
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

FACULDADE DE MEDICINA 

INSTITUTO DO CORAÇÃO EDSON SAAD 

 
Programa de Pós-Graduação em Medicina  - Cardiologia 

RECORRÊNCIA, INTERNAÇÃO E MORTALIDADE DE PACIENTES COM SÍNCOPE ATENDIDOS 
EM UNIDADES DE EMERGÊNCIA 

ANGELINA SILVA CAMILETTI 

RIO DE JANEIRO 

2020 



 ii

RECORRÊNCIA, INTERNAÇÃO E MORTALIDADE DE PACIENTES COM SÍNCOPE ATENDIDOS 
EM UNIDADES DE EMERGÊNCIA 

ANGELINA SILVA CAMILETTI 

 

Orientadores:  

Profª Dra Gláucia Maria Moraes Oliveira 

Profª Dra Olga Ferreira de Souza  

Prof Basílio de Bragança Pereira  

RIO DE JANEIRO  

2020 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Cardiologia, Instituto do Coração 

Edson Saad, Faculdade de Medicina da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito 

para obtenção do título de mestre em Ciências 
Cardiovasculares. 



 iii

RECORRÊNCIA, INTERNAÇÃO E MORTALIDADE DE PACIENTES COM SÍNCOPE ATENDIDOS 
EM UNIDADES DE EMERGÊNCIA 

ANGELINA SILVA CAMILETTI 

 

Aprovada em _______ de _____________________ de 2020.  

_________________________________________________________________________________ 

Presidente: Professor Dr. Roberto Coury Pedrosa  

_________________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Denilson Albuquerque  

_________________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Ronaldo Gismond  

RIO DE JANEIRO 

2020 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós 
Graduação em Cardiologia, Instituto do Coração 
Edson Saad, Faculdade de Medicina da Univer-

sidade Federal do Rio de Janeiro, como requisi-
to para obtenção do título de mestre em Ciênci-
as Cardiovasculares. 




 iv

FICHA CATALOGRÁFICA  



 v

DEDICATÓRIA 

À memória dos meu pais  Agildo Camiletti e Maria Tereza Campos, pelo exemplo de honestidade e 
responsabilidade, por todo esforço que fizeram para dar o melhor que podiam à nossa família, por 

investirem na minha educação e formação sem medir esforços, por serem meu estímulo para ir em 
busca dos meus sonhos, por confiarem nas minhas escolhas quando eu ainda nem sabia o que era a 

vida adulta.  

Só cheguei até aqui porque um dia vocês me disseram: eu confio em você. 

Sou grata a vida  por ter me dado vocês como pais e mentores. A saudade e o amor pulsam por aqui 
todos os dias no meu peito e eu os sinto a cada passo que dou. 

A energia e o laço que nos unem me dão segurança e certeza de que nunca estou sozinha. 



 vi

AGRADECIMENTOS  

Gratidão ao Universo pelo dom da vida e por todas as oportunidades concedidas a mim! 

Eu realmente sou uma pessoa agraciada! Tenho ao lado pessoas incríveis que de uma forma maravi-

lhosa influenciaram a minha vida e fazem parte de tudo que sou e construí até aqui. 

Às mulheres quais admiro e tive a sorte de ter como orientadoras Glaucia Oliveira e Olga Souza: gra-
tidão pela oportunidade e por enxergarem em mim capacidades que eu não conhecia e por me ajuda-

rem a desenvolvê-las nesta caminhada. Com vocês aprendo todos os dias muito mais do que medici-
na e pesquisa, aprendo sobre a vida, relacionamentos e escolhas.  

Professores Basílio de Bragança Pereira e Emília Matos do Nascimento, gratidão pela paciência e  

disponibilidade e grande contribuição,  por compartilharem o conhecimento estatístico que fez o dife-
rencial neste trabalho. 

Aos professores membros da banca de qualificação, Roberto Coury Pedrosa, Fátima Dumas Cintra e 

Bruno Valdigem, obrigada pela disponibilidade e contribuição para o desenvolvimento e melhoria des-
te projeto.  

Aos professores membros da banca de defesa, Roberto Coury Pedrosa, Denilson Albuquerque e Ro-

naldo Gismond, é uma hora ter a participação de vocês na conclusão desta etapa. Obrigada ele dis-
ponibilidade e contribuição na concretização deste projeto  

Agradeço à Rede D`Or São Luiz instituição qual faço parte, por facilitar e permitir a realização deste 

trabalho, toda equipe Cardiologia D`Or, Qualidade e colaboradores que foram fundamentais neste 
projeto. À minha equipe de trabalho, pessoas quais eu admiro, respeito e tenho prazer em dividir 
meus dias e que me fazem sentir pertencente! Gratidão por me aceitarem como sou, pelo respeito e 

amizade, por confiarem no meu trabalho, por contribuirem para meu desenvolvimento pessoal e pro-
fissional e por serem meu incentivo a ser melhor todos os dias pra que juntos possamos crescer ain-
da mais. Sem a parceria de vocês nada disso seria possível.  

Aos colegas da pós-graduação, agradeço nossas trocas de conhecimento e ajuda mútua. Em especi-
al, Thais Rocha Salim, gratidão por se colocar disponível e não medir esforços em ajudar mesmo di-
ante de toda "correria".  Abraão, “minha turma” gratidão pelos momentos que compartilhamos, por 

todas as conversas, trocas, reflexões e reciprocidade.  Você é um pessoa incrível.  

Ao Henry Ledur, secretário da pós-graduação do ICES, obrigada pelo apoio em todos os processos 
administrativos. 

Álvaro Ciuffo, presente do universo, “milimétrico e matemático” que tanto me ajudou nesses anos e 
com quem descobri que o mundo muda quando você muda e que se eu quero, eu faço. Gratidão pelo 
amor, companheirismo, incentivo, amizade e vibração. 

Jardel Veríssimo, meu amigo e coach, quem me leva a ter coragem de ser imperfeita! Gratidão por 
fazer parte da minha caminhada, por me ajudar a enxergar os caminhos e ter clareza das minhas es-
colhas, por me ajudar a refletir e me levar à zona de esforço pra desenvolver minhas capacidades.  



 vii

Aos amigos queridos, minha enorme gratidão pelo amor, incentivo, força, energia e vibração pra que 
tudo desse certo, pela paciência e compreensão da minha ausência e momentos de estresse. Vocês 

fazem toda diferença na minha vida. Sou muito grata ao universo por ter vocês ao meu lado! 

À minha família, minha honra e gratidão, pelo amor, incentivo e cuidado mesmo à distância. A energia 
de vocês me deu força pra seguir todos os dias. Dedico a vocês as minhas conquistas e vitórias pois 

sei que vivem comigo meus sonhos todos os dias.  

Sigo com a certeza de que a vida só vale a pena quando a gente doa e recebe do outro aquilo que 
nos faz ser o que fomos chamados pra viver.  



 viii

SUMÁRIO

LISTA DE TABELAS,  GRÁFICOS E FIGURAS

LISTA DE ABREVIATURAS

RESUMO

ABSTRACT

1. INTRODUÇÃO 17

2. HIPÓTESE 18

3. JUSTIFICATIVA 18

4. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DO PROTOCOLO 19

5. FORMATO DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 21

6. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 22

7. REFERÊNCIAS 30

8. ARTIGO 1 : Preditores de recorrência e internação em pacientes portadores de síncope 
atendidos com protocolo gerenciado na emergência

33

Resumo 33

Abstract 34

8.1) Introdução 35

8.2) Métodos 35

8.3) Análise estatística 36

8.4) Resultados 37

8.5) Discussão 42

8.6) Limitações do estudo 44

8.7) Conclusão 44

8.8) Referências 45

9. ARTIGO 2: Mortalidade hospitalar e tardia de pacientes com síncope atendidos em uni-
dade de emergência 

47

Resumo

9.1) Introdução 48



 ix

ANEXO 1 APROVAÇÃO DO ESTUDO  

ANEXO 2 FICHA DE DADOS 

ANEXO 3 FLUXOGRAMA 

ANEXO 4 DESCRITIVO DO PROTOCOLO 

ANEXO 5 PUBLICAÇÕES EM EVENTOS CIENTÍFICOS 

ANEXO 6 ESTRATÉGIA PICO, BUSCA BIBLIOGRÁFICA, REVISÃO DE LITERATURA 

ANEXO 7 COMANDOS PARA RELACIONAMENTO DO BANCO SIM E O BANCO DA PESQUISA 

ANEXO 8 DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE PREPARO DOS BANCO E RELACIONAMENTO DAS 

BASES 

 ANEXO 9 CAUSAS MÚLTIPLAS DOS ÓBITOS (ANEXO 1 DO ARTIGO2) 

9.2) Métodos 48

9.3) Análise estatística 49

9.4) Resultados 50

9.5) Discussão 54

9.6) Limitações do estudo 56

9.7) Conclusão 56

9.8) Referências 57

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 58



 x

LISTA DE TABELAS, GRÁFICOS E FIGURAS 

Artigo 1 : 

Tabela 1 – Características clínicas de todos os pacientes que relataram episódio recorrente da sínco-
pe 

Tabela  2 – Características dos pacientes que internados após atendimento da emergencia  

Figura 1 – Árvore de classificação para o desfecho recorrência 

Figura 2 – Árvore de classificação para o desfecho internação 

Artigo 2  

Tabela 1 _ Características clínicas de acordo com o tempo do desfecho óbito 

Tabela 2 _ Descrição das causas básicas dos óbitos por grupo na classificação internacional das do-
enças (CID) 

Gráfico 1 _ Intervalo de tempo entre o atendimento na emergência e o desfecho óbito. 

Figura 1 _ Árvore de sobrevida no período de 3 anos e 11 meses após o atendimento na emergência 
com as variáveis escolhidas a partir do modelo de Cox com elastic net. 



 xi

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

AIT - Ataque isquêmico transitório 

AVC - Acidente vascular cerebral 

BAV - Bloqueio atrio ventricular 

BNP - Pepitídeo natiurético 

BRD - Bloqueio de ramo direito 

BRE - Bloqueio de ramo esquerdo 

CART - Árvore de classificação  

DAC - Doença arterial coronariana 

DCE - Doença cardíaca estrutural 

DCEI - Dispositivo cardíaco eletrônico implantável 

ECG - Eletrocardiograma 

EEF - Estudo eletrofisiológico 

EUA - Estados Unidos da América 

ESC - European society of cardiology 

FC - Frequência cardíaca 

FE - Fração de ejeção 

HFMS - História familiar de morte súbita 

HO - Hipotensão ortostática 

HOP - Hipotensão ortostática progressiva 

HPCG - Hipoperfusão cerebral global 

ICC - Insuficiência cardíaca congestiva 

MP - Marcapasso 

MS - Morte súbita 

NYHA - New York Heart Associations 

PA - Pressão arterial 



 xii

PAD - Pressão arterial diastólica 

PG - Protocolo gerenciado  

PTC - Perda transitória da consciência 

TC - Tomografia de crânio  

TPO - Taquicardia postural ortostática 

TV - Taquicardia ventricular 

TVNS - Taquicardia ventricular não sustentada 

UE - Unidade de emergência 

US - Unidade de síncope 



 xiii

RESUMO 

Camiletti, A.S. RECORRÊNCIA, INTERNAÇÃO E MORTALIDADE DE PACIENTES COM SÍNCOPE 
ATENDIDOS EM UNIDADES DE EMERGÊNCIA 

 Dissertação de mestrado em Cardiologia pela Faculdade de Medicina e Instituto do Coração Édson 
Saad da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2020.  

Introdução: A síncope é um sinal clínico prevalente que envolve uma série de diagnósticos diferenci-

ais, necessita investigação específica e individualizada para definição do diagnóstico e principalmente 
para identificação dos pacientes com alto risco. Na maioria dos casos o risco de morte associado à 
síncope é baixo, porém a probabilidade de recorrência e associação com traumas e fraturas graves é 

elevada, especialmente nos idosos e leva a mudanças drásticas na sua qualidade de vida.  

Objetivos: o objetivo geral deste estudo é conhecer os resultados do atendimento e as característi-
cas clínicas da população com suspeita de síncope atendida na emergência através de protocolos 

gerenciados com suporte de especialista  disponível ao telefone por 24 horas.  

Método: multicêntrico, com análise retrospectiva, com todos pacientes com suspeita de síncope 
atendidos nas unidades de emergência (UE) de 11 Hospitais do Rio de Janeiro com suporte de espe-

cialistas durante 24horas e aplicação de protocolo gerenciado (PG) representado por uma ficha pa-
dronizada para coleta de dados e um fluxograma para orientação diagnóstica e estratificação de risco 
baseado na diretriz em vigência. Para utilização do PG, foram realizados treinamentos expositivos 

com as equipes médicas da UE sendo apresentado as etapas da avaliação com detalhamento dos 
conceitos de cada variável. O treinamento foi realizado antes da utilização do PG e um novo foi reali-
zado 6 meses depois.  

Resultados: Cerca de 235 médicos das UE foram treinados num período de 2 meses e logo após 
foram incluídos 1.355 pacientes consecutivos no período de junho de 2015 a junho 2017. Após análi-
se dos dados, foram excluídos 215 pacientes que ao final da avaliação tiveram diagnóstico de distúr-

bios metabólicos e não houve perda da consciência, 25 pacientes foram excluídos por duplicata. Ao 
final, 1.115 pacientes foram incluídos na análise onde a idade variou entre 14 - 100 anos e a mediana 
da idade foi de 60 anos e as mulheres representaram 58% dos pacientes. A etiologia da síncope foi 

evidenciada em 78,5% dos casos e o diagnóstico mai prevalente síncope neuromediada 60,7%. O 
episódio recorrente foi relatado por 45,8% (n=513), que em sua maioria tiveram o mecanismo neuro-
mediada como causador da síncope. A internação ocorreu em 39,4% (n=439) dos pacientes dos 

quais 51% eram mulheres e as comorbidades mais frequentes foram doença cardiovascular 53,5%, 
representadas por doença arterial coronariana,  hipertensão arterial sistêmica, arritmias e doença es-
trutural, 23,9% eram diabéticos e 19,1% apresentavam alterações neurológicas, representadas por 

Alzheimer, acidente vascular cerebral prévio, Parkinson, Demência senil, Epilepsia. Destaca-se ainda 
que, 64,2% destes pacientes internados tiveram sincope em posição ortostática, 46,9% eram sinco-
pes recorrentes, 48,7% não apresentaram gatilhos para o evento, 45,3% não tiveram sintomas pro-

drômicos e 27,6% tiveram trauma relacionado a queda. No eletrocardiograma, as principais altera-
ções encontradas foram fibrilação atrial (6,2%), bloqueio de ramo direito (5,0%) e esquerdo (4,6%), e 
bloqueio A-V de 1º grau em 3,6%. No follow-up de até 3 anos e 11 meses pós alta, identificamos que 

8,1% morreram e, 55,3% destes óbitos aconteceram após 1 ano do atendimento na emergência. A 
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maioria destes pacientes tinham ausência de sintomas prodrômicos e fatores desencadeantes para o 
evento sincopal e 55,3% apresentavam episódios recorrentes da síncope  

Conclusão: A síncope recorrente se mostrou prevalente em grande parte dos pacientes atendidos e 
as mulheres jovens foram as que relataram maior freqüência de episódios. As características clínicas 
dos que tiveram recorrência estão relacionadas com sinais e sintomas de sincope neuromediada.  

A estratificação de risco, levou a internação de pacientes de médio a alto risco e os pacientes de bai-
xo risco receberam alta com orientações. A mortalidade em 30 dias e a a longo prazo está relaciona-
da com idade avançada, presença de doença cardiovascular síncope recorrente e ausência de fato-

res desencadeantes do evento e sintomas prodrômicos. As mortes dos pacientes com síncope tive-
ram como causa básica complicações neoplásicas e do sistema pulmonar. O desfecho óbito durante 
a internação esteve relacionado com complicações clínicas das doenças de base e ocorreu em 0,9% 

(n=4) onde as causas básicas foram: sepse abdominal (1), complicações neoplásicas (2) , AVC he-
morrágico (1). Os indivíduos que morreram tardiamente apresentavam idade avançada, doença car-
diovascular e diabetes a as variáveis relacionadas ao óbito neste período se associaram com recor-

rência e sexo masculino.  
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ABSTRACT 

Camiletti, A.S Recurrence, admission and mortality of patients with syncope attended in 
emergency units 

Introduction: Syncope is a prevalent clinical sign involving a series of differential diagnoses, requiring 
specific and individualized investigation to define the diagnosis and especially to identify high-risk 
patients. In most cases the risk of death associated with syncope is low, but the probability of 

recurrence and association with trauma and severe fractures is high, especially in the elderly and 
leads to drastic changes in their quality of life. 

Objectives: The overall objective of this study is to know the outcomes of care and the clinical 

characteristics of the population with suspected emergency-treated syncope through standardized 
protocols with expert support available over the phone for 24 hours. 

Method: multicenter, with retrospective analysis, with all patients with suspected syncope attended at 

emergency units (UE) of 11 Rio de Janeiro Hospitals with specialist support for 24 hours and 
standardized protocol (SP) application represented by a standardized form for data collection and a 
flowchart for diagnostic guidance and risk stratification based on the current guidelines. For the use of 

SP, expository training was conducted with the EU medical teams and the evaluation stages were 
presented with details of the concepts of each variable. The training was performed before SP use and 
a new one was performed 6 months later. 

Results: Approximately 235 EU physicians were trained within 2 months and soon after 1.355 
consecutive patients were included from June 2015 to June 2017. After data analysis, 215 patients 
who were diagnosed with metabolic disorders and no loss of consciousness, 25 patients were 

excluded for duplicate. In the end, 1.115 patients were included in the analysis where age ranged from 
14 - 100 years and the median age was 60 years and women represented 58% of patients. The 
etiology of syncope was evidenced in 78.5% of cases and the most prevalent diagnosis was 

neuromediated syncope 60.7%. The recurrent episode was reported by 45.8% (n = 513), who mostly 
had the neuromediated mechanism as causing syncope. Hospitalization occurred in 39.4% (n = 439) 
of the patients, 51% of whom were women, and the most frequent comorbidities were cardiovascular 

disease 53.5%, represented by coronary artery disease, systemic arterial hypertension, arrhythmias 
and structural disease, 23.9% were diabetic and 19.1% had neurological disorders, represented by 
Alzheimer's disease, previous stroke, Parkinson's disease, senile dementia, epilepsy. 64.2% of these 

admitted patients had syncope in the standing position, 46.9% were recurrent syncope, 48.7% had no 
triggers for the event, 45.3% had no prodromal symptoms and 27.6 % had fall-related trauma. In the 
electrocardiogram, the main alterations found were atrial fibrillation (6.2%), right bundle branch block 

(5.0%) and left bundle branch block (4.6%), and 1st degree A-V block in 3.6%. At follow-up of up to 3 
years and 11 months after discharge, we identified that 8.1% died and 55.3% of these deaths occurred 
after 1 year of emergency care. Most of these patients had no prodromal symptoms and triggers for 

the syncopal event and 55.3% had recurrent episodes of syncope. 
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Conclusion: Recurrent syncope was prevalent in most patients attended and young women reported 
the highest frequency of episodes. The clinical characteristics of those who had recurrence are related 
to signs and symptoms of neuromediated syncope. 

Risk stratification led to hospitalization of medium to high risk patients and low risk patients were 
discharged with guidance. Long-term and 30-day mortality is related to advanced age, presence of 
recurrent syncope cardiovascular disease, and absence of event-triggering factors and prodromal 

symptoms. Deaths of patients with syncope were mainly caused by neoplastic and pulmonary system 
complications. The outcome of death during hospitalization was related to clinical complications of 
underlying diseases and occurred in 0.9% (n = 4) where the underlying causes were: abdominal 

sepsis (1), neoplastic complications (2), hemorrhagic stroke (1).  People who died late had advanced 
age, cardiovascular disease and diabetes, and death-related variables in this period were associated 
with recurrence and male gender. 
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1) INTRODUÇÃO 

 A síncope é definida como perda súbita, temporária e autolimitada da consciência seguida por 
perda do tônus postural com recuperação rápida, completa e espontânea decorrente da hipoperfusão 

cerebral global (HPCG)1,2. Representa 1-3% dos atendimentos de emergência e até 6 % das admis-
sões hospitalares ocasionando na maioria das vezes internações hospitalares desnecessárias e reali-
zação de testes diagnósticos dispendiosos com baixa acurácia diagnóstica1,3,4. 

 Anualmente ocorrem cerca de 740.000 atendimentos no setor de emergência, 3 a 5% do total 
de atendimentos, devido a síncope nos EUA, gerando um gasto de 2,4 bilhões em protocolos de in-
vestigação5. Cerca de 40% desses atendimentos geram internação hospitalar acarretando a realiza-

ção desnecessária de testes diagnósticos dispendiosos e com baixa acurácia6. Além disso, mesmo 
com a instituição dos protocolos de atendimento, cerca de 50% dos pacientes não têm o diagnóstico 
etiológico determinado na internação índice7. 

O comprometimento físico devido à síncope é comparável com doenças crônicas, como artri-
te reumatoide, transtornos depressivos moderados recorrentes e doença renal. Além disso, reduz a 
mobilidade, as atividades usuais e o autocuidado, além de aumentar a depressão, dor e desconforto. 

Embora a síncope ocorra de forma intermitente, a ameaça de recorrência prejudica continuamente a 
qualidade de vida8, 9. Na maioria dos casos o risco de morte associado à síncope é baixo, porém a 
probabilidade de recorrência e associação com traumas e fraturas graves é elevada, especialmente 

nos idosos10, 11. 

As causas de síncope são inúmeras, e a classificação é baseada no mecanismo de base que 
levará ao resultado final de hipoperfusão cerebral global podendo ser dividida em quatro grandes 

grupos1: reflexa, cardíaca, hipotensão ortostática e devida a outras causas. As causas mais freqüen-
tes ocorrem devido ao mecanismo reflexo trigado por redução do retorno venoso e ativação de me-
canoreceptores nas síncopes reflexas, das quais se destacam a vasovagal, a situacional, a hipoten-

são ortostática e a hipersensibilidade do seio carotídeo. As síncopes de origem cardíaca ocorrem de-
vido à doenças estruturais, arritmias e doenças do sistema elétrico de condução. As causas neuroló-
gicas, de ocorrência mais rara, são decorrentes das doenças cerebrovasculares, disfunção autonômi-

ca e síndrome do roubo da artéria subclávia. 12 

 O prognóstico está diretamente relacionado com a etiologia de base e a presença de doença 
cardiovascular, que quando não tratada, gera um risco de morte em 10% em 6 meses. Indivíduos 

com síncope de origem cardíaca tem maior risco de mortalidade por todas as causas e causas cardi-
ovasculares enquanto a síncope de origem inexplicada, o risco de morte tem risco maior de morte por 
todas as causas13. 

 Apesar de todo o avanço diagnóstico, a investigação da síncope continua sendo um grande 
desafio especialmente na sala de emergência devido à dificuldade na reprodução e documentação da 
causa responsável pelo evento14. A estratificação de risco na avaliação inicial é de extrema importân-

cia para orientar o tratamento e previnir eventos adversos de longo prazo e mortalidade 2. O principal 
objetivo da investigação neste cenário será o de aumentar a chance diagnostica e estratificar o risco 
de eventos graves relacionados à síncope, utilizando-se uma estratégia de investigação direcionada, 
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que resultará em maior percentual de diagnóstico e redução das internações hospitalares excessi-
vas15-17.  

 Diante disso, o objetivo geral deste estudo é conhecer os resultados do atendimento e as 

características clínicas da população com suspeita de síncope atendida na emergência através de 
protocolos gerenciados com suporte de especialista  disponível ao telefone por 24 horas. 

2)  HIPÓTESE 

 Diante disso, a hipótese desse estudo é que a investigação direcionada, através de um proto-
colo padrão poderia ter impacto na melhoria da estratificação do risco de eventos adversos relaciona-

dos com síncope, aumentaria o percentual de diagnósticos no atendimento de emergência e reduziria 
o tempo de permanência dos que precisarem de métodos diagnósticos complementares ordenados 
por profissional especializado. 

 Além disso, o desenvolvimento e a implementação de protocolos clínicos pode contribuir para 
melhorar a qualidade das decisões clínicas e uniformizar as condutas, com resultados significativos 
sobre o cuidado à saúde, diminuindo a morbidade e a mortalidade e aumentando a qualidade de vida 

e a segurança dos pacientes.  

3)  JUSTIFICATIVA 

 O avanço tecnológico na área da saúde proporciona inúmeras opções diagnósticas e 
terapêuticas para o cuidado à saúde. Entretanto, este amplo acesso à recursos não necessariamente 
está relacionada às melhores práticas assistenciais e às melhores opções de tratamento sendo 

importante o uso racional e eficiente dos recursos.  
  A aplicação de protocolos clínicos permite a implementação de recomendações preconizadas 
nas diretrizes clínicas de sociedades nacionais e internacionais padronizando o fluxo e as principais 

condutas diagnósticas e terapêuticas. Isto promove práticas clínicas mais eficazes e seguras, diminui 
a variabilidade da prática profissional e consequentemente melhora os resultados e a qualidade do 
atendimento bem como a segurança do paciente.  Além disso, o uso de protocolos gerenciados traz 

benefícios e diferenciais pra instituições de saúde na medida que racionaliza os processos de 
trabalho, otimiza recursos humanos e materiais e melhora a efetividade clínica no atendimento.  
 Apesar da alta incidência e prevalência da síncope nas unidades de emergência, os dados 

publicados ainda são limitados principalmente no que tange a investigação através da abordagem 
direcionada por protocolos gerenciados como ferramenta de avaliação clínica que melhora a 
efetividade do atendimento já que pode facilitar o diagnóstico e consequentemente otimiza os 

recursos. A custo-efetividade do atendimento na emergência se faz necessário já que os gastos com 
a saude suplementar no Brasil crescem a cada ano de acordo com dados da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS).  Segundo Paulo Rebelo, um dos principais desafios que o setor de Saúde 

Suplementar enfrenta é dar sustentabilidade a um sistema de saúde que demanda investimentos 
crescentes e constantes, e que precisa, por isso mesmo, ser organizado e eficiente. (disponível em 
http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor) .  

http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor
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4)  METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DO PROTOCOLO:  

 O Protocolo de síncope foi desenvolvido por uma equipe composta por 2 médicos emergen-

cistas, 2 médicos especialistas em arritmias e síncope e 1 enfermeira especialista em cardiologia. Foi 

realizado uma ampla busca na literatura voltado para identificar experiências de outras instituições na 

aplicação de protocolos além disso, foi utilizada a diretriz em vigência como fonte para as mais recen-

tes recomendações para o diagnóstico e tratamento da Síncope. 

Vários encontros foram realizados para discussão do formulário de anamnese e fluxograma para es-

tratificação de risco. Buscou-se a melhor estratégia com base em conceitos de Desing thinking para 

facilitar o uso e adesão da ferramenta pelos que fazem o atendimento da emergência.  

Desenvolvemos um descritivo do protocolo (anexo 4) com a descrição de variáveis definição de sín-

cope, mecanismos e classificação, formas clínicas de apresentação por diagnóstico, etapas da avali-

ação. Neste descritivo também constam os indicadores de qualidade mensurados e os dados geren-

ciados. Os quais são:  

 - Tempo médio de permanência 

 - Número de internações  

 - Taxa de mortalidade 

 - Índice de pacientes submetidos a procedimentos de alta complexidade 

 - Tempo de tomada de decisão na emergência (este indicador foi retirado após 6 meses de 

aplicação do protocolo pois não foi possível estabelecer um processo uniforme de verificação dos 

dados nas 11 unidades).  

Para aplicação do Protocolo nas 11 unidades Hospitalares foi criada uma comissão responsável pelo 

gerenciamento do protocolo em cada instituição, sendo este grupo foi formado por médicos da emer-

gência, cardiologia e arritmia e existia uma definição das funções e hierarquia de responsabilidade na 

aplicação  desde a abertura do protocolo na emergência até o fechamento na alta hospitalar do paci-

ente.  As funções foram definidas da seguinte forma: 

 - Médico emergencista era o responsável por abrir o protocolo no ato do atendimento utili-

zando os dados da anamnese para construção do raciocínio diagnóstico e estratificação de risco que 

definiria a alta hospitalar ou a internação.  

 - Médico gerente do protocolo , representado por um cardiologista ou arritmologista, era res-

ponsável por monitorar a abertura do protocolo pela emergência, identificar os pacientes que foram 

atendidos sem a abertura do protocolo através da avaliação do prontuário, neste caso o setor de 
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emergência era notificado e solicitado a abertura do mesmo, e monitorar a alta para finalização do 

protocolo. 

 - Médico coordenador era o responsável por avaliar a adesão da equipe através da identifica-

ção do número de protocolos abertos versus numero de pacientes atendidos ou internados. Essas 

informações eram verificadas através do controle de atendimento realizado pela equipe de enferma-

gem na emergência e pelo controle diário de internação realizado pela equipe administrativa do setor 

de internação.  

Havia ainda o suporte da equipe de qualidade que cooperava com as análises críticas dos resultados 

e gerenciamento de não conformidades. 

 Foi definido um calendário para implementação em cada unidade com todas as etapas da 

implementação sendo elas: 

 - Planejamento:  

•  Elaboração da ficha, banco de dados e descritivo,  

• Estabelecimento do coordenador e gerente local 

• Formação da equipe multidisciplinar 

 - Aplicação: 

• Capacitar os profissionais envolvidos 

• Monitorar a adesão através da avaliação do preenchimento das fichas 

• Reuniões quinzenais para avaliar a adesão e esclarecer dúvidas. 

 - Acompanhamento (fase contínua) 

• Reunião mensal com os coordenadores e gerentes dos protocolos 

• Divulgação dos resultados 

• Avaliação dos indicadores e dados gerenciados. 

A capacitação das equipes foi realizada através de encontros presenciais com pequenos grupos para 

atualização do tema e discussão do conteúdo. Esses encontros foram ministrados pela equipe de 

especialistas antes da utilização do protocolo e um reforço aconteceu com 6 meses e 1 ano.  

A fase contínua do protocolo se da através de encontros mensais com todas as unidades para avalia-

ção dos resultados, troca de experiência entre os Hospitais, desenvolvimento de melhorias no pro-

cesso de aplicação e gerenciamento e atualizações do protocolo. 
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5)  FORMATO DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Os resultados deste trabalho estão representados em dois artigos padronizados para 
publicação em periódicos científicos:  
 O primeiro foi chamado de "Identificação de preditores de recorrência e internação em 

pacientes com diagnóstico inicial de síncope atendidos na emergencia através de protocolos 
gerenciados" e teve como objetivo : analisar as características clinicas relacionadas à recorrência da 
sincope e os fatores que levaram à internação de pacientes atendidos através de um protocolo 

gerenciado implementado nas unidades de emergência. Na análise estatística foram utilizados 
modelos paramétrico de regressão logística, com regularização pelo Elastic net e o modelo não 
paramétrico de CART para predição das variáveis relacionadas com os desfechos recorrência e 

internação 
 O segundo estudo entitulado "Avaliação da mortalidade em pacientes com síncope atendidos 
em 11 unidades de emergência no Estado do Rio de Janeiro”  cujo objetivo foi: analisar as 

características clínicas dos que tiveram óbito por todas as causas durante a internação e após 
atendimento na unidade de emergência e identificar o tempo de sobrevida e as variáveis relacionadas 
ao desfecho morte. Na análise de sobrevida, considerou-se como sobrevida o tempo decorrido entre 

a entrada do indivíduo no estudo até a ocorrência do desfecho óbito. O modelo de riscos 
proporcionais de Cox com Elastic Net foi utilizado  para estimar o papel de variáveis independentes 
sobre o desfecho óbito. 

 A identificação dos óbitos foi realizada através da avaliação do prontuário durante a interna-

ção até a alta hospitalar e os pacientes que tiveram alta a identificação dos óbitos foi feita através de 

consulta no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) (disponível em http://www4.tjrj.jus.br/
SEIDEWEB/default.aspx ) com a finalização do acompanhamento em abril de 2019 totalizando um 
período de 3 anos e 10 meses para os pacientes que foram atendidos em junho de 2015  e 1 ano e 

10 meses para os pacientes atendidos em junho de 2017. Uma segunda busca foi realizada através 
de dados do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), fornecidas pela Secretaria de Saúde do 
Estado o Rio de Janeiro (SESRJ), que coleta informações provenientes das declarações de óbito 

(DO)  para identificação dos óbitos por todas as causas. Para confirmação dos óbitos identificados na 
base de dados do TJRJ e para identificação dos óbitos ocorridos fora da cidade do Rio de Janeiro 
(RJ), foi realizada uma vinculação das bases de dados por meio de relacionamento probabilístico uti-

lizando a rotina reclinck do programa Stata®. 

Este estudo recebeu aprovação do comitê de ética em 01/08/2017 CEP/CAAE: 

70849417.8.1001.5249 ( ANEXO 1) 

http://www4.tjrj.jus.br/SEIDEWEB/default.aspx
http://www4.tjrj.jus.br/SEIDEWEB/default.aspx
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6) CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 A fisiopatologia básica da síncope envolve a hipoperfusão cerebral global (HCG) e perda 
transitória da consciência (PTC) secundária principalmente à queda da pressão arterial sistêmica a 

níveis abaixo do tolerado pela autorregulação cerebral, desencadeada por vasodilatação periférica 
acentuada associada ou não a bradicardia 18. Uma interrupção abrupta do fluxo sanguíneo cerebral 
por 6 a 8 segundos pode causar PTC completa bem como uma PA sistólica de 50 a 60 mmHg em 

posição vertical também pode levar o indivíduo a perda da consciência1. 
Em condições normais, o sistema vascular cerebral tem a capacidade de estabilizar o fluxo 
sanguíneo cerebral na presença de uma ampla variação da pressão arterial sistêmica. Embora a 

capacidade de auto-regulação dos vasos cerebrais pareça ser capaz de compensar sob a maioria 
das condições fisiológicas, existem limitações na sua dinâmica de atuação que impede de compensar 
adequadamente quedas bruscas na PA sistêmica. Além disso, a auto-regulação cerebral pode estar 

alterada com o envelhecimento e em presença de certas condições patológicas19. 
 A pressão arterial sistêmica é produto da resistência vascular periférica e do débito cardíaco,  
e é mantida com uma relação estreita com o mecanismo barorreflexo. Os barorreceptores do seio 

carotídeo e do arco aórtico são sensíveis à mudanças transitórias da pressão arterial e mantem uma 
PA constante. Uma queda em um ou outro pode gerar a síncope, entretanto ambos podem estar 
relacionados com a causa da síncope em grau variado.  

O Tônus vasomotor é quem determina a resistência vascular periférica sendo controlado pelo sistema 
nervoso simpático. Existem 3 causas primárias para a queda da resistência vascular periférica. A 
primeira é uma diminuição da atividade reflexa causando vasodilatação por meio da retirada da 

vasoconstrição simpática, a segunda por um comprometimento funcional do sistema nervoso 
autônomo e a terceira por uma falha estrutural do sistema nervoso autonômico induzida por 
estruturas primarias e secundárias do sistema autonômico. Na falha autonômica há uma 

vasoconstrição simpática insuficiente em resposta a posição ortostática. 
O débito cardíaco é resultado da freqüência cardíaca , que é controlada pelos nervos vagos e 
simpático, e do volume sistólico , que é predominantemente determinado pelo retorno venoso que por 

sua vez sofre influencias do leito venoso situado principalmente nas vísceras abdominais e é inervado 
pelo sistema nervo simpático (SNS)20. Existem 4 causas primárias para o baixo débito cardíaco, o 
primeiro é a bradicardia reflexa, denominada de síncope reflexa cardio-inibitória, a segunda esta 

relacionada com causas cardiovasculares como doenças estruturais, incluíndo embolia pulmonar e 
hipertensão pulmonar,  e arritmias. A terceira causa por retorno venoso inadequado devido a uma 
depleção na volemia e acumulo de sangue e por fim, a quarta causa se da por incompetência 

cronotrópica e inotrópica por falha autonômica. Estes mecanismos primários podem interagir de 
maneiras diferentes, por acúmulo de sangue e retorno venoso inadequado, a baixa resistência 
periférica total pode causar estase sanguínea abaixo do diafragma diminuindo o retorno venoso e 

consequentemente o débito cardíaco1.  
 Alguns outros distúrbios podem ser associados à sincope em virtude da perda da consciência 
que em alguns casos pode ser completa ou parcial, porém não está associado à hipoperfusão 

cerebral global. À exemplo disto está a epilepsia, distúrbios metabólicos incluindo hipoglicemia, 
hipóxia, intoxicação. Em outras situações, entretanto, a perda da consciência não se manifesta como 
é o caso da catalepsia, quedas, ataque isquêmico transitório de origem carotídea. Estas 
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manifestações clínicas muitas vezes se confundem com a síncope, apesar de o diagnóstico 
diferencial ser evidente, em muitos casos não há informações sobre o momento que ocorreu a perda 
da consciência1,21. 

 Uma clara detecção da dinâmica exata da queda é bastante desafiadora, especialmente em 
pacientes com comprometimento cognitivo amnésico moderado a grave e em várias comorbidades 
onde o mecanismo subjacente permanece inexplicado. De fato, até 30% das pessoas idosas com 

síncope relatam queda acidental  em vez de síncope.  Além disso, em alguns casos, a fisiopatologia 
da síncope não conduz a uma completa perda de consciência, mas produz apenas sintomas transitó-
rios, como tontura, vertigem, palpitações e fraqueza, que podem favorecer uma queda. 10,22,23 

Considerações sobre a síncope no idoso 

 O manejo da síncope em idosos é particularmente desafiador, pois a sua incidência é alta24, e 

o  diagnóstico diferencial amplo e impreciso em virtude de diversos fatores como a amnésia, quedas, 
ausência de testemunhas e o uso de múltiplas medicações. A presença de sintomas relacionados à 
comorbidades também pode levar o paciente idoso a negar alguns sinais que precederam a sínco-

pe10. Além disso, existe uma grande dificuldade em diferenciar síncope e eventos de queda que mui-
tas vezes subestimam a frequência dos episódios sincopais.  Pacientes mais idosos (> 75 anos de 
idade) que se apresentam com síncope tendem a apresentar desfechos desfavoráveis, tanto fatais 

como não fatais. Embora parte do risco seja atribuível aos aspectos da síncope, entre os idosos es-
ses riscos são geralmente agravados por múltiplas morbidades e fragilidade, que adicionam vulnera-
bilidade associada à idade e pelas lesões físicas associadas a quedas, colisões ou traumatismos, que 

resultam mais comumente de síncope na velhice 2,10,21. 

  A coleta da história clinica nestes casos pode ser difícil e para evitar subestimar os eventos 
que antecedem a síncope muitas vezes torna-se necessária a presença de uma testemunha para 

obter informações que contribuam para o diagnóstico diferencial entre a sincope cardíaca e não car-
díaca25. Um ponto crítico nos idosos é a amnésia após a síncope. A alteração da auto-regulação ce-
rebral durante a pré-síncope pode induzir um comprometimento da perfusão cerebral e consequente 

perturbação na percepção da consciência. Isto também pode efeito no relato dos sintomas que pre-
cederam o episódio sincopal10,23. 

 Muitos fatores relacionados à idade podem ser prejudiciais na avaliação e diagnóstico dife-

rencial da sincope, neste cenário, o uso de instrumentos que auxiliam na busca de sinais e sintomas 
que ocorrem antes da síncope podem otimizar o tratamento, melhorando prognóstico e qualidade de 
vida10. 
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Classificação da Síncope 

 A Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC)1 publicou em sua diretriz uma classificação di-

agnóstica que visa facilitar a abordagem e classificam a síncope em: reflexa ou neuromediada (va-
sovagal, situacional e por doença do seio carotídeo), hipotensão ortostática (depleção de volume, 
induzida por drogas, disfunção autonômica primária e disfunção autonômica secundária), e cardíaca 
(bradi e taquiarritmia, doenças estruturais cardíacas).  

Síncope reflexa ou neuromediada: 

 É a forma mais frequente de apresentação dos distúrbios do controle autonômico da pressão 
arterial (PA) caracterizadas por uma súbita falha do sistema nervoso autonômico em manter a pres-

são arterial e, às vezes, a frequência cardíaca em nível suficiente para manter a perfusão cerebral e 
consciência26. Refere-se a um grupo heterogêneo de condições nas quais os reflexos cardiovascula-
res que são normalmente úteis no controle da circulação tornam-se intermitentemente inadequados 

em resposta a um gatilho, resultando em vasodilatação e /ou bradicardia e, portanto, em uma queda 
na PA arterial e perfusão cerebral global1,5,21. Embora os gatilhos sejam diferentes, eles compartilham 
os mecanismos de hipotensão e vasodilatação com bradicardia relativa ou absoluta relacionado a 

retirada abrupta do simpático e o aumento do tônus parassimpático5. As causas neuromediadas são 
geralmente transitórias e funcionais não sendo indicativas de doença do sistema nervoso autônomo19. 

 Na síncope reflexa, as fibras aferentes transferem informações do receptores circulatórios e 

visceral para o cérebro. Na presença de instabilidade hemodinâmica , sintomas gastrointestinais, dor 
e outros fatores, o sistema reflexo pode ser ativado. Isso resulta em uma resposta cardíaca de  hiper-
contratilidade , que ativa os mecanorreceptores que normalmente respondem apenas ao estiramento. 

O aumento do tráfego neural aferente para o cérebro mimetiza as condições observadas na hiperten-
são e em resposta a isso, os principais componentes eferentes do reflexo são bradicardia ou assisto-
lia, bem como dilatação dos vasos de capacitância na região esplênica e membros inferiores com 

consequente hipotensão. Como os mecanorreceptores estão presentes em todo o corpo (na bexiga, 
no reto, no esôfago e nos pulmões), acredita-se que a ativação súbita de um grande número desses 
receptores também envia sinais para o cérebro, o que provoca uma resposta semelhante1,26. 

  A síncope "Vasovagal" (SVV) é mediada pela emoção ou pelo estresse ortostático sendo este 
último o principal acionador do evento usualmente precedido de pródromos com ativação autonômica 
representados por náuseas, palidez cutânea e sudorese. As condições que favorecem sua ocorrência 

estão relacionadas com a redução do retorno venoso,  e da pré-carga, aumento do tônus simpático, 
aumento da contratilidade miocárdica e baixa resistência periférica. Seu mecanismo é caracterizado 
por um reflexo autonômico paradoxal (Bezold-Jarish), em que a via eferente é representada por 

ativação vagal e inibição simpática, com conseqüente hipotensão arterial e síncope. A resposta 
vasovagal é constituída pelo desenvolvimento de bradicardia e vasodilatação, na qual o principal 
estímulo deflagrador é a ativação de receptores sensoriais intracardíacos chamados de 
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mecanorreceptores ou fibras C. Estes mecanoreptores são sensíveis à pressão e distensão, sendo 
sobretudo encontrados na parede ínfero- lateral do ventrículo esquerdo27.  

Na posição ortostática prolongada, há um deslocamento de sangue entre 500 a 800ml para região 

abaixo do coração; dessa forma, o retorno venoso, débito cardíaco e PA são reduzidos. Estas 
mudanças são então detectadas por barorreceptores localizados nas regiões arteriais e 
cardiopulmonares que  conduzem a informação ao sistema nervoso central, onde grupos celulares 

neuronais regulam as atividades cardio-vasculares reflexas devido às mudanças no fluxo simpático e 
parassimpático. Os mecanorecptores reagem com uma ativação simpática que leva a maior inotropia 
cardíaca, cronotropia e vasoconstricção periférica com o intuito de manter a perfusão cerebral5,21. 

A síncope situacional refere-se tradicionalmente à síncope reflexa associada a algumas 
circunstâncias específicas como micção, estimulação gastro-intestinal, tosse, após exercício. A 
síncope pós-exercício pode ocorrer em atletas jovens como uma forma de síncope reflexa, bem como 

em indivíduos de meia idade e idosos como manifestação precoce de falha do sistema autonômico 2. 

Síncope carotídea ocorre por mecanismo reflexo associado a hipersensibilidade do seio carotídeo.  
Esta hipersensibilidade é caracterizada por uma pausa ≥ 3 segundos e ou diminuição da PAS 

≥50mmHg em resposta a estimulação do seio carotídeo. Se manifesta como uma resposta 
hipotensora e/ou cardioinibitória exacerbada após ativação espontânea ou por estímulo local dos 
mecanorreceptores carotídeos 1,2. 

O termo "síncope atípica" é usado para descrever as situações em que a síncope reflexa ocorre por 
fatores desencadeantes incertos ou na ausência de gatilhos1. 

Hipotensão ortostática (HO)  ou Síndromes de intolerância ortostática 

Na sincope por HO, deficiências funcionais ou estruturais do SNA levam a um aumento inadequado 
da resistência vascular periférica e FC na posição em pé.  Na falência primária ou secundária, as fi-

bras simpáticas cardiovasculares são incapazes de aumentar a resistência vascular periférica total 
quando na postura ereta. O estresse gravitacional, em combinação com insuficiência vasoconsctritora 
cronotrópica ou inotrópica, resulta em um acúmulo de sangue abaixo do diafragma e uma diminuição 

do retorno venoso e dióxido de carbono, resultando em uma baixa pressão arterial. A hipotensão re-
sultante pode produzir uma inadequada perfusão cerebral levando a sintomas de síncope e pré-sin-
cope 1,20 . 

 A principal diferença entre a falência autonômica e a sincope reflexa é que na primeira, a ati-
vidade eferente simpática é cronicamente prejudicada, de modo que a vasoconstrição é deficiente. 
Estritamente do ponto de vista fisiopatológico, não há sobreposição entre a síncope reflexa e intole-

rância ortostática, mas as manifestações clínicas das duas condições se sobrepõem frequentemente, 
tornando difícil o diagnóstico diferencial1. 

 A "intolerância ortostática" refere-se à sinais e sintomas manifestados na posição vertical de-

vido a uma anormalidade no sistema circulatório . A síncope é apenas um dos sintomas dentre outros 
como: tonturas / tonturas, pré-síncope; fraqueza, fadiga, letargia; palpitações, transpiração; distúrbios 
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visuais,  distúrbios auditivos (incluindo deficiência auditiva, crackles e zumbido); dor no pescoço (re-
gião occipital / paracervical e dos ombros), dor lombar ou dor precordial. 

 Apresenta-se através de diversas formas clínicas que incluem entre elas a síncope reflexa em 

que o estresse ortostático é o principal gatilho. As demais são1,5: 

- Hipotensão ortostática clássica: é um sinal físico definido como uma diminuição da PA sistólica em ≥ 
20 mmHg  e na PA diastólica em ≥ 10 mmHg dentro de 3 min.   

- Hipotensão ortostática inicial: é caracterizada por uma queda imediata da PA em > 40 mmHg. A 
pressão arterial retorna ao normal de forma espontânea e rápida, sendo o período de hipotensão e 
sintomas de aproximadamente 30 s 

- Hipotensão ortostática progressiva (HOP): se apresenta por uma queda progressiva do retorno ve-
noso, baixo débito cardíaco, diminuição da capacidade de vasoconstricção, sem bradicardia reflexa. 
É atribuído ao comprometimento dos reflexos compensatórios relacionado com a idade em virtude de 

os idosos serem mais sensíveis a uma diminuição da pré-carga. A ausência de reflexo bradicárdico 
(vagal) diferencia a HOP da síncope reflexa.  

- Taquicardia postural ortostática (TPO): síndrome clínica de intolerância ortostática predominante-

mente em indivíduos jovens, caracterizada pelo desenvolvimento de taquicardia excessiva e sintomas 
de hipoperfusão cerebral e hiperatividade simpática na posição ortostática. Quando assume a posi-
ção de pé, a FC aumenta em 30 bpm ou mantém acima de 120 bpm sem hipotensão arterial significa-

tiva e/ ou arritmias cardíacas. Trata-se provavelmente de uma forma moderada de falência autonômi-
ca crônica resultando da falha no mecanismo de vasoconstricção periférica, que deve ocorrer em 
resposta à posição de pé, o que desencadeia um mecanismo de taquicardia compensatória.  

Síncope cardíaca 

 As arritmias cardíacas são as causas frequentes de síncope2. Eles induzem comprometimen-

to hemodinâmico, o que pode causar uma diminuição crítica do débito cardíaco e do fluxo sanguíneo 
cerebral. No entanto, a síncope algumas vezes tem múltiplos fatores contribuintes, incluindo FC, o 
tipo de arritmia (supraventricular ou ventricular) e a função ventricular esquerda1. 

 A doença cardíaca estrutural (DCE) e doença elétrica primária são preditores de risco para 
morte súbita (MS) cardíaca quando associados à sincope1,14,28-30. 

 Na doença do nodo sinusal, a síncope normalmente ocorre devido a pausas longas causadas 

por parada sinusal ou bloqueio sinoatrial associado à falha no mecanismo de escape. Essas pausas 
têm duração maior que 3 segundos e são mais frequentemente encontradas quando uma taquiarrit-
mia atrial cessa subitamente (síndrome taqui-bradi)1,5.  

 Nos distúrbios do sistema de condução atrioventricular, os bloqueios atrioventriculares (BAV) 
avançados, como o BAV de segundo grau Mobitz II; BAV avançado e BAV total são as causas mais 
comuns de sincope.  Nestes casos, o ritmo cardíaco pode estar dependente de um escape ou de ou-

tro sítio de estimulação que garanta uma frequência cardíaca ideal. A síncope ocorre porque o atraso 
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no início do disparo destes focos é grande. Além disso, esses sítios de escape normalmente têm 
frequências relativamente lentas (25-40bpm). A bradicardia também prolonga a repolarização e pre-
dispõe-se a taquicardia ventricular (TV) polimórfica, especialmente do tipo torsade de pointes 1,5. 

 Síncope ou pré-síncope ocorre no início da taquicardia paroxística, antes da compensação 
vascular se desenvolver. A consciência é, em geral, restaurada antes de a taquicardia interromper. Se 
o estado hemodinâmico permanecer inadequado devido à taquicardia, a inconsciência será mantida e 

a recuperação não será espontânea, não sendo mais classificada como síncope e constitui parada 
cardíaca. 

 Vários Fármacos podem causar bradi ou taquiarritmias. Anti-histamínicos, antibióticos e psi-

cotrópicos podem em alguns pacientes causar alteração na repolarização ventricular, prolongando o 
intervalo QT e ocasionando a síncope devido à indução de torsade de pointes . Esse fenômeno é 
mais  comum no sexo feminino. 

 Muitos fármacos antiarrítmicos podem causar bradicardia como consequência de seu efeito 
específico sobre a função do nó sinusal ou a condução AV. Medicamentos que promovam bradicardia 
podem prolongar a repolarização e facilitar o aumento do intervalo QT levando a indução de taquicar-

dia ventricular polimórfica (torsades de pointes)1.  

 Portadores de síndrome do QT longo congênito estão sob maior risco de eventos sincopais 
graves associados a arritmias ventriculares polimórficas1,2.  

Prognóstico 
 O prognóstico da síncope, em relação aos eventos adversos, tem íntima relação com seu 

diagnóstico, variando de 18 a 33% se de causa cardíaca e de 1 a 12% se de causa não cardíaca3. Na 
maioria dos casos o risco de morte associado à síncope é baixo, porém a probabilidade de 
recorrência e associação com traumas e fraturas graves é elevada, especialmente nos idosos. 

Quando a causa da síncope permanece incerta após a avaliação inicial, é importante estratificar o 
risco de eventos cardiovasculares graves ou morte súbita cardíaca. Os principais fatores de alto risco, 
de acordo com as diretrizes do ESC 1são: 

• Cardiopatia estrutural significativa (insuficiência cardíaca ou infarto prévio) ou doença arterial 
coronariana (DAC); 

• Início súbito de dor ou desconforto no peito, falta de ar, dor abdominal ou dor de cabeça  

• Síncope durante atividade física ou posição supina; 
• Sintomas de palpitações imediatamente antes do evento sincopal 
• Eletrocardiograma (ECG) com as seguintes alterações:  

• Alterações compatíveis com isquemia aguda; 
• Bloqueio átrio ventricular (BAV) Mobitz II e BAV de terceiro grau; 
• Fibrilação atrial (FA) lenta  com frequência cardíaca (FC) abaixo de 40 batimentos por minuto 

(BPM); 
• Bradicardia sinusal persistente (<50 bpm) ou bloqueio sino-atrial repetidos ou pausa sinusal > 3 

segundos em estado de vigília e ausência de condicionamento físico; 
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• Bloqueio de ramo, distúrbio da condução intraventricular, hipertrofia ventricular, ou onda Q 
consistente com cardiopatia isquêmica ou miocardiopatias; 

• Taquicardia ventricular (TV) sustentada ou não sustentada;  

• ECG com padrão de Brugada tipo 1; 
• Elevação do segmento ST nas derivações V1 – V3 (padrão de Bugrada); 
• Intervalo QTC>460ms em ECG de 12 derivações seriado; 

• Disfunção em dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis (DCEI) 

Avaliação inicial, diagnóstico e estratificação de risco: 

 A síncope é um sinal clínico importante e muito prevalente que envolve uma série de 
diagnósticos diferenciais, necessita investigação específica e individualizada para definição do 

diagnóstico e principalmente para identificação dos pacientes com alto risco. 
 A avaliação constitui um desafio na pratica clínica do atendimento na emergência em virtude 
da ampla variedade de etiologias que podem ser benignas ou que levam ao risco de morte e por isso 

a abordagem deve começar com a estratificação de risco17. A história clínica deve ser coletada com 
cuidado em cada episódio de sincope, caracterizando-se a presença de pródromos, fatores 
desencadeantes, condições de ocorrência, posição do paciente e presença de outros sinais e 

sintomas concomitantes como espasmos musculares, confusão mental, injúria física, palpitações, 
dispnéia, dor torácica e cianose. Além disso, é de extrema importância a identificação das doenças de 
base e história familiar de doença cardíaca e morte súbita. 

A realização de exame físico minucioso incluindo verificação da PA na posição sentado e de 
pé e realização de ECG1,2 orientam o raciocínio diagnóstico e os exames laboratoriais solicitados na 
emergência têm por finalidade avaliar o estado volêmico, anemia, quadro infeccioso, glicemia, função 

renal e distúrbios eletrolíticos que estão relacionados com a presença de comorbidades como fator 
desencadeante da síncope e podem ser úteis para orientar a terapia2 . 
 Os testes neurológicos estão indicados apenas em suspeita de eventos não sincopais, como 

acidente vascular cerebral (AVC) ou ataque isquêmico transitório (AIT), a tomografia 
computadorizada (TC) de crânio pode ser realizada em casos de traumatismos craniano ou facial 
graves relacionados à síncope2.  

A história clínica, o exame físico e o ECG associados permitem o diagnóstico etiológico da 
síncope em 23% a 50% dos casos. No entanto, quando após a avaliação o diagnóstico permanece 
incerto, é necessária a estratificação de risco para eventos cardiovasculares graves associados ao 

quadro sincopal1,7,31. A avaliação clínica na sala de emergência deve portanto, estimar o risco de um 
evento grave quando a causa da síncope não está clara. Na ausência de ferramentas padronizadas, 
a avaliação do risco será subjetiva e altamente Influenciada pela experiência do médico e por 

descrições confusas apresentadas pelo paciente e testemunhas16,32. Uma vez que um diagnóstico 
definitivo muitas vezes não pode ser determinado no tempo disponível para avaliação na sala de 
emergência e o reconhecimento de que a síncope pode ser um prenúncio da morte súbita entre os 

pacientes, os médicos geralmente adotam uma abordagem "segura" para administrar pacientes risco 
alto e intermediário admitindo a maioria deles para o hospital17. 
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Protocolos gerenciados de atendimento 

 Protocolos padronizados, utilizados como auxílio à decisão clínica podem gerar estimativas 

explícitas de risco aumentando a acurácia e consistência da estratificação de risco. Esta estratégia é 
particularmente adequada para a configuração do atendimento na sala de emergência, onde a equipe 
de atendimento deve identificar rapidamente os pacientes de alto risco que necessitam de 

internação7.  
 Vários autores têm sugerido protocolos de avaliação e estratificação da síncope 28–30,33 
baseado em diretrizes, consenso de especialistas e evidências empíricas.  Ferramentas já foram 

empregados para o diagnóstico dos quais de destacam o Calgary Score, que inclui a presença de 7 
questões clínicas que permitem o diagnóstico de síncope vasovagal com alta sensibilidade(89%) e 
especificidade (91%)31. Além disso, outros estudos tem chamado a atenção para a redução de testes 

e exames desnecessários e para a utilização de algoritmos que otimizam a avaliação da síncope7,14. 
 O sistema de saúde global vem mudando o foco da gestão baseada em volume entregue 
através de serviços  para valor gerado ao paciente definido valor como os melhores desfechos com 

menor custo. Segundo Porter, a saúde baseada em valor é uma iniciativa de reestruturação dos 
sistemas de saúde em todo o mundo, cujo objetivo global é ampliar o valor para os pacientes, conter 
a escala de custos e oferecer mais conveniência e serviços aos clientes. Ele descreve a 

transformação do cuidado com base em seis elementos inter-relacionados: organizar suas unidades 
em práticas integradas, medir resultados e custos para cada paciente, mover os pagamentos para 
ciclos de cuidado, integrar os cuidados entre os serviços de saúde, expandir o acesso a serviços de 

excelência, e por fim, ter acesso a uma plataforma de tecnologia que atue como facilitadora no 
processo. O que importa para o paciente são os resultados que abrangem todo o ciclo de cuidado 
gerando resultados em qualidade de vida, capacidade funcional e maior sobrevida aliados a 

sustentabilidade dos resultados alcançados no tratamento.  Neste processo, o uso de protocolos 
padronizados permite a mensuração de resultados e desfechos e a comparação da performance 
entre as instituições de saúde o que gera maior competitividade e melhoria nos processos. Quanto 

mais coordenado, apropriado e eficaz o tratamento, melhores são as recompensas, e maior é a 
sustentabilidade econômica do setor34. 
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8) ARTIGO 1: Preditores de recorrência e internação em pacientes portadores de síncope aten-
didos com protocolo gerenciado na emergência. Angelina Camiletti, Olga Ferreira de Souza, Ana 
Inês Bronchtein, Nilson Araújo Oliveira Júnior Martha Pinheiro, Rafael Rangel, Bárbara Abufaiad, Ale-

xandre Francisquini, Ana Luiza Moreno, Emília Matos do Nascimento, Basílio de Bragança Pereira, 
Glaucia Maria de Moraes Oliveira. 

Objetivo: Analisar os fatores que levaram à internação e recorrência de pacientes atendidos com 

sincope nas unidades de emergência (UE) empregando um protocolo gerenciado (PG). 

Método: Estudo multicêntrico, observacional e prospectivo, com análise retrospectiva de todos os 
pacientes com suspeita de síncope atendidos nas UE de 11 hospitais com suporte de especialistas 

em síncope 24 horas/dia e aplicação de PG representado por ficha padronizada e fluxograma para 
estratificação de risco baseado nos Guidelines em vigência. Na análise estatística foram utilizados 
modelos paramétricos de regressão logística e o modelo não paramétrico de árvores de classificação 

(CART).  

Resultados: incluídos 1.115 pacientes consecutivos no período de junho de 2015 a junho 2017. O 
episódio recorrente foi relatado por 45,8% (n=512), onde as mulheres representaram 63,3%. A inter-

nação se deu em 39,3% (n=439) e 51,3% eram do sexo feminino e a media da idade foi 65 anos (14 - 
99). Através da CART para o desfecho recorrência, foi evidenciado que quando havia associação de 
fator desencadeante sudorese e sexo feminino, a chance de recorrência era 65% e ainda indepen-

dente da sudorese a presença de palpitação a probabilidade se elevou para 72,4%. Na CART para 
predição da internação quando havia associação entre Sincope inexplicada e diabetes, a chance de 
internação era de 72,5% A CART também mostrou que na presença de síncope cardíaca isolada, a 

probabilidade de internação era 78,5%. 

Conclusão: Os fatores relacionados com a recorrência da síncope nos pacientes do nosso estudo 
são característicos de sinais e sintomas de sincope neuromediada.  A internação se deu em pacientes 

com maior complexidade clinica e fatores de risco para evento adverso que caso não identificados e 
tratados adequadamente poderiam expor os pacientes a eventos adversos na alta sugerindo que o 
protocolo gerenciado tenha contribuído para internação de pacientes de alto risco. 

Palavras-chave: síncope, emergência, recorrência, estratificação de risco, protocolo gerenciados. 
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ABSTRACT 

Predictors of recurrence and of admission for patients with syncope submitted to a standardized pro-

tocol at the emergency department  

Objective: To assess predictors of recurrence and of admission for patients with syncope presenting 
to the emergency department (ED), submitted to a standardized protocol (SP). 

Method: Multicenter, observational, prospective study with retrospective analysis of all patients sus-
pected of having syncope and presenting to the ED of 11 hospitals that provide support of syncope 
specialists 24 hours/day, 7 days/week. The patients were submitted to an SP consisting of a form and 

a risk stratification flowchart based on existing guidelines. The statistical analysis comprised logistic 
regression and classification and regression trees (CART).  

Results: From June 2015 to June 2017, 1115 consecutive patients with syncope presenting to the ED 

were included. Recurrence was reported by 512 patients (45.8%, 63.3% women), and 439 patients 
(39.3%) were admitted (51.3% women; age range: 14 – 99 years; mean age, 65 years). The CART 
evidenced a 65% likelihood of recurrence for the association of sweating and female sex, while that 

likelihood increased to 72.4% in the presence of palpitation regardless of sex. The CART identified a 
72.5% likelihood of admission for the association of unexplained syncope and diabetes, and, in the 
presence of isolated cardiac syncope, that likelihood was 78.5%.   

Conclusion: In our patients, the factors related to syncope recurrence are characteristic of neurally-
mediated syncope signs and symptoms. The patients admitted were clinically more complex and had 
risk factors for serious events, suggesting that the SP might have contributed to both the correct strati-

fication of patients with syncope and the indication of admission for those at high risk. 

Keywords: syncope, emergency, recurrence, risk stratification, standardized protocol. 
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8.1) INTRODUÇÃO 

A avaliação da perda transitória de consciência ainda constitui um desafio na pratica clínica 

do atendimento na emergência devido à dificuldade na reprodução e documentação da causa res-
ponsável do evento e pela ampla variedade de etiologias que podem ser benignas ou que levam a 
risco de vida.1,2  Na maioria dos casos o risco de morte associado à síncope é baixo, porém a probabi-

lidade de recorrência e associação com traumas e fraturas graves é elevada, especialmente nos ido-
sos3,4. 

A síncope recorrente pode ter um impacto substancial na vida do indivíduo e mesmo que 

ocorra de forma intermitente, a ameaça do evento prejudica continuamente a qualidade de vida4,5 

principalmente nas mulheres que tendem a ter baixa tolerância ortostática e são mais susceptíveis à 
síncope recorrente do que os homens 6,7. 

A estratificação de risco para garantir uma abordagem rápida e precoce e, definir o destino do 
paciente, traz um diferencial para os desfechos clínicos. Estudos salientaram a necessidade de  re-
dução de testes diagnósticos desnecessários e utilização de algoritmos que otimizam a abordagem 

da síncope 2,7,8. Os dados da literatura indicam que a criação de unidades de sincope com profissio-
nais treinados e protocolos padronizados podem melhorar a acurácia diagnóstica e reduzir as inter-
naçōes1-3,9. Contudo, ainda são poucos os estudos que descreveram o emprego de protocolos geren-

ciados para o atendimento da sincope na emergência.    
Com isso, o objetivo deste trabalho é analisar os fatores que levaram à internação e recorrência de 
pacientes atendidos com sincope nas unidades de emergência (UE) empregando um protocolo ge-

renciado (PG). 

8.2)  MÉTODO 

Estudo multicêntrico, observacional e prospectivo, com análise retrospectiva dos dados com aprova-

ção do comitê de ética (CEP/CAAE: 70849417.8.1001.5249, em 01/08/2017). Todos os pacientes 
com suspeita de síncope atendida nas UE de 11 hospitais no período de junho de 2015 a junho de 
2017 foram incluídos na análise. O atendimento nas UE tinha foco na abordagem padronizada atra-

vés de PG, constituído por formulário de dados e fluxograma, para o diagnóstico e estratificação de 
risco com critérios para internação pré-definidos os quais foram: presença de doença cardiovascular 
(DCV), doença neurológica, historia familiar de morte súbita (HFMS), hipotensão postural sintomática, 

alterações no eletrocardiograma (ECG), síncope durante o esforço, síncope recorrente, presença de 
marcapasso definitivo (MP), sintomas de arritmias precedendo o evento, idade acima de 65 anos, 
este último apenas quando associado a outro critério anteriormente descrito. As UE contavam ainda 

com especialistas em síncope disponíveis para suporte por telefone 24 horas nos 7 dias da semana.  

Para utilização do PG, foram realizados treinamentos expositivos presenciais com todas as equipes 
médicas das 11 UE onde foram apresentadas as etapas da avaliação com detalhamento dos concei-

tos de cada variável do formulário e do fluxograma para estratificação de risco. A capacitação das 
equipes se deu previamente à utilização do protocolo, e com 6 e 12 meses após a implementação do 
PG.  Além disso, foi elaborado um descritivo com detalhamento das variáveis e etapas da avaliação 

para consulta posterior.  O PG foi elaborado pela equipe de especialistas em arritmias tendo sido de-
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senvolvido com base nas recomendações de Guideline10 e em estudos que desenvolveram protoco-
los para avaliação e estratificação de risco do paciente com síncope na sala de emergência1-3,9. No 
protocolo, a avaliação consistiu em uma pesquisa cuidadosa sobre a história clínica, detalhamento do 

episódio, exame físico minucioso com aferição da pressão arterial (PA) e a realização de exames de 
ECG e de laboratório, constituído por avaliação sérica do níveis de glicose, sódio, potássio, uréia, 
creatinina, troponina (em caso de dor anginosa)  e hemograma completo . 

  Em relação aos demais exames complementares, a tomografia de crânio foi indicada apenas 
para pacientes com suspeita de quadro neurológico agudo como: acidente vascular cerebral (AVC) , 
ataque isquêmico transitório (AIT), hemorragia ou na presença de traumatismo craniano ou facial. As 

causas neurológicas foram definidas por qualquer alteração aguda que pode ter contribuído para 
evento de perda transitória da consciência parcial ou completa mas sem hipoperfusão cerebral global 
como ataque epilético, ataque isquêmico transitório (AIT), catalepsia, pseudo sincope. Definiu-se 

como sintomas de arritmias a presença de palpitações ou taquicardia durante a ocorrência da sínco-
pe, e trauma como lesão corporal em membros, face, crânio que motivou a realização de exames de 
imagem.  A perda transitória da consciência (PTC) foi definida por um estado cognitivo no qual a per-

da da consciência ocorre de forma autolimitada, com recuperação rápida e espontânea causada por 
uma hipoperfusão cerebral global.  O diagnóstico diferencial se deu em outras condições que mimeti-
zam o estado de perda da consciência sem alteração da perfusão cerebral como convulsão, hipogli-

cemia, condições metabólicas, uso de álcool ou drogas, concussão causada por traumatismo crania-
no. 

               Todos os pacientes que deram entrada na emergência com suspeita de síncope foram sub-

metidos à avaliação clínica pelo médico emergencista que utilizou o PG como instrumento para avali-
ação e confirmação do diagnostico de síncope. Os dados foram preenchidos no momento do atendi-
mento e quando necessário, a equipe de especialista foi contactada. Após o atendimento os formulá-

rios eram recolhidos e as informações armazenadas em banco de dados on line hospedado no websi-
te arritmia.med.br desenvolvido pela própria equipe. 

8.3) ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Na análise estatística foram utilizados o modelo paramétrico de regressão logística e o mode-
lo não paramétrico de CART para predição das variáveis relacionadas com os desfechos. Inicialmente 
foram incluídas no modelo logístico todas as 45 variáveis com base no PG, tais como fatores desen-

cadeantes do evento sincopal, sintomas prodrômicos, trauma relacionado ao evento, sintomas de 
arritmias precedendo a sincope, características da manifestação do evento, alterações no exame físi-
co e neurológico, presença de MP definitivo, historia familiar de morte súbita (HFMS), diabetes, doe-

nça cardiovascular (DCV), doença neurológica, ECG, e tomografia (TC) de crânio.  

 A seleção posterior de variáveis relevantes foi feita usando Regularização com Elastic Net11 
através do programa glmnet. (https://cran.rproject.org/web/packages/glmnet/glmnet.pdf , 2018). As 

variáveis selecionadas nesta primeira etapa foram utilizadas em um novo modelo logístico e finalmen-
te um modelo final foi obtido com as variáveis significantes do modelo anterior. As CART foram im-

http://arritmia.med.br
https://cran.rproject.org/web/packages/glmnet/glmnet.pdf
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plementadas com o mesmo conjunto de variáveis utilizado em cada um dos modelos logísticos. O 
modelo de árvore de classificação foi estimado com o pacote partykit do software R. 

  
8.4) RESULTADOS 

 Cerca de 235 médicos das UE foram treinados num período de 2 meses e logo após foram incluídos 

1.355 pacientes consecutivos no período de junho de 2015 à junho 2017. Após análise dos dados, foram excluí-

dos 215 pacientes que ao final da avaliação tiveram diagnóstico de distúrbios metabólicos e não houve perda da 

consciência, 25 pacientes foram excluídos por duplicata. Ao final, 1.115 pacientes foram incluídos na análise 

onde a idade variou entre 14 - 100 anos e a mediana da idade foi de 60 anos.   

 Para auxílio no diagnóstico do evento, foram realizados os exames laboratoriais (n=731 / 

65,7%), ECG (n=945 / 84,9%) e TC de crânio (n=471/ 42,3%) nos pacientes que tiveram trauma. O 
ECG evidenciou ritmo de fibrilação atrial (FA) em 3,9% e as principais alterações do sistema de con-
dução foram bloqueio de ramo direito (BRD) 5,1%, bloqueio de ramo esquerdo (BRE) 3,6% e blo-

queio átrio-ventricular (BAV) de 1º grau 3,0%. A TC de crânio se mostrou alterada em 6,0%, com he-
matoma subgaleal (13),  hemorragia subaracnóide (4), fratura óssea (3), AVC agudo (2) e outros 
achados não relacionados ao evento como: hipodensidade esquerda (1), dilatação ventricular (1) e 

infarto cerebral antigo (3).  

 A etiologia da síncope foi evidenciada em 78,5% dos casos e a sincope neuromediada foi o 
principal diagnostico etiológico (60,7%). O episódio recorrente foi relatado por 45,8% (n=513), que em 

sua maioria tiveram o mecanismo neuromediada como causador da síncope. As mulheres represen-
taram 63,3% destes pacientes e apresentavam sinais e sintomas característicos de sincope neuro-

mediada, pequeno número de comorbidades e eram mais jovens ao contrário dos homens, que em 
sua maioria eram mais velhos e apresentaram mais DCV, doença neurológica, diabetes, além disso, 
em 17,8% deles não foi possível identificar a causa da sincope o que sugere que nos homens, a re-

corrência esteja relacionada com critérios de maior gravidade.  

 Na análise dos fatores desencadeantes da síncope recorrente destacaram-se ortostatismo e 
mudança postural em ambos os sexos. A síncope desencadeada pela micção esteve mais presente 

nos homens do que nas mulheres (10,9% vs 2,3%) e nessas, a sincope em decorrência da dor foi 
mais prevalente (11,1% vs 6,9%). A tabela 1 mostra as características clínicas dos pacientes que 
relataram recorrência da síncope 
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Tabela 1: Características dos pacientes que relataram episódio recorrente da síncope.  
N= 513 – Idade média 57 anos 

Características do evento N %
Perda da consciência > 5 minutos 278 54,2%

Trauma relacionado à queda 90 17,5%
Sintomas de arritmias / isquemia precedendo o evento 27 5,3%

Síncope em posição ortostática 320 62,4%
Síncope em posição sentada 159 31,0%

Fator desencadeante:
ortostatismo 135 26,3%

mudança postural 74 14,4%
dor 50 9,7%

calor 37 7,2%
evacuação 24 4,7%

micção 21 4,1%
durante esforço 17 3,3%

Pródromos:
Tonteria 174 33,9%

Visão turva 171 33,3%
Náuseas 113 22,0%

Sudorese 127 24,8%

Palidez cutânea 94 18,3%
Doença cardiovascular 208 40,5%

Diabetes 88 17,2%
Doença neurológica 80 15,6%

Hipótese diagnóstica:
Síncope Neuromediada 318 62,0%

Síncope Inexplicada 99 19,3%
Sincope Cardíaca 78 15,2%

Hipotensão postural 18 3,5%
Desfecho do atendimento

Alta hospitalar 305 59,5%
Internação hospitalar 206 40,2%
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 A regressão logística selecionou as seguintes variáveis relacionadas com a recorrência, a: 
sexo, presença de: sudorese, palpitações, alterações na avaliação neurológica, alterações no sistema 

de condução pelo ECG e presença de MP definitivo. A partir destas, a CART (figura 1) classificou as 
mais relevantes e foi evidenciado que quando havia associação de presença de sudorese e sexo 
feminino, a chance de recorrência era de 65,0% e na ausência de sudorese e presença de sintomas 

de palpitação se elevava para 72,4%. Estes resultados do modelo logístico corroboram com as 
características clínicas encontradas anteriormente na avaliação clínica.  

 Figura 1: Árvore de classificação para o desfecho recorrência 

 Após avaliação e estratificação de risco na emergência, 39,3% (n=439) dos pacientes 
internaram sendo a média da idade 65 anos, com maior frequência de comorbidades e características 

clínicas de maior gravidade que estão descritas na tabela 2.  Observamos que na descrição do 
evento sincopal 41,9% destes pacientes não tiveram pródromos, 44,6% não apresentaram fatores 
desencadeantes para o evento e a síncope em posição ortostática ocorreu em 64%. Ressalta-se que 

dos pacientes que receberam diagnóstico de síncope cardíaca, 77,7% internaram. Estes achados 
sugerem um evento sincopal de maior risco determinando a internação. 

presenteausente

alteradanormal

presenteausente

femininomasculino

femininomasculino
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Tabela 2: Características clínicas dos pacientes que internaram  N= 439  _  idade média de 65 
anos 

	 


N %

Sexo feminino 224 51,0%

Sincope em posição ortostática 282 64,2%

Sincope em posição sentada 115 26,2%

Episódio sincopal prévio 206 46,9%

Ausência de gatilhos para o evento 214 48,7%

Ausência de sintomas prodrômicos 199 45,3%

Sintomas de arritmias e ou isquemia precedendo o evento 50 11,4%

Síncope durante o esforço 17 3,9%

Trauma relacionado à queda 121 27,6%

História familiar de MSC 11 2,5%

Doença cardiovascular 235 53,5%

Doença neurológica prévia 84 19,1%

Diabetes 105 23,9%

Portador de DCEI 8 1,8%

FA 27 6,2%

Bloqueio de ramo esquerdo 20 4,6%

Bloqueio atrio-ventricular de 1º grau 16 3,6%

Bloqueio atrio-ventricular de 2º grau Mobtiz I 2 0,5%

Bloqueio atrio-ventricular total 7 1,6%

Síncope Neuromediada 182 41,5%

Síncope Inexplicada 122 27,8%

Sincope Cardíaca 124 28,2%

Hipotensão postural 11 2,5%
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No modelo para identificação dos preditores do desfecho internação, entre as 45 variáveis analisadas 
a RL selecionou 11 elencadas ao nível de significância de 10% sendo elas: idade, sexo feminino, sín-
cope pós-prandial, fatores desencadeantes como evacuação, dor, ambientes aglomerados e movi-

mento da cabeça e pescoço, além de HFMS, diabetes, avaliação neurológica alterada, ECG com rit-
mo juncional, ausência de trauma, sintomas de arritmias precedendo o evento sincopal, síncope car-
díaca e inexplicada. A partir destas variáveis, a CART (figura 2) classificou as mais relevantes e mos-

trou que quando havia associação de sincope inexplicada com presença de diabetes, a probabilidade 
de internação foi de 72,5%.  Neste grupo destaca-se que a idade média era 75 anos, 78,4% tinham 
doença cardiovascular, 70,3% não tiveram sintomas prodrômicos, 64,9% não tiveram gatilhos para o 

evento sincopal, e 43,2% estavam em posição sentada no momento da sincope. A CART também 
mostrou que na presença de síncope cardíaca isolada, a probabilidade de internação era 78,5%. 

 Na internação, 7,3% (n=32) foram submetidos a implante de Dispositivos cardíaco eletrônicos 

implantáveis (marcapasso e cardioversor desfibrilador), 2,1% (n=9) realizaram Estudo eletrofisiológico 
e ablação de arritmias, e 0,9% (n=4) morreram por causas não cardiológicas. As causas básicas de 
morte foram: complicações neoplásicas, outras doenças cérebro-vasculares  e septicemia. 

Figura 2 : Árvore de classificação para o desfecho internação. 
 



42

8.5)  DISCUSSÃO 

  A análise dos dados indicou que a síncope recorrente se relacionou com mulheres jovens, 

com baixa prevalência de comorbidades e sinais e sintomas que colaboram com a hipótese diagnós-
tica de sincope neuromediada sugerindo que a recorrência está relacionada com indivíduos saudá-
veis e de baixo risco. Os pacientes que tiveram o desfecho internação apresentavam condições clíni-

cas de maior complexidade caracterizadas por mediana de idade de 65 anos, presença de doença 
cardiovascular, trauma relacionado à queda , ausência de gatilhos e sintomas prodrômicos.  

Trabalhos publicados que avaliaram a recorrência da síncope 11-13 divergiram  entre eles em 

aspectos relacionados tanto aos preditores de recorrência quanto as características clínicas da popu-
lação, número de pacientes incluídos e tempo de follow-up. A exemplo disso, um trabalho prospecti-
vo13 com 276 pacientes onde a maioria era do sexo feminino com idade média de 17 anos e diagnós-

tico de síncope vasovagal, utilizou um escore prognóstico para recorrência e o fatore identificado 
como preditor de risco independente para recorrência foi a presença de três ou mais episódios sinco-
pais. Este foi o primeiro estudo a elaborar um escore prognóstico pra recorrência, contudo o instru-

mento não foi validado externamente com outras populações. No nosso trabalho não foi realizado 
follow-up para identificação da frequência e do número de episódios sincopais prévios pois a identifi-
cação da recorrência se deu através do relato paciente. 

As características clínicas e as formas de apresentação da síncope recorrente no nosso tra-
balho vão ao encontro do estudo de Jungwae Park et al 6 , que  avaliaram as diferenças entre ho-
mens e mulheres com sincope neuromediada recorrente, e evidenciaram que há diferenças entre os 

gêneros no intervalo de tempo e na frequência dos episódios, e que as mulheres apresentam mais 
episódios (7,2 ± 9,4 vs  5,0 ± 6,4) e por períodos mais longos do que os homens (8,2 ± 9,5 vs 6,8 ± 
9,2 anos). A população estudada no nosso trabalho incluiu todos os pacientes atendidos com suspeita 

de síncope e os resultados contemplam toda a amostra não sendo avaliado a recorrência apenas nos 
pacientes com sincope neuromediada como foi este estudo.  

Kadri et al15 realizaram um grande estudo observacional utilizando um banco nacional de re-

gistro de internação que incluiu dados de 22 estados representando 51,3% da população dos Estados 
Unidos da América. Eles analisaram a re-admissão em 30 dias em 282.311 pacientes atendidos nas 
UEs utilizando a análise multivariada e a RL  para comparar os dados clínicos da admissão com a 

readmissão. Do total de pacientes incluídos, 9.3% tiveram recorrência da síncope em 30 dias. Os 
preditores de alto risco para recorrência em 30 dias encontrados na análise foram sexo masculino, 
doenças cardiovasculares e a perda da consciência prolongada. Uma limitação importante na análise 

desse estudo foi a ausência de dados importantes da avaliação clínica como por exemplo as caracte-
rísticas do evento sincopal. No nosso estudo a análise para predição dos fatores relacionados com a 
recorrência incluiu todas as variáveis descritas no PG como fatores desencadeastes, pródromos, 

exame físico , ECG e comorbidades o que permitiu uma análise mais abrangente para os fatores as-
sociados com a recorrência. 

Com relação a estratificação de risco no atendimento de emergência, a taxa de internação 

identificada no nosso estudo compara-se a outros estudos que utilizaram atendimento padronizado 
na sala de emergência 9, 16,17 para estratificação de risco. Além disso, dentre as características clíni-
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cas dos nossos pacientes que internaram que se assemelham a esses estudos destacam-se a idade 
acima de 65 anos, sincope recorrente e presença de doença cardiovascular. Ressalta-se ainda que a 
maior parte dos pacientes do nosso estudo que receberam diagnóstico de sincope cardíaca foram 

internados.  

Estudos de derivação e validação de escores de risco para eventos graves, descritos na lite-
ratura9,17-20 possuem fatores de risco heterogêneos e não há um padrão para estratificação. O predi-

tor de risco em comum nestes estudos foi a presença de ECG alterado também presente como crité-
rio de risco no nosso protocolo.  O estudo OESIL, Colivicchi et al 9 que incluiu 270 pacientes com 
queixa de síncope nas UE de 6 hospitais, identificaram como preditores de mortalidade em 1 ano a 

presença de idade acima de 65 anos, história de DCV, ausência de pródromos e alteração no ECG. 
No escore, o risco de mortalidade aumentava progressivamente na medida em que se somavam os 
fatores chegando a 57% de chance de morte na presença de 4 fatores de risco. Esses fatores relaci-

onados com alto risco para evento adverso grave ou morte a curto e longo prazo foram indicativos de 
internação para tratamento e intervenção da causa base da síncope. Estes fatores identificados no 
escore de OESIL, dentre outros, faziam parte dos critérios de risco para eventos graves do nosso pro-

tocolo e indicavam a internação do paciente quando presentes. Nosso trabalho não acompanhou os 
pacientes após a alta hospitalar para validar os critérios de risco definidos no PG. Contudo, a análise 
dos fatores que definiram a conduta, realizada através da CART, evidenciou que os preditores de ris-

co que definiram a internação estavam associados com diagnóstico de sincope cardíaca e de origem 
inexplicada e presença de sintomas de arritmias, sugerindo que os pacientes que apresentavam crité-
rios de gravidade foram internados.  

Da mesma forma no estudo ROSE18, apesar de os critérios terem apresentado uma sensibili-
dade de 87,2% com especificidade de 65,5% e terem evitado a internação de 149 pacientes, o estudo 

possui a limitação de ter sido realizado em centro único sem validação externa. Ainda que o escore 
seja capaz de identificar os pacientes de alto risco, não foi demonstrado  que a identificação do risco 
e a admissão do paciente diminuíram os desfechos. Além disso, como critério de avaliação de risco, a 

dosagem do BNP e pesquisa de sangue oculto nas fezes, sugerido por esse escore, é um fator limi-
tante pois são métodos que não estão amplamente disponíveis para análise nas UE. O nosso PG  
não incluiu a avaliação do BNP e avaliação de sangue oculto nas fezes pois tem como objetivo identi-

ficar causas subjacentes à síncope como processos infeciosos, desidratação e hemorragias, afastan-
do diagnósticos alternativos para a perda transitória de consciência. Nosso trabalho corrobora com as 
indicações das mais recentes diretrizes no que se refere a investigação da síncope ser realizada 

através da história clínica detalhada, com descrição do evento sincopal pelo paciente e por testemu-
nhas, e que os exames complementares tem papel adjuvante na investigação quando aplicados de 
forma criteriosa de acordo com a avaliação clinica e o exame físico e a utilização de protocolos pa-

dronizados, com indicações claras e critérios clínicos para estratificação de risco pode contribuir para 
a pratica clínica direcionada e eficaz. Além disso, nossos resultados sugerem que a aplicação de um 
PG na emergência, como ferramenta para avaliação diagnóstica e estratificação de risco, contribui 

para a identificação dos pacientes de maior risco, levando-os à internação para melhor avaliação clí-
nica e tratamento da causa base da síncope.  
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8.6) LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 A principal limitação desse estudo é a ausência de seguimento de curto ou longo prazo para 
avaliar as taxas de recorrência e os desfechos graves após alta hospitalar para validar os fatores de 

risco pré-definidos no nosso protocolo. 

 Neste estudo não foi possível avaliar a efetividade da aplicação do protocolo na redução de 
desfechos pois não houve uma comparação com o método tradicional de avaliação. 

8.7) CONCLUSÃO 

 O objetivo deste trabalho foi analisar os fatores que levaram à internação e recorrência de 

pacientes atendidos com sincope nas UE empregando um protocolo gerenciado. A recorrência se 
mostrou prevalente em grande parte dos pacientes atendidos e as mulheres jovens e saudáveis 
apresentaram maior freqüência de episódios. As características clínicas e a forma de apresentação 

do evento na maioria destes pacientes estavam relacionadas com sinais e sintomas de sincope neu-
romediada. A internação se deu em pacientes com maior complexidade clínica e fatores de risco para 
evento grave como síncope em posição ortostática, ausência de sintomas prodrômicos e gatilhos 

para a síncope, presença de doença cardiovascular e diagnóstico de síncope de origem cardíaca. 
Esses fatores, caso não identificados e tratados adequadamente poderiam expor os pacientes a 
eventos adversos na alta sugerindo que o protocolo gerenciado tenha contribuído para melhor estrati-

ficação e internação. 
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9) ARTIGO 2: Mortalidade hospitalar e tardia de pacientes com síncope atendidos em unidade de 
emergência 

Introdução: A síncope é uma manifestação clínica comum nas emergências hospitalares. A estratifi-
cação de risco inadequada pode expor o paciente a eventos graves após a alta hospitalar. 

Objetivos: Analisar a mortalidade por todas as causas, hospitalar e tardia, de pacientes internados 
por síncope, e as variáveis associadas com o desfecho óbito. 

Métodos: estudo multicêntrico, observacional e prospectivo, com análise retrospectiva de todos os 
pacientes com suspeita de síncope atendidos na unidade de emergencia (UE) de 11 hospitais com 
suporte de especialistas em síncope 24 horas/dia e aplicação de protocolo gerenciado (PG) represen-

tado por ficha padronizada e fluxograma para estratificação de risco baseado nos Guidelines em vi-
gência. Na análise estatística foi utilizado o modelo de COX com elastic net para identificação das 
variáveis independentes relacionadas com o desfecho morte e através da arvore de sobrevida, com 

as variáveis preditoras de risco, foram construídas as curvas de sobrevida dos indivíduos. A identifi-
cação dos óbitos intra-hospitalares foi realizada através de avaliação do prontuário e para os ocorri-
dos na alta, foi feita consulta no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Foi realizada 

uma vinculação de bases por meio de relacionamento probabilístico com o banco da pesquisa e o 
banco do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) fornecidas pela Secretaria de Saúde do Es-
tado o Rio de Janeiro. Para esta vinculação foi utilizado a rotina reclinck do programa Stata®.  

Resultados: incluídos 1.115 pacientes de forma consecutiva no período de junho de 2015 a junho de 
2017. As mulheres representaram 58%, a idade média foi 57 anos (14 – 100), 39,3% tinham doença 

cardiovascular (DCV), 16,1% eram diabéticos. Os diagnósticos encontrados na avaliação na emer-
gência foram: síncope neuromediada 60,7% (n=677), síncope inexplicada 21,5% (n= 240), síncope 
cardíaca 14,2% (n=158) e hipotensão postural 3,6% (n= 40). No follow-up de até 3 anos e 11 meses 

pós alta, 8,4%  (n=94) apresentaram o desfecho óbito e, 55,3% (n=52) destes óbitos aconteceram 
após 1 ano do atendimento na emergência, com média da idade de 83 anos (50-103),  63,8% apre-
sentavam doença cardiovascular, 28,7% tiveram o diagnóstico de síncope cardíaca e 55,3% tinham 

histórico de episódios recorrentes de síncope. 
Conclusão: As mortes dos pacientes com síncope tiveram como causa básica complicações neoplá-
sicas e do sistema pulmonar. O desfecho óbito durante a internação esteve relacionado com compli-

cações clínicas das doenças de base e ocorreu em 0,9% (n=4) onde as causas básicas foram: sepse 
abdominal (1), complicações neoplásicas (2) , AVC hemorrágico (1). Os indivíduos que morreram tar-
diamente apresentavam idade avançada, doença cardiovascular e diabetes a as variáveis relaciona-

das ao óbito neste período se associaram com recorrência e sexo masculino.  
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9.1) INTRODUÇÃO  
 A avaliação do paciente com síncope constitui um desafio na pratica clínica no atendimento 
na emergência em virtude da ampla variedade de etiologias que podem ser benignas ou que levam a 

risco de vida1. A tomada de decisão deve ser baseada em identificar os pacientes que devem ser in-
ternados, referenciar os que precisam de tratamento com especialista e dar alta para os de baixo ris-
co com recomendações e tratamento apropriados.  

 Indivíduos com síncope de origem cardíaca tem maior risco de mortalidade por todas as cau-
sas e causas cardiovasculares enquanto a síncope de origem inexplicada tem risco maior de morte 
por todas as causas2. O risco de morte pós alta vai depender da etiologia de base da sincope varian-

do entre 0.7% em 7 dias e 10% em 1 ano a probabilidade de morte. A presença de doença cardiovas-
cular, por si só, quando não tratada, gera um risco de morte de 10% em 6 meses 2,3. Outros fatores 
de risco para eventos em curto prazo foram identificados por estudos prévios os quais são: eletrocar-

diograma alterado1,4,5, história de doença cardiovascular e hipotensão6,4, idade acima de 60 anos5, 
sincope sem pródromos1, sincope na posição ortostática e durante exercício7, hipertensão5, dispneia 
e anemia4. 

 Embora a síncope seja frequentemente uma manifestação clínica benigna, algumas condi-
ções clínicas graves não evidenciadas durante a avaliação inicial na emergência podem levar o indi-
víduo a sofrer eventos graves como a morte. Estudos que foram realizados para identificar os predito-

res de eventos graves e morte após episódio sincopal 8-10 são heterogêneos e possuem tempos de 
acompanhamento que variam entre 30 dias e 2 anos e além disso, não analisaram as causas básicas 
da morte. 

 Com isso, o objetivo deste trabalho é analisar a mortalidade por todas as causas e as variá-
veis associadas com o desfecho óbito na fase hospitalar e tardia (3 anos e 11 meses), de pacientes 
internados por síncope com atendimento inicial nas unidades de emergência guiado protocolo geren-

ciado. 

9.2) MÉTODOS  
 Trata-se de um estudo prospectivo, multicêntrico, observacional com análise retrospectiva 
dos dados, tendo recebido aprovação do comitê de ética em 01/08/2017 CEP/CAAE: 

70849417.8.1001.5249, realizado com pacientes atendidos em 11 unidades de emergência (UE) da 
rede privada no estado do Rio de Janeiro (RJ) onde foram implementados protocolos gerenciados 
(PG) constituído por ficha padronizada para orientação diagnóstica e estratificação de risco com crité-

rios para internação pré-definidos, baseado em diretrizes vigentes11 além de suporte por telefone de 
especialistas em síncope durante 24h. Para utilização do PG, foram realizados treinamentos expositi-
vos presenciais com todas as equipes médicas das 11 UE onde foram apresentadas as etapas da 

avaliação com detalhamento dos conceitos de cada variável do formulário e do fluxograma para es-
tratificação de risco. A capacitação das equipes se deu previamente à utilização do protocolo, e com 6 
e 12 meses após a implementação do PG.  Além disso, foi elaborado um descritivo com detalhamento 

das variáveis e etapas da avaliação para consulta posterior.   

 Todos os pacientes avaliados consecutivamente na UE no período de junho de 2015 a junho 
2017 com suspeita de síncope, colapso e perda da consciência foram submetidos à avaliação clínica 
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pelo médico emergencista que utilizou o PG como instrumento para avaliação. Os dados foram pre-
enchidos no momento do atendimento e quando necessário, a equipe de especialista foi contactada. 
Após o atendimento os formulários eram recolhidos e as informações armazenadas em banco de da-

dos on line hospedado no website  www.arritmia.med.br  desenvolvido pela própria equipe, os pacien-
tes que apresentavam duplicidade de registro (n=25) e os que não tiveram o diagnóstico final de sín-
cope foram excluídos da análise (n=209) . 

 A identificação dos óbitos intra-hospitalares foi realizada através de avaliação do prontuário e 
os pacientes que tiveram alta, a identificação foi feita através de consulta no site do Tribunal de Justi-
ça do Rio de Janeiro (TJRJ) (disponível em http://www4.tjrj.jus.br/SEIDEWEB/default.aspx ) com a 

busca pelo nome completo e data de nascimento do paciente com a finalização do acompanhamento 
em abril de 2019 totalizando um período de 3 anos e 10 meses para os pacientes que foram atendi-
dos em junho de 2015  e 1 ano e 10 meses para os pacientes atendidos em junho de 2017. Uma se-

gunda busca foi realizada através de dados do Sistema de Informações de Mortalidade, fornecidas 
pela Secretaria de Saúde do Estado o Rio de Janeiro, que coleta informações provenientes das de-
clarações de óbito para identificação dos óbitos por todas as causas. Para confirmação dos óbitos 

identificados na base de dados do TJRJ e para identificação dos óbitos ocorridos fora da cidade do 
RJ, foi realizada uma vinculação das bases por meio de relacionamento probabilístico. As chaves de 
relacionamento foram o nome do paciente, data de nascimento e nome da mãe. Para esta vinculação 

foi utilizado a rotina reclinck do programa Stata® que permite gerar um escore de relacionamento que 
varia entre 0 e 1. O escore 1 é obtido quando as chaves de relacionamento são idênticas em ambas 
as bases de dados sendo consideradas como pares verdadeiros. Naqueles cujo escore foi menor do 

que 1 porém maior ou igual a 0,99 foi realizada revisão manual aceitando-se como pares verdadeiros 
aqueles em que as diferenças nas cadeias de caracteres dos nomes das mães se restringissem a 
letra trocada, adicionada, retirada ou repetida, sem espaço ou espaço a mais entre prenomes e so-

brenomes, partículas da/de, acentos, apóstrofos ou cedilhas omitidos, nomes incompletos e sobre-
nomes abreviados. Os demais pares cujo escore foi menor do que 0,99 não foram considerados ver-
dadeiros porque as diferenças nas cadeias de nomes não ofereciam segurança na vinculação.  

9.3) ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O modelo de riscos proporcionais de Cox estimado com Elastic Net foi utilizado para escolher as  co-

variaveis sobre o desfecho óbito e em seguida o modelo de Cox foi reestimado com as covariaveis  
selecionadas e  a partir destas as curvas de sobrevidas foram construídas.  

http://arritmia.med.br
http://www4.tjrj.jus.br/SEIDEWEB/default.aspx
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9.4) RESULTADOS 

 Foram estudados 1.115 pacientes, dos quais 58% eram mulheres, a mediana da idade foi de 

60 anos idade (14 e 100 anos), a internação ocorreu em 39,4% (n=439) dos pacientes dos quais 51% 
eram mulheres e as comorbidades mais frequentes foram doença cardiovascular 53,5%, representa-
das por doença arterial coronariana,  hipertensão arterial sistêmica, arritmias e doença estrutural, 

23,9% eram diabéticos e 19,1% apresentavam alterações neurológicas, representadas por Alzheimer, 
acidente vascular cerebral prévio, Parkinson, Demência senil, Epilepsia. Destaca-se ainda que, 
64,2% destes pacientes internados tiveram sincope em posição ortostática, 46,9% eram sincopes 

recorrentes, 48,7% não apresentaram gatilhos para o evento, 45,3% não tiveram sintomas prodrômi-
cos e 27,6% tiveram trauma relacionado a queda. No eletrocardiograma, as principais alterações en-
contradas foram fibrilação atrial (6,2%), bloqueio de ramo direito (5,0%) e esquerdo (4,6%), e blo-

queio A-V de 1º grau em 3,6%. 
 Na internação, 6,7% (n=29) dos pacientes foram submetidos a implante de dispositivo cardía-
co eletrônico implantável (DCEI) quais foram: cardiodesfibrilador 0,6% (n=3), marcapasso dupla câ-

mara 6,0% (n=26) e 1,2% (n=7) foram submetidos a estudo eletrofisiológico (EEF) e ablação por cate-
ter. O desfecho óbito durante a internação esteve relacionado com complicações clínicas das doen-
ças de base e ocorreu em 0,9% (n=4) onde as causas básicas foram: sepse abdominal (1), complica-

ções neoplásicas (2) , AVC hemorrágico (1). Estes indivíduos tinham idade média de 83 anos 
(69-103),  75% eram do sexo feminino (n=3),  100% tinham doença cardiovascular (n=4), 75% tinham 
diabetes (n=3) e os diagnósticos de internação foram: síncope neuromediada (1), síncope inexplicada 

(2), síncope cardíaca (1). 
 A alta hospitalar após atendimento na emergencia se deu em 60,1%% (n=671), dos pacientes 
onde a maioria eram mulheres (62,4%), a doença cardiovascular, representada por arritmia não es-

pecificada,  e doença arterial coronariana, estava presente em 29,8%. Apenas 10,9% tinham ECG 
alterado representado em sua maioria por fibrilação atrial (2,2%), bloqueio de ramo direito (3,9%). 
Destaca-se que foram liberados de alta 73,2% dos pacientes que tiveram diagnóstico de sincope neu-

romediada e entre os que receberam diagnóstico de sincope de origem cardíaca, apenas 5,1% foram 
liberados após avaliação. Após a alta hospitalar, identificamos que   2,2% (n=15) foram submetidos a 
implante de DCEI e 0,3% (n=2) pacientes foram submetidos a EEF contudo esse dados referem-se 

apenas aos procedimentos realizados pela nossa equipe de intervencionistas o que limita a identifica-
ção de outras possíveis intervenções.  
 A sobrevida a partir do sexto mês após a alta hospitalar diminuiu progressivamente e mante-

ve relação com o sexo masculino, idade avançada, doença cardiovascular. A síncope de origem inex-
plicada não teve relação com o desfecho óbito, no período de 30 dias a 6 meses sendo mais preva-
lente nos indivíduos que foram a óbito após 1 ano do atendimento. O gráfico 1 mostra o intervalo de 

tempo entre o atendimento na emergência e o desfecho óbito. No follow-up de até 3 anos e 11 meses 
pós alta, identificamos que 8,1% morreram e, 55,3% destes óbitos aconteceram após 1 ano do aten-
dimento na emergência. A maioria destes pacientes tinham ausência de sintomas prodrômicos e fato-

res desencadeantes para o evento sincopal e 55,3% apresentavam episódios recorrentes da síncope 
conforme descrito na tabela 1. 
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Gráfico 1: Intervalo de tempo entre o atendimento na emergência  e o desfecho óbito
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Tabela 1: Características clíncas de acordo com o tempo do desfecho óbito

Na 
internação  
N=4 (4,3%)

≤ 30 dias  
N= 5 (5,3%)

> 30 dias ≤ 6 
meses 
N= 12 

(12,8%)

> 6 meses  ≤ 
1 ano  

N= 21 (22,3%)

> 1 ANO 
 N= 52 

( 55,3%)

Sexo Feminino 3 75% 2 40% 4 33,3% 6 28,6% 29 55,8%

Sexo Masculino 1 25% 3 60% 8 66,7% 15 71,4% 23 44,2%

Doença cardiovascular 4 100% 5 100% 9 75,0% 11 52,4% 31 59,6%

Diabetes 3 75% 1 20% 2 16,7% 6 28,6% 13 25,0%

Portador de Marcapasso 0 0% 1 20% 0 0% 1 4,8% 3 5,8%

Fibrilação atrial 1 25% 0 0% 0 0% 1 4,8% 10 19,2%

Síncope recorrente 3 75% 3 60% 6 50% 15 71,4% 24 46,2%

Trauma relacionado à queda 0 0% 1 20% 4 33,3% 2 9,5% 13 25,0%

Sintomas de arritmias  
precedendo o evento 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 7 13,5%

Ausência de fator 
desencadeante 4 100% 3 60% 5 41,7% 12 57,1% 30 57,7%

Ausência de pródromos 4 100% 2 40% 7 58,3% 12 57,1% 26 50,0%

Síncope Neuromediada 1 25% 3 60% 9 75% 7 33,3% 19 36,5%

Sincope Cardíaca 1 25% 1 20% 1 8,3% 9 42,9% 15 28,8%

Síncope Inexplicada 2 50% 0 0% 2 16,7% 4 19% 17 32,7%
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 Nos resultados do modelo do COX com elastic net, identificou-se como variáveis independen-
tes para o desfecho óbito a idade, sexo feminino e história de síncope recorrente. Esses dados corro-
boram com os achados da mortalidade durante a internação onde a média da idade era de 83 anos, 

75% dos pacientes que foram a óbitos eram mulheres e relataram o episódio recorrente. 
 Na árvore de sobrevida (figura1), construída a partir das variáveis selecionadas pelo modelo 
de COX, também observamos que a morte esteve relacionada com indivíduos mais velhos (idade 

acima de 82 anos), com recorrência do episódio sincopal e sexo masculino. No grupo de pacientes 
com idade acima de 82 anos e presença de síncope recorrente, houveram 11 óbitos sendo que 
54,5% ocorreram após 1 ano da alta hospitalar. Dentre esses 72,7%, tinham doença cardiovascular, 

81,8% haviam sido internados após avaliação na emergência e 45.5% dos pacientes receberam di-
agnóstico de síncope cardíaca. Outro grupo com pacientes de idade entre 82 e 91 anos e sexo mas-
culino, representando 27,7% (n=26) do total de óbitos,  57,7% tinham doença cardiovascular, 57,7% 

haviam sido internados após atendimento, e 38,5% dos óbitos ocorreram 1 ano após o atendimento 
na emergência. A curva de sobrevida teve uma queda progressiva a partir do sexto mês após a alta 
hospitalar.  

Figura 1: Árvore de sobrevida no período de 3 anos e 11 meses após o atendimento na 
emergência com as variáveis escolhidas a partir do modelo de Cox com elastic net.  

𝜶 = 0.10
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 Os resultados da busca das causas básicas mostram que a morte por síncope nos 
pacientes do nosso tudo não estão relacionadas com causas cardíacas. Nos indivíduos que 
morreram durante a internação as causas estavam relacionadas com complicações da do-
ença neoplásica já existente e complicações das doenças de base.  No período de até 30 
dias após a alta, apenas 1 paciente teve como causa básica a doença cardiovascular (este-
nose aórtica) e a causas múltiplas foram pneumonia não especificada e síncope. Menos de 
1/3 dos pacientes que morreram tiveram a causa básica de origem cardíaca conforme des-
crito na tabela 2. As causas múltiplas dos óbitos (anexo 1) estiveram mais frequentemente 
associadas com septicemia não especificada (35), pneumonia não especificada (12), insufi-
ciência respiratória (6), infarto agudo do miocárdio (5), insuficiência cardíaca (4). 

Tabela 2: Descrição das causas básicas dos óbitos por grupo na classificação internacional 
das doenças (CID)

CID N DESCRIÇÃO _ CAUSA BÁSICA

A0 1 diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível
A8 1 doença de Creutzfeldt-Jakob
B9 1 Doenças infecciosas, outras e as não especificadas
D4 1 síndrome mielodisplásica, não especificada
E0 1 coma mixedematoso
E1 1 diabetes mellitus não especificado - sem complicações
R9 1 outras causas mal definidas e as não especificadas de mortalidade

V4 1 Ocupante de um automóvel, traumatizado em um acidente de transito não 
especificado

X8 1 lesão autoprovocada intencionalmente por meios não especificados - outros 
locais especificados

Y3 1 fatos ou eventos não especificados e intenção não determinada - local não 
especificado

K2 2 Sistema Gástrico
I6 3 outras doenças cerebrovasculares
A4 4 septicemia 

G2,G3,G9 4 outras doenças degenerativas especificadas do sistema nervoso
W7 5 riscos não especificados à respiração - local não especificado
N1 8 Sistema urinário

I1, I2 I3,I4, 14 Sistema Cardiovascular

C1,C2,C3,C4,
C5,C6,C7,C8,

C9
20 Neoplasia maligna 

J1 24 Sistema Pulmonar
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9.5) DISCUSSÃO 

 Os resultados do nosso trabalho sugerem que o risco para morte hospitalar e em 30 dias 

após atendimento na emergência esta relacionado com as doenças de base e a idade avançada. Es-
tes resultados também foram encontrados em outros estudos12-15 de follow-up para identificar desfe-
chos graves 30 dias pós atendimento na emergência hospitalar como o de Numeroso et al12 que in-

vestigaram a relação causal e temporal e a incidência de eventos sérios, ocorridos na emergência ou 
em até 30 dias após atendimento por síncope. No follow-up de 982 pacientes desse estudo, realizado 
através de contato telefônico, consulta em registros nos sistemas de saúde, prontuário médico e tam-

bém durante as consultas médicas, o evento morte foi identificado em 13% dos pacientes sendo mais 
frequente nas primeiras 72 horas da apresentação na emergência e principalmente durante a interna-
ção. Na análise final, apenas 19 pacientes (2,2% do total) apresentaram desfechos verdadeiramente 

relacionados com a sincope (12,3% do total de eventos),  sendo maioria ocorridos durante a interna-
ção (79%),  os quais foram: 7 mortes, 1 infarto agudo do miocárdio, 9 arritmias e 1 sangramento mai-
or. Neste estudo o follow-up se deu em apenas 30 dias após o atendimento e a mortalidade 

esteve ,relacionada com a internação e fase precoce pós alta sugerindo uma população de alto risco 
apesar de as características clínicas dos pacientes que tiveram o desfecho óbito não terem sido ana-
lisadas. Na análise temporal e causal, esses resultados são diferentes do que encontramos no nosso 

estudo, onde a taxa de mortalidade intra-hospitalar e em 30 dias foram baixas (4,3% e 5,3%) e ocor-
reram em decorrência de complicações das doenças de base e não estavam relacionados com a sín-
cope. 

 O estudo prospectivo com uma coorte proveniente de 6 hospitais no Canadá13 atendidos na 

unidade emergência com até 24 horas do evento sincopal, também buscou identificar preditores de 

risco para evento grave como morte, arritmias, infarto do miocárdio, em 30 dias após o atendimento 
na emergência. Foram incluídos 4.030 pacientes sendo 3.855 acompanhados por contato telefônico e 
175 através de dados do prontuário, registros hospitalares e sistemas de saúde. Após 30 dias de fol-

low-up, 3,6% dos pacientes sofreram evento grave dos quais 41,5% ocorreram fora do hospital. Estes 
pacientes tinham idade média de 71 anos, 30% tinham doença cardiovascular, 34,9% com diagnósti-

co de síncope cardíaca e 13,0% sincope neuromediada. Na análise dos eventos graves, a morte 
ocorreu em 21 pacientes das quais 14 não foram identificadas as causas. Em nosso estudo a taxa de 
mortalidade fora do hospital foi de 8,1% (n=90) e esses pacientes também tinham idade média avan-

çada (84 anos) e doença cardiovascular em grande parte (62,2%), e ao contrário do encontrado  no 
estudo Canadense, 25% tinham diagnóstico prévio de sincope cardíaca e neuromediada respectiva-
mente. 

 Derose et al14 também realizaram um estudo multicêntrico em 11 hospitais com pacientes que 
foram atendidos na emergência com queixa de síncope ou pré-sincope para identificar as causas da 
morte em 30 dias. Foram incluídos 22.189 pacientes e 307 morreram após 30 dias do atendimento. 

Eles identificaram que nos pacientes com idade menor que 60 anos, o risco de morte após 14 dias 
era menor e naqueles com 80 anos ou mais, o risco se mantinha elevado em até 6 meses e esteve 
associado com comorbidades  como doença cardiovascular e diabetes. Da mesma forma foi obser-

vado nos nossos resultados onde a média da idade nos indivíduos que morreram foi 83 anos com 
preditores de risco para morte fortemente associados com doença cardíaca e diabetes. As causas 
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mais comuns de morte do estudo de Derose foram 35% por doença cardíaca, 19% por câncer ao 
passo que no nosso trabalho a morte por causas cardíacas ocorreu em 15% do pacientes e 22,2% 
por neoplasias malignas. Apesar de ser um estudo multicêntrico com uma coorte considerável ade-

quada para gerar inferências estáveis, os pacientes incluídos tiveram diagnóstico de síncope e pré-
sincope e também não foi possível identificar a causa base da síncope.   
 Ungar et al15 acompanharam os pacientes incluídos no estudo EGSYS 2 analisaram a taxa 

de mortalidade em 1 mês e 2 anos em 380 pacientes atendidos na emergencia de 11 hospitais. Estes 
pacientes tinham idade média de 66 anos, 58% eram do sexo masculino, e 36% tinham doença car-
díaca estrutural. O follow-up foi realizado através de contato telefônico e consultas ambulatoriais após 

21 a 24 meses com auxílio de questionário padronizado. A morte por todas as causas ocorreu em 35 
pacientes (9,2%) dentre eles 82% apresentavam ECG alterado ou doença cardíaca. Houve um pico 
de mortalidade no primeiro mês sendo a causa cardíaca responsável pela morte em 6 pacientes 

(17%) neste período. Na análise das causas básicas, 9 tiveram morte por causa cardiovascular 
(26%), 10 por causas não cardíaca (29%) e 16 não tiveram a causa definida (46%). A curva de sobre-
vida deste estudo mostrou que a mortalidade estava altamente relacionada com a presença de doen-

ça cardíaca estrutural ou cardio pulmonar. O resultados porém podem ter sido influenciados pelas 
características clínicas da população que foi composta por indivíduos com mais idade e comorbida-
des. A população do nosso estudo tinha média da idade de 57 anos e a maioria era do sexo feminino 

(58%) e 39,3% eram portadores de doenças cardiovasculares. Nossa mortalidade em 30 dias após a 
alta hospitalar foi de 5,3% e teve um aumento gradual a medida que aumentava o intervalo de tempo. 
 Colivicchi et al16 num estudo prospectivo multicêntrico para validação do escore de risco OE-

SIL evidenciaram um aumento da mortalidade a partir do sexo mês após atendimento na emergencia 
e a associação com doença cardiovascular e idade avançada contribuíram para o aumento do risco 
assim como encontrado no nosso estudo. A mortalidade em 1 ano foi de 11,5% (n=31) neste grupo e 

na curva de sobrevida foi evidenciado que o escore aumentava proporcionalmente na medida que a 
mortalidade aumentava. O grupo que validou o escore apresentou uma taxa de mortalidade de 8,5% 
(n=28) e assim como no grupo que originou o escore, a cada fator de risco presente somava-se 1 

ponto no escore. Na curva de sobrevida houve um padrão significativo de crescimento da mortalidade 
associado com o aumento do escore.  
 Os resultados encontrados no nosso trabalho estão em concordância com grande parte dos 

resultados descritos nos estudos acima porém a análise dos desfechos intra-hospitalar e pós-alta fo-
ram limitados por não estarem contemplados no protocolo. Contudo, no seguimento realizado até 3 
anos e 11 meses da alta hospitalar com a busca dos óbitos ocorridos neste período, foi possível iden-

tificar as mortes ocorridas e as respectivas causas básicas e múltiplas através do sistema identifica-
dor de morte da secretaria estadual de saúde do RJ.  
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9.6) LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 Principal limitação de estudo é a ausência de follow-up para identificação de eventos graves 
que necessitaram de internação ou intervenção cirúrgica de urgência. Os dados relativos a interven-
ções pós alta se limitaram aos pacientes que foram submetidos a Estudo eletrofisiológico e implante 

de dispositivos cardíacos pela nossa equipe de intervencionistas. 

 Essas limitações nos permitiram reavaliar o formulário de dados e realizar mudanças em al-
gumas variáveis adequando para identificação de desfechos intra-hospitalar. Além disso,  um formulá-

rio para follow-up telefônico foi desenvolvido para o acompanhamento de todos os pacientes após 
atendimento na unidade de emergência.  Por outro lado, a análise das causas básicas e múltiplas dos 
óbitos permitiu a caracterização dos fatores relacionados com esse desfecho, sugerindo a adequação 

do protocolo gerenciado para estratificação do risco dos pacientes atendidos nas unidades de emer-
gência. 

9.7) CONCLUSÃO  

 As mortes dos pacientes com síncope tiveram como causa básica complicações neoplásicas 
e do sistema pulmonar. O desfecho óbito durante a internação esteve relacionado com complicações 

clínicas das doenças de base e ocorreu em 0,9% (n=4) onde as causas básicas foram: sepse abdo-
minal (1), complicações neoplásicas (2) , AVC hemorrágico (1). Neste pacientes acrescenta-se fatores 
críticos como episódio recorrente da síncope, ausência de sintomas prodrômicos e fatores desenca-

deantes para o evento, idade avançada, além de presença de comorbidades como doença cardio-
vascular e diabetes.  
 Na fase tardia a morte também ocorreu em indivíduos com idade avançada, doença cardio-

vascular e diabetes e esteve altamente associada com as causas básica relacionadas com neoplasi-
as malignas e doenças do sistema pulmonar e apenas um terço dos óbitos foram por causas cardio-
vasculares. A árvore de sobrevida mostrou menor tempo de sobrevida nos pacientes com idade 

avançada associado com sincope recorrente e com indivíduos do sexo masculino. 
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10) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A síncope é um diagnóstico frequente nas unidades de emergência e acomete indivíduos de 

todas as idades e ambos os sexos. Na nossa população a recorrência foi mais prevalente entre os 
pacientes com diagnóstico de sincope neuromediada e esteve relacionada à mulheres com idade 
média de 54 anos e baixa comorbidade.  

A internação se deu em grande parte dos pacientes de alto risco e permitiu a alta dos pacien-
tes de médio e baixo risco. O desfecho óbito não teve relação com causas cardíacas durante a inten-
ção e na alta menos de 1/3 dos óbitos se relacionaram com causas cardíacas. Após atendimento na 

emergência aconteceu em apenas 8,1% dos pacientes que tinham características de maior gravidade 
caracterizada por idade média de 84 anos e presença de doença cardiovascular. 

O percentual de diagnósticos realizados durante o atendimento de emergencia pode ser 
comparado ao de outros estudos que aplicaram instrumentos para estratificação de risco e 
desenvolveram unidades de síncope sugerindo que a utilização de protocolos gerenciados com 

suporte de especialistas pode contribuir para o atendimento neste cenário e direcionar para o 
diagnóstico e estratificação de risco mais eficaz.  

Apesar disto, o protocolo deve ser reavaliado em suas variáveis e critérios de internação de 

acordo com o identificado neste estudo seguido de um novo treinamento das equipes com reforço 
nos pontos críticos da avaliação do paciente. 

Um outro estudo deve ser realizado com seguimento padronizado para identificação a longo 

prazo do numero de episódios recorrentes e o intervalo de tempo, identificação das  reinternações por 
síncopes e para intervenções cirúrgicas além do acompanhamento para identificação das causas 
morte dos indivíduos.  
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