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RESUMO 

 

 

Sousa FTT. Avaliação ecocardiográfica da função do átrio esquerdo como 
marcadora de eventos em pacientes com insuficiência cardíaca [Tese]. São 
Paulo: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Entidade Associada da 
Universidade de São Paulo, 2017. 
 
Introdução: O strain do átrio esquerdo (AE) permite uma análise quantitativa 
da função do AE. A relevância clínica desta medida é dependente da 
informação incremental à análise da função do ventrículo esquerdo (VE), 
particularmente importante em indivíduos portadores de insuficiência cardíaca 
(IC). O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto prognóstico da disfunção 
atrial em pacientes com IC. Método: Ecocardiograma foi realizado em 217 
pacientes em ritmo sinusal com IC e fração de ejeção (FE) do VE<40%. A 
análise do strain do AE foi avaliada por meio do speckle tracking, usando o 
QRS como referência. O seguimento foi realizado prospectivamente para 
avaliar a ocorrência de morte e transplante cardíaco (desfecho primário), além 
de infarto agudo do miocárdio (IAM), acidente vascular encefálico (AVE) e 
internação por IC. A associação do strain de reservatório, de conduto e de 
contração ativa com os desfechos foram avaliados por meio de análise 
univariada e multivariada de regressão de Cox. Resultados: Pacientes 
apresentaram idade média de 58+12 anos, sendo 62% homens e FE média 
de 29%±6. O tempo de seguimento médio foi de 2,8 anos. Os desfechos 
primário e secundário ocorreram em 18 e 54%, respectivamente. O strain de 
reservatório e de contração ativa estiveram relacionados com os desfechos 
primários, e o strain de reservatório e conduto estiveram relacionados com o 
desfecho secundário independentemente da idade, sexo, FE, classe 
funcional, regurgitação mitral ou grau de disfunção diastólica (p<0,05). 
Conclusão: O strain de reservatório do AE é um marcador independente de 
eventos adversos em pacientes portadores de IC e disfunção ventricular 
moderada e importante. Nossos achados sugerem que o strain do AE pode 
auxiliar na estratificação de risco de pacientes com IC. 
 
Descritores: Insuficiência cardíaca; Ecocardiografia; Átrio esquerdo; Strain 
bidimensional. 
 



ABSTRACT 

 

 

Sousa FTT. Correlation between the left atrial strain by two-dimensional 
speckle tracking and the clinical outcomes in patients with heart failure 
[Thesis]. São Paulo: Dante Pazzanese Institute of Cardiology, Entity linked to 
the University of São Paulo, 2017. 
 
Background: Left atrial (LA) strain imaging enables the quantitative 
assessment of LA function. The clinical relevance of these measurements is 
dependent on the provision of information incremental to the left ventricular 
(LV) evaluation, particulary important in heart failure (HF). The aim of this study 
was analyze the potential prognostic role of LA function in patients with HF. 
Methods: Echocardiography was undertaken in 217 patients with HF, left 
ventricular ejection fraction(EF)<40% and sinus rhythm. LA function was 
analyzed by speckle-tracking, using R-R gating. A prospective follow-up was 
conducted to report death and cardiac transplantation (primary endpoint), in 
addition to acute myocardial infarction, stroke and hospital admission 
(secondary endpoint). The association between LA reservoir, conduit and 
pump strain with adverse outcomes were assessed using univariate and 
multivariate Cox regression model. Results: Patients mean age 58 + 12 years, 
62% men and mean EF 29+6%. Mean follow-up time was 2,8 years. The 
primary and secondary endpoints ocurred in 18 and 54%, respectively.  LA 
reservoir and pump were associated with the primary endpoint, and LA 
reservoir and conduit were associated with secondary endpoint independently 
of age, sex, EF, functional class, mitral regurgitation or diastolic function 
(p<0,05). Conclusion: LA reservoir strain is an independent predictor of 
adverse events in pacients with moderate and severe HF. This finding 
suggests that LA strain can help as a marker in the risk stratification of patients 
with HF. 
 
Descriptors: Heart failure; Echocardiography; Left atrial; Strain. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Insuficiência cardíaca 

 

1.1.1 Definição 

 

A insuficiência cardíaca (IC) é definida como uma síndrome clínica 

complexa resultante de disfunção estrutural e/ou funcional do coração, que 

prejudica a habilidade do ventrículo de se encher e/ou ejetar sangue1,2. É o 

estado fisiopatológico em que o coração é incapaz de bombear sangue em 

quantidade suficiente para suprir as necessidades metabólicas dos tecidos ou 

só pode fazê-lo a elevadas pressões de enchimento3. 

 

 

1.1.2 Epidemiologia 

 

A IC constitui um importante problema de saúde pública. É um dos mais 

importantes desafios clínicos atuais na área da Saúde e trata-se de um 

problema epidêmico em progressão com alta morbidade e mortalidade apesar 

dos avanços na terapêutica atual4.  

Aproximadamente 23 milhões de indivíduos no mundo são portadores 

de insuficiência cardíaca5. Dados da American Heart Association (AHA) 

estimam uma prevalência de 6,5 milhões de indivíduos acima de 20 anos de 

idade com IC nos Estados Unidos da América (EUA) segundo o banco de 

dados da National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2011 

a 20146 e cerca de 960 mil casos novos diagnosticados ao ano. Projeções 

apontam que a prevalência da IC irá aumentar 46% entre 2012 e 2030, 

resultando em mais de 8 milhões de indivíduos acima de 18 anos7. Mais de 

58 mil pacientes estadunidenses tiveram, como causa mortis, a IC em 2011 e 

mais de 279 mil tiveram-na como fator contribuinte de mortalidade. Em 2012, 
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o custo estimado da IC nos EUA foi de, aproximadamente, 30,7 bilhões de 

dólares8.  

Na Europa, estima-se que haja cerca de 6,5 milhões de portadores de 

IC, com prevalência de 1-2% na população adulta9.  

No Brasil, segundo o DATASUS, do Ministério da Saúde, pode-se 

estimar que 2% da população brasileira tenha IC, equivalente a cerca de 6,5 

milhões de brasileiros e 200 mil casos novos por ano10. A IC é responsável 

por, aproximadamente, um terço das internações por doença cardiovascular, 

assim como, por um terço da mortalidade hospitalar destes pacientes, o que, 

no ano de 2012, representou em torno de 21% das 1.137.572 internações por 

doenças do sistema circulatório e 26.694 óbitos11. 

O ônus se torna ainda mais significativo quando consideramos que 

quase 50% de todos os pacientes internados com este diagnóstico são 

readmitidos dentro de 90 dias após a alta hospitalar e que essa readmissão é 

um dos principais fatores de risco para morte nesta síndrome12,13. 

A situação atual é um paradoxo: por um lado, a mortalidade por muitas 

doenças cardiovasculares vem diminuindo por causa dos recentes avanços 

no tratamento e na prevenção, com diminuição de morte prematura. Por outro 

lado, as pessoas tratadas com sucesso, embora apresentem melhor 

qualidade de vida, não atingem a cura e desenvolvem IC, levando, 

consequentemente, a aumento da incidência e nas internações hospitalares, 

determinando maior taxa de mortalidade e maior custo no tratamento14. 

Dados recentes do estudo MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) 

demonstram que diabetes e hipertensão são os responsáveis pela maior 

incidência de IC em afroamericanos15. 

De acordo com o registro BREATHE11, as etiologias isquêmica e 

hipertensiva foram predominantes em nosso país (Figura 1). 
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Figura 1 - Distribuição das etiologias de insuficiência cardíaca no registro 
BREATHE11. 
*CMPD: cardiomiopatia dilatada; †QT: secundária a quimioterápicos. 

 

Em aproximadamente 50% dos portadores de IC há comprometimento 

do desempenho sistólico do coração manifestada por redução da fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo (VE). Na cidade de Niterói, 64,2% das IC se 

caracterizaram como IC de fração de ejeção preservada em uma população 

com idade média de 61 anos16.  

 

 

1.1.3 Fisiopatologia 

 

A IC pode ser causada por morte ou disfunção dos miócitos, 

remodelamento ventricular ou combinação desses fatores em decorrência de 

doença hipertensiva, isquêmica, doença de Chagas, secundária ao Diabetes 

Mellitus, doença valvar, miocardiopatias, ao uso de quimioterápicos, dentre 

outras.   

Quando o ventrículo é submetido a estresse, o desempenho cardíaco é 

mantido, inicialmente, pelos mecanismos adaptativos agudos compensatórios 

(retenção de sal e água, vasoconstricção, estimulação e dessensibilização 

simpática, hipertrofia). Quando a sobrecarga hemodinâmica é grave e 
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prolongada, porém, a contratilidade miocárdica é deprimida. O 

remodelamento miocárdico e a transição da hipertrofia compensada para a 

insuficiência miocárdica envolvem um complexo de eventos aos níveis 

molecular e celular17. 

Deve-se enfatizar que IC não é sinônimo de cardiomiopatia ou disfunção 

do VE. Estes últimos termos descrevem possíveis razões estruturais ou 

funcionais para o seu desenvolvimento. A IC pode estar associada a um amplo 

espectro de anormalidades funcionais do VE, que podem variar desde 

pacientes com tamanho normal do VE e fração de ejeção (FE) preservada até 

aqueles com dilatação severa e/ou FE marcadamente reduzida. Na maioria 

dos pacientes, coexistem anormalidades de disfunção sistólica e diastólica, 

independentemente da FE2. A FE é considerada importante na classificação 

dos pacientes com IC devido a seu papel na avaliação prognóstica e a 

resposta a terapias18, e porque a maioria dos ensaios clínicos selecionou 

pacientes com base na FE. 

A IC é uma condição clínica associada à piora da capacidade funcional, 

à diminuição da qualidade de vida e ao aumento da morbidade e mortalidade 

dos pacientes. Apesar de todos os avanços terapêuticos, o prognóstico dessa 

síndrome é ruim, com média de sobrevida após a instalação dos sintomas de 

somente 1,7 anos em homens e 3,2 anos em mulheres14. As manifestações 

mais frequentes da IC são dispneia e fadiga, que limitam a tolerância ao 

exercício, além da retenção hídrica responsável pela congestão pulmonar e 

edema periférico. 

 

 

1.1.4 Ecocardiografia 

 

O ecocardiograma bidimensional com Doppler é o exame mais utilizado 

para documentação de disfunção ventricular. Trata-se de uma ferramenta 

diagnóstica rápida, de baixo custo, não invasiva e amplamente disponível. 

Este método diagnóstico propicia a medida da fração de ejeção, e de outros 

parâmetros que apresentam associação com a gravidade e a evolução da 
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doença. Podem-se destacar medidas como os volumes ventriculares, a 

geometria e massa do ventrículo esquerdo, a contratilidade atrial e ventricular, 

alterações da função diastólica do ventrículo esquerdo, presença e 

quantificação das regurgitações valvares, e repercussão sobre a circulação 

pulmonar19-21. 

Os dados obtidos por meio da ecocardiografia não somente possibilitam 

a confirmação diagnóstica da disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, como 

também são marcadores evolutivos de óbito e de eventos cardíacos, tais 

como internações hospitalares e necessidade de transplante cardíaco19-21. 

A realização do ecocardiograma bidimensional com Doppler tem 

fundamental importância e deve ser realizada durante a avaliação inicial de 

todos os pacientes com suspeita clínica de IC para avaliação da função 

ventricular, medidas de cavidades, espessamento e movimentação das 

paredes, além da análise morfofuncional das valvas cardíacas com grau de 

recomendação I2,22. 

A mensuração da contratilidade/deformação miocárdica não era possível 

até recentemente. O speckle tracking (ST) pelo método bidimensional é uma 

nova ferramenta de avaliação ecocardiográfica que permite avaliar o strain e 

o strain rate (SR) do ventrículo esquerdo23,24. Speckle é um marcador acústico 

natural que aparece no miocárdio em uma imagem bidimensional como 

pontos escuros ou luminosos do resultado de interações (tal como reflexões, 

dispersões ou interferência) da emissão do ultrassom com o tecido 

miocárdico25. O ST admite que os marcadores acústicos se movam junto com 

o tecido e não mudam seu padrão significativamente nos quadros/frames 

adjacentes. O strain representa o montante da deformação relativa a um ponto 

de referência, isto é, a mudança fracional no comprimento de um segmento 

miocárdico expressa em forma de porcentagem26. Representa a deformação, 

o espessamento e a capacidade contrátil dos segmentos miocárdicos. O SR, 

por sua vez, é uma medida que fornece a diferença de velocidades entre dois 

pontos miocárdicos por unidade de tempo e representa a velocidade da 

deformação da fibra27. 
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1.2 Átrio esquerdo 

 

1.2.1 Aspectos gerais 

 

O átrio esquerdo (AE) fornece uma importante contribuição na função 

cardíaca28,29, além de impacto no enchimento ventricular. Ele serve como um 

reservatório volumétrico, abriga células importantes do sistema de condução 

(nó sinusal e nó atrioventricular, por exemplo) e secreta peptídeos 

natriuréticos que regulam a homeostase de fluidos. O miocárdio atrial é 

afetado por muitas condições cardíacas ou não30 e, em parte, é mais sensível 

que o miocárdio ventricular31. As patologias atriais têm um impacto substancial 

na performance cardíaca, ocorrência de arritmias e risco de acidente vascular 

encefálico (AVE)28,32. 

 

 

1.2.2 Anatomia 

 

O átrio esquerdo (AE) está localizado no mediastino, à esquerda e 

posterior ao átrio direito (AD). A estrutura do AE é caracterizada por um 

componente venoso pulmonar, um apêndice lateral, um componente 

vestibular inferior que circunda o orifício valvar mitral, e um proeminente corpo 

que compartilha o septo com o AD. O componente venoso é situado posterior 

e superiormente, e recebe as veias pulmonares nos quatro cantos, formando 

uma proeminente cúpula33.  

O apêndice atrial esquerdo é menor e mais estreito do que o direito, 

tendo diferentes morfologias descritas, as quais interferem no risco de 

trombogênese34. 

As paredes do AE são descritas como superior (teto), posterior (ínfero-

posterior), lateral esquerda, septal e anterior35. As paredes são lisas, com 

exceção do apêndice atrial que tem suas paredes ásperas e musculatura 

pectínea, compostas de uma sobreposição de camadas de fibras miocárdicas 

alinhadas diferentemente, com variação regional de sua espessura36. 
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1.2.3 Fisiologia 

 

O AE tem uma função central na sequência de eventos que modulam o 

enchimento ventricular esquerdo por meio de três funções básicas:  

 

-  Função de reservatório: armazenamento do volume sanguíneo 

proveniente das veias pulmonares durante a sístole ventricular e 

diástole atrial. Sofre influência da contração e do relaxamento 

atrial37,38, contração do VE que desloca o anel mitral no sentido 

caudal37,39, complacência da câmara atrial40-43 e sístole ventricular 

direita que exerce influência no fluxo das veias pulmonares40,44. 

Estima-se que 42% do volume sistólico (stroke volume) do VE 

estejam armazenados no AE durante a sístole ventricular, 

ressaltando a importância da função de reservatório do AE no 

débito cardíaco45. 

-  Função de conduto: passagem do sangue para o ventrículo 

esquerdo durante o início da diástole. Com a abertura da valva 

mitral, o sangue armazenado no AE durante a fase de reservatório 

escoa rapidamente para o VE. Concomitantemente, o sangue 

proveniente das veias pulmonares entra para o AE, sem alterar 

substancialmente o volume atrial e, praticamente, flui para o VE 

através da valva mitral aberta. Esse volume não é atribuído à 

função de reservatório ou à contração atrial e caracteriza a função 

de conduto do AE46,47. Essa fase termina antes da contração atrial. 

-  Função de bomba e contração atrial ativa: representa 15-30% do 

enchimento ventricular esquerdo no fim da diástole e contribui de 

forma significativa e efetiva no débito cardíaco, principalmente em 

portadores de cardiopatias, quando em ritmo sinusal48. Deve-se 

ressaltar que a medida da função sistólica atrial, avaliada pelas 

medidas volumétricas da cavidade, é dependente de múltiplos 

fatores, incluindo tempo de contração atrial, estímulo vagal, 

magnitude do retorno venoso (pré-carga) e pressão diastólica final 
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do VE (pós-carga), não podendo, portanto, ser utilizada 

rigorosamente como índice do estado inotrópico do AE46,47. A 

contribuição do AE para o enchimento do VE depende 

fundamentalmente das propriedades diastólicas desta cavidade49. 

 

Em indivíduos normais, a contribuição relativa das funções de 

reservatório, de conduto e de bomba é de, aproximadamente, 40%, 35% e 

25%, respectivamente50. 

O relaxamento, a complacência atrial e ventricular, e a contratilidade 

influenciam, respectivamente, a função de reservatório, conduto e contração 

ativa40. 

Alterações estruturais, elétricas e iônicas interferem na função atrial e na 

susceptibilidade a arritmias, sendo a função atrial altamente relevante para a 

resposta terapêutica na fibrilação atrial51. 

 

 

1.2.4 Ecocardiografia 

 

O tamanho do AE correlaciona-se com sua função e com a do ventrículo 

esquerdo, sendo um forte determinante de morbimortalidade cardiovascular. 

O diâmetro ântero-posterior não é adequadamente representativo da 

dimensão verdadeira do AE. Por estas razões, a Sociedade Americana de 

Ecocardiografia em conjunto com a Sociedade Europeia de Ecocardiografia 

recomendam a medida do volume atrial avaliado pelo método de Simpson nas 

janelas apicais de 4 e 2 câmaras52.  

O índice volumétrico do átrio esquerdo (AE) é um marcador prognóstico 

conhecido em diversas condições como na insuficiência cardíaca 

congestiva53, infarto agudo do miocárdio54 e na fibrilação atrial55. A avaliação 

da função do átrio esquerdo vem emergindo como um importante componente 

na avaliação de diversas patologias como as arritmias atriais, insuficiência 

cardíaca e doença valvar mitral. 
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A ecocardiografia transtorácica permite a medida de todos os volumes 

do AE conforme demonstrado na Figura 2: 

 
- Volume pré-contração atrial (Vol pré P), medido no início da onda 

P no eletrocardiograma (ECG); 

- Volume mínimo do AE (Vol mín), medido no fechamento da valva 

mitral no final da diástole; 

- Volume máximo do AE (Vol máx), medido imediatamente antes da 

abertura da valva mitral no final da sístole ventricular. 

 

 
Figura 2 - Medidas volumétricas do átrio esquerdo. Volume pré-contração 
atrial (A); Volume mínimo do AE (B); Volume máximo do AE (C).  

 

A partir dessas medidas volumétricas, pode-se obter algumas variáveis 

relacionadas às diferentes fases da função atrial (Tabela 1). 

A análise pelo ST está sendo utilizada para um acesso direto à avaliação 

da contratilidade miocárdica do átrio esquerdo e sua deformação passiva tem 

sido recentemente proposta56,57. Cameli e cols.58 e Saraiva e cols.59 validaram 

a análise do strain atrial como uma nova ferramenta para ser utilizada na 

avaliação da função atrial esquerda.  
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Tabela 1 - Avaliação da função atrial esquerda pela análise volumétrica 
Função do AE Fórmula 

Função de reservatório 

   Volume total de esvaziamento Vol máx-Vol mín 

   Fração total de esvaziamento (Vol máx-Vol mín) / Vol máx 

Função de conduto 

   Volume de esvaziamento passivo Vol máx – Vol pré P 

   Fração de esvaziamento passivo (Vol máx – Vol pré P) / Vol máx 

   Volume de conduto VSVE – (Vol máx – Vol mín) 

Função ativa 

   Volume de esvaziamento ativo Vol pré P – Vol mín 

   Fração de esvaziamento ativo (Vol pré P – Vol mín) Vol pré P 

Vol máx.: volume máximo do AE, imediatamente antes da abertura da valva mitral; Vol pré-P: 
volume do AE antes da onda P do eletrocardiograma; Vol mín.: volume do AE no fechamento 
da valva mitral; VSVE: volume sistólico do VE.  
 

Para a análise do strain atrial esquerdo, utiliza-se o mesmo software que 

foi desenvolvido originalmente para a análise do ventrículo esquerdo, com 

certas limitações. Estudos publicados previamente, entretanto, tem 

encorajado sua análise por meio desta tecnologia inovadora.  

A função do AE pela técnica do ST pode ser realizada de duas formas a 

depender da referência: onda P ou QRS. A primeira obtém o pico negativo do 

strain longitudinal correspondente à contração atrial, seguida de um pico 

positivo correspondente à função de conduto. A soma dos dois picos 

corresponde à função de reservatório. A segunda tem como referência o QRS 

e mede o pico positivo do strain longitudinal atrial (correspondente à função 

de reservatório) e o strain no momento da contração atrial representada pela 

onda P no ECG27 (Figura 3). 

 

  
Figura 3 - Curvas de strain do AE pelo método do ST bidimensional. 
Esquerda: Análise sincronizada pela onda P. Direita: Análise sincronizada 
pelo QRS. 
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Uma vez que o átrio esquerdo é determinante de eventos 

cardiovasculares, ferramentas que forneçam uma abordagem confiável desta 

câmara são de grande relevância60.  

Miglioranza e cols.61 validaram e estabeleceram os valores normais do 

strain bidimensional e tridimensional do AE em indivíduos normais. 

Alguns estudos mostram íntima correlação entre a estrutura e a 

performance do AE em pacientes com insuficiência cardíaca esquerda e 

fração de ejeção normal e em indivıd́uos com disfunção diastólica62. Pacientes 

com insuficiência cardıáca e fração de ejeção do VE normal apresentaram 

redução significativa do strain longitudinal do AE durante o enchimento 

diastólico precoce e tardio. Estes resultados indicam alteração na fibras do 

endocárdio, uma vez que, na anatomia do AE, estas fibras estão dispostas, 

principalmente, no plano longitudinal63. 

O strain do AE também tem sido estudado no contexto de arritmias 

atriais como fibrilação atrial (FA) para avaliação de manutenção do ritmo após 

cardioversão elétrica (CVE). Thomas e cols. avaliaram o SR após 

cardioversão da FA e mostrou que o SR é reduzido logo após a CVE e se 

recupera subsequentemente, com máxima mudança observada nas primeiras 

quatro semanas após a CVE64. 

Ersboll e cols.65 avaliaram o strain atrial esquerdo em indivíduos com 

infarto agudo do miocárdio (IAM) e relacionaram o pico do strain de 

reservatório com desfechos de morte e hospitalização por IC. 

Helle-Valle e cols.66 estudaram pacientes com miocardiopatia dilatada e 

demonstraram que o strain de reservatório do AE foi forte preditor 

independente de morte ou necessidade de transplante cardíaco. 

O desenvolvimento de ferramentas sofisticadas e índices não invasivos 

de avaliação do tamanho e da função do AE devem auxiliar a explorar a 

importância da função do AE no prognóstico e na estratificação de risco28,67. 

A avaliação do strain atrial esquerdo no contexto da insuficiência 

cardíaca com fração de ejeção reduzida tem sido estudada recentemente, 

porém ainda existem poucos dados na literatura para determinar sua utilidade 

nesta patologia. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 HIPÓTESE 
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2 HIPÓTESE 

 

 

A função do átrio esquerdo analisada por meio do ST bidimensional pode 

ser um determinante prognóstico independente de mortalidade e demais 

eventos adversos em pacientes com IC e fração de ejeção reduzida. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 OBJETIVO 
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3  OBJETIVO 

 

 

3.1 Primário 

 

Correlacionar a função do átrio esquerdo, avaliada por meio do strain 

bidimensional, com a mortalidade e transplante cardíaco em pacientes com 

insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida. 

 

 

3.2 Secundário 

 

Correlacionar a função do átrio esquerdo, avaliada por meio do strain 

bidimensional, com os eventos adversos (morte, transplante cardíaco, 

internação por IC, infarto agudo do miocárdio e AVE) em pacientes com 

insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida. 

Correlacionar a função do átrio esquerdo por meio da análise volumétrica 

com mortalidade e demais eventos adversos na insuficiência cardíaca com 

fração de ejeção reduzida. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

Estudo realizado no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC), 

cidade de São Paulo como objeto de Tese de Pós-Graduação na área de 

Medicina/Tecnologia e Intervenção em Cardiologia, no programa USP-IDPC 

(Universidade de São Paulo – IDPC). 

O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, sob o Parecer número 325.249, 

em 04 de julho de 2013 (Anexo A).  

 

 

4.1  Tipo de estudo 

 

Estudo observacional do tipo coorte com avaliação prospectiva, com 

desfechos clínicos, conduzido na seção de Ecocardiografia do Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia de julho de 2013 a julho de 2017. 

 

 

4.2 População do estudo 

 

Pacientes acompanhados nos ambulatórios de Insuficiência Cardíaca e 

de Miocardiopatias do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia em 

tratamento de insuficiência cardíaca. 

 

 

4.3 Critérios de inclusão 

 

 Ritmo sinusal; 

 Fração de ejeção do ventrículo esquerdo, estimada pelo método de 

Simpson, menor que 40%; 
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 Idade > 18 anos, independentemente de sexo ou etnia, que 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

 

 

4.4 Critérios de exclusão 

 

 História de internação hospitalar, infarto agudo do miocárdio (IAM) 

ou angina instável inferior a 90 dias da data de realização do 

exame; 

 Pacientes em tratamento de miocardite; 

 Portadores de valvopatia aórtica de grau maior que discreto; 

 Portadores de estenose mitral; 

 Pacientes com cirurgia valvar prévia; 

 Portadores de marca-passo ou desfibrilador implantável; 

 Gestantes; 

 Imagem ecocardiográfica de qualidade inadequada. 

 

 

4.5 Desenho do estudo 

 

Pacientes dos ambulatórios de Insuficiência Cardíaca ou 

Miocardiopatias foram encaminhados, consecutivamente, para realização de 

ecocardiograma. Os indivíduos elegíveis para o estudo submeteram-se à 

coleta dos dados clínicos e ao eletrocardiograma.  

Após a realização do exame, as imagens foram analisadas em software 

apropriado. As informações obtidas por esta análise foram catalogadas e 

utilizadas para posterior correlação com os desfechos. 

A evolução clínica, em pelo menos um ano, foi realizada por meio da 

revisão do prontuário médico ou contato telefônico. 

  



4 Metodologia  20 

Segue, abaixo, fluxograma do estudo, ilustrado na Figura 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 - Fluxograma do estudo 
 

 

Pacientes do ambulatório de insuficiência 
cardíaca ou miocardiopatias 

Ecocardiograma 

Critérios de inclusão 
presentes NÃO Excluídos 

Critérios de exclusão 
presentes 

Dados clínicos 

Eletrocardiograma 

SIM Excluídos 

Evolução e seguimento 
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4.6 Variáveis analisadas 

 

4.6.1 Dados clínicos 

 

Os dados clínicos foram obtidos por meio de questionário, na Seção de 

anexos (Anexo C), o qual identificou a classe funcional dos pacientes, seus 

principais antecedentes e a classe de medicações utilizadas no seu 

tratamento. Estas informações eram checadas, quando necessário, nas 

anotações do prontuário do atendimento clínico imediatamente anterior à 

solicitação do exame. Foram analisados: 

 

- Idade: relatada em anos completos; 

-  Sexo: masculino ou feminino; 

-  Peso: aferido na data do ecocardiograma por equipamento 

apropriado, medido em Kg; 

-  Altura: aferida na data do ecocardiograma por equipamento 

apropriado, medida em cm;  

-  Classe funcional: classificada de acordo com a New York Heart 

Association – NYHA68. As quatro classes propostas são: Classe I - 

ausência de sintomas (dispneia) durante atividades cotidianas. A 

limitação para esforços é semelhante à esperada em indivíduos 

normais; Classe II - sintomas desencadeados por atividades 

cotidianas; Classe III - sintomas desencadeados em atividades 

menos intensas que as cotidianas ou aos pequenos esforços; 

Classe IV - sintomas em repouso; 

-  Diabetes Mellitus (DM): se o paciente referisse ser portador da 

doença ou fizesse uso de hipoglicemiante oral ou insulina; 

-  Hipertensão arterial sistêmica (HAS): se o paciente referisse ser 

portador da doença ou fizesse uso de medicamentos anti-

hipertensivos; 
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-  Doença Arterial Coronária (DAC): se o paciente referisse ser 

portador da doença, ter apresentado infarto agudo do miocárdio 

(IAM) prévio e/ou realizado angioplastia ou revascularização 

miocárdica cirúrgica prévia; 

-  Doença de Chagas: se o paciente referisse ser portador da doença 

com sorologia positiva prévia; 

-  Miocardite: diagnóstico confirmado por análise de prontuário; 

-  Doença reumática prévia: diagnóstico confirmado por análise de 

prontuário; 

-  Medicamentos de uso domiciliar: todos aqueles em uso diário por 

um período mínimo de 1 mês foram incluídos; 

-  Outros antecedentes: miocardiopatia alcoólica, periparto ou após 

utilização de quimioterápicos confirmados por análise de 

prontuário. 

 

 

4.6.2 Análise eletrocardiográfica 

 

O eletrocardiograma (ECG) de doze derivações foi realizado na Seção 

de Eletrocardiografia do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. 

Realizaram-se medidas dos intervalos PR e do complexo QRS. 

Classificaram-se os distúrbios de condução e a presença de zonas 

eletricamente inativas segundo as Diretrizes Brasileira e Norte-Americana de 

Eletrocardiografia69,70. Estas medidas foram aferidas por um único 

observador. 

 

 

4.6.3 Análise ecocardiográfica 

 

O ecocardiograma foi realizado em aparelhos Vivid 7 e Vivid E9 (GE 

Healthcare) por um único ecocardiografista. As imagens foram adquiridas com 
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o paciente em decúbito lateral esquerdo na forma de clipes digitais e 

armazenadas em CDs.  

O exame ecocardiográfico seguiu as orientações, de planos de corte e 

de imagem preconizadas pela Sociedade Americana de Ecocardiografia52. 

Estas recomendações também foram aplicadas para as medidas lineares, 

volumétricas do ventrículo e do átrio esquerdo, e as medidas convencionais 

das imagens ao Doppler. A fração de ejeção foi aferida pelo método de 

Simpson modificado. Os tempos de abertura e fechamento das valvas mitral 

e aórtica foram definidos pelos traçados do Doppler pulsado do influxo mitral 

e do fluxo da via de saída do VE. Para o cálculo da massa ventricular 

esquerda, foi adotada a fórmula recomendada pela Sociedade Americana de 

Ecocardiografia52, corrigida pela convenção de Penn: Massa VE(g) = 0,8 x 

1,04 x [(SIV + DDVE + PP)3 - (DDVE)3] + 0,6. Posteriormente, foi calculado o 

índice de massa do VE (g/m2), que é a relação entre a massa ventricular 

esquerda e a área de superfície corpórea. Em escala de cinza bidimensional, 

foram analisados três planos apicais (duas, três e quatro câmaras) e dois 

planos paraesternais (eixo longo e curto). Somente exames com boa 

qualidade de imagem, profundidade suficiente para incluir todo o AE nas 

incidências apicais e adquiridos com frame rate entre 60 e 80 quadros por 

segundo foram utilizados para análise.  

A avaliação da função diastólica foi categorizada em normal, grau I, grau 

II, grau III e indeterminada conforme as recomendações da Sociedade 

Americana de Ecocardiografia71. Iniciou-se na janela apical quatro câmaras 

por meio do Doppler pulsado com o feixe alinhado perpendicularmente ao 

plano do anel da valva mitral e o volume da amostra colocado na extremidade 

das cúspides durante a diástole. Foi avaliado o padrão de fluxo de entrada 

mitral, a relação E/A e o tempo de desaceleração da onda E. Os fluxos foram 

registrados no final da expiração durante uma respiração normal (Figura 5). 
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Figura 5 - Doppler Pulsado sobre o topo das cúspides da valva mitral. E – 
Onda E referente ao enchimento rápido e A – Onda A referente à contração 
atrial. 
 

Utilizaram-se as velocidades derivadas da imagem 2D TDI (Tissue 

Doppler Imaging) para avaliar as velocidades do Doppler tecidual. A 

velocidade da onda e´ foi obtida com o volume da amostra do Doppler pulsado 

localizado de 1 a 2mm acima do anel mitral por meio das janelas apical quatro 

e duas câmaras. A angulação entre o feixe do ultrassom e o plano de 

movimentação do músculo cardíaco foi minimizada (20°). Para o cálculo da 

relação E/e´, foi obtida uma média entre as velocidades das ondas e´ dos 

segmentos septal e lateral. 

A velocidade de propagação pelo modo M colorido foi registrada por 

meio de uma janela apical quatro câmaras, usando-se o mapeamento de fluxo 

em cores para posicionar o cursor do modo M colorido paralelamente ao fluxo 

mitral e no centro do fluxo. A velocidade, então, foi calculada a partir do declive 

da linha ao longo da borda do modo M colorido no período da diástole inicial 

até 4 cm do ventrículo esquerdo e aplicada sua relação com a onda E.  
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O padrão de fluxo da veia pulmonar foi avaliado a partir da incidência 

apical quatro câmaras, identificação do fluxo pelo Doppler colorido, colocação 

da amostra-volume posicionada entre 1-2 cm do óstio para o interior da veia 

e analisado o fluxo pelo Doppler pulsado. Avaliadas ondas S (sístole 

ventricular), D (diástole ventricular) e A reversa (contração atrial). 

A pressão sistólica da artéria pulmonar foi avaliada por meio da 

velocidade máxima da regurgitação tricúspide pelo Doppler contínuo após 

alinhamento do fluxo analisado pelo Doppler colorido somada à pressão 

estimada do átrio direito pela análise da veia cava inferior. 

Os volumes de átrio esquerdo em suas diferentes fases do ciclo cardíaco 

foram mensurados conforme as orientações de Abhayaratna e cols.49 e 

Dominic e cols.72. Foram feitas três medidas em cada janela: Vol máx (final da 

sístole ventricular), Vol pré P (pré-onda p no eletrocardiograma) e Vol mín 

(final da diástole ventricular). Com estes valores, foram calculadas as frações 

de esvaziamento ativo, passivo e total.  

A avaliação do strain atrial pelo ST foi realizada conforme as orientações 

de Cameli e cols.58. Analisadas incidências apicais de quatro e duas câmaras 

em escala de cinza bidimensional com frame rate entre 60 e 80 quadros por 

segundo, durante breve apneia com monitorização eletrocardiográfica. 

Atenção particular foi dada para obter uma imagem adequada permitindo 

delineamento confiável do tecido miocárdico e estruturas extracardíacas. 

Estas recomendações combinam a resolução temporal com adequada 

definição espacial, aumentando a viabilidade da técnica de rastreamento 

quadro a quadro. Posteriormente, as medidas foram realizadas offline em 

estação de trabalho EchoPAC PC versão 11.2 (GE Vingmed Ultrasound), 

utilizando uma média de três ciclos consecutivos da seguinte forma (Figura 

6): 

 

1. Tracejada manualmente a superfície miocárdica do AE; 

2.  O traçado da superfície miocárdica foi automaticamente gerado 

pelo sistema, criando uma região de interesse (ROI); 
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3.  Averiguada necessidade de ajuste manual da largura e forma da 

ROI;  

4.  Por meio da ferramenta Automatic Function Imaging, o programa 

identificou e dividiu a ROI em seis segmentos miocárdicos e 

rastreou, automaticamente, a deformação de cada um; 

 

 
Figura 6 - Avaliação passo a passo do strain atrial longitudinal pelo speckle 
tracking. A) Etapa 1; B) Etapas 2 a 5; C) Etapa 6. 
 

5.  Avaliado se os seis segmentos foram aprovados automaticamente 

e, se não, realizado ajuste manual. Se algum dos segmentos não 

foi possível de ser obtido, este foi rejeitado. Se um número maior 

ou igual a dois segmentos foi reprovado, retornou-se à etapa 1. 

Caso isto não tenha ocorrido, a análise foi aprovada e o programa 

gerou uma curva média do strain; 

6.  Obtidos, por meio da curva média do strain, os valores referentes 

ao pico do strain longitudinal ou strain de reservatório (R), tempo 

até o pico, medido do início do QRS ao pico conforme ilustrado na 

Figura 7, e o strain longitudinal de contração ativa do AE (A), 
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referente ao início da onda p do ECG que representam as funções 

do AE de reservatório e de contração. O strain de conduto (C) é a 

diferença entre o strain de reservatório (R) menos o strain 

longitudinal de contração ativa do AE (A); 
 

 
Figura 7 - Medida do strain global do AE (R) e do tempo até o pico (TPR). 
 

7.  Obtido, por meio da curva do strain rate, o pico negativo durante a 

sístole ventricular tardia após a onda P (SrA) conforme ilustrado na 

Figura 8;  

 

 
Figura 8 - Curva de strain rate (SR) do AE, identificação e medida do pico do 
SR na diástole tardia – SrA. SrS: Pico do SR na sístole; SrE: Pico do SR na 
diástole precoce.  

SrS 

SrE 

SrA 

TPR 

R 
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8.  O procedimento foi realizado nas janelas apicais de quatro e duas 

câmaras, totalizando doze segmentos; 

9.  A reprodutibilidade do método foi avaliada em 20 pacientes 

randomicamente selecionados. Os coeficientes de correlação de 

concordância foram calculados. 

 

O diagnóstico e a quantificação das lesões valvares seguiram as 

recomendações da Sociedade Americana de Ecocardiografia73. 

 

 

4.7 Desfechos clínicos e evolução 

 

O desfecho clínico primário foi definido como óbito ou transplante 

cardíaco. Os desfechos secundários compreendem óbito, transplante 

cardíaco, acidente vascular encefálico (AVE), infarto agudo do miocárdio 

(IAM) ou internação hospitalar por descompensação da insuficiência cardíaca.  

Quanto aos desfechos secundários, o AVE, foi definido como síndrome 

clínica caracterizada por um desenvolvimento abrupto de sinais e sintomas 

clínicos de perda da função cerebral, com sintomas que persistem por mais 

de 24 horas ou com evolução para o óbito, sem outra causa não vascular 

identificada – definição segundo a Organização Mundial de Saúde74. 

O IAM foi definido como elevação de marcadores de necrose miocárdica 

(preferencialmente troponinas) acima do percentil 99 do limite superior da 

referência e, pelo menos, um dos seguintes itens75: 

 

a.  Sintomas sugestivos de isquemia miocárdica; 

b.  Desenvolvimento de ondas Q no ECG; 

c.  Novas ou presumivelmente novas alterações no ECG do segmento 

ST, na onda T ou bloqueio de ramo esquerdo (BRE) novo; 

d. Evidência em exame de imagem de nova alteração segmentar de  

contratilidade ou perda de miocárdio viável; 
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e.  Identificação de trombo intracoronário por angiografia ou 

necropsia. 

 

As causas dos óbitos foram definidas por meio de atestados de óbito 

fornecidos por familiares dos pacientes ou diretamente de prontuários 

médicos, quando disponíveis. Os óbitos foram classificados como 

cardiovasculares se a causa foi relacionada ao espectro das síndromes 

coronariana aguda, arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca, ou morte súbita, 

e não cardiovasculares se não relacionados às causas anteriormente citadas. 

O tempo de evolução mínimo para coleta de dados foi estabelecido em 

um ano, salvo quando o desfecho primário ocorreu em período inferior a este. 

Na evolução dos pacientes, além dos desfechos mencionados, o implante de 

marca-passo com capacidade de ressincronização e/ou de desfibrilador 

implantável foi analisado, posto que são alternativas de tratamento com 

benefícios clínicos comprovados76. 

Assim, a coleta das informações da evolução foi realizada primariamente 

por meio da revisão dos prontuários. Caso tenha sido necessária a coleta de 

mais dados, foi realizado contato telefônico utilizando-se questionário padrão 

demonstrado na seção de anexos (Anexo D). 

 

 

4.8 Considerações estatísticas 

 

O cálculo do tamanho amostral foi realizado por meio do trabalho de 

Helle-Valle e cols.66 que avaliaram 143 pacientes por um período de 3 anos. 

O strain de reservatório do AE foi um preditor independente e incremental de 

morte ou necessidade de transplante cardíaco em pacientes com disfunção 

sistólica ventricular esquerda de grau moderado a importante (p=0,007). 

Utilizamos um nível de significância de 5% e poder de 80%, dando um 

tamanho amostral de 165 pacientes.  

As variáveis contínuas foram expressas como média ± desvio padrão. 

Os valores de referência interobservador foram avaliados por meio de 
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coeficientes de variabilidade. As variáveis categóricas foram expressas em 

seus valores absolutos, assim como frequências e/ou porcentagens. A análise 

dos desfechos clínicos foi baseada no tempo para ocorrência do evento 

esperado, e apresentada por curvas de Kaplan-Meier para os respectivos 

desfechos. Uma análise de regressão univariada de Cox reuniu todas as 

variáveis demográficas, clínicas, eletrocardiográficas e ecocardiográficas, e 

somente os preditores univariados com p-valor <0,05 e/ou de importância 

clínica foram incluídos em modelos de regressão multivariada de Cox para 

identificar os fatores independentes dos desfechos primários e secundários. 

Os resultados foram expressos como risco de Hazard (Hazard Ratio – HR) 

com intervalo de confiança de 95% e a capacidade discriminativa do modelo 

multivariado foi expressa pelo c-statistic (ou c-index). As análises usaram 

testes bicaudais com nível de significância de 0,05. Os pontos de corte foram 

calculados segundo Lausen e cols.77 e por meio da análise de curva ROC 

utilizando o critério de Youden78. Os dados foram analisados em conjunto com 

a equipe de estatísticos e matemáticos do LEE (Laboratório de Estatística e 

Epidemiologia) do IDPC, por meio dos sistemas estatísticos IBM SPSS for 

Windows, versão 19.0 (IBM SPSS Inc.,Chicago, Illinois) e R versão 3.1.3 

(Vienna, Áustria). 

 

 

4.9 Considerações éticas 

 

O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do IDPC, sob o CAAE 18811113.6.0000.5462 e número do Parecer 325.249 

em 04 de julho de 2013 (Anexo A). 

Todos os pacientes receberam um termo de consentimento livre e 

esclarecido com orientações sobre o projeto, devendo estar devidamente 

assinado para participar do trabalho (Anexo B). 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 RESULTADOS 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1  População do estudo 

 

A Figura 9 mostra o fluxograma de inclusão dos pacientes. Foram 

recrutados 239 pacientes, 2 pacientes se recusaram a participar e outros 20 

pacientes foram excluídos devido à perda de dados ou à qualidade 

inadequada de imagem para avaliação do ST. 

 

 
Figura 9 - Fluxograma de inclusão dos pacientes no estudo. 
 

 

5.2 Dados clínicos 

 

A Tabela 2 descreve as características clínicas da população do estudo. 

A grande maioria homens (62,7%), com idade acima dos 50 anos (média de 

58 + 12,7 anos), e em classe funcional II e III (NYHA). 

Em relação aos antecedentes, o mais prevalente foi hipertensão arterial 

sistêmica (60,8%), seguida de doença arterial coronária (39,8%), infarto do 

miocárdio prévio (36,8%) e Diabetes Mellitus (24,9%). Dentre os menos 

prevalentes, Doença de Chagas (12,9%), miocardiopatia alcoólica (9,2%), 

antecedente de miocardite (6,5%), periparto (4,6%), além de outras causas, 

como doença reumática, cardiotoxicidade após quimioterapia e uso de drogas 

ilícitas (cocaína).  

 

237 
pacientes

20 
excluídos

217 
incluídos
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Tabela 2 - Descrição das características clínicas dos pacientes 

Variável, n(%)  

Sexo masculino  136 (62,7) 

Idade (anos) 58,2±12,7 

Índice de Massa Corpórea (kg/m²) 26,3±4,75 

Classe Funcional – NYHA  

 I 22 (10,1) 

 II 94 (43,3) 

 III 65 (30) 

 IV 36 (16,6) 

Antecedentes  

 Hipertensão arterial sistêmica 132 (60,8) 

 Diabetes Mellitus 54 (24,9) 

  Não insulino dependente 37 (17,1) 

  Insulino dependente 17 (7,8) 

 Doença arterial coronária 86 (39,8) 

  Infarto do miocárdio 80 (36,8) 

 Doença de Chagas 28 (12,9) 

 Miocardiopatia alcoólica 20 (9,2) 

 Miocardite 14 (6,5) 

 Miocardiopatia periparto 10 (4,6) 

Medicações  

 Inibidores de enzima conversora da angiotensina 148 (68,2) 

 Bloqueadores dos receptores de angiotensina II 53 (24,4) 
 Betabloqueadores 193 (88,9) 

 Espironolactona 159 (73,3) 

 Digoxina 60 (27,6) 

 Diuréticos de alça 168 (77,4) 

 Diuréticos tiazídicos 19 (8,8) 
 Bloqueadores dos canais de cálcio 10 (4,6) 

 Nitratos 28 (12,9) 

 Hidralazina 3 (1,4) 

 Ácido acetilsalicílico 117 (53,9) 

 Estatinas 105 (48,6) 

 Amiodarona 33 (15,2%) 

 

As medicações mais frequentemente utilizadas foram o grupo de 

inibidores de enzima conversora da angiotensina ou bloqueadores dos 

receptores de angiotensina II, em mais de 92% dos indivíduos. A seguir, 

observou-se alta prevalência do uso de betabloqueadores (88,9%), diuréticos 
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(86,2%) e espironolactona (73,3%). Houve tratamento com ácido 

acetilsalicílico e estatinas em, aproximadamente, metade dos pacientes. 

 

 

5.3 Dados eletrocardiográficos 

 

O eletrocardiograma de doze derivações mostrou a alta prevalência de 

bloqueio atrioventricular de primeiro grau, em 192 (89,4%) pacientes. O 

intervalo QRS foi superior a 120ms em 179 (82,4%) pacientes, sendo mais 

frequente devido ao bloqueio de ramo esquerdo (57,1%). A distribuição das 

variáveis eletrocardiográficas segue descrita abaixo, na Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Distribuição das variáveis eletrocardiográficas 

Variável, n(%) 

Frequência cardíaca (bpm) 68,9±12,3 

Intervalos (ms)  

 PR 244,7±49,4 

 QRS 147,5±30,9 

Distúrbio de Condução  

 Normal 47 (21,8) 

 Bloqueio de ramo esquerdo 124 (57,1) 

 Bloqueio divisional ântero-medial esquerdo 1 (0,5) 

 Bloqueio divisional ântero-superior esquerdo  18 (8,3) 

 Bloqueio divisional póstero-inferior esquerdo 1 (0,5) 

 Bloqueio de ramo direito 3 (1,4) 

 
Bloqueio de ramo direito e bloqueio divisional ântero-superior 
esquerdo 

21 (9,7) 

Zona eletricamente inativa  

 Não interpretável – bloqueio de ramo esquerdo 124 (57,1) 

 Ausente 58 (26,7) 

 Parede inferior – D2, D3 e AVF 7 (3,2) 

 Parede ântero-septal – V1 a V3  5 (2,3) 

 Parede anterior – V1 a V4 12 (5,5) 

 Parede lateral – D1 e AVL 2 (1,0) 

 Parede ântero-lateral – V4 a V6 e D1 e AVL 2 (1,0) 

 Parede anterior e inferior – V1 a V4 e D2. D3 e AVF 2 (1,0) 

 Parede anterior extensa – V1 a V6 e D1 e AVL 2 (1,0) 
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5.4 Dados ecocardiográficos 

 

5.4.1 Medidas lineares 

 

As medidas lineares da cavidade ventricular esquerda, aorta e átrio 

esquerdo estão descritas na Tabela 4, assim como o cálculo da massa 

ventricular esquerda.  

 

Tabela 4 - Distribuição das medidas lineares ao ecocardiograma 
Variável 

DDVE (mm)  72,4±9,3 

DSVE (mm)  61,9±9,4 

Espessura do septo (mm)   8,6±1,3 

Espessura da parede posterior (mm)   8,4±1,4 

DAo (mm)  32,1±3,8 

DAE (mm)  46,4±6,6 

IMVE (g/m2)  178,1±53,4 
DDVE: Diâmetro diastólico final do VE; DSVE: Diâmetro sistólico final do VE; DAo: Diâmetro 
da aorta; DAE: Diâmetro do AE; IMVE: Índice de Massa do VE. 
 

 

5.4.2 Medidas bidimensionais 

 

O conjunto de medidas bidimensionais incluiu medidas do volume 

ventricular e atrial esquerdos, em diferentes momentos do ciclo cardíaco que 

possibilitou o cálculo da fração de ejeção do VE e de esvaziamento total, 

passivo e ativo do átrio esquerdo. Pela técnica do ST bidimensional, foram 

calculados o strain e o SR do AE, conforme disposto na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Distribuição das medidas bidimensionais ao ecocardiograma 
Variável  

FEVE (%)  29,7±6,4 

Volume diastólico final do VE  196±73 

Volume sistólico final do VE  139,7±59 

Strain bidimensional longitudinal global do VE (%)  -8,16±2,55 

Volume AE máximo (mL/m2)  44,9±16,6 

Volume AE mínimo (mL/m2)  27,3±14,8 

Volume AE pré-P (mL/m2)  36,3±15,1 

Fração total de esvaziamento do AE (%)  41,9±14,8 

Fração de esvaziamento ativo do AE (%)  22,1±13,7 

Strain de reservatório do AE (%)  16,7±7,0 

Tempo até o pico do strain do AE (ms)  468,4±84,4 

Strain de contração ativa do AE (%)  8,3±4,5 

Strain de conduto do AE (%)  8,1±4,2 

Strain rate ativo do AE (s-1)  -0,97±0,5 

FEVE: Fração de ejeção do VE; DSVE: AE: Átrio Esquerdo;  

 

 

5.4.3 Medidas do doppler, função diastólica e lesões valvares 

 

As medidas do Doppler da valva mitral isoladamente, bem como em 

associação com medidas do Doppler tecidual, do mapeamento de fluxo em 

cores e com o modo M, possibilitaram a caracterização da função diastólica e 

da presença de insuficiência valvar mitral, descritas na Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Distribuição das medidas do doppler, função diastólica e lesões 
valvares 
Variável 

Doppler da valva mitral  

 Velocidade da onda E (cm/s) 83,7±28,8 

 Tempo de desaceleração (ms) 189,0±93,5 

 Velocidade da onda A (cm/s) 61,1±26,3 

 
Relação velocidades onda E/A 
VTI onda E (cm) 
VTI onda A (cm) 

1,7±1,1 
12,3±4,3 
6,53±2,7 

 Fração de enchimento atrial (VTI onda A/VTI fluxo mitral-%) 35,1±13,3 

continua 
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conclusão 

Variável 

Doppler tecidual do anel mitral  

 s' – médio (cm/s) 2,9±1,0 

 e' – média (cm/s) -4,0±1,5 

 a' – média (cm/s) -3,6±1,6 

Velocidade de propagação do fluxo – Modo M colorido  

 Velocidade propagação do fluxo mitral - Vp (cm/s) 34,3±10,5 

Função diastólica  

 Relação onda E/e´ média septal e lateral  23,5±12,5 

 Relação onda E/Vp  2,5±0,7 

 Grau da disfunção diastólica  

 I  57 (26,3) 

 II 43 (19,8) 

 III 97 (44,7) 

 Indeterminado 14 (6,6) 

Insuficiência valvar mitral  

 Orifício efetivo de refluxo (cm2)  0,15±0,12 

 Volume regurgitante (mL)  22,6±17,3 

 Grau da insuficiência   

 Ausente 46 (21,7) 

 Discreta 124 (57,1) 

 Moderada 27 (12,4) 

 Grave 15 (6,9) 

Doppler da valva tricúspide  

 Gradiente sistólico máximo entre ventrículo e átrio direito (mmHg)  40,4±13,1 

 

 

5.5  Evolução e desfechos clínicos 

 

Na evolução, 217 pacientes foram acompanhados em um período de 

seguimento médio de 2,82±2,47 anos. Foi realizada revisão de prontuários 

em todos os pacientes, sendo necessário contato telefônico com 9 pacientes 

para complementação de informações. Ocorreu, pelo menos, um desfecho em 

117 pacientes (53,9%). Os desfechos clínicos foram descritos na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Distribuição dos desfechos clínicos 
Desfechos n (%) 

 Óbito 32 (14,7%) 

 Transplante cardíaco 8 (3,7%) 

 Internação por IC 79 (36,4%) 

 AVE 5 (2,3%) 

 IAM 3 (1,4%) 

AVE = Acidente Vascular Encefálico; IAM = Infarto agudo do miocárdio 
 

Na Tabela 8, podemos verificar a distribuição das causas de óbito 

durante o seguimento. Dos 32 óbitos, 11 foram por choque cardiogênico, 11 

secundários a choque séptico, 3 por edema agudo de pulmão, 3 tiveram morte 

súbita e 4 de outras causas. 

 

Tabela 8 - Distribuição dos óbitos 
Desfechos n (%) 

 Choque cardiogênico 11 (34,3%) 

 Choque séptico/misto 11 (34,3%) 

 Edema agudo de pulmão 3 (9,3%) 

 Morte súbita 3 (9,3%) 

 Outros           4 (12,5%) 

 

 

5.5.1 Desfecho primário 

 

O desfecho primário foi composto por óbito e transplante cardíaco. Do 

total da amostra, 40 pacientes (18,4%) tiveram o desfecho primário. A curva 

de Kaplan Meyer para o desfecho primário está ilustrada na Figura 10. 
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Figura 10 - Curva de Kaplan Meyer dos desfechos primários 
 

 

5.5.1.1 Análise univariada 

 

Das variáveis categóricas, estiveram associadas à maior chance de 

desenvolver o desfecho primário:  

- Sexo masculino (p: 0,0003) 

 

 

Figura 11 - Variável sexo e desfechos primários 
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- Disfunção diastólica (p:0,04) 

 
Figura 12 - Variável disfunção diastólica e desfechos primários 
 

- Insuficiência mitral (p: 0,032) 

 
Figura 13 - Variável insuficiência mitral (IM) e desfechos primários 
 

Variáveis como hipertensão (p: 0,298), diabetes mellitus (p: 0,624), 

doença arterial coronária com ou sem infarto prévio (p: 0,969), classe 

funcional (P: 0,26) e miocardiopatia chagásica (p: 0,23) não estiveram 

relacionadas ao desfecho primário. 
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Dentre as medicações utilizadas, somente o uso de diurético de alça (p: 

0,03) esteve relacionado ao desfecho. Não estiveram relacionados: o uso de 

digital (p: 0,07), tiazídicos (p: 0,46), espironolactona (p: 0,16), inibidores de 

enzima de conversão da angiotensina (p: 0,28), bloqueadores do receptor da 

angiotensina (p: 0,55), betabloqueadores (p: 0,49), nitratos (p: 0,21), 

bloqueadores de canais de cálcio (p: 0,14), hidralazina (p: 0,69), aspirina 

(p:0,55) e estatinas (p: 0,13). 

As variáveis quantitativas relacionadas ao desfecho primário estão 

relacionadas na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Variáveis quantitativas relacionadas ao desfecho primário 
Variáveis HR IC (95%) P 

Idade, anos 0,988 0,96-1,01 0,325 
IMC, Kg/m² 0,933 0,86-1,009 0,08 
Índice de massa do VE, g/m² 1,01 1,004-1,015 <0,001 
FEVE Simpson, % 0,914 0,87-0,96 <0,001 
VDFVE 1,006 1,002-1,01 0,04 
VSFVE 1,008 1,003-1,013 0,001 
Onda E, cm/s 1,85 0,58-5,86 0,3 
Onda A, cm/s 0,035 0,006-0,19 0,001 
Relação E/A 1,81 1,43-2,3 <0,001 
VTI onda E 1,001 0,92-1,09 0,97 
VTI onda A 0,774 0,66-0,9 0,001 
e’ média 1,08 0,86-1,35 0,5 
a’ média 1,73 1,33-2,25 <0,001 
E/e’ média 1,01 0,98-1,04 0,46 
Relação E/VP 1,25 0,8-1,94 0,33 
Diâmetro do AE, mm 2,54 1,56-4,16 <0,001 
Índice volumétrico do AE, ml/m² 1,03 1,02-1,05 <0,001 
Fração de esvaziamento total, % 0,0026 0,002-0,03 <0,001 
Fração de esvaziamento passivo, % 0,47 0,26-8,5 0,61 
Fração de esvaziamento ativo, % 0,0001 0,000002-0,004 <0,001 
Strain de reservatório do AE 0,87 0,82-0,93 <0,001 
Tempo até o pico do strain 0,993 0,99-0,998 0,01 
Strain de conduto do AE 0,85 0,76-0,95 0,005 
Strain de contração ativa do AE 0,83 0,75-0,93 <0,001 
Strain rate ativo do AE 5,04 2,03-12,5 <0,001 

IMC: Índice de massa corpórea; FEVE: Fração de ejeção do ventrículo esquerdo, VDFVE: 
Volume diastólico final do ventrículo esquerdo; VSFVE: Volume sistólico final do ventrículo 
esquerdo; VTI: Integral da velocidade e tempo; VP: Velocidade de propagação de fluxo mitral; 
AE: Átrio esquerdo. 
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Estiveram relacionadas ao desfecho primário o índice de massa do VE, 

a fração de ejeção do VE, algumas variáveis de análise da função diastólica, 

assim como praticamente todas as variáveis quantitativas relacionadas ao 

átrio esquerdo. 

 

 

5.5.1.2 Análise multivariada 

 

Avaliamos a correlação entre os parâmetros da função atrial pelo ST 

(Tabela 10) e realizamos os modelos de análise multivariada com cada um 

separadamente por conta da colinearidade entre eles. 

Foram incluídas na análise multivariada as variáveis que tiveram 

significância estatística somadas às variáveis com relevância clínica, tais 

como: idade, sexo e classe funcional (Tabelas 11, 12, 13 e 14).  

 

Tabela 10 - Teste de correlação de Spearman para os parâmetros da função 
atrial esquerda avaliada pelo ST. 

 

Teste de Correlação de 
Spearman 

Strain 
Reservatório

Tempo até 
o pico 

Strain de 
contração 

Strain 
Rate ativo 

Strain de 
Conduto  

Strain 
Reservatório 

Correlação 1,000 0,388 0,744 -0,799 0,784 

Significância . <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Tempo até o 
pico 

Correlação 0,388 1,000 0,456 -0,408 0,132 

Significância <0,001 . <0,001 <0,001 0,084 

Strain de 
conduto 

Correlação 0,784 0,132 0,385 -0,447 1,000 

 Significância <0,001 0,084 <0,001 <0,001 . 

Strain de 
contração 

Correlação 0,744 0,456 1,000 -0,791 0,385 

Significância <0,001 <0,001 . <0,001 <0,001 

Strain rate 
ativo 

Correlação -0,799 -0,408 -0,791 1,000 -0,447 

Significância <0,001 <0,001 <0,001 . <0,001 
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Tabela 11 - Modelo de análise multivariada para o strain de reservatório do 
AE para o desfecho primário 

Variáveis P HR IC 95,0% para HR 
Idade 0,057 0,966 0,932 1,001 

Sexo 0,001 0,074 0,017 0,329 

Disfunção Diastólica G1 0,738    

Disfunção Diastólica G2 0,974 1,020 0,309 3,369 

Disfunção Diastólica G3 0,514 0,661 0,191 2,289 

IM discreta  0,500 1,531 0,444 5,282 

IM moderada 0,511 0,572 0,108 3,029 

IM importante 0,080 4,749 0,829 27,219 

Classe funcional 0,325 1,526 0,658 3,538 

Índice de massa do VE 0,091 1,006 0,999 1,014 

Fração de ejeção 0,023 0,922 0,860 0,989 

Volume indexado do AE 0,440 1,010 0,985 1,036 

Strain de reservatório AE 0,024 0,888 0,802 0,984 

IM: insuficiência mitral; VE: ventrículo esquerdo; AE: átrio esquerdo 
 

Tabela 12 - Modelo de análise multivariada para o strain de conduto do AE 
para o desfecho primário 

Variáveis P HR IC 95,0% para HR 
Idade 0,047 0,962 0,927 0,999 

Sexo 0,001 0,026 0,003 0,212 

Disfunção Diastólica G1 0,684    

Disfunção Diastólica G2 0,474 0,597 0,145 2,453 

Disfunção Diastólica G3 0,970 1,022 0,320 3,268 

IM discreta  0,278 2,078 0,555 7,784 

IM moderada 0,877 0,866 0,140 5,344 

IM importante 0,038 8,102 1,119 58,659 

Classe funcional 0,251 1,739 0,676 4,473 

Índice de massa do VE 0,490 1,003 0,995 1,011 

Fração de ejeção 0,010 0,908 0,843 0,977 

Volume indexado do AE 0,535 1,009 0,981 1,037 

Strain de conduto do AE 0,531 0,952 0,818 1,109 

IM: insuficiência mitral; VE: ventrículo esquerdo; AE: átrio esquerdo 
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Tabela 13 - Modelo de análise multivariada para o strain de contração ativa 
do AE para o desfecho primário 

Variáveis P HR IC 95,0% para HR 
Idade 0,018 0,955 0,919 0,992 

Sexo 0,001 0,029 0,004 0,229 

Disfunção Diastólica G1 0,300    

Disfunção Diastólica G2 0,204 0,387 0,090 1,673 

Disfunção Diastólica G3 0,144 0,356 0,089 1,423 

Sem IM 0,045    

IM discreta 0,200 2,501 0,615 10,176 

IM moderada 0,546 0,567 0,090 3,565 

IM importante 0,080 6,029 0,808 44,965 

Classe funcional 0,382 1,483 0,613 3,586 

Índice de massa do VE 0,102 1,008 0,998 1,017 

Fração de ejeção do VE 0,009 0,906 0,841 0,976 

Volume indexado do AE 0,779 1,004 0,978 1,030 

Strain de contração ativa do AE 0,003 0,790 0,677 0,923 

IM: insuficiência mitral; VE: ventrículo esquerdo; AE: átrio esquerdo 
 

Tabela 14 - Modelo de análise multivariada para o strain rate ativo do AE para 
o desfecho primário 

Variáveis P HR IC 95,0% para HR 
Idade 0,098 0,972 0,940 1,005 

Sexo <0,001 0,059 0,013 0,267 

Disfunção Diastólica G1 0,503    

Disfunção Diastólica G2 0,439 0,608 0,172 2,147 

Disfunção Diastólica G3 0,242 0,461 0,126 1,688 

Sem IM 0,063    

IM discreta 0,405 1,688 0,492 5,790 

IM moderada 0,549 0,609 0,120 3,090 

IM importante 0,076 4,717 0,850 26,185 

Classe funcional 0,160 1,769 0,798 3,920 

Índice de massa do VE 0,108 1,006 0,999 1,014 

Fração de ejeção do VE 0,004 0,903 0,842 0,968 

Volume indexado do AE 0,325 1,012 0,988 1,038 

Strain rate ativo do AE 0,008 6,796 1,644 28,105 

IM: insuficiência mitral; VE: ventrículo esquerdo; AE: átrio esquerdo 
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O strain de reservatório, strain de contração ativa do AE e o strain rate 

ativo do AE estiveram relacionados com o desfecho primário na análise 

multivariada.  

 

 

5.5.1.3 Avaliação da função atrial pela análise volumétrica 

 

Foram incluídas na análise multivariada todas as variáveis que tiveram 

significância estatística somadas às variáveis com relevância clínica, tais 

como: idade, sexo e classe funcional (Tabelas 15 e 16). A fração de 

esvaziamento passivo não teve correlação com o desfecho primário na 

análise univariada. 

 

Tabela 15 - Modelo de análise multivariada para a fração de esvaziamento 
total do AE para o desfecho primário 

Variáveis P HR IC 95,0% para HR 
Idade 0,009 0,956 0,924 0,989 

Sexo 0,001 0,071 0,016 0,316 

Disfunção Diastólica G1 0,460    

Disfunção Diastólica G2 0,922 0,943 0,289 3,073 

Disfunção Diastólica G3 0,271 0,509 0,152 1,696 

Sem IM 0,010    

IM discreta 0,538 1,471 0,431 5,023 

IM moderada 0,343 0,450 0,086 2,349 

IM importante 0,021 6,856 1,339 35,109 

Classe funcional 0,033 2,349 1,071 5,156 

Índice de massa do VE 0,231 1,005 0,997 1,013 

Fração de ejeção do VE 0,007 0,921 0,868 0,978 

Volume indexado do AE 0,357 1,010 0,989 1,033 

Fração de esvaziamento total do AE 0,002 0,002 0,00003 0,107 

IM: insuficiência mitral; VE: ventrículo esquerdo; AE: átrio esquerdo 
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Tabela 16 - Modelo de análise multivariada para a fração de esvaziamento 
ativo do AE para o desfecho primário 

Variáveis P HR IC 95,0% para HR 
Idade 0,019 0,964 0,935 0,994 

Sexo 0,0003 0,057 0,012 0,267 

Disfunção Diastólica G1 0,132    

Disfunção Diastólica G2 0,549 0,696 0,213 2,273 

Disfunção Diastólica G3 0,054 0,299 0,088 1,023 

Sem IM 0,015    

IM discreta 0,266 1,982 0,594 6,613 

IM moderada 0,558 0,625 0,130 3,011 

IM importante 0,020 7,504 1,370 41,110 

Classe funcional 0,006 3,182 1,405 7,208 

Índice de massa do VE 0,099 1,006 0,999 1,014 

Fração de ejeção do VE 0,001 0,895 0,837 0,957 

Volume indexado do AE 0,560 1,008 0,982 1,034 

Fração de esvaziamento ativo do AE <0,001 0,00002 0,000006 0,001 

IM: insuficiência mitral; VE: ventrículo esquerdo; AE: átrio esquerdo 

 

As frações de esvaziamento total e ativa do AE estiveram relacionadas 

com o desfecho primário na análise multivariada.  

 

 

5.5.1.4 Pontos de corte para os strains do AE para o desfecho primário 

 

O Strain de reservatório teve como pontos de corte para os desfechos 

primários, segundo Lausen e cols. (77), de 9,75% e, após análise de curva 

ROC, de 9,54% com sensibilidade de 63,5% e especificidade de 88,5% com 

área sob a curva ROC de 0,814 para um ano de seguimento. 
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Figura 14 - Modelo de análise do ponto de corte e curva ROC para o strain 
de reservatório do AE para os desfechos primários 
 

O Strain de contração ativa do AE teve como pontos de corte para os 

desfechos primários, segundo Lausen e cols.77, de 5,78% e, após análise de 

curva ROC, de 5,79% com sensibilidade de 88% e especificidade de 70,9% 

com área sob a curva ROC de 0,756 para um ano de seguimento. 

 

Figura 15 - Modelo de análise do ponto de corte e curva ROC para o strain 
de contração ativa do AE para os desfechos primários 

 

O Strain rate ativo do AE teve como pontos de corte para os desfechos 

primários, segundo Lausen e cols.77, de -0,56s-1 e, após análise de curva 

ROC, de -0,58s-1 com sensibilidade de 81% e especificidade de 80,6% com 

área sob a curva ROC de 0,78 para um ano de seguimento. 
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Figura 16 - Modelo de análise do ponto de corte e curva ROC para o strain 
rate ativo do AE para os desfechos primários 
 

 

5.5.1.5 C statistic dos strains do AE com outras variáveis 

 

Foi realizado com a nossa amostra o c statistic, que corresponde a uma 

medida de acurácia na predição de eventos considerando a classe funcional, 

fração de ejeção, disfunção diastólica e os parâmetros do strain do AE 

analisados. Calculamos o c statistic para os prazos de 1, 2 e 3 anos de 

evolução para os desfechos primários, e foi avaliado o incremento após 

associação com os componentes do strain do AE conforme a Tabela 17. 

 

Tabela 17 - Modelo de análise do c statistic para o desfecho primário  

Modelo 
C Statistic 

1o ano 2o ano 3oano 

CF 0,5332 0,5514 0,5577 

CF + FE 0,7059 0,6686 0,6909 

CF + FE + Disfunção diastólica 0,7744 0,7146 0,7246 

CF + FE + Strain reservatório do AE 0,7936 0,7387 0,7608 

CF + FE + Disfunção diastólica + Strain reservatório do AE 0,7998 0,7444 0,7634 

CF + FE + Disfunção diastólica + Strain ativo do AE 0,7727 0,7483 0,7653 

CF + FE + Disfunção diastólica + Strain rate ativo do AE 0,7748 0,7206 0,7365 

CF + FE + Disfunção diastólica + Strain de conduto do AE 0,7603 0,7000 0,7154 
CF: Classe funcional; FE: Fração de ejeção do VE; AE: Átrio esquerdo. 
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Apesar do strain de reservatório do AE descritivamente ter sido melhor 

do que a função diastólica, não houve diferença significativa entre eles (p: 

0,54). 

 

 

5.5.2 Desfecho secundário 

 

O desfecho secundário foi composto por óbito, transplante cardíaco, 

internação por IC, além de ocorrência de IAM e AVE. Do total da amostra, 117 

pacientes (53,9%) tiveram o desfecho secundário. A curva de sobrevida está 

ilustrada na Figura 17. 

 

 

Figura 17 - Curva de Kaplan Meyer dos desfechos secundários 
 

 

5.5.2.1 Análise univariada 

 

Das variáveis categóricas, estiveram associadas à maior chance de 

desenvolver os desfechos secundários:  
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- Classe funcional (p<0,001): 

 
Figura 18 - Variável classe funcional e desfechos secundários 
 

- Insuficiência mitral (p: 0,008) 

 
Figura 19 - Variável insuficiência mitral (IM) e desfechos secundários 
 

Variáveis como sexo (p: 0,65), hipertensão (p: 0,49), diabetes mellitus 

(p:0,63), doença arterial coronária com ou sem infarto prévio (p: 0,62), 

miocardiopatia chagásica (p: 0,07) e disfunção diastólica (p: 0,21) não 

estiveram relacionadas ao desfecho secundário. 
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Dentre as medicações utilizadas, apenas o uso de diurético de alça 

(p<0,001) e espironolactona (p: 0,01) estiveram relacionados ao desfecho. 

Não estiveram relacionadas o uso de digital (p: 0,15), tiazídicos (p: 0,11), 

inibidores de enzima de conversão da angiotensina (p: 0,96), bloqueadores 

do receptor da angiotensina (p: 0,58), betabloqueadores (p:0,26), nitratos 

(p:0,98), bloqueadores de canais de cálcio (p: 0,19), hidralazina (p: 0,06), 

aspirina (p: 0,41) e estatinas (p: 0,1). 

As variáveis quantitativas relacionadas ao desfecho secundário estão 

relacionadas na Tabela 18. 

 
Tabela 18 - Variáveis quantitativas relacionadas ao desfecho secundário 
Variáveis HR IC (95%) p 

Idade, anos 1,01 0,99-1,02 0,12 
IMC, Kg/m² 1,003 0,97-1,04 0,85 
Índice de massa do VE, g/m² 1,003 1-1,006 0,047 
FEVE Simpson % 0,97 0,95-0,99 0,03 
VDFVE 1,003 1,001-1,005 0,01 
VSFVE 1,004 1,001-1,006 0,009 
Onda E, cm/s 0,94 0,52-1,7 0,83 
Onda A, cm/s 0,9 0,45-1,78 0,76 
Relação E/A 1,09 0,93-1,09 0,27 
VTI onda E 0,98 0,94-1,03 0,47 
VTI onda A 1,008 0,95-1,008 0,81 
e’ média 1,12 0,99-1,25 0,06 
a’ média 1,13 1,02-1,25 0,02 
E/e’ média 1,007 0,99-1,02 0,27 
Relação E/VP 1,13 0,92-1,41 0,25 
Diâmetro do AE, mm 1,3 1,02-1,66 0,03 
Índice volumétrico do AE, ml/m² 1,005 0,99-1,01 0,36 
Fração de esvaziamento total, % 0,116 0,03-0,43 0,001 
Fração de esvaziamento passivo, % 0,31 0,06-1,66 0,17 
Fração de esvaziamento ativo, % 0,14 0,026-0,71 0,018 
Strain global do AE 0,96 0,94-0,98 0,004 
Tempo até o pico do strain 1 0,998-1,002 0,73 
Strain de conduto do AE 0,93 0,88-0,97 0,001 
Strain de contração ativa do AE 0,97 0,93-1,01 0,14 
Strain rate ativo do AE 1,36 0,96-1,91 0,08 

IMC: Índice de massa corpórea; FEVE: Fração de ejeção do ventrículo esquerdo, VDFVE: 
Volume diastólico final do ventrículo esquerdo; VSFVE: Volume sistólico final do ventrículo 
esquerdo; VTI: Integral da velocidade e tempo; VP: Velocidade de propagação de fluxo mitral; 
AE: Átrio esquerdo. 
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Estiveram relacionadas ao desfecho secundário o índice de massa do 

VE, a fração de ejeção do VE, algumas variáveis de análise da função 

diastólica e boa parte das variáveis quantitativas relacionadas ao átrio 

esquerdo. 

 

 

5.5.2.2 Análise multivariada 

 

Foram incluídas na análise multivariada as variáveis que tiveram 

significância estatística somadas às variáveis com relevância clínica, tais 

como: idade, sexo e classe funcional. 

Os modelos de análise multivariada estão descritos nas Tabelas 19, 20, 

21 e 22. 

 

Tabela 19 - Modelo de análise multivariada para o strain de reservatório do 
AE para o desfecho secundário 

Variáveis P HR IC 95,0% para HR 
Idade 0,993 1,000 0,981 1,019 

Sexo 0,042 0,604 0,372 0,982 

Disfunção Diastólica G1 0,054    

Disfunção Diastólica G2 0,024 0,464 0,239 0,902 

Disfunção Diastólica G3 0,059 0,543 0,288 1,024 

Sem IM 0,012    

IM discreta 0,086 1,723 0,927 3,204 

IM moderada 0,071 2,235 0,932 5,356 

IM importante 0,001 5,030 1,895 13,351 

Classe funcional 0,003 1,937 1,255 2,989 

Índice de massa do VE 0,365 1,002 0,998 1,006 

Fração de ejeção do VE 0,173 0,973 0,936 1,012 

Volume indexado do AE 0,317 0,992 0,977 1,008 

Strain de reservatório do 
AE 

0,037 0,951 0,907 0,997 

IM: insuficiência mitral; VE: ventrículo esquerdo; AE: átrio esquerdo 
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Tabela 20 - Modelo de análise multivariada para o strain de conduto do AE 
para o desfecho secundário 

Variáveis P HR IC 95,0% para HR 
Idade 0,704 0,996 0,976 1,017 

Sexo 0,008 0,480 0,279 0,827 

Disfunção Diastólica G1 0,084    

Disfunção Diastólica G2 0,027 0,436 0,209 0,909 

Disfunção Diastólica G3 0,175 0,649 0,347 1,212 

Sem IM 0,025    

IM discreta 0,175 1,608 0,809 3,197 

IM moderada 0,125 2,096 0,814 5,402 

IM importante 0,003 5,245 1,748 15,740 

Classe funcional 0,008 1,907 1,184 3,071 

Índice de massa do VE 0,657 1,001 0,996 1,006 

Fração de ejeção do VE 0,149 0,971 0,932 1,011 

Volume indexado do AE 0,377 0,993 0,977 1,009 

Strain de conduto do AE 0,041 0,930 0,867 0,997 

IM: insuficiência mitral; VE: ventrículo esquerdo; AE: átrio esquerdo 

 

Tabela 21 - Modelo de análise multivariada para o strain de contração ativa 
do AE para o desfecho secundário 

Variáveis P HR IC 95,0% para HR 
Idade 0,721 1,004 0,984 1,024 

Sexo 0,002 0,426 0,248 0,731 

Disfunção Diastólica G1 0,038    

Disfunção Diastólica G2 0,011 0,382 0,183 0,800 

Disfunção Diastólica G3 0,138 0,595 0,299 1,182 

Sem IM 0,033    

IM discreta 0,139 1,668 0,847 3,284 

IM moderada 0,161 1,994 0,760 5,230 

IM importante 0,004 5,125 1,709 15,371 

Classe funcional 0,007 1,926 1,193 3,108 

Índice de massa do VE 0,438 1,002 0,997 1,007 

Fração de ejeção do VE 0,116 0,967 0,928 1,008 

Volume indexado do AE 0,444 0,994 0,978 1,010 

Strain de contração ativa do AE 0,304 0,963 0,896 1,035 

IM: insuficiência mitral; VE: ventrículo esquerdo; AE: átrio esquerdo 
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Tabela 22 - Modelo de análise multivariada para o strain rate ativo do AE para 
o desfecho secundário 

Variáveis P HR IC 95,0% para HR 
Idade 0,711 1,003 0,985 1,022 

Sexo 0,009 0,528 0,327 0,851 

Disfunção Diastólica G1 0,059    

Disfunção Diastólica G2 0,021 0,456 0,234 0,888 

Disfunção Diastólica G3 0,088 0,569 0,297 1,088 

Sem IM 0,011    

IM discreta 0,062 1,792 0,972 3,303 

IM moderada 0,057 2,328 0,974 5,568 

IM importante 0,001 5,236 1,966 13,947 

Classe funcional 0,001 2,023 1,315 3,113 

Índice de massa do VE 0,347 1,002 0,998 1,006 

Fração de ejeção do VE 0,127 0,970 0,933 1,009 

Volume indexado do AE 0,374 0,993 0,977 1,009 

Strain rate ativo do AE 0,113 1,704 0,881 3,295 

IM: insuficiência mitral; VE: ventrículo esquerdo; AE: átrio esquerdo 

 

O strain de reservatório e de conduto estiveram relacionados com o 

desfecho secundário na análise multivariada.  

 

 

5.5.2.3 Avaliação da função atrial pela análise volumétrica relacionada aos 
desfechos secundários 

 

Foram incluídas na análise multivariada as variáveis que tiveram 

significância estatística somadas às variáveis com relevância clínica, tais 

como: idade, sexo e classe funcional (Tabelas 23 e 24). A fração de 

esvaziamento passivo não teve correlação com o desfecho primário na 

análise univariada. 
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Tabela 23 - Modelo de análise multivariada para a fração de esvaziamento 
total do AE para o desfecho secundário 

Variáveis p HR IC 95,0% para HR 
Idade 0,911 0,999 0,981 1,017 

Sexo 0,008 0,523 0,324 0,844 

Disfunção Diastólica G1 0,104    

Disfunção Diastólica G2 0,037 0,516 0,277 0,961 

Disfunção Diastólica G3 0,143 0,625 0,333 1,173 

Sem IM 0,005    

IM discreta 0,029 1,934 1,071 3,492 

IM moderada 0,048 2,343 1,008 5,443 

IM importante <0,001 5,568 2,162 14,339 

Classe funcional 0,001 2,079 1,367 3,162 

Índice de massa do VE 0,644 1,001 0,997 1,005 

Fração de ejeção do VE 0,120 0,972 0,937 1,008 

Volume indexado do AE 0,559 0,995 0,980 1,011 

Fração de esvaziamento total do AE 0,338 0,366 0,047 2,861 

 

Tabela 24 - Modelo de análise multivariada para a fração de esvaziamento 
ativa do AE para o desfecho primário 
Variáveis P HR IC 95,0% para HR 
Idade 0,940 1,001 0,983 1,018 

Sexo 0,006 0,512 0,319 0,821 

Disfunção Diastólica G1 0,080    

Disfunção Diastólica G2 0,040 0,526 0,285 0,971 

Disfunção Diastólica G3 0,072 0,577 0,317 1,051 

Sem IM 0,004    

IM discreta 0,023 1,969 1,098 3,530 

IM moderada 0,036 2,409 1,057 5,491 

IM importante <0,001 5,698 2,212 14,678 

Classe funcional <0,001 2,122 1,392 3,235 

Índice de massa do VE 0,500 1,001 0,997 1,005 

Fração de ejeção do VE 0,113 0,971 0,936 1,007 

Volume indexado do AE 0,423 0,994 0,978 1,009 

Fração de esvaziamento ativa do AE 0,103 0,130 0,011 1,505 
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A avaliação da função atrial esquerda pela análise volumétrica não teve 

relação com o desfecho secundário. 

 

 

5.5.2.4 Pontos de corte para os strains do AE para os desfechos secundários 
 

O Strain de reservatório teve como pontos de corte para os desfechos 

secundários, segundo Lausen e cols.77, de 20,34% e, após análise de curva 

ROC, de 20,11% com sensibilidade de 85,6% e especificidade de 36,4% com 

área sob a curva ROC de 0,673 para um ano de seguimento. 

 
Figura 20 - Modelo de análise do ponto de corte e curva ROC para o strain 
de reservatório do AE e desfecho secundário 
 

O Strain de conduto teve como pontos de corte para os desfechos 

secundários, segundo Lausen e cols.77, de 13,18% e, após análise de curva 

ROC, de 6,96% com sensibilidade de 65,9% e especificidade de 62,7% com 

área sob a curva ROC de 0,658 para um ano de seguimento. 
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Figura 21 - Modelo de análise do ponto de corte e curva ROC para o strain 
de conduto do AE e desfecho secundário 
 

 

5.5.2.5 C statistic dos strains do AE com outras variáveis relacionadas aos 
desfechos secundários 

 

Foi realizado com a nossa amostra o c statistic, que corresponde a uma 

medida de acurácia na predição de eventos considerando a classe funcional, 

fração de ejeção, disfunção diastólica e os parâmetros do strain do AE 

analisados. Calculamos o c statistic para os prazos de 1, 2 e 3 anos de 

evolução para os desfechos secundários e foi avaliado o incremento após 

associação com os componentes do strain do AE conforme a Tabela 25. 

 
Tabela 25 - Modelo de análise do c statistic para o desfecho secundário  

Modelo C Statistic 
1o ano 2o ano 3o ano 

CF 0,5979 0,5878 0,5927 

CF + FE 0,6382 0,6219 0,6265 

CF + FE + Disfunção diastólica 0,6403 0,6310 0,6395 

CF + FE + Strain reservatório do AE 0,6698 0,6595 0,6493 

CF + FE + Disfunção diastólica + Strain reservatório do AE 0,6761 0,6670 0,6590 

CF + FE + Disfunção diastólica + Strain ativo do AE 0,6356 0,6294 0,6320 

CF + FE + Disfunção diastólica + Strain rate ativo do AE 0,6538 0,6450 0,6483 

CF + FE + Disfunção diastólica + Strain de conduto do AE 0,6421 0,6287 0,6289 
CF: Classe funcional; FE: Fração de ejeção do ventrículo esquerdo; AE: Átrio esquerdo. 
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Apesar do strain de reservatório do AE descritivamente ter sido melhor 

do que a função diastólica, não houve diferença significativa entre eles (p: 

0,08). 

 

 

5.6 Reprodutibilidade das medidas de strain atrial 

 

Foram selecionados de forma aleatória um grupo de 20 pacientes para 

a análise da variação interobservador. Os strains do AE foram obtidos por um 

outro profissional com análise cega em relação à análise anterior. Obteve-se 

uma boa correlação de todos os componentes.  

O strain de reservatório teve coeficiente de correlação de concordância 

(CCC) de 0,99 e correção de bias (Cb) de 0,99. O strain de conduto teve CCC 

de 0,96 e Cb de 0,99. O strain de contração ativa do AE teve CCC de 0,98 e 

Cb de 0,99; e o strain rate ativo teve CCC de 0,98 e Cb de 0,99.  
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6  DISCUSSÃO 

 

 

6.1  Aspectos gerais 

 

Segundo a American Heart Association, o risco de desenvolvimento de 

IC é de 20% para americanos acima dos 40 anos de idade79. A incidência 

aumenta com a idade, alcançando, aproximadamente, 20 por 1.000 indivíduos 

de 65-69 anos para >80 por 1.000 entre indivíduos com 85 anos ou mais80. 

Um em cada cinco americanos terão mais de 65 anos de idade em 205081. A 

expectativa é que a prevalência de IC piore significativamente no futuro nos 

Estados Unidos2. No Brasil, também se observa crescimento da população 

idosa e, portanto, com potencial crescimento de pacientes em risco ou 

portadores de IC22. 

Embora a sobrevida tenha aumentado, as taxas de mortalidade absoluta 

para IC permanecem em torno de 50% no prazo de 5 anos do diagnóstico82,83. 

Pacientes hospitalizados por IC têm alto risco de reinternação para todas as 

causas, com uma taxa de readmissão em 1 mês de 25%84. Apesar de todos 

os avanços no diagnóstico e tratamento da IC, a morbimortalidade 

cardiovascular permanece bastante elevada. O refinamento de análise 

prognóstica desta população é importante para atuarmos prioritariamente nos 

pacientes com maior risco de eventos adversos, ainda mais no Brasil, 

tratando-se de um país com recursos escassos para terapias de alto custo 

como dispositivos de assistência ventricular e transplante cardíaco. 

Apesar de todo o avanço tecnológico, o ecocardiograma é e continuará 

sendo uma ferramenta de avaliação essencial no diagnóstico e prognóstico 

dos pacientes com IC. Trata-se de um método amplamente disponível, de 

baixo custo, tem possibilidade de realização à beira leito, além de não utilizar 

radiação ionizante ou contraste endovenoso. Diversos parâmetros 

ecocardiográficos são associados à maior taxa de eventos85. 
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A importância prognóstica da avaliação do átrio esquerdo no contexto da 

IC é conhecida, sendo o volume do AE um importante preditor de eventos 

adversos nesta população53. A função atrial esquerda, no entanto, não é 

avaliada rotineiramente nesse perfil de pacientes. Com o desenvolvimento de 

novas tecnologias e refinamento para esta avaliação, diversos trabalhos têm 

demonstrado a importância da função atrial esquerda no contexto de diversas 

patologias62,64,65,86-88, no entanto, no contexto da IC com fração de ejeção 

reduzida, existem poucos dados na literatura. 

Os resultados do presente estudo demonstraram que a avaliação 

ecocardiográfica da função atrial esquerda, por meio do ST, foi preditora 

independente de eventos adversos futuros em pacientes com IC e fração de 

ejeção do VE reduzida. 

 

 

6.2 Características da população do estudo 

 

O grupo de pacientes recrutados foi baseado na presença de condição 

clínica estável. Aqueles com presença de eventos adversos, nos últimos 

noventa dias anteriores a sua inclusão, foram excluídos da amostra. Assim 

sendo, trata-se de uma amostra de pacientes eminentemente ambulatoriais 

de um serviço de referência em cardiologia com sua terapia clínica otimizada. 

Fato demonstrado pelos altos índices de utilização de inibidores da enzima 

conversora da angiotensina/bloqueadores de receptor da angiotensina II, 

betabloqueadores e antagonistas da aldosterona comparativamente com 

outros estudos, como o MADIT II89 ou CARE-HF90. 

Em nossa amostra, observou-se menor incidência de eventos no 

desfecho principal, óbito ou transplante cardíaco, apenas 18,4% 

comparativamente com outros estudos com populações semelhantes. Helle-

Valle e cols.66 tiveram 27% de eventos num tempo de seguimento semelhante 

de 3 anos. Uma possível causa tenha sido a menor prevalência de 

miocardiopatia isquêmica em nossa amostra (menos de 40%) 

comparativamente com outros trabalhos, como o Val-HeFT21 ou MERIT-HF91, 
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em que a prevalência de doença arterial coronária foi, aproximadamente, 2/3 

dos pacientes. Outra possível causa pode ser atribuída à elevada prescrição 

de medicações que, comprovadamente, reduzem a morbidade destes 

pacientes com IC. 

Os dados clínicos relacionados à pior evolução na análise univariada e 

em alguns modelos da análise multivariada da amostra corroboraram com os 

dados da literatura: idade, sexo masculino92 e classe funcional93.  

A grande maioria dos pacientes tinha um bloqueio atrioventricular de 

primeiro grau (89,4%) e/ou algum bloqueio de ramo (82,4%), sendo 57,4% 

destes relacionados ao bloqueio de ramo esquerdo. Setenta pacientes foram 

submetidos ao implante de marca-passo, ressincronizador e/ou 

cardiodesfibrilador implantável. Como esta conduta é sabidamente 

considerada uma terapêutica que modifica a história natural de pacientes com 

disfunção ventricular e IC94, interrompemos o seguimento destes pacientes a 

partir da data do implante. O número de candidatos com indicação para este 

tratamento é seguramente maior do que observamos no presente estudo, 

entretanto, a despeito das indicações das diretrizes nacional e internacional, 

a frequência de implantes na prática clínica é inferior à desejada como 

demonstrado pelos dados do estudo IMPROVE-IT95. 

 

 

6.3 Variáveis ecocardiográficas 

 

Os dados ecocardiográficos relacionados à pior evolução na análise 

univariada da amostra corroboraram com os dados da literatura: a disfunção 

diastólica96,97, a insuficiência mitral98, índice de massa ventricular esquerda20, 

fração de ejeção21,99 e índice volumétrico do átrio esquerdo53. 

A função ventricular esquerda avaliada pela fração de ejeção é o 

principal determinante de risco cardiovascular e um parâmetro clássico de má 

evolução em pacientes com IC. Solomon e cols.99 estudaram 7.599 pacientes 

e evidenciaram que a fração de ejeção ventricular esquerda é um potente 

preditor de desfechos cardiovasculares em pacientes com FE inferior a 45%. 
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Wong e cols.21 avaliaram 5.010 pacientes com IC e disfunção ventricular 

esquerda, e evidenciaram que o diâmetro da cavidade e a fração de ejeção 

do VE estão diretamente relacionados a piores desfechos nessa população. 

O estudo SOLVD20 avaliou 1.172 pacientes com disfunção ventricular 

esquerda, e mostrou que os eventos adversos estão associados a maiores 

níveis de hipertrofia ventricular e diâmetro do átrio esquerdo.  

Luërs e cols.97 avaliaram 1.046 pacientes com IC, e evidenciaram a 

importância da função diastólica e suas informações prognósticas em 

pacientes com IC. Houve uma forte correlação do grau de disfunção sistólica 

e diastólica do VE, e, embora a disfunção sistólica tenha aumentado o risco 

de todos os eventos adversos, o grau de disfunção diastólica e seu impacto 

como marcador prognóstico para mortalidade geral e cardiovascular parecem 

ser particularmente relevantes em indivíduos com disfunção sistólica 

moderada do VE. 

Trichon e cols.100 avaliaram 2.057 pacientes com IC e FEVE < 40%. A 

insuficiência mitral foi um determinante independente de mortalidade em cinco 

anos nessa população. 

Rossi e cols.53 avaliaram 337 pacientes com IC e mostraram que o 

volume atrial esquerdo está associado ao remodelamento ventricular 

esquerdo, ao grau de disfunção diastólica e ao grau de regurgitação mitral. O 

volume máximo do átrio esquerdo foi um preditor prognóstico independente e 

incremental de eventos adversos. 

 

 

6.4  Função atrial esquerda 

 

O átrio esquerdo tem uma importante contribuição no desempenho 

cardíaco e tem impacto no enchimento ventricular28. O aumento das pressões 

de enchimento do ventrículo esquerdo interfere diretamente no 

remodelamento e na mecânica atrial. Com o tempo, ocorre o aumento do 

volume atrial e a função atrial esquerda é comprometida. O volume do AE é 

um importante marcador que integra a magnitude e a duração da disfunção 
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diastólica do VE. O desenvolvimento de índices sofisticados e não invasivos 

de avaliação do tamanho e da função do AE podem ajudar a explorar 

clinicamente a importância desta no prognóstico e na estratificação de 

risco28,67. 

No nosso estudo, o índice volumétrico do AE esteve relacionado ao 

desfecho primário na análise univariada, porém não se manteve como um 

preditor independente de eventos na análise multivariada. Este resultado pode 

ser explicado pelo baixo número de eventos em nossa amostra e outra 

explicação plausível seria que a inclusão do strain de reservatório no modelo 

ter influenciado no resultado por ter um poder preditivo de eventos adversos 

maior. 

A avaliação da função atrial pela análise volumétrica bidimensional teve 

associação estatisticamente significativa com os desfechos primários apesar 

da técnica ideal para a análise volumétrica ser pela ecocardiografia 

tridimensional101,102. Os volumes do AE analisados por meio da técnica 

bidimensional são tipicamente menores que os valores avaliados pela 

tomografia computadorizada ou ressonância cardíaca52,103,104. Com o advento 

da ecocardiografia tridimensional, a acurácia das medidas volumétricas tem 

tido boa correlação com a tomografia computadorizada104 e com a 

ressonância magnética105. 

A análise ecocardiográfica bidimensional por meio do ST tem sido 

utilizada como o marcador mais sensível para detectar o precoce 

remodelamento funcional antes que as alterações anatômicas 

ocorram60,106,107. 

A avaliação do AE por meio do strain bidimensional é realizada pelo 

software desenvolvido para o VE e pode ser analisada de acordo com o ponto 

de referência do ECG pela onda P e pelo QRS. Utilizamos em nosso trabalho 

o QRS como ponto de referência por haver maior quantidade de trabalhos na 

literatura utilizando esta técnica, porém, ainda não há consenso na literatura 

a respeito da melhor forma a ser utilizada27. 
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Recentemente, Pathan e cols.108 publicaram uma metanálise com 2.542 

indivíduos procurando determinar os valores normais do strain do AE. Os 

resultados sugeridos foram: R: 39,4% (IC: 38-41%), C: 23% (IC: 21-25%) e 

A: 17% (IC: 16-19%). Morris e cols.109 avaliaram 329 indivíduos saudáveis 

procurando determinar os valores normais do strain rate ativo do AE. O 

resultado sugerido foi de SrA: -2,11+0,61s-1, sendo o valor mais baixo 

esperado dessa análise calculado como -1,96 desvios padrões a partir da 

média foi de -0,91s-1.  
Cameli e cols. avaliaram 312 indivíduos em ritmo sinusal e compararam 

a avaliação da função atrial esquerda por meio do ST com o volume indexado 

do AE, sua área, a fração de esvaziamento do átrio e a dimensão atrial pelo 

modo M na predição de eventos futuros. Todos os parâmetros do AE 

(tradicionais e avaliados pelo ST) foram preditores independentes de 

desfechos adversos (p<0,0001), porém o strain de reservatório foi o que 

obteve melhor desempenho (área sob a curva ROC de 0,83 contra 0,71 do 

volume indexado do AE, 0,69 da fração de esvaziamento, 0,64 da área do AE 

e 0,59 do diâmetro do AE). Concluíram que o risco de eventos 

cardiovasculares adversos foi evidente apenas para o strain de reservatório e 

o volume indexado do AE, sendo o strain de reservatório um preditor forte e 

independente de eventos cardiovasculares, parecendo ser superior aos 

parâmetros convencionais de análise do AE107. 

Na literatura, existem inúmeros trabalhos mostrando a importância da 

avaliação do strain e strain rate do AE por meio do ST em diversas patologias: 

fibrilação atrial64,110-113, estenose aórtica114,115, amiloidose116, síndrome 

coronária aguda65,86,117, pericardite constrictiva118 e IC com fração de ejeção 

preservada119-122. No contexto da IC e fração de ejeção reduzida, existem 

poucos trabalhos na literatura, ainda existindo uma lacuna no contexto da 

avaliação prognóstica do strain do AE nessa população. 

Kurt e cols.62 avaliaram 64 pacientes por meio da ecocardiografia e 

cateterismo de câmaras direitas. Vinte e cinco com disfunção ventricular 

sistólica, 20 com IC diastólica, e 19 com FE normal e hipertrofia ventricular 

sem IC diastólica. Como grupo-controle, foram incluídos 27 indivíduos 

saudáveis. Todos os 3 grupos de pacientes tiveram aumento do volume atrial 
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esquerdo, além da diminuição da fração de esvaziamento, da a’ pelo Doppler 

tecidual e do strain de contração ativa do AE. O strain de reservatório foi mais 

baixo em pacientes com IC diastólica e a pressão capilar pulmonar foi mais 

alta neste grupo. Os pacientes com IC diastólica tiveram massa ventricular e 

o volume atrial esquerdo aumentados em comparação com o grupo-controle 

de indivíduos normais, mas não comparativamente com os pacientes com 

hipertrofia ventricular sem IC. Por outro lado, o strain de reservatório do AE 

foi significativamente diminuído e foi o índice mais acurado na identificação 

dos pacientes com IC diastólica. 

Cameli e cols.123 avaliaram 36 pacientes com IC e disfunção sistólica do 

VE (FE<35%) com cateterismo de câmaras direitas e avaliação 

ecocardiográfica. O strain de reservatório e a pressão capilar pulmonar 

tiveram uma correlação negativa estreita (r: -0,81, p<0001). Além disso, o 

strain de reservatório demonstrou a maior precisão diagnóstica (área sob a 

curva ROC de 0,93), e excelente sensibilidade e especificidade de 100% e 

93%, respectivamente, para prever uma pressão de enchimento elevada 

usando um corte inferior a 15,1%. 

Helle-Valle e cols.66 avaliaram o impacto prognóstico da avaliação da 

função atrial por meio do ST em 154 pacientes com IC e fração de ejeção 

reduzida evidenciando que o strain de reservatório foi um preditor 

independente de eventos adversos nesta população (p: 0,007). Quando o 

strain foi somado à idade, à fração de ejeção e ao peptídeo natriurético, 

demonstrou um bom poder preditivo com área sob a curva ROC de 0,73. 

Em nosso estudo, o strain de reservatório foi um marcador prognóstico 

independente de eventos adversos em portadores de IC e fração reduzida 

tanto relacionado aos desfechos primários como secundários. Teve uma 

média bem abaixo dos valores de referência, como esperado, de 16,7% +7 

com ponto de corte de 9,54% para os desfechos primários com sensibilidade 

de 64% e especificidade de 88% com boa precisão (área sob a curva ROC de 

0,814). Para os desfechos secundários, o ponto de corte foi de 20,1% com 

boa sensibilidade de 85%, porém com baixa especificidade de 36,4% com 

área sob a curva ROC de 0,67. Avaliamos o valor incremental do strain de 
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reservatório associando aos componentes da fração de ejeção e da classe 

funcional somados ou não à disfunção diastólica, e observamos que o strain 

teve capacidade discriminatória pouco superior à avaliação da disfunção 

diastólica (0,79 versus 0,77 e somando os dois de 0,80), porém sem diferença 

estatisticamente significativa entre ambos. 

Em relação ao strain de reservatório, nosso estudo corrobora com 

resultados de trabalhos anteriores mostrando o comprometimento importante 

da função atrial de reservatório na IC com fração de ejeção reduzida62 e o 

valor prognóstico dessa ferramenta na população descrita66.  

A função de conduto do AE está relacionada com a fase de enchimento 

rápido do VE, ou seja, alterações do relaxamento e/ou complacência do VE 

interferem diretamente nesse componente27. Ela está intimamente 

relacionada também com a função de reservatório com boa correlação entre 

ambas (em nosso trabalho r: 0,78).  

Existem poucos dados na literatura sobre a importância da função de 

conduto já que esta é uma fase de função passiva atrial e reflete parâmetros 

hemodinâmicos do VE. 

Ramkumar e cols.124 avaliaram 576 pacientes e demonstraram que o 

strain de conduto é diretamente relacionado à função ventricular analisada 

pelo strain global longitudinal do VE (p: 0,01). 

Em nosso estudo, o strain de conduto foi um marcador prognóstico 

independente de eventos adversos em portadores de IC e fração reduzida 

somente relacionado aos desfechos secundários. Teve uma média bem 

abaixo dos valores de referência de 8,1% +4,2 com ponto de corte de 6,96% 

para os desfechos secundários com sensibilidade de 66% e especificidade de 

63% com regular acurácia (área sob a curva ROC de 0,66). Avaliamos o valor 

incremental do strain de conduto associando aos componentes da fração de 

ejeção e da classe funcional somados ou não à disfunção diastólica, e 

observamos que o strain não modificou a capacidade discriminatória em 

relação à avaliação da disfunção diastólica (0,64 versus 0,64) em predizer os 

eventos adversos. 
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A avaliação do strain de conduto em nossa amostra evidencia o 

comprometimento importante da função atrial de conduto na IC com fração de 

ejeção reduzida, porém com valor prognóstico limitado. Este resultado pode 

ser explicado devido à íntima ligação com a função do VE, e tinha pouco a 

acrescentar à análise das funções sistólica e diastólica do VE. 

A função de contração ativa do AE é regida pela capacidade intrínseca 

de contração do átrio intimamente relacionada às pressões de enchimento do 

VE na última fase da diástole. 

D´Andrea e cols.56 avaliaram a função de contração atrial avaliada pelo 

ST em 90 pacientes com cardiomiopatia dilatada e isquêmica, e analisaram o 

impacto da terapia de ressincronização. A fração de esvaziamento ativa do 

AE e o strain de contração foram menores no grupo de pacientes com 

miocardiopatia dilatada, e houve aumento da função sistólica atrial após 

terapia de ressincronização somente no grupo dos pacientes isquêmicos.  

Sanchis e cols.125 avaliaram a função de contração atrial por meio do 

strain rate em 154 indivíduos com suspeita de IC e demonstraram que o SrA 

foi uma boa ferramenta de estratificação prognóstica para morte ou internação 

hospitalar.  

Em nosso estudo, a função de contração atrial ativa avaliada por meio 

do strain (p: 0,003 e HR de 0,79 com IC de 0,67 a 0,92) e do strain rate (p: 

0,008 e HR: 6,8 com IC de 1,64 a 28,1) foi marcadora prognóstica 

independente de eventos adversos em portadores de IC e fração reduzida 

somente relacionada aos desfechos primários. Tanto o strain de contração 

ativa quanto o strain rate ativo tiveram uma média bem abaixo dos valores de 

referência de 8,3%+4,5 e de -0,97s-1 +0,5, respectivamente. O strain ativo do 

AE teve como ponto de corte 5,79% para os desfechos primários com 

sensibilidade de 88% e especificidade de 71% com boa precisão (área sob a 

curva ROC de 0,756). O strain rate ativo do AE teve como ponto de corte -

0,58s-1 para os desfechos primários com sensibilidade de 81% e 

especificidade de 80% com boa precisão (área sob a curva ROC de 0,78). 

Avaliamos o valor incremental do strain ativo e do strain rate ativo do AE 

associando aos componentes da fração de ejeção e da classe funcional 
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somados ou não à disfunção diastólica, e observamos que o strain e strain 

rate ativos não modificaram a capacidade discriminatória em relação à 

avaliação da disfunção diastólica (0,77 para os três) em predizer os eventos 

adversos primários. 

Em relação à função atrial de contração ativa, nosso estudo corrobora 

com resultados de trabalhos anteriores mostrando o comprometimento 

importante da contração atrial na IC com fração de ejeção reduzida125 e o valor 

prognóstico dessa ferramenta na população descrita.  

 

 

6.5  Implicações clínicas 

 

Nosso estudo buscou se aproximar da avaliação de mundo real de 

pacientes ambulatoriais portadores de IC e clinicamente estáveis, situação em 

que o ecocardiograma é imprescindível do diagnóstico ao seguimento. 

A avaliação da função atrial esquerda não é realizada de rotina e poderia 

melhor estratificar os pacientes de maior risco para priorizá-los em terapias 

modificadoras de sobrevida como o transplante cardíaco, dispositivos de 

assistência ventricular ou implante de ressincronizador/cardiodesfibrilador 

implantável, principalmente em países com restrições financeiras. 
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7  LIMITAÇÕES 

 

 

Uma das limitações do estudo foi a inclusão de pacientes em um único 

centro de referência de Cardiologia. 

Apesar do alto índice de utilização de medicações que influenciam 

diretamente no prognóstico da IC, as doses utilizadas não foram avaliadas. 

No entanto, o seguimento destes pacientes foi realizado por profissionais 

extremamente experientes, fato que acreditamos não ter influenciado no 

resultado final do estudo. 

O número de eventos no desfecho primário (óbito e transplante) foi 

menor do que o esperado para a gravidade da disfunção ventricular, talvez 

por incluir menos pacientes com miocardiopatia isquêmica comparada com 

outros trabalhos similares. 

A realização e interpretação dos exames foi feita por um único 

observador, no entanto, não houve diferença significativa na análise no grupo-

controle que foi avaliada a divergência entre observadores. As medidas 

seguiram normas internacionais de avaliação. 

O seguimento dos pacientes e a detecção dos desfechos foram 

realizados por meio de revisão de prontuários e complementadas por contato 

telefônico. As perdas poderiam influenciar no resultado do estudo, entretanto, 

houve acompanhamento de quase totalidade dos indivíduos. 

A avaliação volumétrica do AE pelo método bidimensional tem limitações 

como discutido anteriormente, porém não dispúnhamos da tecnologia 

tridimensional no início do trabalho. 

Ainda não existem softwares desenvolvidos especificamente para 

avaliação do strain do AE pelo método bidimensional. Assim sendo, utilizamos 

o programa desenvolvido para a análise do VE como nos trabalhos 

internacionais.  
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Por tratar-se de uma técnica que exige um bom rastreamento 

miocárdico, a janela acústica foi fator limitante na avaliação das bordas atriais 

em alguns pacientes que tiveram que ser excluídos da amostra no momento 

da análise. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados deste estudo em portadores de insuficiência cardíaca e 

disfunção sistólica do ventrículo esquerdo permitem-nos concluir que: 

 

1. O strain de reservatório e de contração ativa assim como o strain 

rate ativo do AE foram marcadores prognósticos independentes de 

óbito e transplante cardíaco; 

2. O strain de reservatório e de conduto do AE foram marcadores 

prognósticos independentes de óbito, transplante cardíaco, IAM, 

AVE e internação por IC; 

3. A função atrial esquerda avaliada por meio da análise volumétrica 

foi marcadora prognóstica independente de óbito e transplante 

cardíaco. 
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9 ANEXOS  

 

 

9.1 Anexo A: Certificado de Aprovação pelo Comitê de Ética 
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9.2 Anexo B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

        

 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA 

Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 – Ibirapuera  
04012-180 – São Paulo 

Fone: 5085-6000 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TÍTULO DO ESTUDO:  AVALIAÇÃO ECOCARDIOGRÁFICA DA FUNÇÃO 
DO ÁTRIO ESQUERDO COMO MARCADORA DE 
EVENTOS EM PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA 

 

 

CENTRO: INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA 

INVESTIGADOR: Francisco Thiago Tomaz de Sousa 

NÚMERO DO PACIENTE: _____________ 

INICIAIS DO PACIENTE: ______________ 

 

 

OBJETIVO DESTE ESTUDO 

Você está sendo convidado para participar deste estudo porque, várias 

pessoas apresentam doença cardíaca semelhante a sua e novos métodos de 

ecocardiografia, o ultra-som do coração, podem identificar grupos de maior ou 

menor risco. 

 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 

Caso você queira participar deste estudo será realizado um 

ecocardiograma, isto é, um ultra-som do coração. 
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RISCOS E DESCONFORTOS 

O exame de ecocardiograma não apresenta riscos a sua saúde. Não é 

necessário nenhum preparo para a realização do exame. 

 

BENEFÍCIOS POTENCIAIS 

A realização deste exame pode auxiliar sua saúde, já que as 

informações obtidas tanto pelo exame de ecocardiograma serão repassados 

ao seu médico, e este pode considerar os resultado do exame para ajuda no 

seu tratamento. 

 

ALTERNATIVAS À PARTICIPAÇÃO 

Caso você não queira participar deste estudo, você receberá o 

tratamento igual ao que vinha recebendo. 

 

CONFIDENCIALIDADE 

Se você aceitar participar deste estudo, todos os seus registros médicos 

serão verificados pela equipe de pesquisa em busca de dados para o estudo.  

Assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido você está 

dando permissão para que isso seja feito. Sua identidade será mantida em 

segredo quando os resultados do estudo forem publicados, pois, você está 

autorizando o seu dados a serem publicados em revistas, artigos e serem 

tema de debates e aulas. As informações coletadas durante o estudo serão 

armazenadas em um computador, mas seu nome não. Seu médico será 

informado de sua participação neste estudo, assim como o resultado destes 

dados. 

 

NOVOS ACHADOS 

Você será informado sobre quaisquer novos achados importantes que 

se tornarem disponíveis durante o estudo que possam influenciar seu desejo 

de continuar ou não a participar do estudo. 
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PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA E CONSENTIMENTO 

Sua participação neste estudo é voluntária. Você pode se recusar a 

participar ou pode desistir, a qualquer momento durante o estudo, sem ter que 

dar explicações. Isso não mudará a qualidade de atendimento que você estará 

recebendo muito menos em qualquer tipo de penalidade. 

Os membros da equipe de pesquisa podem encerrar sua participação no 

programa de pesquisa após análise das razões pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Instituição. O motivo será explicado a você e pode ser devido a 

alguma alteração médica que pode colocá-lo em risco de outras complicações 

se continuar a participar, cancelamento do estudo pela coordenação do 

estudo, por você não cumprir as orientações dadas pela equipe de pesquisa 

ou outras questões administrativas. Caso isso venha a acontecer seu 

tratamento continuará sendo feito pelo seu médico 

 

TRATAMENTO MÉDICO/INDENIZAÇÃO 

Caso você apresente uma reação adversa (efeito colateral) durante o 

exame, você deve entrar em contato imediatamente com o Dr. Francisco 

Thiago Tomaz de Sousa no telefone 5085-6060. 

Ao assinar este termo você não abre mão de nenhum direito legal. 

 

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

O investigador clínico, Dr. Francisco Thiago Tomaz de Sousa, tel: 5085-

6060 irá responder todas as dúvidas que você possa ter sobre sua 

participação neste estudo. Em caso de dúvidas ou preocupações quanto ao 

seus direitos como participante deste estudo, você pode entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia no tel 5085-6040. Uma cópia deste termo será entregue para 

você. 

 

Li e compreendi este termo de consentimento e todas as minhas dúvidas 

foram resolvidas. Recebi explicações sobre o objetivo da pesquisa, os 

procedimentos de estudo a que serei submetido e os possíveis riscos e 
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desconfortos e os benefícios que posso apresentar. As alternativas à minha 

participação neste estudo também foram discutidas. Portanto, concordo 

voluntariamente em fornecer meu consentimento para participar deste estudo 

clínico. 

 

___________________________                 ___________    ____ :____ h 

Assinatura do Paciente          Data     Hora 

 

___________________________                 ___________    ____ :____ h 

Testemunha (se necessário)         Data     Hora 

 

 

___________________________                 ___________    ____ :____ h 

Assinatura do Investigador          Data     Hora 
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9.3 Anexo C: Formulário de Protocolo de Análise 

 

 

 

        

 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA 

Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 – Ibirapuera 
04012-180 – São  Paulo 

Fone: 5085-6000 

 

 

 
Formulário – Protocolo de Análise 
Dados do paciente 
Iniciais do paciente:________________Registro:__________No.do paciente:____ 
Sexo M  F  Data de nasc (dd/mm/aaaa): _____/____/_____ 
Peso:_______kg Altura________cm 
TELEFONE: (____) ______________________, CELULAR (____)- 
_______________________ 
Classe Funcional  atual (NYHA)  I II III IV 
Diabetes melitus Não Sim, sem insulina Sim, com insulina 
Hipertensão arterial Não Sim 
Doença coronária  Não Sim  Sim, comprovado com cateterismo 
Infarto do mocárdio Não Sim  Sim, comprovado com cateterismo 
Doença de Chagas Não Sim, com sorologia positiva 
História conhecida de miocardite  Não  Sim 
Doença reumática prévia Não  Sim 
Outro antecedente 
(descrever):_________________________________________________ 
 
Medicação em uso 
Digoxina Diurético alça Diurético tiazídico r  
 EspironolactonaInibidor ECA Inibidor AT2  
Betabloqueador Bloqueador de canal de cálcio Nitrato  
Hidralazina  Outro (descrever):____________________________________ 
 
ECOCARDIOGRAMA 
Data do exame(dd/mm/aaaa):__________/_________/___________ 
Checklist 

1. PARAESTERNAL 
 EIXO MAIOR SEM TVI 
 EIXO MAIOR COM TVI 
 MODO M CAVIDADE 
 MODO M AE/AO 
 EIXO MENOR VALVA MITRAL  
 EIXO MENOR CAVIDADE 
 DOPPLER PULMONAR 
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2. APICAL 4 CÂMARAS 
 COM TVI 
 SEM TVI 
 COLOR 
 EIXO CURTO DO ÁPICE 
 DOPPLER V MITRAL PW 
 DOPPLER V MITRAL CW 
 DOPPLER V AORTICA 
 DOPPLER V TRICÚSPIDE 
 MODOD M COLOR  
 DOPPLER VEIA PULMONAR 

3. APICAL 2 CÂMARAS 
 COM TVI 
 SEM TVI 

Médico responsável:______________________________________________ 
Centro realizado:_________________________________________________ 
 
ANTES DE ENVIAR, ANEXAR AO FORMULÁRIO: ELETROCARDIOGRAMA DE 
12 DERIVAÇÕES, E CD COM TODAS IMAGENS SOLICITADAS EM RAW-DATA. 
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9.4 Anexo D: Questionário de Avaliação dos Desfechos Clínicos 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA 
Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 

Ibirapuera – 04012-180 – 
São  Paulo - Fone: 5085-6000 

 

 
Avaliação dos desfechos clínicos 
Data do contato telefônico: ______/_______/_______ 

Data da inclusão do estudo: ______/_______/_______ 

Bom dia, meu nome é ________________, e estou ligando do Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia para obter informações a respeito da saúde do Sr. 

(a) nome do paciente, que é paciente do Instituto e que aceitou ser voluntário 

em uma pesquisa. Gostaria de formular algumas perguntas, que certamente 

não tomará o seu tempo. 

Como está a saúde do Sr. (a) nome do paciente? 

Se paciente foi a óbito: anotar data do óbito:___/____/_____, circunstância do 

óbito e possível causa:__________________________________________ 

Desde a Data da inclusão do estudo o Sr(a) necessitou ser internado? 

Se positivo, qual foi a primeira vez após a inclusão Data da inclusão do estudo 

e por quê? Data:_____/_________/_________ 

□ descompensação ICC □Cirurgia (transplante) □IAM  □AVE 

Após Data da inclusão do estudo o Sr(a) implantou um marca-passo? 

Se positivo, em que data?________/__________/______ qual o tipo de 

marca-passo? □CDI □Ressincronizador □Nome do marca-passo (pedir 

para ver o cartão do marca-passo) 
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