. No 

seguimento de 35 meses, 57% dos pacientes sem marca-passo tiveram recorrência de 

síncope. O mesmo ocorreu em apenas 9% daqueles tratados com estimulação cardíaca 

artificial (P<0,01).40 

Ainda não existem recomendações definitivas acerca da melhor conduta nos 

pacientes com história de queda e resposta cardioinibitória à MSC. No entanto, as últimas 

evidências são favoráveis à indicação de marca-passo nessa situação.41  

Em um trabalho recente, Kenny e cols avaliaram 24.251 pessoas com mais de 50 

anos admitidas em unidades de emergência com queda ou síncope de várias causas. Uma 
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pequena parcela desses indivíduos apresentava história de síncope ou queda de origem 

inexplicada. Essa história os tornava candidatos à realização da MSC. Assim, 1624 

indivíduos (6% da população) foram submetidos à MSC nas posições supina e ortostática 

durante 5 segundos. A MSC provocou o aparecimento de assistolia ≥3 segundos em 257 

indivíduos. Os 257 portadores de resposta cardioinibitória foram convidados a participar 

do estudo Safe-Pace, 175 aceitaram o convite (idade média de 73 anos, 60% do sexo 

feminino), sendo 87 randomizados para o implante de marca-passo DDD, e 88 para 

ausência de tratamento. As características clínicas dos pacientes do grupo tratado com 

marca-passo eram semelhantes as do grupo não tratado. A estimulação cardíaca artificial 

reduziu significativamente o número de quedas ao longo de um ano de seguimento (razão 

de produtos cruzados: 0,42; IC 95%: 0,23% a 0,75%). A redução no número de síncopes 

do grupo tratado com marca-passo (razão de produtos cruzados: 0,53) não foi 

estatisticamente significativa.41 

Esses resultados devem ser interpretados com cautela. A possível remissão 

espontânea da sintomatologia, as dificuldades na documentação dos sintomas utilizados 

como desfecho desse tipo de estudo e o seu desenho aberto continuam levantando dúvidas 

a respeito do significado dos seus achados.4  

Em trabalhos similares, a indicação de estimulação cardíaca artificial na síncope 

vasovagal foi avaliada. No estudo inicial, com desenho aberto, o marca-passo DDD se 

mostrou altamente eficaz na redução de recorrências de síncope.42 No entanto em uma 

publicação subseqüente, com desenho cego, o implante de marca-passo não foi benéfico, e 

o resultado encontrado anteriormente foi atribuído a efeito placebo.43 
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Complicações da massagem do seio carotídeo: 

A MSC é um procedimento de grande utilidade na avaliação de pacientes com 

síncope. Apesar disso, existe uma percepção de que a manobra vem sendo pouco 

empregada com este objetivo.44 Não há fundamento científico para que a MSC não seja 

utilizada sob a alegação de que é arriscada. O procedimento pode levar essencialmente a 2 

tipos de complicações: arrítmicas e cerebrovasculares.1   

Complicações arrítmicas graves e ameaçadoras da vida são consideradas 

extremamente raras. São, em sua maioria, secundárias aos efeitos da MSC sobre os 

nódulos sinusal e atrioventricular. A manobra pode provocar períodos prolongados de 

assistolia, interrompidos por batimentos de escape, que raramente degeneram para 

arritmias mais graves.45  

Muitas séries de casos foram publicadas sobre a segurança da MSC. Nesses 

trabalhos, mais de 10 mil pacientes foram submetidos a aproximadamente 40 mil MSC. 

Nenhuma dessas séries relatou episódios de arritmia ventricular maligna ou de assistolia 

prolongada que necessitasse de intervenção médica.11,28,46,47,48 No entanto, casos isolados 

de pacientes que desenvolveram fibrilação ventricular foram descritos.49 Esses casos 

motivaram recomendações para disponibilização do desfibrilador cardíaco nos locais onde 

o procedimento é realizado.2  

Raramente a MSC pode provocar o aparecimento de pequenos episódios de flutter 

ou de fibrilação atrial. Esse comportamento é mais observado nos portadores de HSC com 

doença do nódulo sinusal associada.50 

As complicações cerebrovasculares da MSC são muito temidas. O primeiro caso 

foi relatado por Weiss e Baker na década de 30. Nesse trabalho 15 pacientes foram 

submetidos  à MSC e um tornou-se afásico.6 Nos anos 60, Lown e Levine apresentaram 

sua experiência com a técnica referindo que suas complicações são extremamente raras. 
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Esses autores realizaram a manobra em milhares de pacientes e encontraram apenas 1 

complicação: 1 episódio de paralisia facial que não deixou seqüelas.1  Outros casos 

isolados de pacientes com ataques isquêmicos transitórios (AIT) ou acidentes vasculares 

cerebrais (AVC) atribuídos ao método foram descritos.51 Em muitas publicações não há 

registro da técnica empregada para estimulação do seio carotídeo. É possível que, em 

certas ocasiões, a duração da massagem tenha sido demasiadamente longa, e que, em 

algumas situações, o procedimento tenha sido realizado em pacientes que atualmente 

seriam considerados portadores de contra-indicações à manobra.  

Relatos de casos isolados parecem ser responsáveis por grande parte do temor 

excessivo e injustificado que envolve a prática da MSC. Baseado nessas experiências 

desafortunadas, um dos mais conhecidos livros de texto de cardiologia chegou a 

desaconselhar a realização da manobra,52 opinião compartilhada por recente e prestigiosa 

publicação na área de medicina interna.53 Na era da medicina baseada em evidências, a 

segurança de um método diagnóstico ou procedimento terapêutico deve ser avaliada com 

base em grandes estudos. Experiências isoladas não são desprezíveis, mas devem ser vistas 

com cautela. 

Um dos primeiros trabalhos desenvolvidos com o objetivo de estudar 

prospectivamente os riscos da MSC foi publicado por Karnik e cols.54 Esses autores 

avaliaram um grupo de pacientes idosos com história de síncope ou de arritmia 

supraventricular. Antes da inclusão no estudo, todos os indivíduos foram submetidos à 

avaliação ultra-sonográfica das carótidas. Aqueles com estenoses acima de 75%, ou com 

passado de AVC ou AIT nos últimos 6 meses, foram excluídos. Os 79 pacientes restantes 

submeteram-se a um total de 758 massagens do seio carotídeo. A idade média da 

população era elevada, 76 anos, e a prevalência de doença carotídea alta. Noventa e um por 

cento possuíam algum grau de estenose carotídea. Nenhum paciente apresentou 
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complicação relacionada à MSC, que em todos os casos foi realizada por um período de 20 

segundos. No momento da MSC o fluxo sanguíneo cerebral foi observado pelo Doppler 

transcraniano. Este método de imagem não demonstrou nenhum episódio de microembolia 

cerebral.54 

O primeiro grande estudo epidemiológico a avaliar a incidência de complicações 

decorrentes da MSC foi publicado na década de 90, por Munro e colaboradores.46 Esses 

autores estudaram, de modo retrospectivo, as complicações provocadas pela MSC em 500 

pacientes. Em todos havia história de síncope, queda ou tonteira. Presença de sopro 

carotídeo, histórico de arritmia ventricular maligna e de infarto do miocárdio recente foram 

adotados como contra-indicações à manobra, que foi realizada bilateralmente nas posições 

supina e ortostática. Dois pacientes apresentaram AIT, incidência de 1 complicação por 

1000 MSC ou 4 por 1000 pacientes. 
46 Em outra série publicada pelos mesmos autores, 

1100 pacientes com história de síncope foram submetidos a 3000 MSC que resultaram em 

5 complicações neurológicas.46 Combinando as 2 séries verificou-se a presença de 7 

complicações em 5000 MSC ou 4,4 complicações por 1000 pacientes. 
46 

Outros estudos epidemiológicos se seguiram. Davies e Kenny realizaram a MSC 

durante 5 segundos, nas posições supina e ortostática, em 4000 indivíduos com história de 

síncope, queda ou tonteira.47 A idade média desses pacientes era de 74 anos. Sopro 

carotídeo, infarto do miocárdio, AVC ou AIT nos últimos 6 meses e história de arritmia 

ventricular maligna foram consideradas contra-indicações à manobra. Após a realização de 

16 mil massagens nenhum indivíduo apresentou complicação arrítmica e 11 tiveram 

eventos neurológicos. Nove recuperaram-se plenamente, 7 dentro das primeiras 24 horas. 

A tomografia computadorizada do crânio demonstrou novas áreas isquêmicas em apenas 2 

desses 11 pacientes.47  
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Nesse estudo, a idade média dos pacientes com complicações foi de 80 anos. 

Nenhum tinha contra-indicação à massagem, 2 apresentavam história de AVC há mais de 6 

meses, 3 eram hipertensos e 5 eram coronariopatas. Os 11 eventos cerebrovasculares 

observados representam uma incidência de 2,8 complicações por 1000 pacientes. 47
 

O único grande trabalho com desenho prospectivo tinha o objetivo de identificar 

candidatos a participar do estudo Safe-Pace.  A presença de sopro carotídeo, de obesidade, 

história de AVC, infarto do miocárdio ou arritmia ventricular maligna nos últimos 3 meses 

foram adotadas como contra-indicações à massagem. Os indivíduos com contra-indicações 

e aqueles portadores de marca-passo foram excluídos do estudo. Após serem informados 

verbalmente sobre os riscos do procedimento, 1000 pacientes foram submetidos à MSCD e 

à MSCE, durante 5 segundos, nas posições supina e ortostática. Em todos os casos a MSC 

foi realizada pelo investigador principal dessa fase do estudo (Richardson, DA). Nove 

pacientes apresentaram complicações atribuídas à MSC. A incidência de complicações foi 

de 9 por 1000 pacientes, ou 9 por 3805 MSC. A incidência de complicações graves com 

déficit neurológico permanente foi significativamente menor (1 complicação por 1000 

pacientes). Em todos os casos, as complicações ocorreram imediatamente após o término 

da MSC.  Não foi demonstrada nenhuma relação significativa entre as respostas 

cardioinibitória e vasodepressora (presentes em 15% e 13% dos indivíduos) e o 

desenvolvimento de complicações. Este fato sugere que os eventos neurológicos não 

tenham sido provocados por isquemia decorrente de hipotensão arterial, sendo atribuídos a 

êmbolos deslocados pela massagem.28 

No trabalho de Puggioni e cols, a MSC foi realizada por um período de até 10 

segundos em 1719 pacientes.11 A idade média dos mesmos era de 63 anos, e todos foram 

submetidos à MSC nas posições supina e ortostática. A mortalidade e as complicações 

cardiológicas relacionadas com o procedimento foram zero. Complicações neurológicas 
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foram pouco significativas, 3 AIT (1,7 complicações por 1000 pacientes). Essas 3 

complicações ocorreram após a realização da MSC na posição ortostática e os 3 pacientes 

recuperaram-se completamente em apenas 1 hora. 11 

Esse estudo teve desenho retrospectivo e usou como única contra-indicação à 

realização da MSC a presença de AVC prévio. A não exclusão de pacientes com sopro 

carotídeo, e a realização da MSC na posição ortostática por 10 segundos, podem ter 

contribuído para uma elevação no número de eventos cerebrovasculares. 11 

No trabalho mais recente, Walsh e cols relataram as complicações da MSC em 

2392 indivíduos. O procedimento foi realizado com uma técnica semelhante àquela 

empregada por Richardson e cols, Munro e cols e por Davies e Kenny. Os resultados de 

Walsh e cols não foram muito distintos daqueles descritos por estes pesquisadores.48 

A tabela 5 apresenta os resultados dos 5 principais trabalhos que descrevem as 

complicações da MSC. Nesses estudos 10.711 pacientes foram submetidos a 

aproximadamente 42 mil MSC e somente 35 apresentaram complicações (3,2 

complicações por 1000 pacientes). A incidência de complicações com seqüelas foi ainda 

menor (0,74 complicações com seqüelas por 1000 pacientes). 
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Tabela 5 Principais estudos realizados com o objetivo de avaliar a segurança da MSC 

Autor, ano, 
desenho do 

estudo 

Técnica de realização da MSC e 
características da população estudada 

Contra-indicações 
Nº de pacientes 

N º de MSC 
Incidência de 
complicações  

Incidência de 
complicações 
com seqüelas 

Munro 
1994 46 

Retrospectivo 

5 s de MSC supina e ortostática, 
pacientes com síncope ou queda 

inexplicadas 

Sopro carotídeo 
IAM recente 

arritmia ventr. maligna 

1600 pacientes 
 

5000 MSC 

4,4 / 1000 
pacientes# 

1,25 / 1000 
pacientes 

Davies 
1998 47 

Retrospectivo 

5 s de MSC supina e ortostática, 
pacientes com síncope queda ou 

tonteira inexplicadas, 
idade média 74 anos 

Sopro carotídeo 
IAM, AVC ou AIT nos 

últimos 6 meses 
arritmia ventr. maligna 

4000 pacientes 
 

16000 MSC 

2,8 / 1000 
pacientes 

0,5 / 1000 
pacientes 

Richardson 
2000 28 

Prospectivo 

5 s de MSC supina e ortostática, 
pacientes com síncope queda ou 

tonteira inexplicadas, 
idade média 69 anos $ 

Sopro carotídeo 
IAM, AVC ou AIT nos 

últimos 3 meses 
arritmia ventr. malig 

obesidade 

1000 pacientes 
   

3805 MSC 

9 / 1000 
pacientes 

1 / 1000 
pacientes 

Puggioni 
2000 11 

Retrospectivo 

10 s de MSC supina e ortostática, 
pacientes com síncope, 

idade média 63 anos 
AVC prévio * 

1719 pacientes 
 

6876 MSC +  

1,7 / 1000 
pacientes 

Zero 

Walsh 
2006 48 

Retrospectivo 
 

5 s de MSC supina e ortostática 
pacientes com síncope ou queda 

inexplicadas, 
idade média 75 anos $ 

Sopro carotídeo ou estenose 
>50% pelo Doppler 

IAM, AVC ou AIT nos 
últimos 3 meses 

arritmia ventr. maligna  
bradiarritmia sintomática 

2392 pacientes 
 

9568 MSC + 

2,1 / 1000 
pacientes 

1,3 / 1000 
pacientes 

# 2 dos 7 pacientes com complicações apresentavam contra-indicações à MSC     + Número estimado, não foi publicado pelo autor 
* A presença de sopro carotídeo não foi considerada contra-indicação     $ Predomínio do sexo feminino (70%). 
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OBJETIVOS 

 
Muitas décadas após os estudos de Roskam, Weiss e Baker, trabalhos sobre a HSC 

continuam sendo publicados em revistas médicas de grande conceituação.15  

Recentemente, o Departamento de Arritmia, Eletrofisiologia e Estimulação Cardíaca da 

Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro publicou uma pequena revisão 

sobre o assunto, que enfatiza a importância da realização da MSC nos idosos com síncope 

inexplicada.55
 Nessa revisão não existem referências sobre trabalhos publicados no Brasil. 

No nosso país, a prevalência da resposta cardioinibitória à MSC ainda não foi estudada. 

 

Objetivo primário 

• Avaliar a prevalência e os preditores da resposta cardioinibitória à 

MSC em pacientes com idade ≥50 anos, encaminhados para 

realização do eletrocardiograma no ambulatório de um hospital 

público de nível terciário. 

Objetivos secundários 

• Estabelecer a segurança, e a exeqüibilidade da MSC em hospital 

geral da rede publica. 

• Avaliar a utilidade da MSC no diagnóstico etiológico dos episódios 

de síncope ou de queda. 

• Verificar a reprodutibilidade da resposta cardioinibitória à MSC.  
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METODOLOGIA 

 
1. Desenho do estudo: 

 Estudo transversal.  

 2. População estudada (casuística): 

Participaram desse estudo os indivíduos com consulta médica cardiológica marcada 

para o período da manhã de segunda, terça, quarta e sexta feira, e aqueles que, a pedido 

dos médicos de outras especialidades, compareceram ao ambulatório de cardiologia para 

registro do eletrocardiograma (ECG). 

Critérios de inclusão: 

Homens e mulheres com idade ≥50 anos, encaminhados ao setor de 

eletrocardiografia do ambulatório do Hospital Geral de Bonsucesso (HGB) para registro do 

ECG precedendo consulta cardiológica de rotina, e pacientes que, por solicitação de 

médicos de outras especialidades, clínicas ou cirúrgicas, foram encaminhados para 

realização do ECG. 

Todos os pacientes atendidos no ambulatório de cardiologia do HGB têm o seu 

ECG registrado antes das consultas. Antes da realização do exame, os indivíduos são 

atendidos em um posto de enfermagem onde são confeccionadas guias de atendimento 

ordenadas por ordem de chegada. As guias dos pacientes com idade ≥50 anos foram 

separadas e somente os pacientes com guias de atendimento de número múltiplo de 3 

foram avaliados pelo investigador principal deste estudo. 

Critérios de exclusão: 

• Pacientes que não assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.  

• Pacientes nos quais não foi possível realizar a MSC (grande obesidade, feridas 

no pescoço, portadores de traqueostomia) 
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• Pacientes com demência 

• Pacientes com sopro carotídeo ou com Doppler de carótidas documentando 

doença aterosclerótica com obstrução de pelo menos 50% da luz do vaso 

• Pacientes com história de IAM nos últimos 3 meses 

• Pacientes com história de AVC ou AIT nos últimos 3 meses 

• Pacientes portadores de marca-passo definitivo ou com histórico de arritmia 

ventricular complexa 

3. Aspectos bioéticos: 

O projeto de pesquisa e o termo de consentimento informado, livre e esclarecido 

foram aprovados no dia 7 de abril de 2006 pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HGB 

(anexos 1 e 2, páginas 92 e 93). Os responsáveis pela Direção Geral do HGB e pelo 

Serviço do Coração dessa instituição tinham conhecimento do projeto de pesquisa e 

assinaram termo de adesão concordando com a realização do estudo. 

O investigador responsável pelo estudo conversou com cada um dos médicos do 

ambulatório de cardiologia. Esses profissionais receberam informações sobre a natureza do 

estudo, e nenhum deles se opôs à realização do mesmo. 

Todos os pacientes receberam informações sobre o estudo e assinaram o termo de 

consentimento informado, livre e esclarecido. Em todos os casos o autor do estudo foi o 

responsável pelo esclarecimento dos pacientes e pela obtenção da assinatura dos mesmos 

no termo de consentimento. 

O estudo seguiu os termos da Resolução n° 196 do Conselho Nacional de Saúde. 

4. Conflito de interesse: 

O pesquisador responsável pela coleta dos dados, coordenador e autor desta tese 

não foi subvencionado. Não há nenhum interesse, particular ou financeiro, por parte do 
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autor ou dos seus orientadores no implante de marca-passo definitivo nos pacientes 

portadores de resposta cardioinibitória à MSC. 

5. Controle de qualidade da coleta dos dados: 

O autor do estudo foi o responsável pela inclusão dos pacientes, preenchimento da 

ficha de dados, coleta dos dados, interpretação do eletrocardiograma e execução da MSC. 

O investigador responsável pelo estudo se reuniu periodicamente com o seu 

orientador para discutir dúvidas. Nessas reuniões as fichas foram revisadas por ambos. 

Quando detectadas discordâncias no preenchimento das mesmas em relação às definições 

ou em relação à coleta de dados, estas foram discutidas e reavaliadas para evitar que as 

mesmas discordâncias voltassem a ocorrer. 

6. Desfecho:  

Resposta cardioinibitória à MSC 

7. Variáveis analisadas: 

Dados de identificação: 

• Idade 

• Sexo 

• Ambulatório de origem 

Dados da história clínica: 

• Hipertensão arterial 

• Diabete Melito 

• Dislipidemia 

• Tabagismo 

• Doença coronariana (com e sem infarto do miocárdio) 

• Revascularização do miocárdio (cirúrgica ou percutânea) 

• Outras cardiopatias 
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• Alterações do ECG e FC de base 

• Cardiopatia estrutural 

• Aterosclerose coronariana, cerebrovascular ou vascular periférica 

• Paciente saudável 

• Síncope ou queda de origem inexplicada 

• Uso de medicamentos com ação cardiovascular: Anti-hipertensivos, drogas 

cronotrópicas negativas, hipolipemiantes e antiplaquetários 

8. Definições do desfecho da tese e das variáveis analisadas: 

• Resposta cardioinibitória à MSC: Foram considerados portadores de 

resposta cardioinibitória todos os pacientes nos quais a MSC provocou o 

aparecimento de assistolia ≥3 segundos, independentemente do 

comportamento da pressão arterial e da presença de sintomas. 

• Hipertensão arterial sistêmica (HAS): Foram considerados hipertensos 

todos os pacientes com diagnóstico de HAS (comprovado por laudo 

médico), e aqueles com história de HAS (sem comprovação mediante laudo) 

que se encontravam em uso de medicação anti-hipertensiva. O valor da PA 

aferido antes da realização da MSC não foi utilizado com o objetivo de se 

estabelecer o diagnóstico de HAS. 

• Diabete Melito (DM): Consideraram-se diabéticos todos os pacientes com 

diagnóstico de DM (comprovado por laudo médico ou por resultado de 

exame laboratorial com glicemia de jejum ≥126 mg/dl), e aqueles com 

história de DM (sem comprovação mediante laudo) que se encontravam em 

uso de medicação hipoglicemiante.  

• Dislipidemia: Foram considerados dislipidêmicos os pacientes com história 

de dislipidemia (documentada por laudo médico ou por exames laboratoriais 
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com dosagem de colesterol ou triglicerídeos acima dos valores preconizados 

pela diretriz de Dislipidemia e Prevenção da Aterosclerose da SBC) e 

aqueles que, independentemente dessa história. estivessem em uso de 

medicação hipolipemiante. 

• Tabagismo atual: Foi considerado tabagista atual todo paciente que tenha 

fumado cigarro, cachimbo ou charuto nos últimos 6 meses.  

• Doença coronariana: O diagnóstico de coronariopatia foi realizado pelo 

autor do estudo com base nas informações coletadas durante a anamnese 

(história clínica compatível com o diagnóstico de infarto prévio, história de 

angina de peito típica, história de revascularização miocárdica). Quando 

disponíveis, os resultados dos exames complementares também foram 

utilizados para o diagnóstico de doença coronariana (ECG com zona inativa 

ou com alteração definitivamente isquêmica, teste ergométrico positivo, 

cintilografia miocárdica positiva, ecocardiograma (ECO) com disfunção 

segmentar e coronariografia com estenose ≥50%). 

• Infarto do miocárdio: Foram considerados portadores de infarto prévio 

todos os pacientes com história clínica compatível com esse diagnóstico. 

Quando disponíveis, os resultados dos exames complementares também 

foram utilizados no diagnóstico de infarto prévio (ECG com zona inativa, 

ECO com área acinética, cintilografia com defeito de captação fixo ou 

cateterismo cardíaco com área acinética ou oclusão vascular). 

• Revascularização do miocárdio: Foi considerado revascularizado todo 

paciente com história de revascularização miocárdica cirúrgica ou 

percutânea. 
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• Outras cardiopatias: Foram considerados portadores de outras cardiopatias 

os pacientes sem diagnóstico de coronariopatia que tinham história clínica 

de doença orovalvar, cardiopatia congênita, cardiomiopatia dilatada, 

hipertrófica ou restritiva, doenças do pericárdio e aqueles com episódios 

prévios de fibrilação atrial. 

• Alterações do ECG e FC de base: A FC de base ou de repouso foi medida 

no ECG registrado imediatamente antes do início da MSC. Os diagnósticos 

eletrocardiográficos (ritmo cardíaco, bloqueio atrioventricular, bloqueio de 

ramo, inatividade elétrica, isquemia e hipertrofia ventricular) foram 

estabelecidos após análise cuidadosa dos traçados por 2 examinadores 

experientes. 

- Ritmo sinusal e fibrilação atrial: Para o diagnóstico do ritmo cardíaco foi 

considerado apenas o ritmo presente no eletrocardiograma realizado 

imediatamente antes da MSC. 

- O diagnóstico de bloqueio atrioventricular de primeiro grau foi realizado 

em todos os pacientes com intervalo PR >200 ms independentemente da 

freqüência cardíaca de repouso. 

- Para o diagnóstico de bloqueio de ramo consideraram-se apenas os 

eletrocardiogramas com bloqueio de ramo direito ou esquerdo do terceiro 

grau (duração do QRS ≥120ms). 

- O critério utilizado para o diagnóstico eletrocardiográfico de hipertrofia 

ventricular esquerda foi a presença de índice de Sokolov ≥35mm. 

• Cardiopatia estrutural: Considerou-se como portador de cardiopatia 

estrutural todo paciente com diagnóstico de coronariopatia, ou de outras 

cardiopatias, ou aquele em que o ECG de base demonstrasse fibrilação 
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atrial, ou hipertrofia ventricular esquerda, ou bloqueio de ramo, ou bloqueio 

atrioventricular, ou presença de zona inativa ou de alterações isquêmicas. 

Pacientes hipertensos sem nenhuma evidência de lesão cardíaca não foram 

considerados portadores de cardiopatia estrutural. 

• Aterosclerose coronariana, cerebrovascular ou vascular periférica: O 

diagnóstico de doença vascular periférica foi realizado com base na história 

de claudicação intermitente de membros inferiores ou de dor isquêmica de 

repouso, quando associados à presença de sinais clínicos de insuficiência 

arterial periférica. 

O diagnóstico de doença cerebrovascular foi realizado com base na história 

de AVC ou AIT.  

• Paciente saudável: Foram considerados saudáveis, pacientes sem 

cardiopatia estrutural, sem doença cerebrovascular ou vascular periférica, 

sem o diagnóstico de HAS, DM ou dislipidemia, com ECG normal, que 

negassem o uso atual ou prévio de medicações com ação cardiovascular ou 

hipoglicemiante. Indivíduos com doenças de órgãos sem relação com o 

sistema cardiovascular (pacientes com história de colecistopatia, 

nefrolitíase, doença prostática, úlcera péptica) também foram considerados 

saudáveis. 

• Síncope ou queda de origem inexplicada: A história de síncope ou queda 

e a determinação da data em que ocorreram foram caracterizadas pela 

anamnese. Nos casos em que o investigador julgou necessário, familiares 

dos voluntários foram questionados sobre a data dos sintomas e as 

circunstâncias em que eles ocorreram. 

- Síncope foi definida como uma perda abrupta e autolimitada da 
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consciência, associada a perda do tônus postural e causada por uma 

hipoperfusão cerebral transitória. Esse sintoma ocorre de maneira repentina 

e tem uma duração de poucos segundos a minutos. A recuperação dos 

sentidos ocorre de forma espontânea e completa. Indivíduos com história 

sugestiva de síncope de origem reflexa (situacional, vasovagal ou 

relacionada à hipotensão postural) foram considerados portadores de 

síncope inexplicada.  

Pacientes com história de perda da consciência claramente relacionada à 

presença de bradiarritmias, taquiarritmias, IAM, estenose aórtica e 

cardiomiopatia hipertrófica não foram considerados portadores de síncope 

de origem inexplicada. 

- Utilizou-se a mesma definição de queda não acidental adotada pelo estudo 

Safe-Pace. Esse trabalho considerou queda toda situação na qual o indivíduo 

é levado a um nível inferior ou ao chão sem que uma situação acidental 

(tropeço, empurrão) ou médica (crise convulsiva, AVC, abuso de álcool, 

hipotensão ortostática, arritmia) possam ser responsabilizadas. Pacientes 

com mais de 3 quedas no último ano também foram considerados portadores 

de queda inexplicada, ainda que apresentassem história de uma causa 

acidental para esses episódios. 

• Uso de medicamentos com ação cardiovascular: Foi considerado usuário 

de medicação todo paciente que fez uso da substância no dia da MSC, ou 

que tenha feito uso da mesma há menos de 5 meias-vidas. 

 - Foram consideradas as seguintes medicações: Anti-hipertensivos 

(inibidores da enzima de conversão da angiotensina, inibidores dos 

receptores da angiotensina II, diuréticos, bloqueadores de cálcio, β-
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bloqueadores, clonidina, metildopa, reserpina e hidralazina), drogas 

cronotrópicas negativas (verapamil, diltiazem, digoxina, amiodarona e β-

bloqueadores), hipolipeminates (estatinas e fibratos) e antiplaquetários e 

anticoagulantes (ácido-acetil-salicílico, ticlopidina, clopidogrel e warfarina). 

9. Técnica empregada para a realização da MSC: 

A MSC foi realizada no ambulatório do HGB, em ambiente com desfibrilador 

cardíaco, marca-passo transcutâneo e todo material necessário para realização de 

ressuscitação cardiopulmonar.  Em todos os casos o autor do trabalho foi o responsável 

pelo esclarecimento dos pacientes e pela realização da MSC. 

A MSC foi realizada apenas na posição supina, primeiramente do lado direito. 

Exerceu-se uma pressão com movimentos longitudinais no ponto onde é palpada a máxima 

impulsão do pulso carotídeo, imediatamente acima da cartilagem tireóide e abaixo do 

ângulo da mandíbula, por um período de 10 segundos.  Nos casos sem complicação 

imediata, o procedimento foi repetido após 1 minuto do lado esquerdo.  As alterações da 

freqüência e do ritmo cardíaco provocadas pela MSC foram registradas no 

eletrocardiógrafo Cardiofax modelo 9010B a uma velocidade de 25 mm/s. 

Após o término da MSC todos os indivíduos foram questionados sobre a presença 

de sintomas durante a mesma. A PA não foi aferida rotineiramente, sendo avaliada apenas 

nos pacientes que apresentaram sintomas ou complicações.  

O maior intervalo RR provocado pela MSC foi medido com auxílio de régua, lupa 

e compasso com uma precisão de 20 ms. Os pacientes com resposta cardioinibitória 

receberam informações a respeito do significado potencial deste achado.  

Com o objetivo de determinar a reprodutibilidade da resposta cardioinibitória os 

indivíduos com assistolia ≥3 segundos foram convocados para uma nova MSC. Esta foi 

realizada, de acordo com a conveniência dos pacientes, 7 a 30 dias após a data da primeira 
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avaliação. Nesse momento todos foram esclarecidos a respeito dos motivos da reavaliação. 

A nova MSC foi realizada com a mesma técnica, pelo mesmo examinador (na posição 

supina, durante 10 segundos). Antes da nova MSC teve-se o cuidado de assinalar eventuais 

alterações na prescrição médica dos indivíduos. 

10. Complicações: 

Foram consideradas complicações arrítmicas da MSC a ocorrência de arritmias 

ventriculares ou supraventriculares sustentadas (aquelas com duração superior a 30 

segundos, ou que necessitem de intervenção médica para seu controle) e a ocorrência de 

assistolia prolongada que necessitasse de manobras de ressuscitação. Também foram 

consideradas complicações da MSC o aparecimento de déficit neurológico (AVC ou AIT) 

durante a MSC, ou nas primeiras 24 horas após o término da mesma.  Solicitou-se a todos 

os pacientes do estudo que entrassem em contato com o investigador principal através do 

telefone ou pessoalmente na enfermaria de cardiologia do HGB caso surgissem sintomas 

nas primeiras 24 horas após a realização da MSC. Os indivíduos com complicações 

relacionadas à MSC foram avaliados e tratados no próprio Serviço de Cardiologia do 

HGB, local de trabalho do investigador.  

11. Análise estatística: 

• Realizada com auxílio dos programas SPSS e Microsoft Excel. 

• Tamanho amostral: Para estudar a prevalência da resposta 

cardioinibitória com uma segurança de 95% seria necessária a realização 

da MSC em 427 indivíduos. Esse número foi calculado com base nas 

seguintes estimativas: 

- Prevalência esperada da resposta cardioinibitória nos pacientes com 

idade ≥50 anos atendidos no ambulatório de cardiologia do HGB igual a 

12% ± 3%. 
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- Número de pacientes atendido anualmente no ambulatório da 

cardiologia do HGB igual a 8 mil. 

Como também tinha-se por objetivo estudar os preditores e a 

reprodutibilidade da resposta cardioinibitória, optou-se por aumentar o 

tamanho dessa amostra estudando aproximadamente 500 pacientes. 

• Comparações entre o maior intervalo RR obtido durante a MSCD e 

durante a MSCE da população geral, dos homens, das mulheres, dos 

usuários e não usuários de drogas cronotrópicas negativas e dos 

pacientes saudáveis foram realizadas com auxílio do teste de Mann-

Whitney. 

• Medidas de associação: 

- Análise univariada: As variáveis dicotômicas preditoras da presença 

da resposta cardioinibitória foram determinadas através da confecção de 

tabelas de contingência e da determinação das razões de prevalência. 

Estabeleceu-se o valor de P através do teste exato de Fisher. As 

variáveis contínuas preditoras da presença de resposta cardioinibitória 

foram comparadas através do Teste T. 

- Análise multivariada: Variáveis com P valor <0,1 na análise 

univariada foram incluídas em um modelo binário de regressão logística 

(Modelo stepwise forward Wald). 

• Avaliação da reprodutibilidade da resposta cardioinibitória: 

- A concordância entre os resultados da MSC no primeiro e no segundo 

dia de avaliação foi calculada pelo teste Kappa. A correlação entre o 

maior intervalo RR provocado pela MSC no primeiro e no segundo dia 

de avaliação foi calculada pelo teste de correlação de Pearson. 
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RESULTADOS 
 
Descrição da População: 

Nos 48 dias de recrutamento 1686 indivíduos com idade ≥50 anos passaram pelo 

setor de eletrocardiografia do ambulatório do HGB. Aqueles com fichas de número 

múltiplo de 3 foram selecionados. Dessa forma, 562 pessoas foram entrevistadas. Sessenta 

pacientes foram excluídos do estudo. Vinte e seis não assinaram o consentimento 

informado optando por não participar do mesmo e 34 apresentavam outros critérios de 

exclusão. Em 27 indivíduos o critério de exclusão estava relacionado à segurança da MSC 

(quadro 1). 

Quadro 1  Seleção dos 502 pacientes submetidos à MSC 

1686 indivíduos com mais de 50 anos realizaram ECG no ambulatório do HGB 

562 Pacientes selecionados aleatoriamente: 

60 pacientes (10,6%) foram excluídos do estudo: 

→ 26 pacientes (4,6%) não assinaram o consentimento informado. 
                                  

→ 34 pacientes (6%) apresentavam outros critérios de exclusão: 
                                

Em 27 o critério de exclusão estava relacionado aos riscos da MSC: 

9 pacientes com história de AVC ou AIT há menos de 3 meses. 

8 pacientes com sopro carotídeo. 

3 pacientes com obstrução carotídea ≥50% detectada em 

Doppler de carótidas prévio. 

4 pacientes com história de IAM há menos de 3 meses. 

1 paciente com dissecção crônica da aorta ascendente. 

1 paciente apresentava IVE e estava ortopneico. 

1 paciente não se submeteu a massagem a pedido de seu 

médico que considerou o procedimento de risco 

Em 7 o critério de exclusão não estava relacionado aos riscos da MSC: 

3 pacientes portadores de marca-passo. 

2 pacientes com demência. 

1 paciente com ferida no pescoço. 

1 paciente com traqueostomia.         
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As características demográficas dos 502 pacientes restantes são resumidas nas 

tabelas 6a e 6b. A idade da população estudada variou de 50 a 93 anos (média de 65 anos).  

Sessenta e nove por cento dos 502 pacientes eram acompanhados no ambulatório de 

cardiologia, e 31% em outros ambulatórios. As prevalências de hipertensão arterial 

sistêmica (76%), doença coronariana (47%) e cardiopatia estrutural (69%) foram elevadas.  

Tabela 6a Descrição da população 
 Número e Percentual 

Idade ≥ 65 anos 254 (50,6%) 

Sexo masculino 259 (51,6%) 

Pacientes do ambulatório de cardiologia 349 (69,5%) 

Pacientes saudáveis 35 (6,9%) 

Hipertensão arterial 380 (75,7%) 

Diabete Melito 117 (23,3%) 

Dislipidemia 270 (53,8%) 

Tabagismo 58 (11,6%) 

Uso de medicação cardiovascular 428 (85,3%) 

Uso de medicação cronotrópica negativa 303 (60,4%) 

Uso de vasodilatador ou diurético 384 (76,5%) 

História de síncope no último ano 41 (8,2%) 

História de síncope ou queda no último ano 71 (14,1%) 
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Tabela 6b Descrição da população 
 Número e Percentual 

Doença coronariana conhecida 238 (47,4%) 

História de infarto do miocárdio 166 (33,1%) 

Revasc. miocárdica prévia 113 (22,5%) 

Revasc. miocárdica cirúrgica 76 (15,1%) 

Fibrilação atrial 24 (4,8%) 

Cardiopatia estrutural 347 (69,1%) 

Aterosclerose coronariana, cerebrov. ou vasc. perif. 253 (50,4%) 

ECG normal 133 (26,5%) 

Bloqueio de ramo ou bloqueio atrioventricular 66 (13,1%) 

Bloqueio de ramo 45 (9%) 

Bloqueio atrioventricular 25 (5%) 

ECG com hipertrofia ventricular esquerda 118 (23,5%) 

ECG com zona eletricamente inativa 92 (18,3%) 

ECG com zona eletric. inativa ou com isquemia 110 (21,9%) 

 

Oitenta e cinco por cento dos indivíduos eram usuários de medicação 

cardiovascular e 60% tomavam drogas com ação cronotrópica negativa. A FC de base da 

população foi relativamente baixa (FC média de 68 bpm), sendo inversamente 

proporcional à idade dos pacientes. 

Noventa e cinco por cento dos participantes se encontravam em ritmo sinusal no 

momento da MSC. Em apenas 26% dos pacientes o ECG de base foi considerado 

completamente normal. Vinte e dois por cento dos indivíduos apresentavam ECG com 

isquemia ou com zona eletricamente inativa. 

A MSCD provocou um maior prolongamento dos intervalos RR do que a MSCE. 

Esse comportamento foi observado nos homens, nas mulheres e em 3 grupos de pacientes 

(tabelas 7a e 7b, figuras 2a e 2b).  
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Tabela 7a Maior intervalo RR provocado pela MSC na população geral, 
 nos homens e nas mulheres 

 População geral Sexo masculino Sexo feminino 

 MSCD MSCE MSCD MSCE MSCD MSCE 

Nº de pacientes 502 501+ 259 258+ 243 243 

Valor médio #  1550 1264 1787 1397 1298 1122 

Desv. Padrão # 1254 796 1503 1130 851 529 

Valor min. # 500 500 560 600 500 500 

Valor max. # 10280 8700 10280 8700 6480 5500 

Percentil 25 # 995 900 1060 860 900 880 

Mediana # 1200 1080 1300 1130 1100 1000 

Percentil 75 # 1500 1300 1680 1400 1360 1220 

Percentil 95 # 4482 2418 5400 3325 2672 1836 
#
 Valores em milissegundos. 

+ A MSCE não foi realizada em 1 paciente do sexo masculino. 
 

 
Tabela 7b Maior intervalo RR provocado pela MSC em 3 grupos de pacientes 

 
Usuários de drogas 

cronot. negativas 
Não usuários de 

drogas cronot. neg. 
Pacientes saudáveis 

 MSCD MSCE MSCD MSCE MSCD MSCE 

Nº de pacientes 303 302+ 199 199 35 35 

Valor médio # 1682 1344 1350 1142 1184 1073 

Desv. Padrão # 1393 886 978 618 645 390 

Valor min. # 600 600 500 500 500 500 

Valor max. # 10280 8700 10050 5520 4500 2900 

Percentil 25 # 1000 960 920 860 900 840 

Mediana # 1240 1120 1120 1000 1000 1000 

Percentil 75 # 1560 1380 1400 1200 1360 1200 

Percentil 95 # 5296 2697 2680 1960 2228 1796 
#
 Valores em milissegundos. 

+ A MSCE não foi realizada em 1 paciente usuário de drogas cronotrópicas negativas. 
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Figuras 2a e 2b Maior intervalo RR provocado pela MSC na população geral, nos homens, nas 
mulheres, e em 3 grupos de pacientes. 
Cada um dos círculos representa 1 paciente. 
As diferenças observadas entre os homens e as mulheres e aquelas observadas entre os usuários e não usuários de 
medicação cronotrópica negativa foram estatisticamente significativas (P<0,05). 

 

População 
geral 

P < 0,05 

Homens 
P < 0,05 

Mulheres 
P < 0,05 

Usuários de 
drogas cronot. 

negativas 
P < 0,05 

Pacientes 
saudáveis 

P = NS 

Não usuários de 
drogas cronot. 

negativas 
P < 0,05 
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Trinta e cinco pacientes (7%) foram considerados saudáveis, e 71 (14%) tinham 

história de síncope ou queda no último ano. Na tabela 8 encontram-se as características dos 

71 pacientes com história de síncope ou queda no último ano e dos 431 indivíduos sem 

esses sintomas. 

 
Tabela 8 Características dos pacientes com história de síncope ou queda no último ano e 

dos pacientes sem esses sintomas 

 

Com história 
de síncope 

 ou queda no 
último ano 

Nº = 71 

Sem história 
de síncope 

ou queda no 
último ano 

Nº = 431 

 

Idade (média ± dp) 67 ± 10 65 ± 10  

FC de base (média ± dp)  67 ± 13 68 ± 14  

Sexo masculino 22 (31%) 237 (55%)  

Doença coronariana conhecida 
34 (48%) 204 (47%)  

Cardiopatia estrutural 
47 (66%) 300 (69%)  

Uso de medicação cronotrópica negativa 
48 (67%) 255 (59%)  
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Prevalência e preditores da resposta cardioinibitória: 

A MSC provocou o aparecimento de resposta cardioinibitória em 52 pacientes 

(prevalência: 10,4%; IC95%: 7,7% a 13%). Em 34 indivíduos a resposta cardioinibitória 

foi detectada exclusivamente durante a MSCD, e em 9 exclusivamente no momento da 

MSCE. Nove pacientes apresentaram resposta cardioinibitória durante a massagem de 

ambos os seios carotídeos (quadro 2, figura 3). 

Quadro 2  Prevalência da resposta cardioinibitória 

 

52 indivíduos com resposta cardioinibitória (prevalência: 10,4%; IC 95%: 7,7% a 13%) 

34 pacientes (65,4%) com resposta cardioinibitória somente durante a MSCD 

9 pacientes (17,3%) com resposta cardioinibitória somente durante a MSCE 

9 pacientes (17,3%) com resposta cardioinibitória durante a MSCD e a MSCE 

 

 

Em 21 pacientes (4%), a MSC provocou uma resposta particularmente interessante. 

Três indivíduos apresentaram graus avançados de bloqueio atrioventricular, e 18 

desenvolveram pausas sinusais prolongadas (≥3 segundos). Nenhum desses 21 pacientes 

apresentou resposta cardioinibitória em virtude da presença de batimentos de escape 

juncional ou ventricular (figuras 4 e 5). 
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Figura 3 

Homem, 57 anos, hipertenso, dislipidêmico, com história de angioplastia da artéria coronária diagonal em 

2004. Usuário de β-bloqueador, aspirina, estatina e inibidor da enzima conversora da angiotensina. Negava 

história de síncope ou queda. 

O ECG demonstrava bradicardia sinusal, FC 49 bpm, ondas Q de pequena amplitude em D1 e aVL, com 

onda T invertida nessa derivação. 

A MSCD provocou parada sinusal com assistolia de 10280 ms. O paciente referiu sensação de pré-síncope. 

Não foi registrada queda significativa da PA sistólica (140 mmHg antes e 126 mmHg imediatamente após a 

MSCD). A MSCE provocou parada sinusal com assistolia de 3700 ms sem sintomatologia associada 
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Figura 4  

Homem, 53 anos, hipertenso, dislipidêmico com antecedente de revascularização miocárdica cirúrgica. 

Usuário de β-bloqueador, amiodarona, aspirina, estatina e diurético. Negava história de síncope ou 

queda.  

O ECG demonstrava ritmo sinusal, FC 94 bpm, intervalo PR de 180 ms e bloqueio do ramo esquerdo. 

A MSCD provocou pausa sinusal de 1500 ms. 

Durante a MSCE observou-se assistolia de 1940 ms com 3 ondas P bloqueadas. O paciente não 

apresentou sintomas. 
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Figura 5 

Homem, 63 anos, hipertenso e tabagista com história de AVC em 1999. Usuário de amlodipina e 

aspirina. Tinha história de queda inexplicada no último ano.  

O ECG demonstrava ritmo sinusal, FC 60 bpm, e bloqueio do ramo esquerdo. 

A MSCD provocou o aparecimento de um curto período de assistolia (1740 ms), seguido de 7 

batimentos de escape ventricular (taquicardia ventricular lenta com ciclo de 1580 ms). Após a 

interrupção da MSC o nódulo sinusal reassumiu o comando. O paciente não apresentou sintomas. 

A MSCE não provocou alterações significativas do ritmo cardíaco 
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Setenta e cinco por cento dos portadores da resposta cardioinibitória eram homens 

(tabela 9a). As prevalências de dislipidemia, de coronariopatia, e de cardiopatia estrutural 

foram maiores nos 52 pacientes com resposta cardioinibitória do que nos 450 indivíduos 

sem essa resposta (tabelas 9a e 9b). 

 

Tabela 9a Características dos pacientes com resposta cardioinibitória presente e ausente 
 RCI presente 

Nº = 52 
RCI ausente 

Nº = 450 
P 

Idade (média ± dp) 66 ± 8,1 64 ± 9,8 0,34 

Idade ≥65 anos 31 (59,6%) 223 (49,6%) 0,11 

Sexo masculino 39 (75%) 220 (48,9%) <0,01 

Pacientes do ambulatório de cardiologia 43 (82,6%) 306 (68%) 0,01 

Pacientes saudáveis 1 (1,9%) 34 (7,6%) 0,10 

Hipertensão arterial 40 (76,9%) 340 (75,6%) 0,49 

Diabetes 14 (26,9%) 103 (22,9%) 0,31 

Dislipidemia 35 (67,3%) 235 (52,2%) 0,02 

Tabagismo 10 (19,2%) 48 (10,7%) 0,06 

Uso de medicação cardiovascular 47 (90,4%) 381 (84,7%) 0,18 

Uso de medicação cronotrópica negativa 40 (76,9%) 263 (58,4%) <0,01 

Uso de vasodilatador ou diurético 39 (75%) 345 (76,7%) 0,45 

História de síncope no último ano 5 (9,6%) 36 (8,0%) 0,42 

Hist. de síncope ou queda no último ano 7 (13,5%) 64 (14,2%) 0,54 

RCI = Resposta cardioinibitória 
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A FC de base dos portadores da resposta cardioinibitória era inferior à dos sem essa 

resposta (tabela 9b, figuras 6a e 6b). 

 

Tabela 9b Características dos pacientes com resposta cardioinibitória presente e ausente 

 
RCI presente 

Nº = 52  
RCI ausente 

Nº = 450  
p 

FC de base (média ± dp) 62,4 ± 15,6 68,6 ± 14,12 <0,01 

Doença coronariana conhecida 36 (69,2%) 202 (44,9%) <0,01 

História de infarto do miocárdio 28 (53,8%) 138 (30,6%) <0,01 

Revasc. miocárdica prévia 20 (38,5%) 93 (20,7%) <0,01 

Revasc. miocárdica cirúrgica 16 (30,8%) 60 (13,3%) <0,01 

Fibrilação atrial 2 (3,8%) 22 (4,9%) 0,53 

Cardiopatia estrutural 46 (88,5%) 301 (66,9%) <0,01 

Ateros. coronariana, cerebrov. ou vasc. perif. 37 (71,2%) 216 (48%) <0,01 

ECG normal 8 (15,4%) 125 (27,8%) 0,03 

Bloqueio de ramo ou bloqueio atrioventricular 12 (23%) 54 (12%) 0,02 

Bloqueio de ramo 8 (15,4%) 37 (8,2%) 0,07 

Bloqueio atrioventricular 5 (9,6%) 20 (4,4%) 0,10 

ECG com hipertrofia ventricular esquerda 9 (17,3%) 109 (24,2%) 0,17 

ECG com zona inativa 14 (26,9%) 78 (17,3%) 0,07 

ECG com zona inativa ou isquemia 19 (36,5%) 91 (20,2%) <0,01 

Sintoma durante a MSC 29 (55,8%) 5 (1,1%) <0,01 

RCI = Resposta cardioinibitória 
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Figuras 6a e 6b FC de base e duração das pausas provocadas pela MSC  

Cada um dos quadrados e cada um dos traços representa 1 paciente.  

Quatro pacientes com FC de base superior a 80BPM apresentaram resposta cardioinibitória à MSCD.  

Nenhum paciente com FC de base superior a 80BPM apresentou resposta cardioinibitória à MSCE.  

r = - 0,32 
P <0,01 

r = - 0,35 
P <0,01 

FC de base (bpm) 

FC de base (bpm) 

1 paciente 

2 pacientes 

4 pacientes 

1 paciente 

2 pacientes 

4 pacientes 
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Não se observou nenhuma relação significativa entre a história de síncope ou queda 

e a presença de resposta cardioinibitória à MSC. A tabela 10 apresenta a sensibilidade, a 

especificidade e os valores preditivos da resposta cardioinibitória para o diagnóstico 

etiológico dos episódios de síncope ou queda.  

 
Tabela 10 Sensibilidade, especificidade e valores preditivos da resposta cardioinibitória à 

MSC para o diagnóstico etiológico dos episódios de síncope ou queda  

 Sensibilidade Especificidade V. Pred. Pos. V. Pred. Neg. 

População  
geral 

9,8% 89,5% 13,4% 86% 

Homens 13,8% 84,8% 7,7% 91% 

Mulheres 8,1% 95,3% 30,7% 80% 

Usuários med. 
cronot. neg 

12,5% 86,6% 15% 84% 

Não usuários med. 
cronot. neg 

4,3% 93,7% 8,3% 88% 

Cardiopatia 
estrutural presente 

12,7% 86,6% 13% 86% 

Cardiopatia 
estrutural ausente 

4,2% 96,2% 16,7% 85% 

 

Na análise univariada, o sexo masculino (razão de prevalência: 2,82; P<0,05), a 

presença de coronariopatia conhecida (razão de prevalência: 2,49; P<0,05) e de cardiopatia 

estrutural (razão de prevalência: 3,42; P<0,05) foram os maiores preditores da presença de 

resposta cardioinibitória à MSC (figura 7). 
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Figura 7 Preditores da resposta cardioinibitória à MSC na análise univariada 

* Resultados com P<0,05 

 

As variáveis independentes preditoras da resposta cardioinibitória foram a FC de 

base (P <0,05), o sexo masculino (razão de produtos cruzados: 2,61; IC 95%: 1,3% a 5,1%) 

0,01 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 
H. de síncope ou queda no último ano 0,94 (0,44, 2,01) 

H. de síncope ou queda nos últimos 30 dias 1,14 (0,30, 4,30) 
História de síncope no último ano 1,19 (0,50, 2,84) 

História de síncope nos últimos 30 dias 0,87 (0,13, 5,77) 
Uso de vasodilatador ou diurético 0,92 (0,51, 1,66) 

Uso de betabloqueador* 2,14 (1,23, 3,72) 
Uso de m. cronotrópica negativa* 2,18 (1,17, 4,00) 
Uso de medicação cardiovascular 1,62 (0,66, 3,95) 

ECG com zona inativa ou isquemia * 2,05 (1,21, 2,90) 
ECG com zona inativa 1,64 (0,92, 2,90) 

ECG com HVE 0,68 (0,34, 1,35) 
Bloqueio atrioventricular 2,03 (0,88, 4,65) 

Bloqueio de ramo 1,84 (0,92, 3,67) 
Bloqueio ramo ou bloqueio atrioventricular * 1,98 (1,09, 3,57) 

ECG normal * 0,50 (0,24, 1,04) 
Pacientes saudáveis 0,26 (0,03, 1,83) 

Aterosclerose corona, cerebrov ou vasc. perif. * 2,42 (1,36, 4,30) 
Cardiopatia estrutural * 3,42 (1,49, 7,84) 

Fibrilação atrial 0,97 (0,86, 1,10) 
RVM cirúrgica * 2,49 (1,45, 4,25) 

RVM prévia * 2,15 (1,28, 3,61) 
História de IAM * 2,36 (1,41, 3,94) 

Doença coronariana conhecida * 2,49 (1,42, 4,37) 
Tabagismo* 1,82 (0,96, 3,43) 

HAS ou DM ou Dislipidemia 1,72 (0,71, 4,21) 
Dislipidemia * 1,76 (1,01, 3,07) 

Diabetes 1,21 (0,68, 2,15) 
Hipertensão arterial 1,07 (0,58, 1,97) 

Idade ≥ 65 anos 1,44 (0,85, 2,43) 
Pacientes do ambulatório de cardiologia * 2,09 (1,04, 4,19) 

Sexo masculino * 2,82 (1,54, 5,14) 

Razão de prevalência e IC 95% 

2,42 (1,36,  4,30) 
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e a presença de cardiopatia estrutural (razão de produtos cruzados: 3,28; IC 95%: 1,3% a 

7,9%). 

 

Resposta cardioinibitória associada a sintoma: 

Trinta e quatro indivíduos (6,8%) apresentaram sintomas durante a MSC. Em 29 os 

sintomas se associaram à presença de resposta cardioinibitória. Em 1 dos 5 pacientes 

restantes conseguiu-se detectar queda significativa da pressão arterial, e em 4 documentou-

se a presença de pausas sinusais prolongadas (≥3 segundos) ou bloqueios atrioventriculares 

avançados sem assistolia concomitante. As queixas mais freqüentes foram turvação ou 

escurecimento visual, tonteira e sensação de apagamento, presentes em 70% dos 

indivíduos sintomáticos.  

Apenas 2 dos 71 pacientes com história de síncope ou queda apresentaram resposta 

cardioinibitória com reprodução exata dos sintomas espontâneos (figuras 8 e 9). Ambos 

faziam uso de β-bloqueadores. Nos 2 pacientes a MSC foi repetida 7 dias após a 

interrupção dessa medicação. A resposta cardioinibitória foi reprodutível nos 2 pacientes.  
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Figura 8 

Homem, 67 anos, hipertenso e dislipidêmico, com história de IAM sem supradesnivelamento do 

segmento ST há aproximadamente um ano. Nessa ocasião foi submetido à angioplastia com implante 

de stent na artéria descendente anterior. Estava em uso de β-bloqueador, nitrato, aspirina e estatina. 

Referia episódio de síncope precedida por tonteira e turvação visual há 7 dias. 

O ECG, em ritmo sinusal, com FC de 50 bpm, foi considerado normal. 

A MSCD provocou assistolia de 4200 ms associada a reprodução do sintoma (pré-síncope). 

A MSCE provocou 5020 ms de assistolia e pré-síncope. 
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Figura 9  

Homem, 58 anos, dislipidêmico e tabagista com história de revascularização miocárdica percutânea e 

queixa de síncope precipitada pela autopalpação do pescoço. Estava em uso de β-bloqueador, aspirina e 

estatina. 

O ECG demonstrava ritmo sinusal, FC 60 bpm, com inversão da onda T em D3 e aVF.  

A MSCD precipitou o aparecimento de 6360 ms de assistolia, associada a hipotensão arterial (PA 

inaudível) e a síncope. Recuperou a consciência em poucos segundos sem nenhuma seqüela. Alguns 

minutos após foi submetido à MSCE que não provocou o aparecimento de assistolia.
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Reprodutibilidade da resposta cardioinibitória: 

 A reprodutibilidade da resposta cardioinibitória foi avaliada em apenas 25 

pacientes. Vinte e sete indivíduos com assistolia ≥3 segundos não se submeteram a uma 

nova MSC. Em 2 deles a manobra não poderia ser repetida em virtude de complicações 

durante a MSC inicial. Quando contactados, a maior parte dos 25 pacientes que não 

retornaram para reavaliação alegou dificuldades no transporte até o HGB. 

 A resposta cardioinibitória foi reprodutível em 20 dos 25 indivíduos submetidos a 

nova MSC. (Reprodutibilidade: 80%; IC 95%: 64% a 96%) (figura 10). Outros 3 

apresentaram pausas sinusais ≥3 segundos, sem assistolia concomitante em virtude da 

presença de batimentos de escape juncional  (figura 11). Considerando-se esse 

comportamento como patológico, a reprodutibilidade da resposta cardioinibitória aumenta 

para 92% (IC 95%: 81% a 100%).  
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Figura 10 

Mulher, 58 anos, diabética, hipertensa, dislipidêmica, com história de IAM prévio. Fazia uso de β-

bloqueador, amlodipina, inibidor da enzima conversora da angiotensina, aspirina e estatina. Tinha 

história de síncope no último ano e vinha apresentando angina aos médios esforços. 

O ECG demonstrava bradicardia sinusal, FC 55 bpm, hemibloqueio anterior esquerdo e inversão da 

onda T em D1, aVL, V4 a V6. A MSCD provocou assistolia de 4900 ms associada a tonteira. A MSCE 

não alterou o ritmo cardíaco de modo significativo. 

Uma nova MSCD, realizada 13 dias após a avaliação inicial, provocou assistolia de 3500 ms, associada 

a queixa de tonteira. Uma nova MSCE não provocou alterações significativas do ritmo cardíaco. 
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Figura 11  

Homem, 65 anos, hipertenso, diabético e dislipidêmico. Tinha história de angina estável e encontrava-

se em uso de β-bloqueador, aspirina, estatina, captopril e nitrato. O ECG demonstrava ritmo sinusal, 

FC 64 bpm, hipertrofia ventricular esquerda com onda T invertida de V4 a V6. A MSCD provocou 

assistolia de 5480 ms. Durante a MSCE observou-se assistolia de 4320 ms. Reparar na presença de 

batimentos de escape. O paciente foi reavaliado 7 dias após a MSC inicial. Durante a reavaliação a 

MSCD e a MSCE não provocaram o aparecimento de resposta cardioinibitória. No entanto, durante a 

MSCD observou-se pausa sinusal prolongada com batimentos de escape juncional, e queixa de 

turvação visual. 
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No quadro 3 e nas figuras 12a e 12b podem-se observar os resultados da MSC no 

primeiro e no segundo dia de avaliação. 

 

Quadro 3  Resultados da MSC no primeiro e no segundo dia de avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segundo dia de avaliação 

 a d e n x Total 

a 2 1 0 0 1 4 
d 0 12 1 1 1 15 
e 0 0 4 1 1 6 
n 0 0 0 0 0 0 
x 0 0 0 0 0 0 

Primeiro 

dia de 

avaliação 

Total 2 13 5 2 3 25 

a – Resposta cardioinibitória durante a MSCD e MSCE 
d – Resposta cardioinibitória exclusivamente durante a MSCD 
e – Resposta cardioinibitória exclusivamente durante a MSCE 
n – Resposta cardioinibitória ausente 
x – Pausa sinusal ≥3s sem assistolia concomitante em virtude da presença de batimentos de escape 

 

 Concordância observada 72% 

 Concordância esperada 37,2% 

 Kappa 0,55; P<0,01 
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Figuras 12a e 12b – Maior intervalo RR provocado pelas MSCD e MSCE durante o 
primeiro e o segundo dia de avaliação. 

 

A correlação entre o valor absoluto das pausas encontradas no primeiro e no 

segundo dia de avaliação foi maior à esquerda do que à direita (figuras 13a e 13b)
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Figuras 13a e 13b - Correlação entre o valor absoluto das pausas encontradas no primeiro e no 
segundo dia de avaliação. 
Média do maior intervalo RR provocado pela MSCD no primeiro dia de avaliação: 4501 ms 
Média do maior intervalo RR provocado pela MSCD no segundo dia de avaliação: 3968 ms  
Média do maior intervalo RR provocado pela MSCE no primeiro dia de avaliação: 2642 ms 
Média do maior intervalo RR provocado pela MSCE no segundo dia de avaliação: 2635 ms 

r = 0,529 

P = 0,007 
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Complicações: 

Nenhum indivíduo apresentou complicação cardiológica relacionada à MSC. Dois 

pacientes apresentaram déficit neurológico (quadro 5, figuras 14 e 15). 

 

Quadro 5 - Mortalidade e complicações da MSC 
 

502 pacientes submetidos à MSCD + 501 submetidos à MSCE = 1003 MSC 
As MSC foram repetidas em 25 indivíduos = 50 MSC 

Total de 1053 MSC  
 
 
Mortalidade: Zero 
Complicações cardiológicas: Zero 
Complicações neurológicas: 2 
 
 
Incidência de complicações: 

1,9 / 1000 MSC 
4 / 1000 pacientes 

 

 

Evolução: 

Três meses após a inclusão do último paciente no estudo, não se tem registro de 

nenhum novo episódio de síncope ou queda entre os 52 portadores da resposta 

cardioinibitória. Nenhum deles foi submetido a implante de marca-passo. 
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Figura 14  

Homem, 71 anos, hipertenso e dislipidêmico, submetido a revascularização miocárdica cirúrgica em 

dezembro de 2005. Duplex scan de carótidas e vertebrais realizado no pré-operatório não havia demonstrado 

lesões significativas. Estava em uso de estatina, aspirina, diurético e β-bloqueador. Negava história de 

síncope ou queda no último ano, e se encontrava assintomático em classe funcional I da NYHA. 

O ECG demonstrava ritmo sinusal, FC 75 bpm, bloqueio atrioventricular do 1º grau (PR 220ms), inatividade 

elétrica anteroseptal com ondas T invertidas de V2 a V6. 

A MSCD provocou o aparecimento de 4380 ms de assistolia. A manobra foi interrompida 9 segundos após o 

seu início, quando o paciente referiu “moleza e dormência por todo o corpo”. Não foi registrada queda da PA 

(140/90 mmHg antes da MSC e imediatamente após o término da mesma). Menos de 1 minuto após o 

término da manobra percebeu-se a presença de disartria com discreta diminuição da força do membro 

superior esquerdo. O paciente foi medicado com aspirina, a disartria regrediu em menos de 5 minutos, e a 

diminuição da força persistiu por apenas 30 minutos. Um novo Doppler de carótidas demonstrou apenas a 

presença de irregularidades parietais difusas.  

Trinta dias após a MSC o paciente permanecia assintomático e sem seqüelas neurológicas. 
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Figura 15  

Homem, 56 anos, hipertenso, dislipidêmico e ex-tabagista, em uso de β-bloqueador, inibidor da 

enzima conversora da angiotensina, diurético, nitrato, aspirina e estatina. Apresentava história de 

disfunção ventricular grave e de infarto do miocárdio, mas encontrava-se assintomático, em classe 

funcional I. 

O ECG de base demonstrava ritmo sinusal, FC 51 bpm e bloqueio do ramo esquerdo. A MSCD 

provocou o aparecimento de parada sinusal com assistolia de 7600 ms e pré-síncope. A MSCE 

provocou o aparecimento de parada sinusal, bloqueio atrioventricular 2:1 com 1 batimento de 

escape ventricular, e assistolia de 3420 ms associada a pré-síncope. A PA sistólica (130 mmHg) 

manteve-se inalterada após a estimulação de ambos os seios carotídeos. 

Aproximadamente 30 minutos após o término da MSCE o paciente relatou que sentia-se “bêbado”. 

O exame clínico evidenciou a presença de hemianopsia homônima à esquerda. Não havia nenhuma 

alteração motora, da sensibilidade ou do equilíbrio. Foi medicado com aspirina, submetido a 

tomografia computadorizada do crânio (pequeno infarto occipital) e internado na enfermaria de 

cardiologia do HGB. O Doppler de carótidas demonstrou a presença de placa mista com obstrução 
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de 50% da luz do ramo interno da carótida direita. Sete dias após o AVC não apresentava nenhum 

déficit no campo visual.  

Um novo ecocardiograma confirmou a presença de disfunção ventricular grave sendo indicada a 

realização de cineangiocoronariografia. O cateterismo foi realizado 14 dias após a MSC e revelou 

lesão moderada da artéria circunflexa. Imediatamente após o cateterismo percebeu-se a presença de 

monoplegia do membro superior esquerdo. Trinta dias após o ictus apresentava força normal na 

região proximal do braço com monoparesia da mão esquerda. 
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DISCUSSÃO 
 

Prevalência da resposta cardioinibitória: 

Setenta e seis anos e mais de uma centena de estudos separam esta tese das 

descrições pioneiras de Roskam, Weiss e Baker.5,6 No Brasil, as publicações sobre a HSC 

se limitam a relatos de caso e a revisões da literatura.56, 57 Em outros países a prevalência 

da HSC foi avaliada por muitos autores, que utilizaram metodologias diversas obtendo 

números que variaram de zero,24,25 nos casos em que a MSC foi realizada em voluntários 

assintomáticos, a 53%, quando foram avaliados pacientes idosos com história de síncope 

de origem desconhecida.11 

Neste trabalho, descreve-se apenas a prevalência da resposta cardioinibitória. O 

reflexo vasodepressor pode estar presente em mais de 50% dos pacientes com HSC e é 

muitas vezes o responsável pelos sintomas.4,58 Nos indivíduos com resposta mista, a MSC 

provoca assistolia ≥3 segundos e queda da PA sistólica ≥50 mmHg. Muitas vezes só a 

assistolia é percebida e os pacientes são erroneamente classificados como portadores da 

resposta cardioinibitória pura. Nesses casos a realização de uma nova MSC após 

administração de atropina é útil. Ao abolir o componente cardioinibitório, a droga facilita a 

percepção da hipotensão arterial e desmascara o reflexo vasodepressor.2,4 

Nos pacientes com resposta cardioinibitória pura, a duração total da queda da PA é 

de aproximadamente 27 segundos, a duração da hipotensão é um pouco maior naqueles 

com componente vasodepressor isolado e intermediária nos indivíduos com resposta mista 

à MSC. A queda máxima da pressão arterial raramente é aferida mais de 10 segundos após 

o início da MSC. Sua mensuração com o esfigmomanômetro de mercúrio é limitada, sendo 

necessária monitorização invasiva da pressão arterial ou aferição batimento a batimento 

com o auxílio da pletismografia digital.58 Esse método tem custo elevado e sua 

disponibilidade em nosso meio ainda é restrita.  
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A atropina não foi empregada no presente trabalho, a necessidade de acesso 

venoso, e o tempo necessário para preparo e administração da droga inviabilizariam a 

realização da MSC em um grande número de indivíduos. Esse fato, aliado às dificuldades 

inerentes à avaliação da resposta vasodepressora, e à disponibilidade de tratamento para 

pacientes com resposta cardioinibitória, fez com que este trabalho se limitasse ao estudo da 

mesma. 

Aproximadamente 10% dos pacientes avaliados no HGB apresentaram resposta 

cardioinibitória à MSC. Como visto, limitações metodológicas não permitem a distinção 

dos pacientes com resposta cardioinibitória pura daqueles em que a assistolia se associou à 

queda da pressão arterial.  

O que seria uma resposta cardioinibitória anormal? No passado, consideravam-se 

anormais todos os casos em que a MSC provocava o aparecimento de ritmo de escape 

juncional ou ventricular, de bloqueio atrioventricular ou de pausas superiores a 2 

segundos.59 Hoje, somente períodos de assistolia de pelo menos 3 segundos são 

considerados claramente patológicos.2,37 Esse valor baseia-se na experiência adquirida com 

a realização da manobra em milhares de indivíduos. Há cerca de 50 anos, Franke submeteu 

3900 pacientes à MSC.60 Observou pausas superiores a 3 segundos em menos de 10% 

deles e verificou que um período de assistolia dessa magnitude freqüentemente provoca 

algum tipo de sintoma.60 Números semelhantes foram descritos por Sigler após a avaliação 

de 1886 indivíduos das mais diversas faixas etárias.61,62  

Em outras publicações pontos de corte semelhantes foram adotados para definição 

da resposta cardioinibitória anormal. Blanc e cols classificaram como anormal a ocorrência 

de uma única pausa de 3 segundos ou de 2 pausas consecutivas de pelo menos 2 segundos 

cada.63 Contudo, segundo Freitas e cols, somente pausas superiores a 5 segundos seriam 
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anormais. De acordo com estes autores, pausas de 3 segundos seriam significativas apenas 

quando acompanhadas por sintomas.25 

Em um dos seus primeiros trabalhos, Brignole e cols sugerem que nos pacientes 

com até 40 anos toda pausa maior que 1,5 segundos fosse considerada anormal. Em 

pessoas entre 41 e 60 anos pausas de até 2,5 segundos poderiam ser consideradas 

fisiológicas, e em indivíduos com mais de 60 anos apenas as pausas superiores a 3,3 

segundos seriam patológicas.16
  Estes autores submeteram 288 indivíduos saudáveis e 105 

portadores de doença cardiovascular a 15 segundos de MSC na posição supina. Ao adotar 

os valores acima, encontrou apenas 6 portadores de resposta cardioinibitória no grupo de 

288 indivíduos saudáveis (prevalência de 2%). Essa prevalência foi 8,5 vezes inferior 

àquela encontrada nos portadores de doença cardiovascular.16 Em um artigo subseqüente, o 

próprio Brignole, reconhece que costuma adotar o ponto de corte de 3 segundos de forma 

arbitrária, fundamentando-se nos relatos de Franke, de Sigler e em sua própria 

experiência.19 

Poucos trabalhos foram realizados com o objetivo primário de analisar a acurácia 

da pausa de 3 segundos no diagnóstico da HSC. Em um dos mais citados pela literatura, 

Mcintosh e cols submeteram 25 idosos saudáveis e assintomáticos à MSC. Os resultados 

encontrados reforçaram a idéia de que o valor de 3 segundos é adequado, sendo capaz de 

distinguir indivíduos com alentecimento normal da FC daqueles com resposta 

cardioinibitória patológica. O procedimento foi realizado nas posições supina e ortostática 

(inclinação de 70 graus) por um período de 5 segundos. A idade média dos pacientes era de 

69 anos, variando de 61 a 87 anos, 44% eram homens e nenhum deles era usuário de 

medicação. A mais longa pausa (1540 ms) foi provocada pela MSCD na posição supina. A 

média dos intervalos RR obtidos no momento da MSCD (1094 ms) foi superior à 

observada durante a MSCE (1073 ms). A realização da manobra na posição ortostática 
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aumentou de modo significativo o percentual de pacientes com resposta vasodepressora 

pura, mas não alterou a magnitude da resposta cardioinibitória.21 

Apenas 7% dos pacientes do HGB foram classificados como assintomáticos e 

saudáveis. Todos foram recrutados para o estudo durante avaliação pré-operatória ou 

check-up cardiológico. Nenhum utilizava medicação cardiovascular. A idade média desses 

indivíduos, 20 homens e 15 mulheres, foi inferior à dos pacientes estudados por Mcintosh 

(60 x 69 anos). Em um deles a MSCD provocou assistolia de 4500 ms (anexo 3, figura 6, 

página 99). Coincidentemente, a média dos intervalos RR obtidos durante a MSCE desses 

indivíduos (1073 ms) foi idêntica àquela descrita por Mcintosh. A média dos intervalos RR 

provocados pela estimulação do seio carotídeo direito foi de 1184 ms (tabela 7b, página 

40).  

Recentemente Kerr e cols propuseram um novo ponto de corte para determinação 

da resposta cardioinibitória anormal. Esses autores submeteram 80 idosos assintomáticos à 

MSC nas posições supina e ortostática. Seus pacientes tinham idade média de 70 anos, e 

39% eram usuários de medicação cardiovascular. O número de pacientes tratados com 

drogas cronotrópicas negativas não foi descrito, mas acredita-se que tenha sido elevado. 

Ao adotar o valor de 3 segundos como critério diagnóstico, Kerr e cols observaram a 

presença de resposta cardioinibitória em 20 pacientes (25%). Nesse estudo 5% dos 

indivíduos apresentaram assistolia superior a 7277 ms.15 

Na população do HGB, a prevalência da resposta cardioinibitória cairia de 10,4% 

para 1,4% se somente uma assistolia ≥7 segundos fosse considerada anormal. Cinco por 

cento dos 502 pacientes do HGB apresentaram pausas superiores a 4482 ms no momento 

da MSCD e superiores a 2418 ms durante a MSCE (tabela 7a, página 40). Quando os 

usuários de medicação cronotrópica negativa são excluídos da análise encontram-se 

resultados muito próximos aos descritos por Franke, Sigler e Brignole e cols.16,19,61,62 
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Noventa e cinco por cento dos 199 indivíduos que não usavam drogas cronotrópicas 

negativas apresentaram pausas inferiores a 2680 ms durante a MSCD, e inferiores a 1960 

ms durante a MSCE (tabela 7b, página 40). 

O maior percentual de respostas cardioinibitórias observado durante a MSCD em 

comparação àquele observado no momento da MSCE não foi encontrado apenas nos 

pacientes do HGB. Este fato foi descrito por diversos autores, e é atribuído à maior ação do 

nervo vago direito sobre o nódulo sinusal.4,64 

No presente estudo, a MSC provocou uma resposta peculiar em 21 pacientes. Três 

indivíduos apresentaram graus avançados de bloqueio atrioventricular, com mais de 1 onda 

P bloqueada, e 18 pacientes desenvolveram pausas sinusais prolongadas. Nenhum deles 

apresentou assistolia ≥3 segundos em virtude da presença de batimentos de escape 

juncional ou ventricular. Uma revisão da literatura não revelou nenhum artigo recente 

sobre o significado clínico destes achados, que em muitos casos foram acompanhados por 

sintomas. Um desses pacientes, com assistolia de 5480 ms no primeiro dia de MSC, 

apresentou, em uma segunda avaliação, pausa sinusal de 11800 ms, sem assistolia 

ventricular concomitante em virtude da presença de 5 batimentos de escape juncional. Este 

paciente queixou-se de turvação visual durante a segunda MSCD (figura 11, página 57).  

Essa experiência sugere que pausas sinusais ≥3 segundos sem assistolia ventricular 

associada devem ser valorizadas. Nos pacientes do HGB, a prevalência de resposta 

anormal à MSC aumenta de 10,4% para 14,5%, ao se acrescentar os 3 pacientes com 

bloqueio atrioventricular avançado e os 18 indivíduos com pausa sinusal ≥3 segundos sem 

assistolia ventricular concomitante aos 52 pacientes com resposta cardioinibitória. 

 Como explicar a aparente discrepância entre a prevalência da resposta 

cardioinibitória descrita pelos diversos autores? Primeiramente, essas diferenças não são 

verdadeiramente grandes. Ao analisar a figura 1 (página 5) é possível perceber que embora 
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as prevalências da resposta cardioinibitória tenham sido distintas, seus intervalos de 

confiança foram amplos. 

As tabelas 1 e 2 (páginas 6 e 7) demonstram que as populações submetidas à MSC 

foram heterogêneas e as técnicas empregadas para a realização da manobra foram variadas. 

Macnamara e Heidorn submeteram indivíduos jovens à MSC. Observaram pausas 

superiores a 2 segundos em 25% deles, e em 10% encontraram assistolia ≥3 segundos.  O 

procedimento foi realizado com os pacientes sentados, por um período de 30 segundos. Em 

virtude da variabilidade na localização do seio carotídeo a manobra foi repetida diversas 

vezes nos pacientes em que não se observava resposta significativa durante uma primeira 

tentativa.17 A duração da massagem e a repetição do método podem ter contribuído para a 

obtenção de uma prevalência relativamente alta (10%) de resposta cardioinibitória, quando 

se considera que os 40 indivíduos avaliados tinham idade média de 39 anos, e eram todos 

saudáveis e assintomáticos. 17 

Nos seus primeiros trabalhos, Brignole e cols realizaram a manobra na posição 

supina por no máximo 15 segundos. Posteriormente estudaram pacientes nas posições 

supina e ortostática, e praticaram a MSC durante 10 segundos. As populações avaliadas 

por Brignole e cols também eram distintas: pacientes com história de síncope, voluntários 

saudáveis assintomáticos e indivíduos com doença cardíaca estabelecida.16,19 

Kerr e cols utilizaram a metodologia proposta pela diretriz européia para a 

avaliação da síncope. Submeteram os pacientes a 5 segundos de MSC nas posições supina 

e ortostática (inclinação de 70 graus). A população estudada era idosa, com idade média de 

70 anos. A forma utilizada para recrutamento também pode ter contribuído para o achado 

de um grande número de indivíduos com HSC. Dos 1000 pacientes contactados pelo 

correio para participar do estudo, somente 784 responderam ao convite, 340 consentiram 

com a realização da manobra e 68 foram excluídos em virtude de contra-indicações à 
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MSC. Dos 272 pacientes restantes, 192 (70%) tinham história de síncope, queda ou 

tonteira.15 A alta prevalência desses sintomas nessa população (síncope 3%, queda 28% e 

tonteira 47%) sugere que a forma de recrutamento tenha incentivado a participação de 

pacientes mais graves e mais sintomáticos.   

 Os pacientes do HGB foram recrutados de forma aleatória, o pequeno número de 

exclusões (5% não consentiram com a MSC e 6% tinham contra-indicação ao 

procedimento) sugere que não tenha ocorrido seleção involuntária dos indivíduos com 

história de síncope ou queda no último ano. Este fato é ilustrado pela freqüência desses 

sintomas na população, 14%, valor semelhante ao descrito em alguns estudos 

epidemiológicos.65,66 

Pacientes demenciados foram excluídos do presente estudo.  Nestes indivíduos a 

obtenção da história de síncope ou queda é muitas vezes impossível. Os escores geralmente 

utilizados no diagnóstico do déficit cognitivo são de difícil aplicação na população do 

HGB. Por esse motivo, neste estudo o diagnóstico de demência foi realizado de forma 

subjetiva. 

Com o objetivo de reduzir o número de informações incorretas procurou-se obter os 

dados clínicos na presença de um acompanhante. A veracidade dos dados foi verificada 

através da comparação das informações fornecidas pelos pacientes, seus acompanhantes e 

aquelas presentes nos receituários médicos, laudos e resultados de exames. Apesar desses 

cuidados, é possível que em alguns casos informações incorretas tenham sido obtidas. No 

entanto, como a coleta dos dados clínicos precedeu a realização da MSC, a proporção de 

informações incorretas deve ter sido semelhante no grupo de pacientes com e sem resposta 

cardioinibitória. 

Possivelmente, as características demográficas da população do HGB, idade 

média de 65 anos, alta prevalência de cardiopatia estrutural (69%), doença coronariana 



 72

(47%), e de uso de drogas cronotrópicas negativas (60%), colocam-na entre as mais 

doentes em que a MSC foi realizada. Isso justificaria uma prevalência da resposta 

cardioinibitória ainda mais alta. 

A realização da MSC na posição ortostática com uma inclinação de 70 graus 

aumenta a positividade da manobra. Diversos estudos demonstraram que em até 50% dos 

casos a HSC só é detectada quando a MSC é realizada nessa posição. 11,20 Mcintosh e cols 

realizaram a MSC na posição ortostática e descreveram uma maior sensibilidade para 

detecção da resposta vasodepressora.21 Em outro trabalho, Parry e cols submeteram 1149 

pacientes com história de síncope ou de drop attack à MSC nas posições supina e 

ortostática.20 Em 223 (19%) o procedimento provocou assistolia ≥3 segundos. Em 31% 

desses indivíduos a resposta cardioinibitória só ocorreu quando a massagem foi realizada 

na mesa do teste de inclinação com angulação de 70 graus.20 O Serviço do Coração do 

HGB não dispõe de mesa para o teste de inclinação. Por esse motivo, a MSC foi realizada 

apenas na posição supina. Essa limitação deve ter contribuído para que a prevalência da 

resposta cardioinibitória tenha sido subestimada. Ao não realizar a MSC na posição 

ortostática reduziu-se a sensibilidade da mesma, mas reproduziu-se a situação da maioria 

dos hospitais e emergências do Rio de Janeiro. 

Uma última e importante variável pode ter contribuído para os resultados 

distintos descritos nos diferentes estudos. Ainda que a duração da massagem realizada 

pelos diversos autores tenha sido a mesma, é bastante provável que a intensidade da 

pressão exercida sobre o seio carotídeo não tenha sido semelhante. Assim, apesar de todos 

os esforços para a uniformização da prática do procedimento, a intensidade com que a 

MSC é realizada continua variável e dependente do examinador. 
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Preditores da resposta cardioinibitória: 

Há muito tempo, acredita-se que a HSC esteja relacionada à presença de 

aterosclerose coronariana. As publicações de Sigler, Linenthal, Lown e Levine foram 

pioneiras ao documentar essa relação.1,62,67
 Nesses trabalhos o diagnóstico de doença 

coronariana foi estabelecido pela história clínica aliada à análise do eletrocardiograma. 

A relação entre a HSC, a função do ventrículo esquerdo, a localização e a gravidade 

das lesões coronarianas foi estudada por Brown e cols. Esses autores avaliaram 66 

pacientes com idade média de 54 anos, 51 homens e 16 mulheres com alta suspeita clínica 

de coronariopatia. Quarenta e seis pacientes negavam história de síncope, e 20 tinham esse 

sintoma. Todos foram submetidos a 8 segundos de MSC e a cineangiocoronariografia. As 

medicações cardiovasculares foram suspensas 48 horas antes do procedimento. A MSC 

provocou o aparecimento de resposta cardioinibitória em 21 pacientes (32%). Em todos 

eles a coronariografia confirmou o diagnóstico de coronariopatia. Nenhum dos 11 

indivíduos com cateterismo cardíaco normal apresentou assistolia ≥3 segundos durante a 

MSC. Ao comparar os pacientes com e sem resposta cardioinibitória, Brown e cols 

descreveram um maior escore de lesão coronária (P<0,05) e uma pior classe funcional nos 

pacientes com assistolia ≥3 segundos (P<0,05).18 

 Na população do HGB, 113 pacientes (22,5% da população) tinham passado de 

revascularização miocárdica (revascularização cirúrgica em 76 e percutânea em 37). A 

análise univariada mostrou uma associação significativa entre a história de 

revascularização miocárdica e a presença de resposta cardioinibitória (razão de 

prevalência: 2,15; IC 95%: 1,28% a 3,61%). Assumindo que os pacientes tratados 

cirurgicamente apresentam doença aterosclerótica mais avançada do que aqueles tratados 

por via percutânea, observa-se tendência a maior prevalência da resposta cardioinibitória 
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nos pacientes com doença aterosclerótica avançada quando comparada àqueles com doença 

menos avançada (razão de prevalência: 1,13; IC 95%: 0,96% a 1,32%). 

Brignole e cols também demonstraram que a HSC esta associada à presença de 

coronariopatia.19 Esses autores estudaram a relação entre a resposta à MSC e a síncope em 

125 pessoas: 25 voluntários assintomáticos e saudáveis e 100 indivíduos com história de 

síncope de origem desconhecida. Apesar do diagnóstico etiológico da síncope não estar 

estabelecido, havia uma suspeita clínica forte de síncope reflexa em 39% desses pacientes. 

Todos foram submetidos a anamnese, exame físico, eletrocardiograma, Holter, e 

ecocardiograma. A idade média dos pacientes era de 60 anos e 54% eram do sexo 

masculino. Alguma forma de cardiopatia estrutural estava presente em 39% dos pacientes, 

e 11% eram portadores de coronariopatia. Vinte e quatro pacientes apresentavam ECG 

anormal, em 32 o ecocardiograma demonstrava aumento das dimensões do ventrículo 

esquerdo e em 9 a classe funcional da NYHA era superior a I. Os pacientes foram 

submetidos a 10 segundos de MSC nas posições supina e ortostática (inclinação de 60 

graus). O critério de positividade utilizado foi a reprodução exata da sintomatologia 

associada à assistolia ≥3 segundos ou à hipotensão arterial (PA sistólica ≤80 mmHg). Nos 

pacientes que desenvolveram sintomas distintos dos espontâneos o teste não foi 

considerado positivo. A MSC provocou assistolia ≥3 segundos em 3 dos 25 voluntários 

assintomáticos (12%). Um deles, com assistolia de 7,8 segundos, apresentou síncope 

convulsiva. Quarenta e nove por cento dos pacientes com história prévia de síncope 

apresentaram HSC com reprodução exata da sintomatologia (resposta cardioinibitória 

presente em 37 dos 100 indivíduos). Respostas exacerbadas caracterizadas por assistolia ≥3 

segundos ou queda da pressão arterial sistólica a níveis inferiores a 80 mmHg sem 

reprodução exata dos sintomas foram observadas em 12 pacientes. As variáveis preditoras 

de uma resposta positiva foram: idade ≥65 anos (razão de produtos cruzados: 4,5), sexo 
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masculino (razão de produtos cruzados: 2,1), presença de cardiopatia estrutural (razão de 

produtos cruzados: 2,7), presença de coronariopatia (razão de produtos cruzados: 5,5) e 

eletrocardiograma anormal (razão de produtos cruzados: 3,9).19  

No seu estudo, Kerr e cols também descreveram uma associação estatisticamente 

significativa entre a presença de HSC e o sexo masculino.15 Na população do HGB, os 

únicos preditores independentes da resposta cardioinibitória à MSC foram o sexo 

masculino, a presença de cardiopatia estrutural, e a FC de base.  

Nas figuras 6a e 6b (página 49) é possível perceber que a maior parte dos 52 

pacientes com resposta cardioinibitória apresentava FC de repouso ≤60 bpm. Quinze por 

cento dos pacientes com FC de base ≤60 bpm apresentaram resposta cardioinibitória à 

MSC. Nos pacientes com FC >60 bpm a prevalência da resposta cardioinibitória foi de 

apenas 7,6% (P<0,05). As figuras 6a e 6b (página 49) também demonstram que o 

prolongamento do intervalo RR provocado pela MSC foi inversamente proporcional a FC 

de base. Esses resultados geram questionamentos a respeito de uma possível associação 

entre a resposta cardioinibitória à MSC e a presença de disfunção do nódulo sinusal.  

De acordo com Brignole e cols a resposta cardioinibitória está associada à doença 

do nódulo sinusal em aproximadamente um terço dos casos.68,69
  Esse número foi superior 

ao descrito por Huang e cols e Lorincz que encontraram doença do nódulo sinusal em 14% 

e em 20% dos pacientes com síncope e resposta cardioinibitória à MSC.70,71 

Utilidade da massagem do seio carotídeo no diagnóstico etiológico dos 

episódios de síncope ou queda: 

No presente estudo, não se encontrou nenhuma relação entre a história de síncope 

ou queda no último ano e a presença de resposta cardioinibitória à MSC. Ressalta-se que o 

número de pacientes com esses sintomas não foi suficientemente grande para se concluir 

pela ausência de associação. 
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Nos estudos de Kerr e cols e de Brignole e cols a história de perda da consciência 

também não foi preditora da resposta à MSC.15,19
  Esses resultados suscitam dúvidas a 

respeito da especificidade da resposta cardioinibitória quando utilizada no diagnóstico 

etiológico dos episódios de síncope ou queda.  

Lorincz também questionou a especificidade da MSC para o diagnóstico etiológico 

dos episódios de síncope ou queda.71 Esse pesquisador submeteu 51 indivíduos com 

síncope e HSC à avaliação eletrofisiológica. A idade média dos pacientes era de 62 anos e 

todos apresentavam mais de 3 segundos de assistolia em resposta à MSC. O estudo 

eletrofisiológico detectou outras possíveis causas para a síncope em um número 

significativo de indivíduos. Oito pacientes (17%) apresentavam intervalo AH prolongado 

em condições basais. Cinco indivíduos (10%) apresentavam prolongamento do HV e 10 

(20%) tinham diagnóstico eletrofisiológico de doença do nódulo sinusal. A estimulação 

elétrica programada induziu taquicardia paroxística supraventricular em 8 (16%) e 

taquicardia ventricular sustentada em 4 (8%) pacientes.71 

Na população do HGB, a especificidade da resposta cardioinibitória à MSC para o 

diagnóstico etiológico dos episódios de síncope ou queda foi de 89,5%. O valor preditivo 

positivo foi baixo (13,4%), fato explicado pela baixa prevalência desses sintomas nessa 

população. Apesar de elevada, a especificidade encontrada é inferior àquela verificada nos 

estudos de Parry e cols, 20 Kumar e cols, 24 e Freitas e cols25 (tabela 4, página 14). 

Acredita-se que as especificidades de 100% observadas nesses estudos estejam 

superestimadas. Nesses trabalhos o grupo de pacientes com história de síncope e o grupo 

de indivíduos sem esse sintoma não eram semelhantes.20,24,25 Esses fatos podem, ainda que 

parcialmente, explicar a maior prevalência da resposta cardioinibitória nos indivíduos com 

história de síncope quando comparados àqueles sem esse sintoma.  
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As características dos pacientes do HGB com história de síncope ou queda e a dos 

indivíduos sem esses sintomas foram descritas na tabela 8 (página 42). Sessenta e nove por 

cento dos 71 pacientes com história de síncope ou queda no último ano eram mulheres. 

Esse percentual foi maior do que o encontrado nos 431 indivíduos sem esses sintomas 

(45%). Essa diferença contribuiu para uma elevação na especificidade da resposta 

cardioinibitória. 

Reprodutibilidade da resposta cardioinibitória: 

Os questionamentos a respeito da sensibilidade da MSC para o diagnóstico da 

síncope de origem inexplicada também não são desprezíveis. A determinação precisa da 

sensibilidade e especificidade de um teste diagnóstico depende da presença de um padrão-

ouro bem estabelecido.  

Ao avaliar a reprodutibilidade da resposta cardioinibitória é possível obter-se 

informações indiretas a respeito da sua sensibilidade. A resposta cardioinibitória terá baixa 

sensibilidade se um percentual significativo de pacientes apresentar assistolia superior a 3 

segundos em uma ocasião, e em outra não. 

A reprodutibilidade da resposta à MSC foi avaliada em poucos estudos, com 

resultados variando de 41% a 100%.72 O único trabalho com o objetivo principal de 

estabelecer a reprodutibilidade da resposta cardioinibitória foi publicado por Richardson e 

cols. Esses autores avaliaram 88 pacientes com SSC randomizados para o braço placebo do 

estudo Safe-Pace. Nesse estudo, a MSC foi realizada na posição supina e ortostática 

(inclinação de 70 graus) durante 5 segundos. A MSC foi repetida, pelo mesmo 

investigador, em 3 ocasiões: antes da randomização, 6 meses e 1 ano após a mesma. Em 

91% dos pacientes a resposta cardioinibitória foi reproduzida antes da randomização. 

Passados 6 meses e 1 ano, esse comportamento foi observado em apenas 67% e 70% dos 

indivíduos. Em 50% dos pacientes as respostas cardioinibitória ou mista estavam presentes 
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em todas as ocasiões. Respostas consistentes, isto é, do mesmo lado e na mesma posição 

foram encontradas em apenas 17% dos pacientes.72  

No presente estudo, 25 indivíduos com resposta cardioinibitória retornaram para 

realização de uma nova MSC. Em 80% dos indivíduos a resposta cardioinibitória foi 

reproduzida. A MSC foi repetida com a mesma técnica, e no mesmo horário. A amostra foi 

pequena (25 indivíduos) e 1 paciente portador de fibrilação atrial foi incluído na análise. 

Além disso, em alguns casos, as doses dos medicamentos utilizados pelos pacientes no 

primeiro e no segundo dia de avaliação foram distintas. Apesar dessas limitações, os 

resultados obtidos (reprodutibilidade: 80%; IC95%: 64% a 96%) foram semelhantes 

àqueles encontrados por outros autores.  

Quando comparada a outros métodos freqüentemente utilizados em medicina, a 

reprodutibilidade da MSC deixa a desejar. Entretanto, nesse quesito o desempenho de 

alguns dos principais exames empregados no diagnóstico da síncope não é superior ao da 

MSC. O teste de inclinação, considerado por muitos o padrão-ouro no diagnóstico das 

síncopes reflexas, tem reprodutibilidade de 80 a 85%.73 A performance desse tipo de teste é 

muitas vezes dependente de anormalidades transitórias, em particular do tônus autonômico. 

Por esse motivo nenhum método diagnóstico utilizado na investigação da síncope 

apresenta reprodutibilidade excelente. 

Complicações da massagem do seio carotídeo: 

 As complicações da MSC são bem conhecidas.11,28,46-48 O profissional responsável 

pela sua realização tem o dever de informar a indicação e os riscos da manobra. 

 Antes de serem incluídos no estudo, todos os pacientes do HGB foram esclarecidos 

sobre as eventuais complicações relacionadas à MSC. O percentual de pacientes com 

contra-indicação à MSC foi pequeno. Em apenas 27 indivíduos a manobra foi considerada 

arriscada, e por esse motivo não foi realizada.  
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 No presente estudo foram realizadas 1053 MSC em 502 pacientes. A mortalidade e 

as complicações cardiológicas relacionadas ao procedimento foram nulas. Dois pacientes 

apresentaram déficit neurológico.  

 Em um desses casos o déficit neurológico apareceu 30 minutos após o término da 

MSC (figura 15, página 63). Davies e Kenny avaliram de forma retrospectiva os riscos do 

procedimento em 4000 pacientes. Na maioria dos 11 indivíduos com complicação o 

sintoma ocorreu imediatamente após o término da MSC. Porém, em 1 deles o déficit 

neurológico só apareceu 2 horas depois.47 

  Após a realização da MSC os pacientes permaneceram no ambulatório do HGB 

aguardando consulta médica de rotina. O tempo de espera foi variável, de poucos minutos 

a algumas horas. Essa espera minimiza a chance de não ter-se detectado alguma 

complicação tardia do método. Além disso, todos os indivíduos foram orientados a entrar 

em contato com o autor do presente estudo pessoalmente, ou através do telefone em caso 

de novos sintomas ou dúvidas acerca da MSC. A possibilidade de 1 paciente com 

complicação tardia ter procurado assistência em outro local é remota.  

A resposta cardioinibitória estava presente nos 2 indivíduos com complicações. O 

mais idoso, sem placas carotídeas significativas, apresentou assistolia de aproximadamente 

4 segundos (figura 14, página 62). Nesse paciente o déficit neurológico pode ter sido 

provocado por embolia ou, menos provavelmente, por má perfusão cerebral relacionada à 

hipotensão arterial. No outro paciente, com hemianopsia homônima à esquerda (figura 15, 

página 63), o evento neurológico teve claramente origem embólica. Um Doppler de 

carótidas realizado 24 horas após o ictus revelou a presença de placa mista, obstruindo 

50% da luz da carótida interna direita. 

Pacientes com sopro carotídeo ou com Doppler de carótidas documentando 

estenose carotídea ≥50% foram excluídos do presente estudo. Ressalta-se que a grande 
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maioria dos indivíduos não possuía Doppler de carótidas prévio. Esse foi o caso do 

paciente que desenvolveu hemianopsia homônima à esquerda. Este indivíduo não tinha 

sopro carotídeo, e nunca havia sido submetido à avaliação ultra-sonográfica das carótidas. 

De fato, a maioria dos pesquisadores não preconiza a realização rotineira do Doppler de 

carótidas precedendo a MSC.  

A diretriz européia de avaliação e tratamento da sincope desaconselha a realização 

da MSC nos indivíduos com sopro carotídeo.2  Essa opinião é diferente da de Richardson e 

cols.74 Segundo eles, a MSC é segura na maioria dos pacientes com sopro carotídeo. Estes 

autores identificaram 167 pacientes com quedas recorrentes ou inexplicadas e sopro 

carotídeo. Todos foram submetidos à avaliação ultra-sonográfica das carótidas. Cento e 

quinze pacientes (69%) apresentavam estenose carotídea ≤50%. Dezoito pacientes (11%) 

apresentavam estenose carotídea ≥50% e <70%, e em 34 indivíduos (20%) foi detectada a 

presença de estenose carotídea ≥70%. Após a realização do Doppler 46 pacientes (28%) 

foram excluídos do estudo (34 com estenose carotídea ≥70%, 4 com história de AVC nos 

últimos 3 meses e 8 por outros motivos). Os 121 pacientes restantes foram submetidos à 

MSC. Nos indivíduos com estenose ≥50% e <70%, a MSC foi realizada exclusivamente na 

posição supina. Nos pacientes com estenose <50% a manobra foi executada da forma 

usual, isto é, nas posições supina e ortostática durante 5 segundos. Nenhum dos 121 

pacientes com estenose <70% desenvolveu déficit neurológico persistente, 1 deles 

apresentou alterações visuais transitórias imediatamente após o término da MSC. A HSC 

estava presente em 34% dos 121 indivíduos submetidos à MSC. Dessa forma, a HSC foi 

considerada a responsável pelos episódios de queda recorrente ou inexplicada em pelo 

menos 25% dos 167 portadores de sopro carotídeo.74 

A incidência de complicações nos pacientes do HGB (4 por 1000 pacientes ou 1,9 

por 1000 MSC) foi semelhante à relatada em 5 importantes publicações.11,28,46-48
 Nesses 
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trabalhos a incidência de complicações relacionadas ao método variou de 1,7 por 1000 

pacientes a 9 por 1000 pacientes (tabela 5, página 24). Em nenhum desses trabalhos se 

verificou uma associação significativa entre a presença de HSC e o risco de eventos 

adversos. 

 Ressalta-se que 80% dos indivíduos avaliados nesses estudos eram provenientes de 

apenas 2 centros. Nesses locais a MSC é realizada por examinadores experientes e há 

vários anos.46,47 Ainda não se tem conhecimento dos riscos de uma MSC realizada fora de 

centros de excelência. Uma pesquisa no Medline não revelou nenhum estudo, realizado 

fora do continente europeu, que descreva a incidência de complicações relacionadas à 

manobra. 

 Richardson e cols consideram que o número de complicações descritas em algumas 

séries possa ter sido subestimado.28 O desenho retrospectivo de 4 delas suscita dúvidas a 

esse respeito. Nos diferentes estudos, as características das populações submetidas à MSC 

e as técnicas empregadas para realização da mesma foram variadas. Estes fatos podem ter 

contribuído para a diferença na incidência de complicações. Outros testes diagnósticos 

utilizados em cardiologia têm perfis de segurança variáveis de acordo com a população 

estudada. Em indivíduos não selecionados a morbidade do teste ergométrico é de 0,05%. 

Nos portadores de arritmias ventriculares graves esse risco é aproximadamente 40 vezes 

maior.75  

 Quando a MSC é realizada em indivíduos idosos, dislipidêmicos e portadores de 

doença aterosclerótica, o risco de complicações neurológicas é maior. A possibilidade de 

infarto embólico é maior nessa população. Teoricamente, o risco de complicações também 

seria maior em pacientes com doença aterosclerótica intracraniana e naqueles com infartos 

lacunares prévios. Nesses indivíduos um episódio de hipotensão arterial prolongada 

poderia provocar anoxia cerebral e déficit neurológico.48  
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 Assim, os riscos da MSC são pequenos e não constituem fortes argumentos contra a 

sua realização. A MSC é o único método capaz de diagnosticar a SSC. Sem o diagnóstico 

apropriado, um percentual significativo dos pacientes com SSC apresentará recorrência dos 

sintomas. Em alguns indivíduos, as recorrências podem ter conseqüências graves. 

Aproximadamente 50% dos idosos com SSC apresentam algum tipo de trauma durante um 

episódio de perda da consciência. Fraturas, em especial do colo do fêmur, podem ser 

encontradas em 25% desses indivíduos.27
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CONCLUSÕES 

Neste estudo, 502 pacientes ambulatoriais, com idade ≥50 anos, atendidos no 

setor de eletrocardiografia de um hospital público de nível terciário foram submetidos a 

1053 massagens do seio carotídeo. Com base nas avaliações clínicas, eletrocardiográficas e 

nos resultados das massagens do seio carotídeo concluiu-se que: 

1. Na população estudada, a prevalência da resposta cardioinibitória à massagem 

do seio carotídeo foi de 10,4%. O sexo masculino, a presença de cardiopatia estrutural e a 

freqüência cardíaca de base foram os únicos preditores independentes da presença de 

resposta cardioinibitória à massagem do seio carotídeo. 

2. A massagem do seio carotídeo mostrou-se um procedimento simples e de fácil 

execução. A incidência de complicações relacionadas à massagem do seio carotídeo foi 

pequena, particularmente quando se considera que a população submetida à manobra era 

idosa, e com alta prevalência de doença aterosclerótica.  

3. A utilidade da massagem do seio carotídeo na investigação diagnóstica dos 

episódios de síncope ou de queda não pôde ser comprovada. A sensibilidade da resposta 

cardioinibitória para o diagnóstico etiológico desses episódios foi baixa. A especificidade 

foi boa.  Nas mulheres e nos pacientes sem cardiopatia estrutural aparente a especificidade 

da resposta cardioinibitória foi ainda maior.  

4. A concordância intra-observador dos resultados da massagem do seio carotídeo 

no primeiro e no segundo dia de avaliação foi razoável. A reprodutibilidade da resposta 

cardioinibitória à massagem do seio carotídeo foi boa. 
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PERSPECTIVAS FUTURAS 

A hipersensibilidade do seio carotídeo e a sua resposta cardioinibitória continuam 

despertando o interesse de pesquisadores em todo o mundo. Algumas questões sobre o 

tema permanecem pouco esclarecidas e deverão ser abordadas em novas pesquisas. 

Como visto, parece claro que a mortalidade dos pacientes com hipersensibilidade 

do seio carotídeo é semelhante à de outros indivíduos que apresentam as mesmas 

características clínicas e que não têm hipersensibilidade do seio carotídeo. Contudo, não se 

sabe se pacientes com hipersensibilidade do seio carotídeo que negam história de perda da 

consciência têm maior risco de apresentar episódios de síncope no futuro. A médio e longo 

prazo, a incidência de novos episódios de síncope ou queda de pacientes com resposta 

cardioinibitória deverá ser comparada a de controles sem essa resposta.  

A padronização da técnica de realização da massagem do seio carotídeo é limitada 

pela dificuldade de medir a intensidade da pressão exercida sobre o seio carotídeo. Esse 

problema precisa ser quantificado. Ele dificulta a comparação dos resultados publicados 

por diferentes pesquisadores. Enquanto um método simples, capaz de uniformizar a 

magnitude da pressão exercida durante a massagem do seio carotídeo não é desenvolvido, 

novos estudos devem ser realizados quantificando a concordância interobservador dos 

resultados da massagem do seio carotídeo. 

Finalmente, nos pacientes do Hospital Geral de Bonsucesso, a freqüência cardíaca  

de base foi uma preditora independente da resposta cardioinibitória à massagem do seio 

carotídeo. Esse fato gera questionamentos a respeito da presença de doença do nódulo 

sinusal nos indivíduos com resposta cardioinibitória. Futuramente, avaliações da função 

sinusal dos pacientes com resposta cardioinibitória devem ser comparadas às de controles 

sem resposta cardioinibitória. 
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Anexo 1 - Aprovação do projeto de pesquisa pelo comitê de ética em pesquisa do HGB 

Anexo 2 - Termo de consentimento livre e esclarecido 

Anexo 3 - Traçados eletrocardiográficos selecionados 
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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 Pelo presente instrumento, declaro que o Dr Gustavo de Castro Lacerda me esclareceu sobre o trabalho que 
está desenvolvendo nesse hospital, denominado Estudo Transversal para Determinação da Prevalência da 

Resposta Cardioinibitória Resultante da Massagem do Seio Carotídeo em um Grupo de Indivíduos 

Encaminhados para Realização de Eletrocardiograma no Ambulatório do Hospital Geral de Bonsucesso. 

 Para participar desse estudo deverei ser submetido a um questionário sobre a minha história médica e a 
uma estimulação manual do pescoço a direita, e depois a esquerda. Essa estimulação que será realizada no 
ambulatório é conhecida pelos médicos como massagem do seio carotídeo. Terá a duração máxima de 10 
segundos, e será realizada com monitorização do eletrocardiograma com o objetivo de detectar a presença de 
hipersensibilidade do seio carotídeo. 

 Fui informado de que a massagem do seio carotídeo não é um procedimento experimental, havendo normas 
e fundamentos científicos para a sua aplicação. Seus riscos e complicações são conhecidos e muito raros, 
compreendendo a perda transitória da consciência, as arritmias cardíacas e os acidentes cerebrovasculares 
isquêmicos, em sua grande maioria transitórios e sem seqüelas. 

 Também fui esclarecido que a estimulação do pescoço é o único teste disponível para diagnóstico da 
hipersensibilidade do seio carotídeo, e que pessoas com esse diagnóstico podem apresentar tonteiras, episódios de 
quedas ou desmaios. Uma vez diagnosticada a hipersensibilidade do seio carotídeo, o tratamento das tonteiras e 
prevenção das quedas e desmaios pode ser iniciado. 

 Sei que o resultado da estimulação em nada interferirá com o tratamento que já venho fazendo com outros 
médicos do Hospital Geral de Bonsucesso e de outros hospitais. Dependendo do resultado da estimulação poderá 
haver a necessidade de realização de novos exames, o que só será feito com a minha autorização. 

Declaro estar ciente de que posso me comunicar com o Dr Gustavo de Castro Lacerda (através dos 
telefones 2561-9883, 2561-4250 ou pessoalmente na enfermaria de cardiologia do HGB) sobre possíveis dúvidas 
ou problemas que porventura possam surgir em decorrência  da  minha participação no estudo. Também estou 
ciente que serei imediatamente atendido no serviço de cardiologia do HGB caso ocorra alguma complicação após 
a realização da massagem do seio carotídeo. 

 Tenho conhecimento que o resultado da massagem do seio carotídeo e as informações colhidas no meu 
questionário de avaliação poderão ser divulgadas durante o estudo e após o mesmo, sabendo que minha 
identidade e privacidade serão totalmente preservadas. 

 Finalmente, fui informado(a) que a minha participação nesse estudo é voluntária, e que uma negativa não 
interferirá de maneira nenhuma no meu tratamento e acompanhamento dentro do Hospital Geral de Bonsucesso. 
 Pelo presente, manifesto expressamente minha concordância e meu consentimento para participação no 
estudo acima descrito. 

Rio de Janeiro, _____ de _____________________ de 2006 

_______________________________________________________________                                                                  
Nome e assinatura do paciente (ou representante legal) 

______________________________________________________________________________________ 

Assinatura do investigador que obteve o consentimento - Dr. Gustavo de Castro Lacerda  - CRM 5269372-3 
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Anexo 3 com 45 traçados eletrocardiográficos de pacientes com resposta cardioinibitória 

encontra-se disponível na versão impressa desta Tese nas bibliotecas do Hospital 

Universitário Clementino Fraga Filho, do Centro de Ciências da Saúde, ou através de contato 

direto com o autor (glacerda@cardiol.br). 

 

 


