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Resumo 

 

Pereira, VFA. A diminuição da reserva coronariana impede a 

melhora da função sistólica ventricular esquerda e compromete a 

sobrevida na miocardiopatia dilatada hipertensiva [tese]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2007. 

53p. 

 

Na hipertensão, a hipertrofia ventricular esquerda desenvolve-se 

como um mecanismo de adaptação ao aumento da pós-carga para 

manter o estresse da parede e preservar a função sistólica do 

ventrículo esquerdo. Paradoxalmente, estudos epidemiológicos 

identificaram a hipertrofia como um fator de risco de maior 

mortalidade cardiovascular. É possível que mudanças estruturais 

associadas, tais como a diminuição da reserva coronariana, possam 

comprometer esta adaptação e, assim, produzir hipertrofia 

patológica. O resultado esperado é a diminuição da sobrevida. 

Pacientes com miocardiopatia dilatada hipertensiva têm sobrevida 

menor quando comparados a pacientes com função sistólica 

preservada. É possível que na miocardiopatia a sobrevida seja pior 

quando a diminuição da reserva resultar em maior prejuízo da 

função ventricular. O objetivo deste trabalho foi investigar o papel 



da reserva coronariana na fisiopatologia da hipertrofia cardíaca por 

meio do estudo prospectivo da função ventricular esquerda e da 

sobrevida de pacientes com miocardiopatia dilatada hipertensiva. 

De 1996 a 2000, 45 pacientes com hipertensão arterial, 30 homens, 

com idade média de 52±11 anos e fração de encurtamento do 

ventrículo esquerdo <30% foram incluídos e acompanhados até 

2006. O Doppler transesofágico da artéria coronária descendente 

anterior foi utilizado para a medida da reserva da velocidade do 

fluxo coronariano. O seguimento clínico foi de 6,9±1,9 anos 

(mediana=6,9; mínimo=1,8; máximo=10,3 anos). Dezesseis 

pacientes apresentaram aumento ≥10% da fração de 

encurtamento do ventrículo esquerdo após 17±6 meses. A reserva 

da velocidade do fluxo coronariano foi a única variável relacionada 

de modo direto e independente com a melhora da função sistólica. 

Quatorze pacientes faleceram após 5,2±2,0 anos (1,8 a 8,0 anos). 

A sobrevida em 10 anos foi 62%. A análise univariada identificou 

associações significativas e positivas da mortalidade com o gênero 

masculino, a idade e o índice de massa do ventrículo esquerdo; e 

associações significativas e negativas da mortalidade com a 

reserva da velocidade do fluxo coronariano, a pressão arterial e a 

fração de encurtamento do ventrículo esquerdo. O modelo de riscos 

proporcionais de Cox identificou a reserva da velocidade do fluxo 

coronariano (razão de chance=0,814, IC95%=0,719-0,923, 



P=0,001), o índice de massa do ventrículo esquerdo (razão de 

chance=1,121, IC95%=1,024-1,228, P=0,014), a pressão arterial 

diastólica (razão de chance=0,940, IC95%=0,890-0,992, P=0,025) 

e o gênero masculino como fatores de risco independentes para a 

mortalidade. Estes resultados sugerem que a diminuição da reserva 

coronariana afeta negativamente o prognóstico tardio da 

miocardiopatia dilatada hipertensiva, possivelmente por impedir a 

melhora da disfunção ventricular esquerda. 

 

Descritores: 1. Circulação coronária  2. Hipertrofia ventricular 

esquerda   3.  Disfunção ventricular esquerda   4. Prognóstico  

5. Cardiomiopatia dilatada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 
Pereira, VFA. In hypertensive dilated cardiomyopathy coronary 

reserve impairment prevents the improvement in left ventricular 

systolic function and affects negatively the long term survival 

[thesis]. São Paulo:“Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo”; 2007. 53p. 

 
 
In hypertension, left ventricular hypertrophy develops as an 

adaptive mechanism to compensate for increased afterload in order 

to maintain wall stress and thereby preserve systolic function. 

Paradoxically, epidemiological studies identified hypertrophy as an 

independent risk factor for cardiovascular mortality. Associated 

structural changes such as coronary reserve impairment may 

potentially interfere with this adaptive mechanism and produce 

pathologic hypertrophy. A poorer outcome is likely to result. 

Survival is expectedly shorter in patients with hypertensive dilated 

cardiomyopathy as compared to patients with preserved systolic 

function is expected. We speculate that survival would be further 

impaired as long as left ventricular function is put in  jeopardy by 

inappropriate coronary reserve. The aim of this study was to 

evaluate the role of coronary reserve in the progress of left 

ventricular hypertrophy by prospectively investigating systolic 



function and survival in patients with hypertensive dilated 

cardiomyopathy. From 1996 to 2000, 45 hypertensive patients, 30 

men, aged 52±11 years, with left ventricular fractional shortening 

<30% were enrolled and followed up until 2006. Coronary flow 

velocity reserve was assessed by means of transesophageal 

Doppler of the left anterior descendent coronary artery. The 

duration of follow-up was 6.9±1.9 years (1.8 to 10.3 years). 

Sixteen patients showed a ≥10% improvement in left ventricular 

fractional shortening after 17±6 months of follow-up. Coronary flow 

velocity reserve was the only variable independently and positively 

related to the improvement in systolic function. Fourteen patients 

died after 5.2±2.0 years (1.8 to 8.0 years). The 10-year survival 

rate was 62%. Univariate analysis identified significant and positive 

associations of mortality with male gender, age, creatinine, and left 

ventricular mass index. Negative associations were found for 

coronary flow velocity reserve, blood pressure and left ventricular 

fractional shortening. The Cox proportional hazards model 

identified coronary flow velocity reserve (hazard ratio=0.814, 

95%CI=0.719-0.923, P=0.001), left ventricular mass index 

(hazard ratio=1.121, 95%CI=1.024-1.228, P=0.014), diastolic 

blood pressure (hazard ratio=0.940, 95%CI=0.890-0.992, 

P=0.025), and male gender as independent predictors of mortality. 

The present findings suggest that coronary reserve impairment 



affects negatively the long term outcome of hypertensive dilated 

cardiomyopathy possibly by impeding the improvement of left 

ventricular systolic dysfunction. 

 

Descriptors: 1. Coronary circulation  2. Hypertrophy left ventricular 

3. Ventricular dysfunction left  4. Prognosis  5. Cardiomyopathy 

dilated 
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1. Introdução 

 

        A hipertrofia ventricular esquerda desenvolve-se como um 

mecanismo de adaptação ao aumento de pós-carga que ocorre na 

hipertensão arterial. O espessamento da parede e a conseqüente 

redução do volume ventricular impedem a elevação do estresse 

sistólico e contribuem para a preservação da função. A falência 

deste mecanismo implica em disfunção sistólica. De fato, há uma 

relação inversa entre o estresse sistólico da parede e a função 

ventricular1. Esta capacidade de adaptação tem sido objeto de 

questionamento diante de evidências epidemiológicas que apontam 

a hipertrofia como um fator de risco  associado a maior morbidade 

e mortalidade cardiovasculares2-3.  

        Na hipertensão, o aumento de massa do ventrículo esquerdo 

foi associado a maior ocorrência de eventos cardiovasculares 

independentemente dos valores da pressão arterial e da função 

ventricular4. Duas linhas de interpretação tentam esclarecer esta 

contradição aparente entre o desenvolvimento de hipertrofia 

fisiológica ou patológica no curso da hipertensão arterial. A 

primeira pressupõe o ventrículo esquerdo em uma posição 

anatômica central no sistema cardiovascular e a massa ventricular 

como uma medida do remodelamento vascular sistêmico. A 

segunda pressupõe a hipertrofia como patológica se acompanhada 
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de alterações cardíacas desfavoráveis representadas, por exemplo, 

pela presença de disfunção diastólica ou de arritmias  

ventriculares5-8.  

        A proporção de casos de insuficência cardíaca com função 

sistólica preservada é bastante variável segundo as diferentes 

publicações, podendo chegar até 74% nas casuísticas com 

predominância de mulheres e  faixa etária mais avançada9-10. Dos 

diferentes fatores predisponentes , entre os quais se incluem a 

doença arterial coronária e o diabetes mellitus, destaca-se a 

hipertensão arterial presente em mais da metade dos casos11. 

        Em doenças cardíacas diversas a ocorrência de arritmias 

ventriculares complexas e de morte inesperada é associada à 

presença de disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. No infarto, 

há uma relação inversa entre a fração de ejeção e a presença de 

arritmias ventriculares que concorrem para o aumento da 

mortalidade12. Na hipertensão, a prevalência de arritmias e sua 

complexidade foram relacionadas ao grau de aumento da massa do 

ventrículo esquerdo7,13, mas não à desadaptação ventricular14. 

Ainda na hipertensão, a morte cardiovascular associa-se à 

presença e ao grau da hipertrofia, independentemente da presença 

de arritmias ventriculares15. 

        Outras alterações patológicas podem acompanhar o 

desenvolvimento da hipertrofia e envolvem a microvasculatura 
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coronariana. O remodelamento vascular inclui o espessamento da 

parede arteriolar, a fibrose perivascular e a redução da densidade 

capilar16. As conseqüências funcionais destas alterações 

expressam-se por uma diminuição da reserva coronariana. Na 

hipertensão, ainda não é certo se há diminuição precoce da reserva, 

mesmo na ausência de hipertrofia17, ou se ela surge apenas em 

graus avançados de aumento da massa cardíaca18. De qualquer 

forma, supõe-se ser a doença microvascular um dos fatores 

limitantes da adequação da hipertrofia ao aumento de pós-carga19. 

A limitação da capacidade de dilatação máxima dos vasos de 

resistência prejudica o aporte adequado de fluxo sangüíneo para o 

miocárdio. Em estudo prévio, observamos haver diminuição da 

reserva em pacientes com desadaptação ventricular manifestada 

por disfunção sistólica. Porém, a implicação fisiopatológica da 

diminuição da reserva sobre a desadaptação não foi comprovada 

de maneira inequívoca, uma vez que havia um número não 

desprezível de pacientes com disfunção ventricular e reserva 

normal18. É possível que na hipertensão valores de reserva  

considerados ainda normais sejam na realidade inadequados para 

aumentos importantes e sustentados de pós-carga. O balanço 

entre a reserva e o estresse sistólico da parede explicaria melhor a 

presença de disfunção ventricular20.  
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        Além desta participação na fisiopatologia da desadaptação 

ventricular, é possível conjeturar um papel prognóstico para a 

reserva coronariana na miocardiopatia dilatada hipertensiva, tal 

como já demonstrado na miocardiopatia dilatada idiopática21. Nesta, 

a diminuição da reserva também implica em piora da função 

cardíaca. Na doença cardíaca hipertensiva, a diminuição da reserva 

poderia contribuir para o impedimento da recuperação da função 

sistólica e, assim, implicar em pior prognóstico. 
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2. Objetivo 

 

        O presente estudo foi desenvolvido para investigar 

prospectivamente o papel da reserva coronariana na evolução da 

função sistólica do ventrículo esquerdo e na sobrevida de pacientes 

com miocardiopatia dilatada hipertensiva. É possível que a 

disfunção dos vasos de resistência coronarianos exerça um papel 

negativo na história natural da hipertensão por comprometer a 

capacidade de adaptação ventricular ao aumento de pós-carga. 

Foram investigados pacientes com disfunção sistólica, em particular, 

por apresentarem na nossa experiência  maior comprometimento 

da reserva coronariana 18 e por estarem sujeitos a  maior risco de 

complicações cardiovasculares22. 
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3. Materiais e Métodos 

 

3.1 População de Estudo 

        Este estudo foi realizado de acordo com as normas 

estabelecidas pela nossa instituição e o projeto foi aprovado pela 

Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa da 

Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (CAPPesq, número: 395/04). Apenas 

os pacientes instruídos sobre os objetivos e procedimentos 

envolvidos e que assinaram o documento de consentimento para o 

estudo foram selecionados e submetidos a exames clínicos e 

subsidiários, incluindo um ecocardiograma transtorácico. No exame 

clínico, a pressão arterial foi medida no braço direito, com o 

paciente sentado, após 5 minutos. Três medidas foram realizadas e 

a média das 2 últimas computada como correspondente à pressão 

arterial sistólica e diastólica inicial. 

        Os critérios de inclusão foram: história de hipertensão arterial, 

com pelo menos duas medidas prévias maiores do que 140/90 

mmHg documentadas em prontuário médico e fração de 

encurtamento do ventrículo esquerdo <30% ao ecocardiograma. 

        Os critérios de exclusão foram: angina pectoris, história ou 

evidência eletrocardiográfica de infarto do miocárdio, sorologia 

positiva para doença de Chagas, doença valvar, diabetes mellitus, 
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ou qualquer outra doença que pudesse afetar a estrutura e a 

função cardíaca, além da hipertensão. 

        Setenta e dois pacientes com diagnóstico de hipertensão 

arterial sistêmica e disfunção sistólica do ventrículo esquerdo foram 

incluídos consecutivamente no período de maio de 1996 a 

setembro de 2000. Em todos eles, a doença arterial coronariana foi 

adicionalmente investigada por estudo da perfusão miocárdica com 

99mTc-sestamibi ou tálio-201 e dipiridamol. Os doentes com defeitos 

transitórios de pelo menos um segmento ou defeitos persistentes 

de mais de um segmento da parede do ventrículo esquerdo foram 

submetidos a estudo contrastado cineangiocoronariográfico.  

        Dos 72 pacientes incluídos inicialmente, 6 foram excluídos por 

apresentarem fibrilação atrial , 9 por doença arterial coronariana 

silenciosa e 12 por apresentarem Doppler coronariano inadequado 

para a medida da velocidade de fluxo.  

        Os 45 pacientes restantes receberam tratamento médico 

regular na Unidade de Hipertensão do Instituto do Coração do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo. Todos eles foram acompanhados por no mínimo dois 

anos. 

        Um grupo de 19 indivíduos voluntários saudáveis foi 

constituído para definição do valor normal da reserva da velocidade 

do fluxo coronariano. 
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3.2 Avaliação da estrutura e função do ventrículo esquerdo  

        Após a instalação de monitor não invasivo para medida da 

pressão arterial (DX27-10; Dixtal Co.; San Francisco, California, 

EUA) e de eletrodos para monitorização eletrocardiográfica 

contínua, o paciente era posicionado em decúbito lateral esquerdo 

para a realização do exame ecocardiográfico. As imagens eram 

gravadas continuamente em fita cassete VHS para análise posterior.  

        A ecocardiografia transtorácica foi realizada com transdutor 

multifreqüencial de 2 a 4 MHz e aparelhos HDI 5000 (Advanced 

Technologies Laboratories Co.; Bothell, Washington, EUA) e  

Sequoia (Acuson; Mountain View, CA, USA). Traçados no modo M , 

eixo curto, ao nível das cordas tendíneas do aparelho valvar mitral, 

foram obtidos a partir da imagem bidimensional do ventrículo 

esquerdo em corte paraesternal transverso.  

        Os seguintes parâmetros da estrutura do ventrículo esquerdo 

foram determinados conforme as recomendações da Sociedade 

Americana de Ecocardiografia23: diâmetros internos diastólico 

(DIVEd, mm) e sistólico (DIVEs, mm) do ventrículo esquerdo e 

espessuras diastólicas do septo interventricular (ESIVd, mm) e da 

parede posterior do ventrículo esquerdo (EPPVEd, mm).  

        A hipertrofia cardíaca foi estimada pelo índice de massa do 

ventrículo esquerdo (IMVE), calculado pela seguinte fórmula  e 
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corrigido pela área da superfície corpórea (ASC): 

IMVE (g.m-2) = [1,04 X (EPPVEd + ESIVd + DIVEd)3 – (DIVEd)3]/ ASC24  

        A função sistólica do ventrículo esquerdo foi estimada pela 

fração de encurtamento do ventrículo esquerdo (FenVE), calculada 

pela seguinte fórmula: 

FenVE (%) = [(DIVEd –DIVEs) / DIVEd] x 10025 

        Também foi calculada a fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo (FEVE), utilizando-se o método de Teichholz, a partir dos 

volumes diastólico e sistólico finais do ventrículo esquerdo (VDF e 

VSF) respectivamente calculados segundo as seguintes fórmulas: 

FEVE = (VDF – VSF) / VDF26 

VDF (mL) = (7 x DIVEd 3) / (2,4 + DIVEd), 

VSF (mL) = (7 x DIVEs 3) / (2,4 + DIVEs), 

onde DIVEd e DIVEs são medidos em cm. 

        Os diferentes parâmetros utilizados para a avaliação da 

função diastólica do ventrículo esquerdo foram determinados de 

acordo com as recomendações do Consenso Canadense27.  

A curva do fluxo transvalvar mitral foi obtida no plano apical quatro 

câmaras pelo Doppler pulsátil com tamanho da amostra entre       

1 e 2 mm. A amostra foi posicionada na extremidade dos folhetos 

da valva mitral.  
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        Os seguintes parâmetros foram determinados: pico da 

velocidade da onda de enchimento precoce do ventrículo esquerdo 

(onda E, cm/s), pico da velocidade da onda de enchimento atrial 

(onda A, cm/s) e  tempo de desaceleração da onda E (TD, ms). 

Ainda,  razão E/A foi calculada.  

        A curva do fluxo pulmonar foi obtida no plano apical quatro 

câmaras pelo Doppler pulsátil com amostra de tamanho entre 1 e 2 

mm. A amostra foi posicionada no interior da veia pulmonar 

superior direita cerca de 1 cm antes da sua desembocadura no 

átrio esquerdo. Para facilitar a identificação do fluxo pulmonar, o 

mapeamento do fluxo em cores com velocidade baixa (<40 cm/s) 

foi utilizado. 

        Os seguintes parâmetros foram determinados: pico da 

velocidade sistólica (PVs,cm/s) e pico da velocidade diastólica (PVd, 

cm/s).  

        A partir dos parâmetros do fluxo transvalvar mitral e da veia 

pulmonar, a função diastólica foi assim classificada:  

Tipo I, padrão normal: razão E/A >1, TD >150 ms e razão       

PVs/ PVd >1. 

Tipo II, padrão de alteração do relaxamento do ventrículo 

esquerdo: razão E/A <1. 
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Tipo III, padrão pseudonormal ou padrão restritivo de enchimento 

do ventrículo esquerdo: razão E/A >1, com  TD <150 ms ou PVs/ 

PVd <1. 

 

3.3 Reserva da velocidade do fluxo coronariano 

        A velocidade do fluxo arterial coronariano foi determinada 

após a identificação e a quantificação das velocidades bifásicas do 

Doppler do fluxo da artéria coronária descendente anterior. A 

ecocardiografia transesofágica foi utilizada com os recursos do 

modo bidimensional, Doppler pulsátil e contínuo e mapeamento de 

fluxo em cores. O transdutor multiplano multifreqüencial de 4 a 7 

MHz foi utilizado nos mesmos aparelhos. Após anestesia local com 

aplicação bucofaríngea de lidocaína 10% e sedação superficial com 

midazolam (5 a 15 mg, i.v.), o transdutor esofágico foi introduzido 

através da orofaringe até a porção proximal do esôfago. O terço 

proximal da artéria coronária foi visualizado logo acima das 

cúspides semilunares da valva aórtica e o fluxo do sangue 

identificado. A amostra de volume do Doppler pulsátil foi 

posicionada no primeiro terço da artéria coronariana descendente 

anterior. O ângulo entre o feixe ultra-sônico e a direção da artéria 

coronária descendente anterior foi mantido o mais próximo de zero, 

nunca excedendo 30 graus . Desta forma, os 2 componentes da 

velocidade do fluxo arterial coronariano, sistólico e diastólico, 
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foram registrados e a velocidade de pico diastólica quantificada. A 

média da medida de três registros consecutivos foi calculada para 

se obter a velocidade basal de pico diastólico do fluxo arterial 

coronariano (VFCbas, cm/s).  

        A velocidade máxima de pico diastólico do fluxo arterial 

coronariano (VFCmax, cm/s) foi determinada de maneira análoga 

durante a infusão contínua de adenosina (140µg.Kg-1.min-1,i.v.), 

administrada por seis minutos28.  

        Na figura 1, estão representados um mapeamento de fluxo a 

cores utilizado para a identificação da artéria coronária 

descendente anterior e um Doppler pulsátil com os componentes 

sistólico e diastólico obtidos na porção proximal da artéria, em 

condições basais. 

        A reserva da velocidade do fluxo coronariano (RVFC) foi 

calculada pela fórmula seguinte: 

RVFC = VFCmax / VFCbas29,30  
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Figura 1.  Fotos representativas da determinação da velocidade do 

fluxo da artéria coronária descendente anterior pela ecocardiografia 

transesofágica. No painel A, observa-se o mapeamento de fluxo em 

cores utilizado para a identificação da artéria coronária 

descendente anterior (cor azul). No painel B, observam-se os 

componentes sequenciais sistólico (menor) e diastólico (maior) da 

velocidade de fluxo coronariano obtidos pelo Doppler pulsátil.  
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3.4  Seguimento 

        Os pacientes receberam acompanhamento ambulatorial até 

setembro de 2006. Eles realizaram consultas médicas trimestrais 

para avaliação do estado clínico e ajuste terapêutico.  

        Um segundo ecocardiograma transtorácico foi realizado após 

pelo menos 12 meses de seguimento para reavaliação da função 

sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo. Neste momento, a 

pressão arterial de seguimento, medida da mesma maneira que a 

pressão arterial inicial, foi determinada. 

        O índice de mortalidade total foi examinado e os fatores a ele 

associados investigados. As causas de morte foram determinadas a 

partir de anotações hospitalares, diagnósticos de necrópsias, 

atestados de óbito e entrevistas com familiares dos pacientes 

falecidos.  

 

3.5 Análise estatística dos resultados  

        Os resultados são apresentados por média ± desvio padrão, 

mediana, valores mínimo e máximo, freqüências absolutas e 

porcentagens, quando apropriado.  

 

 3.5.1 Investigação dos fatores associados à mortalidade 

        As seguintes variáveis foram investigadas: idade, gênero, 

pressão arterial sistólica e diastólica iniciais, classe funcional de 
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insuficiência cardíaca segundo a “New York Heart Association”, 

índice de massa corpórea, índice de massa do ventrículo esquerdo, 

fração de encurtamento do ventrículo esquerdo inicial, classificação 

da função diastólica inicial e reserva da velocidade do fluxo 

coronariano.  

        A reserva da velocidade do fluxo coronariano também foi 

investigada como variável categorizada, conforme o quinto 

percentil calculado nos indivíduos normais.  

        A fração de encurtamento do ventrículo esquerdo também foi 

investigada como uma variável categorizada, conforme a 

distribuição empírica dos pacientes com valores <20% e ≥20%.  

        Do segundo ecocardiograma, mais 2 variáveis foram 

investigadas. A evolução da função sistólica, conforme tenha 

havido aumento >10% da fração de encurtamento do ventrículo 

esquerdo ou não. A evolução da função diastólica, conforme tenha 

havido manutenção do tipo I ou melhora da classificação (do tipo II 

para I ou do tipo III para II) vs. manutenção dos tipos II e III ou 

piora da classificação (do tipo I para II ou do tipo II para III). 

        As curvas de sobrevida foram estimadas pelo método Kaplan-

Meier. O teste de log-rank foi utilizado para testar as comparações 

estatísticas entre as curvas de probabilidade de sobrevida das 

variáveis categorizadas. O teste de Wald foi utilizado para testar as 

comparações estatísticas entre as curvas de probabilidade de 
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sobrevida das variáveis contínuas. O modelo de riscos 

proporcionais de Cox foi utilizado para determinar, entre as 

variáveis selecionadas pela análise univariada, aquelas associadas 

de forma independente com a mortalidade. O método de seleção 

por etapas foi utilizado considerando-se P<0,05 tanto para a 

inclusão quanto para a exclusão das variáveis no modelo. Os 

resultados foram expressos como razão de chance, com  intervalos 

de confiança de 95%. 

 

3.5.2 Investigação dos fatores associados à melhora da 

função sistólica do ventrículo esquerdo 

        A melhora da função sistólica foi definida por um aumento da 

fração encurtamento do ventrículo esquerdo ≥10%. Para                

a investigação dos fatores associados à melhora da função sistólica, 

foi utilizada a análise de regressão logística, com método de 

seleção por etapas, considerando-se P<0,05 tanto para a inclusão 

quanto para a exclusão das variáveis no modelo.  

        As seguintes variáveis foram investigadas: idade, gênero, 

classe funcional de insuficiência cardíaca, pressão arterial sistólica 

e diastólica iniciais, variação percentual da pressão arterial, índice 

de massa corpórea, creatinina, índice de massa do ventrículo 

esquerdo, fração de encurtamento do ventrículo esquerdo inicial e 

a reserva da velocidade do fluxo coronariano.  
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        Para o cálculo da variação percentual da pressão arterial 

foram consideradas a pressão arterial inicial e a pressão arterial de 

seguimento, medida no segundo exame ecocardiográfico.  

        Todas as análises foram realizadas com o programa SAS  

(Sistema de Análise Estatística, versão 8).  
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4.Resultados 

 

        Dos 45 pacientes estudados, apenas 6 não realizaram 

cineangiocoronariografia. Três deles por apresentarem perfusão 

miocárdica normal à cintilografia miocárdica e outros 3 por 

apresentarem hipoperfusão persistente discreta em apenas um 

seguimento do ventrículo esquerdo.   

        Na tabela 1, as características clínicas e os parâmetros do 

ecocardiograma inicial de todos os pacientes investigados estão 

representados. A maior parte era do gênero masculino e havia 

apresentado insuficiência cardíaca classe funcional III ou IV antes 

da inclusão. Vinte e cinco apresentavam fração de encurtamento 

do ventrículo esquerdo <20% e 38 hipertrofia de grau importante, 

com índice de massa do ventrículo esquerdo >200 g/m2.  

        Trinta e cinco pacientes apresentavam disfunção diastólica do 

ventrículo esquerdo, a maioria com alteração do relaxamento (tipo 

II) e 10 com padrão pseudonormal ou restritivo (tipo III).  

        As características clínicas e ecocardiográficas dos 19 

indivíduos normais estão representadas na tabela 2. O quinto 

percentil calculado da reserva da velocidade do fluxo coronariano 

foi 2,53.  

        A reserva da velocidade do fluxo coronariano foi 23% menor 

no grupo de pacientes quando comparado ao grupo normal. Vinte e 
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um pacientes apresentaram valores anormais de reserva da 

velocidade do fluxo coronariano (<2.53).  
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Tabela 1.  Características clínicas e ecocardiograma inicial dos 
pacientes com miocardiopatia dilatada hipertensiva. 
 Parâmetros 

Pacientes, n 45 

Gênero masculino, n 30 

Brancos, n 22 

Idade, anos 52 ± 11 

IC CF (NYHA) III/IV, n 35 

IMC, kg/m2 27 ± 4 

PAS, mmHg 160 ± 33 

PAD, mmHg 105 ± 17 

Creatinina, mg/dL 1,2 ± 0,5 

Hemoglobina , mg/dL 14,6 ± 1,4 

Reserva da velocidade de fluxo coronariano 2,7 ± 1,1 

FenVE, % 19 ± 6 

FEVE 0,45 ± 0,12 

IMVE, g/m2 270 ± 80 

DIVEd, mm 67 ± 11 

EPPVEd, mm 11 ± 2 

Padrão da função diastólica do VE  

Tipo I, n  10 

Tipo II, n 25 

Tipo III, n 10 

n, número; IC CF (NYHA), insuficiência cardíaca classe funcional 
(New York Heart Association); IMC, índice de massa corpórea; PAS, 
pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; FenVE, 
fração de encurtamento do ventrículo esquerdo; FEVE, fração de 
ejeção do ventrículo esquerdo; IMVE, índice de massa do ventrículo 
esquerdo; DIVEd, diâmetro interno diastólico do ventrículo 
esquerdo; EPPVEd, espessura diastólica da parede posterior do 
ventrículo esquerdo.  
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Tabela 2.  Características clínicas e ecocardiograma dos indivíduos  
 normais. 
 Parâmetros 

Voluntários normais, n 19 

Gênero masculino, n  10 

Brancos, n 6 

Idade, anos 27 ± 5 

IMC, kg/m2 26 ± 5 

PAS, mmHg 122 ± 17 

PAD, mmHg 73 ± 13 

Creatinina, mg/dL 0,8 ± 0,1 

Hemoglobina , mg/dL 13,9 ± 1,6  

Reserva da velocidade do fluxo coronariano 3,5 ± 0,8 

FenVE (%)  36 ± 5 

FEVE 0,60 ± 0,06 

IMVE,g/m2 112 ± 26 

DIVEd, mm 48 ± 4 

EPPVEd, mm 8 ± 1 

n, número; IMC, índice de massa corpórea; PAS, pressão arterial 
sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; FenVE, fração de 
encurtamento do ventrículo esquerdo; FEVE, fração de ejeção do 
ventrículo esquerdo; IMVE, índice de massa do ventrículo 
esquerdo; DIVEd, diâmetro interno diastólico do ventrículo 
esquerdo; EPPVEd, espessura diastólica da parede posterior do 
ventrículo esquerdo.  
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4.1 Seguimento  

        O tempo de seguimento foi 6,9±1,9 anos (mediana=6,9; 

mínimo=1,8; máximo=10,3 anos). Nenhum doente abandonou o 

seguimento. Na figura 2 estão representadas as medicações mais 

prescritas conforme 3 períodos de seguimento. As medicações anti-

hipertensivas mais comumente utilizadas foram a hidroclorotiazida 

e a metildopa. Entre as medicações para a insuficiência cardíaca, o 

carvedilol e o losartan passaram a ser utilizados a partir do ano 

2000. 
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número de pacientes (n)

tiazídico 17 42 38

metildopa 11 32 29

nifedipina 9 19 13

digoxina 10 36 30

furosem ida 1 5 3

espironolactona 4 25 16

hidralazina 2 1

IECA 17 44 31

beta-bloqueador 25 33

antagonista AT1 10 13

1996 - 1999 (n = 22) 2000 - 2003 (n = 42) 2004 - 2006 (n = 33)

 

Figura 2. Medicações anti-hipertensivas e para insuficiência 

cardíaca prescritas aos pacientes com miocardiopatia dilatada 

hipertensiva. O número de pacientes para cada medicação é 

representado em 3 períodos de seguimento.  



 23 

4.1.1  Evolução da função do ventrículo esquerdo 

        Trinta e seis pacientes foram submetidos                            

a um segundo  ecocardiograma  transtorácico  com                  

17,5±6,4  meses de seguimento. Conforme pode ser observado na 

figura 3, houve aumento ≥10% da fração de encurtamento do 

ventrículo esquerdo, representada por um aumento superior a 10%, 

em 16 pacientes. Como a fração de encurtamento não se modificou 

ou piorou na maior parte dos doentes, os valores médios inicial 

(18±6%) e final (19±7%) não foram estatisticamente diferentes.         

 A função diastólica permaneceu normal em 3 pacientes, melhorou 

em 8 (tipo II para I em 3; tipo III para I em 1; tipo III para II em 

4), piorou em 6 (tipo I para II em 4; tipo II para III em 2), e 

permaneceu inalterada em 19 (tipo II em 16; tipo III em 3).  
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Figura 3. Fração de encurtamento do ventrículo esquerdo      

inicial(FenVE1) e final(FenVE2) de 36 pacientes com miocardiopatia 

dilatada hipertensiva. 
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4.1.2 Fatores associados à melhora da função sistólica do 

ventrículo esquerdo 

        A análise univariada identificou o índice de massa do 

ventrículo esquerdo como associado negativamente (P=0,0381) e a 

reserva da velocidade do fluxo coronariano como associada 

positivamente (P=0,0105) com o aumento ≥10% da fração de 

encurtamento do ventrículo esquerdo. Nenhuma outra variável, 

incluindo a pressão arterial inicial ou sua variação durante o 

seguimento, foi associada à melhora da função sistólica. 

        A análise multivariada mostrou que a reserva da velocidade 

do fluxo coronariano, mas não o índice de massa, foi associada de 

modo independente com a melhora da função sistólica (P=0,0194). 

Comparando-se 2 pacientes, uma diferença positiva de 0,1 unidade 

na reserva da velocidade do fluxo coronariano confere uma razão 

de chance de melhora da função sistólica de 1,096 (IC95%=1,015 

a 1,183). Quando a diferença é de 1 unidade, a razão de chance 

passa a ser de 2,496 (IC95%=1,160 a 5,372).  

        Nas figuras 4 e 5, estão representados os traçados do 

Doppler pulsátil da artéria coronária descendente anterior e do 

ventrículo esquerdo ao modo M de 2 pacientes, o primeiro sem 

melhora e o segundo com melhora da função sistólica, 

respectivamente. A análise do Doppler pulsátil da artéria coronária 

descendente anterior revela no primeiro paciente um aumento da 
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velocidade de pico diastólica de 45cm/s para 60cm/s com a 

administração de adenosina. No segundo, observa-se um aumento 

de 40cm/s para 140cm/s. Estes valores correspondem a diferenças 

marcantes de reserva da velocidade do fluxo coronariano que 

explicam as diferenças observadas na evolução da função sistólica 

do ventrículo esquerdo.  
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Figura 4.  Painéis superiores: fotos representativas do Doppler 

transesofágico das velocidades bifásicas do fluxo da artéria 

coronária descendente anterior em condições basal (painel A) e de 

vasodilatação máxima (painel B). Painéis inferiores: traçados 

transtorácicos em modo M obtidos a partir do corte bidimensional 

transverso do ventrículo esquerdo no início (painel C) e durante o 

seguimento (painel D). Observa-se um aumento discreto da 

velocidade de pico diastólica correspondente a uma reserva da 

velocidade do fluxo coronariano de 1,3. Nota-se ausência de 

melhora da função sistólica, sem mudança das dimensões do 

ventrículo esquerdo.  
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Figura 5.  Painéis superiores: fotos representativas do Doppler 

transesofágico das velocidades bifásicas do fluxo da artéria 

coronária descendente anterior em condições basal (painel A) e de 

vasodilatação máxima (painel B). Painéis inferiores: traçados 

transtorácicos em modo M obtidos a partir do corte bidimensional 

transverso do ventrículo esquerdo no início (painel C) e durante o 

seguimento (painel D). Observa-se um aumento importante da 

velocidade de pico diastólica correspondente a uma reserva da 

velocidade do fluxo coronariano de 3,5. Nota-se melhora 

significativa da função sistólica, com diminuição das dimensões do 

ventrículo esquerdo.  
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4.1.3 Sobrevida  

        Quatorze pacientes faleceram após 5,1±2,0 anos        

(média=5,2; mínimo=1,8; máximo=8,0 anos). As taxas de 

sobrevida após 1, 5 e 10 anos foram 100%, 87% e 62%, 

respectivamente, conforme pode ser observado na figura 6. As 

causas de óbito foram: insuficiência cardíaca congestiva (6), morte 

súbita (3), acidente vascular cerebral (3), infarto agudo do 

miocárdio (1) e linfoma (1).  
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Figura 6.  Gráfico representativo da sobrevida dos 45 pacientes 

com miocardiopatia dilatada hipertensiva. O tempo médio de 

seguimento foi 6,9±1,9 anos. 
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4.1.4  Fatores associados à mortalidade total 

        Na tabela 3, estão descritas as variáveis cuja associação 

potencial com a mortalidade foi investigada. A análise univariada 

identificou as seguintes variáveis como associadas positivamente 

com a mortalidade: gênero masculino, idade, creatinina e índice de 

massa do ventrículo esquerdo. As seguintes variáveis foram 

associadas negativamente com a mortalidade: pressão arterial 

sistólica e diastólica iniciais e reserva da velocidade do fluxo 

coronariano.  

        As variáveis categorizadas, reserva da velocidade do fluxo 

coronariano <2,53 e fração de encurtamento do ventrículo 

esquerdo <20%, também foram associadas negativamente com a 

mortalidade.  

        A evolução da função sistólica do ventrículo esquerdo não 

influiu na mortalidade. Por outra, a manutenção da função 

diastólica alterada ou a sua piora foram associadas com a maior 

mortalidade (P=0,028). Dos 10 pacientes que realizaram um 

segundo ecocardiograma e faleceram, a função diastólica 

permaneceu anormal ou piorou em todos. Três deles 

permaneceram com função diastólica tipo III e mais 1 piorou a 

disfunção do tipo II para o III.  
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Tabela 3.  Variáveis potencialmente associadas com a mortalidade 
na miocardiopatia dilatada hipertensiva (Análise Univariada). 

 Vivos Falecidos P (Log-Rank/ 
Wald) 

N 31 14  

Gênero masculino, n (%) 18 (58) 13 (93) 0,026 

Brancos, n (%) 14 (45) 8 (57) 0,363 

Idade, anos 49 ± 11 58 ± 9 0,043 

IMC, kg/m2 28 ± 4 26 ± 3 0,077 

IC CF (NYHA) III/IV, n (%) 22 (71) 13 (93) 0,155 

PAS, mmHg 168 ± 30 143 ± 34 0,009 

PAD, mmHg 109 ± 17 96 ± 16 0,016 

Creatinina, mg/dL 1,1 ± 0,3 1,5 ± 0,5 0,019 

RVFC <2.53, n (%) 10 (32) 11 (79) 0,003 

RVFC 3,1 ± 1,0 1,9 ± 1,0 0,0004 

FenVE <20%, n (%) 14 (45) 11 (79) 0,044 

FenVE (%) 20 ± 6 16 ± 7 0,055 

IMVE, g/m2 245 ± 65 327 ± 83 0,001 

Função diastólica    0,249 

Tipo I, n (%) 9 (29) 1 (7)  

Tipo II, n (%) 16 (52) 9 (64)  

Tipo III, n (%) 6 (19) 4 (29)  

n, número de pacientes; IMC, índice de massa corpórea; IC CF 
(NYHA), insuficiência cardíaca classe funcional (New York Heart 
Association); PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial 
diastólica; RVFC, reserva da velocidade do fluxo coronariano; 
FenVE, fração de encurtamento do ventrículo esquerdo; IMVE, 
índice de massa do ventrículo esquerdo.  
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        A análise multivariada identificou as seguintes variáveis como 

associadas de modo independente com a mortalidade: reserva da 

velocidade do fluxo coronariano, índice de massa do ventrículo 

esquerdo, pressão arterial diastólica inicial e gênero masculino. Na 

tabela 4 estão representadas as razões de chance e os intervalos 

de confiança correspondentes à associação de cada uma destas 

variáveis com a mortalidade. 

 

 

 

Tabela 4.  Variáveis identificadas como associadas de modo 
independente com a mortalidade na miocardiopatia dilatada 
hipertensiva (Análise Multivariada). 

Variável 
Parâmetro 
estimado 

Erro-
padrão 

Razão 
de 

chance 
IC (95% ) P 

RVFC (0,1) -0,2052 0,0636 0,814 0,719-0,923 0,001 

IMVE (10 g/m2) 0,1144 0,0463 1,121 1,024-1,228 0,014 

PAD (1 mmHg) -0,0622 0,0276 0,940 0,890-0,992 0,025 

Gênero M 3,1487 1,1563 23,306 2,417-224,762 0,007 

IC, intervalo de confiança; RVFC, reserva da velocidade do fluxo 
coronariano; IMVE, índice de massa do ventrículo esquerdo; PAD, 
pressão arterial diastólica; M, masculino. 
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        Nas figuras 7 a 10 estão representadas as curvas de 

sobrevida construídas pelo método de Kaplan-Meier, conforme a 

reserva da velocidade do fluxo coronariano (figura 7), a fração de 

encurtamento do ventrículo esquerdo (figura 8), a mediana do 

índice de massa do ventrículo esquerdo (figura 9) e a mediana da 

pressão arterial diastólica (figura 10). Comparando-se 2 pacientes, 

uma diferença positiva de 0,1 unidade na reserva da velocidade do 

fluxo coronariano confere uma razão de chance de mortalidade 

18,6% menor (IC95%=7,7 a 28,1%). Uma diferença positiva de 10 

g/m2  no índice de massa do ventrículo esquerdo confere uma 

razão de chance de mortalidade 12,1% maior (IC95%=2,4 a 

22,8%). Uma diferença positiva de 1 mmHg na pressão arterial 

diastólica confere uma razão de chance de mortalidade 6% menor 

(IC95%=0,8 a 11%). O risco de mortalidade associado ao gênero 

masculino não foi estimado em virtude do baixo poder do teste 

para esta variável.  
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Figura 7.  Gráfico representativo da sobrevida dos 45 pacientes 

com miocardiopatia dilatada hipertensiva, conforme a reserva da 

velocidade do fluxo coronariano (RVFC). 
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Figura 8.  Gráfico representativo da sobrevida dos 45 pacientes 

com miocardiopatia dilatada hipertensiva, conforme a fração de 

encurtamento do ventrículo esquerdo (FenVE). 
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Figura 9.  Gráfico representativo da sobrevida dos 45 pacientes 

com miocardiopatia dilatada hipertensiva, conforme a mediana do 

índice de massa do ventrículo esquerdo (IMVE). 
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Figura 10.  Gráfico representativo da sobrevida dos 45 pacientes 

com miocardiopatia dilatada hipertensiva, conforme a mediana da 

pressão arterial diastólica (PAD). 
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5. Discussão 

 

        O presente estudo investigou o papel fisiopatológico da 

reserva coronariana na evolução da função sistólica do ventrículo 

esquerdo e na história natural de pacientes com miocardiopatia 

dilatada de origem hipertensiva. Foram estudados pacientes sem 

diabete e sem doença arterial coronária associados.  

        A taxa de mortalidade foi zero em 1 ano e de apenas 13% em 

5 anos. Estes números são substancialmente menores do que os 

descritos na miocardiopatia dilatada idiopática e na miocardiopatia 

de origem aterosclerótica 31,32, mas comparáveis aos observados 

em uma casuística maior de pacientes hipertensos com disfunção 

ventricular22. Entre as mortes, apenas uma teve causa não 

cardiovascular. Dos 14 óbitos, 10 tiveram origem cardíaca. Para 

assegurar que a disfunção do ventrículo esquerdo era de causa 

hipertensiva em todos os pacientes incluídos, a doença arterial 

coronária foi amplamente investigada e excluída por 

cineangiocoronariografia nos doentes com defeitos de perfusão à 

cintilografia de perfusão miocárdica. O cuidado em se excluir 

pacientes com diabetes mellitus e com doença arterial coronária foi 

importante, uma vez que ambas doenças estão associadas com  

diminuição da reserva coronariana33,34,35. Por outra, na população 

geral de hipertensos, a insuficiência cardíaca desenvolve-se 
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particularmente quando a hipertensão arterial associa-se com a 

doença coronária e/ou com o diabetes mellitus36. Tais fatos 

ilustram a dificuldade de se reunir uma casuística com um número 

expressivo de pacientes com miocardiopatia dilatada de origem 

exclusivamente hipertensiva. Mais ainda, como a mortalidade  

destes  doentes não é expressiva22, foi necessário um 

acompanhamento clínico bastante longo para garantir o número 

adequado de eventos para a análise estatística. 

         A diminuição da reserva coronariana foi descrita como fator 

preditivo de óbito cardíaco em 67 pacientes com miocardiopatia 

dilatada idiopática21. Recentemente, esse dado foi confirmado por 

uma investigação européia, que incluiu 129 pacientes37, um grande 

número deles com hipertensão arterial e/ou diabetes. O papel 

preditivo da diminuição da reserva coronariana na mortalidade 

ainda não havia sido demonstrado na miocardiopatia hipertensiva. 

Além da diminuição da reserva, outros fatores de risco da doença 

hipertensiva, como a pressão arterial38 e a hipertrofia2, afetaram a 

evolução.  

        Previamente, a hipertrofia foi associada a um pior prognóstico 

quando associada a arritmias ventriculares complexas8 ou não15. O 

presente estudo confirma ser a hipertrofia um fator preditivo de 

morte na hipertensão mesmo nos casos complicados com disfunção 

sistólica ventricular.  
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        A associação observada entre a pressão arterial e a 

mortalidade foi paradoxalmente inversa. Este achado  já havia sido 

descrito em pacientes não selecionados com insuficiência  

cardíaca39 e recentemente foi confirmado na miocardiopatia 

dilatada hipertensiva20. Nesta, mesmo a diminuição da pressão 

arterial pelo tratamento foi associada a maior mortalidade20. Na 

insuficiência cardíaca, a capacidade do sistema cardiovascular de 

manter níveis mais elevados de pressão arterial pode refletir um 

grau menos avançado de falência miocárdica40. O mesmo foi 

observado agora em pacientes com miocardiopatia hipertensiva. 

Nesta circunstância, a pressão arterial pode representar melhor a 

função sistólica do que os índices usualmente utilizados, como a 

fração de encurtamento e a fração de ejeção, particularmente 

quando utilizada para estimar o prognóstico. De fato, a pressão 

diastólica apresentou valor preditivo mais abrangente do que a 

fração de encurtamento, cujo valor prognóstico foi observado 

apenas na análise univariada. Estes resultados indicam que, na 

presença de miocardiopatia, o valor prognóstico da pressão arterial 

deve ser interpretado de maneira contrária à habitual.  

        Na miocardiopatia dilatada, a diminuiçào da reserva 

coronariana foi associada à  progressão da disfunção ventricular 21. 

Na hipertensão arterial, a recuperação parcial ou completa da 

disfunção sistólica já foi observada41. O presente estudo demonstra 
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que a melhora da função sistólica depende da reserva coronariana. 

Havendo disfunção com  aumento da cavidade ventricular, há 

aumento do estresse sistólico da parede e maior consumo de 

oxigênio miocárdico. A manutenção da capacidade de vasodilatação 

é necessária para manter a função sistólica. O possível impacto da 

melhora da função sistólica na sobrevida não foi demonstrado. É 

certo que um número maior de pacientes seja necessário para esta 

comprovação. Entretanto, os presentes resultados permitem 

especular que um dos mecanismos que explicam a associação 

positiva entre a reserva e a sobrevida seja resultado indireto da 

associação positiva observada entre a reserva e a melhora da 

função sistólica.  

        Valores normais da reserva da velocidade do fluxo 

coronariano foram estabelecidos a partir do quinto percentil 

calculado num grupo de pessoas saudáveis. A análise estatística 

mostrou, porém, que valores categorizados foram menos 

importantes do que valores contínuos para inferir a probabilidade 

de sobrevida. Assim, pequenas diferenças na capacidade de 

vasodilatação máxima são responsáveis por grandes diferenças nas 

taxas de mortalidade. O mesmo foi observado para a chance de 

melhora da fração de encurtamento do ventrículo esquerdo. Estes 

dados sugerem que não são apenas valores considerados normais 
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de reserva coronariana que explicam a evolução seja da função 

sistólica, seja da sobrevida. 

        Em contraste com resultados de estudos em pacientes com 

hipertensão sem disfunção sistólica6 e também em pacientes com 

miocardiopatia dilatada42, o grau de disfunção diastólica inicial não 

foi associado com a mortalidade. Deve-se levar em conta que o 

número de pacientes com disfunção diastólica do tipo III, indicativo 

de padrão restritivo e associado com pior prognóstico na 

miocardiopatia dilatada42-43, foi pequeno nesta casuística. A 

prevalência de apenas 22% é consideravelmente menor quando 

comparada à da miocardiopatia dilatada em que o padrão restritivo 

ocorre em mais que 50% dos casos42,43. Esta menor prevalência de 

disfunção diastólica avançada pode ser mais um mecanismo a 

explicar o melhor prognóstico observado na miocardiopatia 

hipertensiva. Por outra, tal como na miocardiopatia dilatada43,44, a 

mudança da função diastólica implicou em melhor prognóstico na 

miocardiopatia hipertensiva. Pela análise univariada, observou-se 

que a melhora da disfunção, particularmente quando inicialmente 

do tipo III, confere melhor sobrevida.  

        A predominância de óbitos em indivíduos do gênero 

masculino é um achado difícil de interpretar. O risco cardiovascular 

associado à hipertensão arterial é comparável entre os gêneros 

masculino e feminino45. O mesmo foi observado para pacientes com 
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insuficiência cardíaca congestiva46. Na Espanha, o gênero 

masculino foi associado a um risco maior para doença arterial 

coronariana47. Até que ponto o risco aumentado associado ao 

gênero masculino está vinculado a antecedentes étnicos ou, 

alternativamente, relaciona-se especificamente à doença cardíaca 

hipertensiva, permanece incerto. 

        Os resultados observados indicam que a reserva coronariana 

tem papel importante na história natural da doença cardíaca 

hipertensiva com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. Como 

esperado, a maioria das mortes foi de origem cardíaca. Este estudo 

traz, mais que implicações prognósticas de um novo fator de risco, 

indicações bastante razoáveis de que a diminuição da reserva 

coronariana pode representar um dos mecanismos determinantes 

do aumento da mortalidade associado à hipertrofia ventricular 

esquerda. Assim, a diminuição da reserva ao impedir a recuperação 

da função sistólica do ventrículo esquerdo possivelmente implicou  

nas mortes causadas por insuficiência cardíaca, em maior número 

nesta casuística. Também, a diminuição da reserva, por predispor o 

coração a eventos isquêmicos e conseqüentemente a arritmias 

ventriculares, pode explicar a ocorrência das mortes súbitas 

observadas. Mesmo o único caso de morte por infarto em um 

paciente sem doença arterial coronariana prévia pode ser explicado 

pela reserva diminuída. É reconhecido que a disfunção endotelial e 
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a diminuição da reserva predispõem ao desenvolvimento de 

aterosclerose coronariana48,49. É também possível que a doença da 

microcirculação  ocorra em diversos territórios vasculares atingindo 

outros órgãos-alvo da hipertensão. No diabetes mellitus a 

implicação da doença microvascular no desenvolvimento de 

complicações cardiovasculares foi recentemente demonstrado em 

pacientes com retinopatia 50. É fato que a reserva e a hipertrofia 

foram identificados como determinantes da mortalidade. Isto indica 

que outras alterações como a disfunção diastólica e sistólica 

persistentes são fatores secundários a elas ligados e que ajudam a 

explicar o aumento da mortalidade a elas associados.  

        Apesar da presente casuística não representar a população 

geral com hipertensão arterial, ela foi escolhida para permitir a 

investigação do papel da reserva coronariana em um número 

exequível de casos. Assim, para a consolidação do conceito 

fisiopatológico que implica a diminuição da reserva como um dos 

mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento da hipertrofia 

patológica, os presentes resultados deverão ser confirmados em 

pacientes sem disfunção sistólica. Espera-se que nestes casos a 

diminuição da reserva implique em futura disfunção sistólica e 

maior mortalidade.  
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6. Conclusão 

 

        Os resultados sugerem que a diminuição da reserva 

coronariana afeta negativamente a evolução da miocardiopatia 

dilatada hipertensiva por impedir a melhora da função sistólica do 

ventrículo esquerdo. É possível que na hipertensão arterial a 

diminuição da reserva seja um dos mecanismos implicados no 

desenvolvimento da hipertrofia cardíaca patológica. 
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