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RESUMO

Braga JCMS. Avaliação da função sistólica biventricular pelo speckle
tracking em pacientes com anemia falciforme [Tese]. São Paulo: Instituto
Dante Pazzanese de Cardiologia - Entidade Associada à Universidade de
São Paulo, 2014.
Introdução: A doença falciforme (DF) é a afecção hematológica hereditária de
maior prevalência no mundo, sendo que a anemia falciforme (AF) é a forma
mais grave com elevada morbidade e mortalidade. Alterações cardíacas são
reconhecidamente associadas à AF, como aumento cavitário, hipertensão
arterial pulmonar e disfunção diastólica do ventrículo esquerdo. No entanto,
ainda não existe consenso quanto à função sistólica ventricular nesses
pacientes. O objetivo deste estudo foi o de investigar a função ventricular de
pacientes com anemia falciforme utilizando o strain e o twist ventricular obtidos
pelo speckle tracking bidimensional, e reconhecer os indivíduos sob maior risco
cardiovascular, em que a instituição precoce de tratamento específico poderá
beneficiar essa população. Métodos: Foram recrutados 40 pacientes com
anemia falciforme (23,5 ± 9,3 anos; 24 homens) e 40 controles saudáveis
pareados por sexo e idade, submetidos à entrevista estruturada,
ecocardiograma transtorácico, cintilografia pulmonar ventilação perfusão e
coleta de amostras de sangue. Todos os indivíduos foram submetidos à
avaliação ecocardiográfica convencional padrão e subsequente avaliação offline
do strain sistólico biventricular e estudo rotacional do ventrículo esquerdo
utilizando speckle-tracking ecocardiográfico. Resultados: Os pacientes com AF
apresentaram volume do VE indexado, massa do VE indexado, pressão arterial
pulmonar e E/E’ médio superiores aos controles. As medidas de FE do VE,
excursão sistólica do plano da tricúspide (TAPSE), Strain Global do VE
(longitudinal, circunferencial, radial) e Strain Global do VD (longitudinal) não
evidenciaram diferenças entre os grupos. Twist VE se mostrou reduzido em
comparação aos controles (7,4 ± 1,2˚ vs 10,7 ± 1,8˚ , P <0,0001 ) e Tempo de
pico de rotação apical prolongado (366,7 ± 26,1ms vs 344,6 ± 11,7ms , P
<0,0001 ). Algumas variáveis se mostraram fortemente relacionadas ao twist
VE, como índice de gravidade clínico (Rho= - 0,97, Z value= - 6,05, P <
0,0001), relação E/E’ médio (r = 0,94, F valor= 156.9, p<0,0001), IVDFVE
(índice do volume diastólico final do ventrículo esquerdo)(r = 0,81 e p<0,0001) e
pressão sistólica arterial pulmonar (r = 0,72 e p<0,0001). Conclusões: Os
resultados deste trabalho indicam que o twist ventricular esquerdo derivado do
speckle tracking bidimensional encontra-se alterado em pacientes com anemia
falciforme e função sistólica ventricular preservada, avaliada pela metodologia
convencional, e existe forte correlação entre o twist ventricular esquerdo e o
índice clínico de gravidade, relação E/E’, índice do volume diastólico final do
ventrículo esquerdo e pressão sistólica arterial pulmonar.
Descritores: Anemia falciforme, Disfunção ventricular esquerda/diagnóstico,
Ecocardiografia/métodos, Speckle-tracking bidimensional, Twist ventricular
esquerdo.

ABSTRACT

Braga JCMS. Evaluation of biventricular systolic function by speckle tracking
in patients with Homozygous Sickle Cell Anemia [Thesis]. São Paulo:
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia [Dante Pazzanese Institute of
Cardiology], University of São Paulo Associate Entity; 2014.
Background: Sickle cell disease (SCD) is the most prevalent hematological
condition in the world, with sickle cell anemia (SCA) being its most serious form,
displaying a high level of morbidity and mortality. Cardiac changes are known to
be associated with SCA, including an increase in cardiac chamber size,
pulmonary hypertension and left ventricle diastolic dysfunction. However, there
is still no consensus regarding the ventricular systolic function in these patients.
The purpose of this study is to investigate the ventricular function of patients with
sickle cell anemia utilizing the strain and ventricular twist, obtained by twodimensional speckle tracking, as well as to identify individuals with higher
cardiovascular risk, in which early application of specific treatment could benefit
this group of people. Methods: 40 patients were recruited with sickle cell anemia
(ages 23.5 ± 9.3 years; 24 males) and 40 healthy control individuals paired by
gender and age, submitted to structured interviews, transthoracic
echocardiogram, pulmonary scintigraphy and collection of blood samples. All
individuals were submitted to a standard echocardiographic evaluation and
subsequent off line evaluation of the biventricular systolic strain and rotational
study of the left ventricle using echocardiographic speckle-tracking. Results:
Patients with SCA presented LV volume indices, LV mass Indices, pulmonary
arterial pressure and E/ E’ ratios statistically higher than the control individuals.
Measurements of Ejection Fraction (EF) of the left ventricle, tricuspid annular
plane systolic excursion (TAPSE), Overall LV Strain (Longitudinal,
Circumferential, and Radial) and Overall RV Strain (Longitudinal) did not present
differences between the groups. LV twist was significantly lower in relation to the
control group (7,4 ± 1,2˚ vs 10,7 ± 1,8˚ , P <0,0001 ) and prolonged time to peak
apical rotation (366.7 ± 26.1ms vs 344.6 ± 11.7ms , P <0.0001 ). In addition,
some variables showed themselves to be strongly related to LV twist such as the
clinical severity index ( Rho= - 0.97, Z value= - 6.05, P < 0.0001), E/E’ Ratio (r =
0.94, F value=156.9 e p<0.0001) ), left ventricle end diastolic volume index
(LVEDV index) (r = 0,81, p<0,0001) and pulmonary systolic arterial pressure (r =
0.72 e p<0.0001). Conclusions: The results of this study indicate that the left
ventricular twist derived from two-dimensional speckle tracking is altered in
patients with sickle cell anemia and a preserved ventricular systolic function,
evaluated using conventional methodology and that there is a strong correlation
between left ventricular twist and the clinical severity index, E/E’ ratio, left
ventricle end diastolic volume index and the pulmonary systolic arterial pressure.
Descriptors: Sickle cell anemia; Left ventricular dysfunction/diagnosis;
Echocardiography/methods; Bidimensional speckle-tracking; Left ventricular
twist.

1 INTRODUÇÃO

1 Introdução

1

2

INTRODUÇÃO

A doença falciforme (DF) é a afecção hematológica hereditária de
maior prevalência no mundo, acometendo cerca de 5 milhões de pessoas 1.
Possui como característica comum a herança da hemoglobina mutante S,
que é resultado da substituição de um ácido glutâmico por uma valina na
posição 6 da cadeia beta, com consequente modificação físicoquímica na
molécula da hemoglobina2.
A denominação DF engloba a homozigose da hemoglobina S (SS), que
configura a anemia falciforme (AF), e as associações com outras variantes
de hemoglobinas, tais como Hb D (SD), Hb C (SC), e as interações com
talassemias (Sβ0, Sβ+ e Sα). O traço falciforme, a heterozigose para HbS,
não é considerado doença3.
A anemia falciforme (AF) é a forma mais grave, enquanto a
hemoglobinopatia SC e a Sβ+ talassemia são condições, que, apesar de
significativa morbidade, têm manifestações clínicas mais brandas4.
A AF apresentava maior prevalência nos países da África Equatorial,
entretanto, em decorrência da intensa miscigenação entre os povos, essa
doença, atualmente, atinge os diversos continentes e muitas raças3.
No Brasil, estima-se que 4% da população tenham o traço falciforme
(heterozigose simples) e que de 25.000 a 50.000 pessoas tenham a doença
em

estado

homozigótico

(anemia

falciforme)

ou

na

condição

de

heterozigotos compostos (doença falciforme)5,6. O reconhecimento de que a
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DF é prevalente no Brasil foi determinante para a instituição da Política de
Atenção à Doença Falciforme (PNADF) do Ministério da Saúde em 20057.
A doença se caracteriza pela formação de hemoglobina S (HbS), a
partir de cadeias mutantes, com forte tendência à polimerização ou
gelificação, provocando a mudança da hemácia para a forma de foice, e
alterando a membrana eritrocitária e a reologia dos glóbulos vermelhos 8.
Desse modo, as hemácias tornam-se mais densas (afoiçamento) e
perdem a flexibilidade necessária à passagem pela microcirculação, além de
apresentarem maior predisposição a aderirem ao endotélio vascular,
promovendo

a

ocorrência

de

hemólise

acentuada

e

oclusão

da

microvasculatura9-12.
Esse estado de destruição celular intensa e constante é responsável
por um processo de disfunção endotelial, proliferação vascular, estresse
oxidativo e inflamatório, fazendo da AF uma enfermidade multissistêmica,
caracterizada por lesão isquêmica tecidual crônica e difusa 13. Tais fatores
patogênicos são considerados determinantes na qualidade e expectativa de
vida dessa população14.
As alterações cardíacas encontradas na AF têm sido atribuídas a
reações adaptativas ao estado anêmico crônico e às lesões do sistema
cardiovascular especificamente associadas à doença falciforme.
O regime de anemia crônica leva a adaptações que mantêm a oferta
adequada

de

oxigênio

aos

tecidos

em

função

de

mecanismos

hemodinâmicos e não hemodinâmicos. Os mecanismos não hemodinâmicos
atuam pelo estímulo à eritropoese, enquanto os hemodinâmicos agem por
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meio da redução da pós-carga, aumento da pré-carga e incremento do
desempenho da função ventricular esquerda15.
A redução da pós-carga é mediada pela diminuição da resistência
vascular sistêmica, consequência direta da redução da viscosidade
sanguínea (menor número de corpúsculos eritrocitários) e da dilatação
arterial (fatores vasoativos, como bradicinina, adenosina e óxido nítrico)16. O
aumento da pré-carga é resultado da ativação do sistema humoral (retenção
de sal e água), associado à vasodilatação do leito arteriolar, que permite
maior fluxo sanguíneo para o segmento venoso da circulação sistêmica,
acarretando maior retorno venoso para as cavidades cardíacas.
A redução da pós-carga e o aumento da pré-carga ventricular, em
conjunto com maior estímulo inotrópico e cronotrópico advindos da maior
atividade simpática reflexa, justificam o incremento da função ventricular
esquerda e o estado de alto débito cardíaco.
No entanto, as recorrentes lesões do tipo oclusão-reperfusão ao
miocárdio pelos episódios de falcização e estado inflamatório sistêmico
também podem estar implicados nos achados cardiológicos da doença.
Estudos anátomo-patológicos do coração demonstraram a presença de
vacuolização e fragmentação de fibras miocárdicas, edema interfibrilar,
degeneração eosinofílica, infiltrado intersticial linfocitário, fibrose interfibrilar,
necrose focal, trombos de hemácias afoiçadas e espessamento parietal em
arteríolas, tendo sido proposta a existência de uma cardiomiopatia
falcêmica17,18. A hemossiderose cardíaca é rara na anemia falciforme
(contrariamente às síndromes talassêmicas) e a hipertensão arterial
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pulmonar é frequente pela ocorrência de tromboembolismo pulmonar crônico
e outros fatores possivelmente envolvidos19,20.
Diversos

pesquisadores

confirmaram

as

alterações

patológicas

encontradas no miocárdio dessa população, contudo, verificaram-se reserva
de fluxo coronariano preservado e ausência de lesões ateroscleróticas
significativas21-24.
Outro aspecto a se considerar é o efeito da pré-carga na performance
de ejeção ventricular, sumarizado pela curva de Frank-Starling, de tal modo
que o aumento do volume final diastólico resulta em incremento da fração de
ejeção25.
O clássico modelo de Frank-Starling não se mantém indefinidamente
ao longo do tempo. Observa-se que, em determinado momento, o aumento
excessivo do volume diastólico final passa a prejudicar o desempenho
ventricular, inicialmente com fração de ejeção conservada à custa de
elevadas pressões de enchimento do ventrículo esquerdo e, posteriormente,
com redução do débito sistólico26.
Certamente, não se pode atribuir à casualidade o fato de que a
primeira descrição da AF tenha sido realizada pelo cardiologista James
Herrick, em 1910, descrevendo o caso de um homem negro, de 20 anos,
com quadro de dispneia, cardiomegalia, cujo exame de sangue periférico
demonstrou hemácias em foice27.
Nestes últimos cem anos, muitas dúvidas foram esclarecidas com a
evolução e a sofisticação da medicina diagnóstica, todavia, restam questões
que permanecem sem elucidação.
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Desde os primeiros estudos com a utilização da ecocardiografia, já se
havia determinado a existência de aumento cavitário do átrio esquerdo (AE)
e ventrículo esquerdo (VE) (Lewis et al., 1991; Kilick et al., 1993)28,29. Da
mesma forma, já se havia definido um aumento do índice de massa
ventricular esquerda para, aproximadamente, o dobro do esperado (Varat et
al., 1972; Grossman et al., 1975)30,31.
Essas alterações estruturais, possivelmente relacionadas à sobrecarga
volumétrica, revelaram padrão de acometimento progressivo, sendo mais
exuberantes em grupos etários mais avançados32-34.
A hipertensão pulmonar apresenta elevada relevância em relação à
morbimortalidade

na

anemia

falciforme.

A

fisiopatologia

não

está

inteiramente esclarecida, uma vez que alguns fatores, como hiperfluxo
pulmonar, episódios recorrentes de tromboembolismo e redução da enzima
óxido nítrico sintase podem estar envolvidos no processo.
Os trabalhos iniciais que avaliaram pressão arterial pulmonar em
pacientes com AF chamaram a atenção para a falta de caracterização clínica
e hemodinâmica dos pacientes35. Nos anos 90, Sutton (1994)36 evidenciou
que a hipertensão pulmonar era um achado frequente e apresentava boa
acurácia mensurada pelo Doppler, sendo associada à maior mortalidade.
Mais recentemente, Voskaridou et al. (2007)37 demonstraram a relação de
hipertensão pulmonar com níveis elevados de peptídeo natriurético cerebral
(BNP), ao passo que Kato (2006)38 relacionou a hipertensão pulmonar com
alterações clínicas relevantes.
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Em relação à avaliação da função diastólica ventricular, os estudos
iniciais utilizaram o Doppler convencional, que revelavam resultados
incoerentes e duvidosos, possivelmente por essa técnica sofrer influência do
aumento da pré-carga, fato que pode subestimar a disfunção existente
nesses doentes39.
Com o objetivo de detectar discretas mudanças nas pressões de
enchimento e caracterizar a função diastólica ventricular dessa população,
tem sido empregada a técnica de Doppler tecidual, indicando boa
sensibilidade40,41.
O desenvolvimento do Doppler tecidual permitiu reconhecer a relação
E/E’ (relação entre o pico da velocidade diastólica inicial do ventrículo
esquerdo e a velocidade da onda diastólica inicial do anel mitral), que
resultou em maior acurácia na avaliação das pressões de enchimento
ventriculares, possibilitando a constatação de disfunção diastólica em
crianças e adultos, sendo esta implicada como fator de risco independente
para morte nessa população (Kasner, 2007)42.
Outros trabalhos destacaram a prevalência de disfunção diastólica ao
redor de 18% na doença falciforme, sendo relacionada a fatores como
aumento da idade, massa cardíaca, hipertensão pulmonar, nível de
creatinina e redução da concentração de hemoglobina (Sachdev et al., 2007
e 2011; Gordeuk 2008)43-45.
Entretanto, o Doppler tecidual e as técnicas que dele derivam, como o
tissue tracking e o tissue synchronization imaging, apresentam algumas
limitações para avaliação da função sistólica: a dependência do ângulo de
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incidência do feixe de ultrassom (impossibilita a avaliação de determinados
segmentos miocárdicos), interferência de ruído (dificulta a análise das
imagens) e significativa variabilidade inter e intraobservador46-50.
Portanto, até o presente momento, parece não haver ainda posição
consensual quanto à função sistólica biventricular nesses pacientes.
Desde os estudos de Denenberg (1983)51, considerou-se, pela primeira
vez, que os parâmetros ecocardiográficos convencionais, por sofrerem
grande influência das alterações da pré e da pós-carga, poderiam não ser
tecnicamente adequados para avaliar a função sistólica ventricular desse
grupo específico de indivíduos.
A partir desse momento, fez-se evidente a necessidade de se adotar
um instrumento capaz de avaliar a contratilidade do miocárdio ventricular
(propriedade intrínseca da fibra cardíaca), de modo independente das
condições de carga (pré-carga e pós-carga).
Métodos recentes para avaliação de contratilidade miocárdica foram
incorporados à ecocardiografia, com o intuito de avaliar a função ventricular,
independentemente das condições de enchimento ou geometria ventricular.
Estes determinam, entre outros aspectos, o grau de deformidade miocárdica,
permitindo, assim, identificar discretas anormalidades da contratilidade
ventricular,

até

então,

imperceptíveis

às

técnicas

ecocardiográficas

convencionais.
Um recurso metodológico recentemente introduzido na ecocardiografia
é o speckle tracking, que, literalmente, significa rastreamento de pontos
intramiocárdicos brilhantes (speckles), sendo possível acompanhá-los
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durante o ciclo cardíaco, pois preservam as suas características, como
demonstrado na Figura 1. Permitem a obtenção de todas as medidas a partir
do modo bidimensional, antes realizadas pela técnica do Doppler,
eliminando as limitações descritas acima. Desse modo, é possível comparar,
quadro a quadro, a posição de cada speckle (marca acústica) formado pela
reflexão natural do ultrassom com as diversas interfaces do miocárdio, e
analisar a deformidade do músculo em duas dimensões, e não apenas em
uma, como ocorre com o Doppler52-54.

55

FONTE: Del Castillo .
Figura 1 - Imagem esquemática demonstrando que um conjunto de pixels forma os
speckles em uma imagem ecográfica bidimensional (A). Os speckles constituem uma
identidade acústica (B). Observam-se as marcas acústicas subendocárdicas e
subepicárdicas nos diferentes segmentos da parede ventricular (C).

Evidências

anátomo-fisiológicas

recentes têm

mostrado

que

a

deformação cardíaca é um processo complexo, caracterizado por contração
helicoidal que confere máxima eficiência mecânica ao músculo cardíaco.
Essa contração, por torção, deve-se ao deslizamento das camadas
miocárdicas, associada à conformação em espiral da banda muscular,
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ancorada nos anéis pulmonar e aórtico. Isso acaba por ocasionar, na região
apical, constrição da referida banda, evidenciado na Figura 2.
A

combinação

desses

movimentos

pode

ser

estudada

pela

ecocardiografia bidimensional com a técnica de speckle tracking, analisandose a deformidade do ventrículo esquerdo nos três planos ortogonais
(longitudinal, circunferencial e radial), e as rotações basal e apical56-59.

60

FONTE: Biswas et al. .
Figura 2 – Modelo anatômico evidenciando a organização das fibras miocárdicas em feixe
muscular único (A) e a despolarização sequencial do feixe em três bandas: basal,
descendente e ascendente (B).

Como resultado da composição de forças, durante a sístole ventricular,
a região basal roda em sentido horário e a apical, em sentido anti-horário. A
diferença angular entre essas rotações denomina-se twist e se mede em
graus (Figura 3).
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60

FONTE: Biswas et al. .
Figura 3 – Representação do twist ventricular determinado pela diferença rotacional angular
entre base e ápex.

A análise do twist ventricular tem-se mostrado um importante
parâmetro para a identificação precoce das alterações da contratilidade
miocárdica, relacionando-se tanto à função sistólica quanto à diastólica61.
Portanto, as técnicas de strain e twist ventricular derivadas do speckle
tracking bidimensional têm sido utilizadas em serviços de referência em todo
o mundo, provando ser altamente reprodutíveis e confiáveis61,62.
A possibilidade de se empregar uma nova tecnologia baseada na
avaliação da deformação miocárdica e a necessidade de se determinar a
existência de um processo miocardiopático primário especificamente
associado à patogênese da anemia falciforme – ou se a própria dilatação
cavitária, imposta por estado anêmico crônico, poderia deteriorar o tecido
miocárdico e, consequentemente, ser capaz de alterar a função ventricular,
imperceptíveis à investigação ecocardiográfica convencional – motivaram a
execução do presente estudo.
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Em janeiro de 2011, quando se deu o início do estudo, não havia
nenhum trabalho na literatura avaliando a função ventricular de pacientes
portadores de anemia falciforme adotando a metodologia de strain por meio
do speckle tracking bidimensional.
Em maio de 2012, Blanc et al.63 publicaram um primeiro trabalho com
57 participantes com fração de ejeção preservada, sendo 29 pacientes com
doença falciforme (SS, SC, Sβ+, Sβ0), crianças com idade entre 4 a 13 anos.
Apontaram redução significativa do strain longitudinal global do ventrículo
direito na população investigada. Não aplicaram medidas rotacionais
derivadas do speckle tracking, como twist ventricular esquerdo.
Em 2012, Ahmad et al.64 conduziram um estudo com 56 participantes
com fração de ejeção preservada, sendo 28 pacientes com doença
falciforme e apenas 23 especificamente com AF (genótipo SS), usando
medidas

de

strain

derivadas

do

speckle

tracking

tridimensional.

Contrariamente à investigação prévia, não identificaram alterações de
função sistólica ventricular em sua casuística, observando ainda melhor
desempenho contrátil no strain longitudinal global do VE do grupo falciforme,
comparado ao grupo-controle. A análise do twist ventricular esquerdo não
revelou diferenças entre os grupos.
No mesmo ano, Monte et al. (2012)65 publicaram um estudo com 54
participantes com fração de ejeção preservada, sendo 27 pacientes com
beta talassemia major, com grupo-controle, pareados por sexo e idade. A
comparação do strain bidimensional (longitudinal, radial e circunferencial)
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não revelou diferenças ao grupo-controle. Entretanto, o estudo indicou
redução significativa do twist ventricular esquerdo nos pacientes estudados.
Apesar da evidente manifestação cardiológica, são escassos os
estudos clínicos que investiguem o impacto do tratamento específico nesse
grupo de indivíduos. Lima et al. (2008)66 conduziram um estudo com
reduzido tamanho amostral que demonstrou a prevenção do remodelamento
cardíaco com administração de enalapril para pacientes selecionados com
DF.
O presente estudo é pioneiro na investigação da função ventricular em
portadores de anemia falciforme, adotando o strain, por meio do speckle
tracking bidimensional, e abordando pacientes exclusivamente com doença
homozigótica com idade superior a 14 anos.
Deve-se destacar que a disfunção sistólica ventricular é um importante
preditor de eventos clínicos para uma extensa gama de doenças.
O ecocardiograma é, atualmente, o método mais empregado para
avaliação da função sistólica ventricular, sendo esta a sua aplicação mais
importante67.
É incontestável a complexidade da patogênese das alterações
miocárdicas e da possível participação de vários mecanismos não
totalmente esclarecidos. Deve-se ressaltar, no entanto, a necessidade de
elucidação a respeito da função sistólica ventricular desses pacientes, bem
como o reconhecimento dos indivíduos sob maior risco, em que a instituição
de tratamento específico poderá ter um papel benéfico em reduzir a morbimortalidade nessa população.
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1.1 Hipótese

O emprego do speckle tracking em pacientes com anemia falciforme
permite identificar os casos com alteração da contratilidade miocárdica
imperceptível às técnicas ecocardiográficas convencionais.
Indivíduos com anemia falciforme podem apresentar alterações
intrínsecas e incipientes do miocárdio ventricular que se correlacionam com
marcadores clínico-laboratoriais.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Primário

Avaliar a função ventricular de pacientes com anemia falciforme,
utilizando novas técnicas ecocardiográficas, como o strain e o twist
ventricular obtidos pelo speckle tracking bidimensional.

1.2.2 Objetivo Secundário

Estabelecer marcadores clínico-laboratoriais para os resultados obtidos
da contratilidade ventricular.

2 MÉTODOS
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MÉTODOS

Esse estudo foi realizado no Hemocentro da Faculdade de Medicina de
Marília (FAMEMA), como objeto de Tese de Pós-Graduação na área de
Medicina/Tecnologia e Intervenção em Cardiologia, no programa USP-IDPC
(Universidade de São Paulo – Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia).
O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, sob o número 4006,
em 16 de novembro de 2010 (Anexo A), e pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Faculdade de Medicina de Marília, sob o número 711/10, em 25 de
outubro de 2010 (Anexo B).

2.1 Tipo do Estudo

Estudo tipo transversal, analítico, com grupo-controle, conduzido no
Hemocentro da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), em parceria
com o Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC).

2.2 População de Estudo

Pacientes acompanhados, no ambulatório, de anemia falciforme do
Hemocentro da Faculdade de Medicina de Marília.
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2.3 Critérios de Inclusão

Os critérios de inclusão foram:



Portador de anemia falciforme com genótipo homozigótico (SS)
comprovado pela eletroforese de hemoglobina;



Sem restrição ao sexo;



Idade superior ou igual a 14 anos;



Pessoas capazes de entendimento do protocolo de pesquisa, e que
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
(Anexo C). No caso de idade inferior a 18 anos, o termo também foi
assinado por responsável legal.

2.4 Critérios de Exclusão

Os critérios de exclusão foram:



Internação hospitalar no momento da avaliação;



Episódio de crise vaso-oclusiva nas últimas 4 semanas;



Hemotransfusão nos últimos 3 meses;



Cardiopatia estrutural;



Condição sistêmica que pudesse afetar a função cardíaca, como
hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, tireoidopatias,
insuficiência renal, insuficiência hepática;
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Arritmia complexa durante exame (fibrilação atrial, extrassistolias
atriais e/ou ventriculares frequentes, taquicardias ventriculares e
supraventriculares sustentadas);



Uso de medicamento cardiotóxico;



Imagem ecocardiográfica inadequada.

2.5 Estimativa do Tamanho da Amostra

O tamanho mínimo da amostra foi estimado por meio de comparação
entre duas médias para amostras pareadas. Calculou-se a diferença
padronizada que representa a razão entre a menor diferença clinicamente
importante

entre

as

médias

dos

grupos

e

o

desvio-padrão

das

observações68.
Diferença Padronizada = diferença alvo/desvio padrão
Para obter os dados necessários, fundamentou-se em publicações
recentes com metodologia, população e objetivos semelhantes ao presente
estudo. Utilizaram-se os trabalhos de Blanc (2012)63 e Ahmad (2012)64, que
investigaram a função ventricular de pacientes com doença falciforme
usando o strain bidimensional como aspecto de maior relevância.
Particularizando-se os valores de strain longitudinal global do ventrículo
esquerdo dos trabalhos dos autores acima citados, obteve-se a razão da
diferença entre as médias pelo desvio-padrão das diferenças entre as
médias, com um valor de 1,13.

2 Métodos

19

Empregando-se o normograma de Altman69 (Figura 4), para uma
diferença padronizada de 1,13 e com um poder de 80%, temos uma
estimativa de amostra total de 24 indivíduos, sendo 12 em cada grupo.

Figura 4 - Normograma de Altman

Neste

trabalho,

participaram

todos

os

pacientes

regularmente

acompanhados no ambulatório de anemia falciforme da Faculdade de
Medicina de Marília, apreciando-se os critérios de inclusão e exclusão
estabelecidos, totalizando 40 pacientes e 40 controles.
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2.6 Delineamento do Estudo

Foram triados para a entrevista 48 pacientes, tendo sido excluídos 8,
os quais não atendiam aos critérios de seleção pré-estabelecidos: dois
pacientes com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica; um paciente
portador de insuficiência mitral importante; um paciente com diagnóstico de
diabetes mellitus; um paciente com idade inferior a 14 anos; e três pacientes
com diagnóstico de doença falciforme não homozigótica.
A população de pacientes com anemia falciforme ficou definida com 40
participantes. Durante a entrevista, responderam questionário estruturado, e
foram submetidos à avaliação antropométrica (altura e peso) e medidas de
frequência cardíaca e pressão arterial. Imediatamente após, foram coletadas
amostras

de

sangue

e

os

pacientes

seguiram

para

avaliação

ecocardiográfica e de cintilografia pulmonar no mesmo dia.
Um paciente se recusou a submeter-se a exame de cintilografia
pulmonar e uma paciente se encontrava gestante, no momento, tendo sido
considerada não elegível para o procedimento, porém, não foi excluída do
estudo.
A população de indivíduos-controle foi submetida à entrevista
estruturada e idêntica avaliação antropométrica e de medidas de parâmetros
clínicos para exclusão dos indivíduos não sadios. A população de controles
final ficou pareada por sexo e idade à população de pacientes.
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2.7 Fluxograma

Segue, abaixo, fluxograma do estudo, ilustrado na Figura 5.

Figura 5 – Fluxograma do Estudo

2.8 Dados Clínicos

Os dados clínicos dos pacientes foram obtidos por meio de
questionário estruturado (Anexo D), acompanhado da verificação do
prontuário hospitalar de cada paciente, tendo permitido determinar o
genótipo por meio da confirmação da eletroforese de hemoglobina, e
classificar a gravidade clínica dos pacientes, pelo do índice de El-Hazmi’s
modificado (Tabela 1)70.
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Tabela 1 - Índice de El-Hazmi’s modificado.

x = número por ano.

O índice de gravidade clínico adotado considera relevantes eventos da
história natural da doença falciforme, como demonstrado na Tabela 1. Um
escore ≤2 foi tomado como gravidade de grau discreto; 3-5 foi considerado
como gravidade de grau moderado e ≥ 6, importante.

2.9 Cintilografia Pulmonar

Os estudos cintilográficos de inalação e perfusão foram realizados em
gama-câmara ADAC – Single Head Genesys Epic.
As imagens de inalação foram adquiridas após aspiração de 30 mCi de
ácido pentético marcado com pertecnetato de sódio-99mTc (DTPA-99mTc) e as
imagens de perfusão após a injeção venosa de 5 mCi de macroagregado de
soro albumina humana, marcado com pertecnetato de sódio-99mTc (MAA99m

Tc).
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Foram adquiridas imagens estáticas nas projeções anterior, posterior,
oblíquas e laterais do tórax, com matriz 256x256, e colimador de baixa
energia e alta resolução (LEHR); e tomografias por emissão de fóton único
(SPECT), com matriz de 128x128 e colimador LEHR, nas fases de inalação
e de perfusão.
As imagens tomográficas foram reconstruídas por método de
retroprojeção filtrada, com filtro butterworth, nos eixos axial, coronal e sagital
(Anexo E).

Figura 6 – Exame de cintilografia pulmonar ventilação perfusão de participante do estudo,
evidenciando sinais de vasoclusão em área focal no segmento basal à direita.
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2.10 Exames Laboratoriais

Os pacientes apresentavam-se em jejum de 12 horas para a coleta de
sangue venoso no Hemocentro da Faculdade de Medicina de Marília.
Imediatamente

após,

eram

encaminhados

para

a

realização

do

ecocardiograma transtorácico e cintilografia pulmonar.
A análise laboratorial executada compreendeu as dosagens de
hemoglobina, hematócrito, leucócitos totais, plaquetas, creatinina, proteína C
reativa, reticulócitos, ferritina, ferro sérico, bilirrubina total, bilirrubina direta,
bilirrubina indireta, proteína total, globulina, albumina e porção N -terminal do
peptídeo natriurético do tipo B (NT pró-BNP) (Anexo F).

2.11 Ecocardiograma

O ecocardiograma foi realizado em aparelho Vivid7® (GE Vingmed,
System VII, Horton, Norway), equipado com transdutor linear banda larga
com frequência de 4-2 MHz, por um único ecocardiografista.
O exame ecocardiográfico seguiu as orientações de planos de corte e
de imagem, publicadas pela Sociedade Americana de Ecocardiografia 71,
assim como as recomendações quanto às medidas lineares, volumétricas do
ventrículo esquerdo e as medidas convencionais das imagens ao Doppler.
Para aquisição das imagens bidimensionais com propósito de
avaliação da deformidade e da rotação miocárdicas, foram realizadas pelas
abordagens paraesternal e apical, utilizando-se os cortes de eixo menor
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ventricular esquerdo (no nível da valva mitral, dos músculos papilares e
ápex), os cortes apicais, de quatro câmaras, duas câmaras e três câmaras
com taxa de enquadramento (frame rate) entre 50Hz e 70Hz, conforme
recomendado pela Sociedade Americana, Europeia e Japonesa de
Ecocardiografia72.
Por se tratar de uma técnica dependente da qualidade de imagem
obtida, foi direcionada especial atenção neste propósito. Muitas imagens
foram capturadas no decorrer do exame, com a finalidade de se adquirir
aquelas com melhor resolução espacial.
As imagens de pacientes e controles foram adquiridas na forma de
clipes digitais e armazenadas em DVDs. Posteriormente, as medidas foram
realizadas em estação de trabalho tendo sido utilizado o programa EchoPAC
PC version 6.01® (GE Vingmed Ultrasound), usando-se uma média de três
ciclos consecutivos por um examinador experiente.
O programa é provido de um sistema semiautomático de delineamento
miocárdico, com demarcação manual da borda endocárdica e o limite
epicárdico e ajustamento da região de interesse. Dentro da região de
interesse, os pontilhados miocárdicos (speckles) foram detectados e
rastreados automaticamente quadro a quadro ao longo do ciclo cardíaco.
Uma avaliação automática do padrão do seguimento dos speckles foi
fornecida pelo programa, podendo ser aceita ou não. No caso de não serem
aprovadas, ajustes eram possíveis para propiciar um seguimento mais
acurado. Esta análise foi realizada segmento a segmento, e as curvas
geradas eram codificadas por cores.
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O echoPAC mapeia e divide o VE em 18 segmentos, sendo esta
caracterização baseada, porém não idêntica, à preconizada pela Sociedade
Americana de Ecocardiografia, que divide em 17 segmentos. Os segmentos
apicais septal e lateral, por este programa, são divididos em anterior e
inferior.
Um

primeiro

examinador

procedeu

à

análise

das

imagens

ecocardiográficas na estação de trabalho, desconhecendo o indivíduo
avaliado. Após dois meses, o mesmo examinador avaliou novamente as
imagens sem o conhecimento dos resultados iniciais, para se determinar
variabilidade intraobservador. Na mesma ocasião, um segundo examinador,
“cego” para os resultados do primeiro examinador, realizou a análise,
estabelecendo a variabilidade interobservador (Anexo G).

2.11.1 Medidas Ecocardiográficas Estruturais

Os

parâmetros

ecocardiográficos

medidos

pelo

modo

M

e

bidimensional foram: diâmetro diastólico e diâmetro sistólico do VE, volumes
diastólico e sistólico finais do VE (valores absolutos e corrigidos pela
superfície corporal), espessura diastólica do septo e da parede posterior do
VE, e índice do volume do átrio esquerdo.
Para o cálculo da massa ventricular, foi adotada a fórmula
recomendada pela sociedade Americana de Cardiologia, corrigida pela
Convenção de Penn73: Massa VE(g) = [(DDVE + S + PP)3 – (DDVE)3] x 1,04
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x 0,8 + 0,6; para se obter o índice de massa do ventrículo esquerdo (g/m²), é
necessário corrigir o valor da massa (g) pela superfície corpórea (m²).
A excursão sistólica do plano do anel tricúspide (TAPSE) foi utilizada
como método de mensuração da função sistólica do ventrículo direito. Obtido
pelo posicionamento do cursor do modo M no anel tricúspide e medida da
movimentação longitudinal do anel no pico da sístole.
A fração de ejeção do VE foi estimada pelo método biplanar de
Simpson, com aquisição em quatro e duas câmaras.

2.11.2 Doppler Convencional

Pelo Doppler convencional, foi medida a velocidade de pico do
enchimento rápido do ventrículo esquerdo (onda “E”) e as integrais de
velocidade da via de saída do ventrículo esquerdo e da via de saída do
ventrículo direito, como medidas indiretas de fluxo sistêmico e pulmonar,
respectivamente.
Para estimativa da pressão sistólica em artéria pulmonar, foi medida a
diferença de pressão entre o átrio e o ventrículo direitos por meio da
regurgitação tricúspide, empregando-se o Doppler contínuo. Para observar a
pressão média do átrio direito (PAD), foi avaliado o diâmetro e a variação
respiratória espontânea da veia cava inferior (VCI), por meio do plano
subcostal (Tabela 2)74.
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Tabela 2 – Valores de referência para a estimativa da pressão em átrio direito.

2.11.3 Doppler Tecidual

A avaliação do Doppler tecidual foi adquirida pela mensuração das
velocidades no anel mitral em seus segmentos septal e lateral. As
velocidades máximas do deslocamento miocárdio durante a sístole (S’), no
início (E’) e no final da diástole (A’) foram determinadas utilizando-se as
medidas

obtidas

pelo

recurso

do

processamento

das

imagens

bidimensionais com informações agregadas das velocidades dos tecidos.
Análise diastólica não foi prioridade neste estudo, contudo, foi
calculada a relação entre as ondas E do fluxo mitral e a onda E’ do anel
mitral septal e lateral, como correlata não invasiva da pressão de
enchimento do ventrículo esquerdo e, consequentemente, da função
diastólica do ventrículo esquerdo. Calculou-se o valor dessa relação
utilizando cada um desses componentes e um valor médio (E/E’ médio),
considerando os respectivos valores septal e lateral.
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2.11.4 Strain Longitudinal

Pelas posições apicais de quatro câmaras, três câmaras e duas
câmaras, foram obtidos os valores máximos do strain sistólico (componente
strain longitudinal) em cada um dos 18 segmentos miocárdicos do VE em
três níveis (basal, médio e apical). Foi calculado o strain global da
deformação longitudinal para as posições de três câmaras, quatro câmaras e
duas câmaras. E, desse modo, obtivemos o strain global longitudinal pela
média aritmética.
Para avaliação do ventrículo direito, adotou-se a posição apical de
quatro câmaras, tendo sido avaliados três segmentos da respectiva parede
lateral (parede livre), em três níveis (basal, médio, apical), obtendo-se os
valores de strain para cada segmento e o valor de strain longitudinal global.
O strain longitudinal mede a deformação no sentido base-ápex da
cavidade ventricular, ou seja, o encurtamento da câmara. Como o
comprimento final da cavidade (sistólico) é menor do que o comprimento
inicial (diastólico), a porcentagem da deformação é negativa.
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Figura 7 – Imagem do ecocardiograma transtorácico em corte apical de quatro câmaras
para análise da deformação longitudinal do VE em participante do estudo (A). Observa-se
função contrátil longitudinal preservada em cada um dos segmentos (B). As curvas de
deformação coloridas de acordo com o segmento correspondente (C) e aumento do strain
longitudinal em direção ao ápex (D).

2.11.5 Strain Radial

Pela abordagem paraesternal transversal, no nível da valva mitral,
músculo papilares e ápex, foram analisados os 18 segmentos em três níveis
(basal, médio, apical), obtendo-se o valor do strain radial global.
O strain radial avalia o espessamento das paredes ventriculares, sendo
aferido pelo eixo curto do ventrículo esquerdo e, como a espessura final
(sistólica) é maior do que a espessura inicial (diastólica), a porcentagem da
deformação é positiva.
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Figura 8 - Imagem do ecocardiograma transtorácico em corte transversal do ventrículo
esquerdo para análise da deformidade radial do VE em participante do estudo (A). Observase função contrátil radial preservada em cada um dos segmentos em eixo curto do VE no
nível dos músculos papilares (B). As curvas de deformação coloridas de acordo com o
segmento correspondente (C) e diminuição do strain radial em direção ao ápex (D).

2.11.6 Strain Circunferencial

Pela abordagem paraesternal transversal, no nível da valva mitral,
músculo papilares e ápex, foram obtidos e analisados os 18 segmentos em
três níveis (basal, médio, apical), obtendo-se o valor do strain circunferencial
global.
O strain circunferencial é obtido pelo eixo menor da cavidade
ventricular e mede a variação da circunferência. Como a circunferência é
menor na sístole do que na diástole, a porcentagem da deformação é
negativa.
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Figura 9 - Imagem do ecocardiograma transtorácico em corte transversal do ventrículo
esquerdo para análise da deformidade circunferencial no nível dos músculos papilares do
VE em participante do estudo (A). As curvas de deformação coloridas de acordo com o
segmento correspondente (B) e aumento do strain circunferencial em direção ao ápex (C).

2.11.7 Twist Ventricular

O twist ventricular foi obtido a partir da mensuração das rotações nas
regiões basal e apical do ventrículo esquerdo. É definido como a medida da
diferença angular entre a rotação horária na região basal (medida em eixo
curto ao nível da valva mitral) e anti-horária na região apical (medida em eixo
curto no ápice).
As rotações, em sentido horário, são consideradas, por convenção,
negativas, enquanto as rotações em sentido anti-horário, positivas.
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Figura 10 – Curva de twist ventricular obtida a partir da rotação das regiões basal (horária,
com sinal negativo) e apical (anti-horária, com sinal positivo). O twist resulta da diferença
angular entre essas rotações. Apex rotation: rotação apical (azul), Base rotation: rotação
64
basal (rosa), Rotation: twist ventricular (branca). Fonte: Monte I .

O twist do VE foi calculado pela fórmula (VEtwi = VErot apical – VErot
basal), como o valor da rotação apical é positivo e da rotação basal é
negativo, para indivíduos normais, obtém-se uma curva positiva. Estas
informações encontram-se ilustradas pela Figura 10. Foi também mensurado
o tempo de pico de rotação apical.
Por fim, por se tratar de uma técnica extremamente dependente da
qualidade da imagem adquirida, considerando que as imagens de rotação
apical devem ser obtidas em eixo curto, em posições mais inferiores, foi
aplicado especial empenho para manter a cavidade ventricular com
conformação mais circular possível, sendo que o lúmen do VE praticamente
se fecha no final da sístole59.
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2.12 Métodos Estatísticos

As distribuições das variáveis contínuas foram expressas como média
± desvio-padrão. As distribuições das variáveis nominais foram expressas
em seus valores absolutos, assim como frequências e/ou porcentagens.
Os dados foram comparados empregando-se a análise de variância
ANOVA para estabelecer as diferenças individuais entre os grupos
(pacientes e controles).
Regressão linear e polinomial de 2˚ grau foram aplicadas para
determinar preditores clínico-laboratoriais independentes associados às
alterações da contratilidade ventricular. Para os dados com distribuição não
paramétrica, utilizou-se a correlação de Spearman.
Para testar a reprodutibilidade intraobservador e interobservador, foi
utilizado o coeficiente de correlação intraclasse (intraclass correlation
coefficient – ICC), possibilitando a mensuração da confiabilidade entre as
medidas e a variabilidade total atribuída ao objeto medido. As análises de
variabilidade interobservador e intraobservador foram realizadas nos 80
participantes do estudo, considerando apenas 5 parâmetros (Strain
longitudinal global do VE, Strain radial global do VE, Strain circunferencial
global do VE, Strain longitudinal global do VD e Twist VE).
A execução dos cálculos estatísticos e a elaboração das tabelas foram
feitas com auxílio dos softwares MSOffice Excel versão 2000 e SAS
Institute's StatView 5.0.
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RESULTADOS

Houve recrutamento de 40 pacientes no período compreendido entre
junho de 2011 e setembro de 2011; e o recrutamento de 40 indivíduoscontrole pareados por sexo e idade entre fevereiro de 2012 e julho de 2012.

3.1 Dados Clínicos

O conjunto de informações a respeito das características clínicas da
população estudada está demonstrado na Tabela 3. Esta, em sua maioria,
foi constituída de homens (60%) com idade média de 23 anos (amostra
pareada por sexo e idade).
O grupo-controle apresentou maior superfície corpórea do que o grupo
AF (1,8 ± 0,2 e 1,6 ± 0,1; p<0,0001) e também maior pressão arterial
sistólica (114,2 ± 9,8 e 102 ± 10,9; p<0,0001) e pressão arterial diastólica
(76,5 ± 4,8 e 66 ± 6,3; p<0,0001).

Tabela 3 - Comparação das características demográficas e antropométricas dos pacientes e
controles.

PA sistólica: pressão arterial sistólica; PA diastólica: pressão arterial diastólica
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Na população avaliada, nenhum paciente foi classificado com escore
de gravidade discreto, 5% moderado e 95% com gravidade importante. A
média do escore populacional foi de 15, caracterizando o elevado índice de
gravidade da população estudada, conforme apresentado na Figura 11.

Figura 11 - Histograma representando a gravidade clínica dos pacientes.

3.2 Exames Laboratoriais

Os

exames

laboratoriais

foram

realizados

em

40

pacientes,

compreendendo o total da população de doentes estudada.
Os resultados dos exames encontram-se na Tabela 10. Houve valores
anormais com elevada frequência, compatíveis com a afecção anemia
falciforme.
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Tabela 4 - Resultados dos exames laboratoriais.

PCR: proteína C reativa, NTpro-BNP: forma pró-ativa da porção N terminal
do pró-peptídeo natriurético cerebral

3.3 Cintilografia Pulmonar Ventilação Perfusão

Os pacientes foram submetidos a cintilografia de ventilação perfusão
pulmonar, sendo que um paciente se recusou e outro paciente foi
considerado inapto a submeter-se ao exame.
Dos pacientes que compareceram ao exame (95%), onze (27,5%)
apresentaram resultado alterado. Em todos os casos, constatou-se prejuízo
na fase perfusional, definida como alteração de extensão discreta.
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3.4 Ecocardiografia

3.4.1 Medidas Ecocardiográficas Estruturais

Na Tabela 5, encontram-se os dados ecocardiográficos estruturais do
grupo AF e dos controles.
O

grupo

dos

pacientes

demonstrou

valores

significativamente

superiores aos controles, em todos os parâmetros avaliados relacionados à
massa e aos volumes cavitários, com p < 0,0001.

Tabela 5 – Comparação das medidas ecocardiográficas estruturais.

VDFVE: volume diastólico final do ventrículo esquerdo; IVDFVE: índice do
volume final do ventrículo esquerdo; Massa VE: massa do ventrículo
esquerdo; MassaVEIndex: índice de massa do ventrículo esquerdo;
VolAEIndex: índice do volume do átrio esquerdo.

3.4.2 Medidas Ecocardiográficas de Função Sistólica, Débito Cardíaco
e Pressão Arterial Pulmonar

A fração de ejeção do ventrículo esquerdo, medida pelo método
biplanar de Simpson, manteve-se preservada em ambos os grupos e não
houve diferença estatística entre eles (p=0,097).
O TAPSE, medida de função sistólica do ventrículo direito, também não
revelou diferença entre os grupos (p=0,43).
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Já a medida indireta de débito sistêmico, VTI sistêmico do grupo AF, foi
maior que do grupo-controle (p<0,0001), e a medida de débito pulmonar, VTI
pulmonar, foi, novamente, significativamente superior ao grupo-controle
(p<0,0001).
As

estimativas

de

pressão

sistólica

arterial

pulmonar

foram

significativamente maiores no grupo AF, em relação aos controles (35,9 ±
5,5 e 22,9 ± 5,9; p<0,0001).
As informações destacadas acima encontram-se expostas na Tabela 6.

Tabela 6 – Comparação entre medidas de função sistólica, débito cardíaco e pressão
arterial pulmonar.

FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; TAPSE: deslocamento
sistólico do anel tricúspide; PSAP: pressão sistólica arterial pulmonar;
VTI sistêmico: integral velocidade-tempo do fluxo na via de saída do
ventrículo esquerdo; VTI pulmonar: integral velocidade-tempo do fluxo na
via de saída do ventrículo direito; PSAP: pressão sistólica arterial
pulmonar

3.4.3 Medidas do Doppler Convencional e Doppler Tecidual

As medidas do Doppler da valva mitral isoladamente ou em associação
com medidas do Doppler tecidual possibilitaram caracterizar aspectos
funcionais sistólicos e diastólicos biventriculares descritos na Tabela 7.
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A velocidade de pico diastólico precoce (onda E) foi significativamente
maior nos pacientes, em comparação aos indivíduos saudáveis (124,2 ± 11
e 109,3 ± 10,8; p<0,0001).
A velocidade diastólica precoce da parede septal e lateral do ventrículo
esquerdo (E’ septal e E’ lateral) mostrou-se estatisticamente menor entre os
pacientes, em comparação aos controles (-11,1 ± 1,2 e -14,6 ± 0,7 e -10,7 ±
1,9 e -12,3 ± 1,8; respectivamente, p<0,0001).
O contrário foi observado na relação E/E’ septal, E/E’ lateral e E/E’
médio, com valores maiores para o grupo de doentes (p<0,0001).

Tabela 7 - Comparação entre as medidas derivadas do Doppler convencional e Doppler
tecidual.

E: pico da velocidade diastólica inicial do ventrículo esquerdo; S’: velocidade da
onda sistólica do anel mitral; E’: velocidade da onda diastólica inicial do anel
mitral; A’: velocidade da onda diastólica final do anel mitral.
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3.4.4 Medidas de Strain Derivadas do Speckle Tracking

A avaliação do strain bidimensional pelo speckle tracking, utilizando a
perspectiva longitudinal (ventrículo esquerdo e ventrículo direito), radial e
circunferencial, não apresentou diferença estatística entre pacientes e grupocontrole, como está disposto na Tabela 8.

Tabela 8 - Comparação da função sistólica biventricular entre pacientes e controles
utilizando o strain bidimensional.

3.4.5 Medidas Rotacionais Derivadas do Speckle Tracking

Considerando os parâmetros rotacionais derivados do speckle tracking
bidimensional, o twist ventricular apresentou valores menores entre os
doentes, quando comparado ao grupo-controle (7,4 ± 1,2 e 10,7 ± 1,8;
p<0,0001). O contrário foi observado em relação ao tempo de pico de
rotação apical, com valores maiores para o grupo de doentes (366,7 ± 26,1 e
344,6 ± 11,7; p<0,0001), como exposto na Tabela 9.

Tabela 9 - Comparação dos parâmetros rotacionais derivados do speckle tracking
bidimensional entre pacientes e controles.
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3.5 Análise Univariada

3.5.1 Twist Ventricular Esquerdo e Variáveis Estudadas

A relação entre twist ventricular esquerdo e as diversas variáveis
clínicas (idade, superfície corpórea, pressão arterial, índice de gravidade
clínico), laboratoriais (Hb, Ht, leucócitos, reticulócitos, creatinina, PCR, ferro,
bilirrubinas, albumina, NTpro-BNP), ecocardiográficas (DFVE, IDFVE,
MassaVE, Massa VE Index, VolAEIndex, FEVE, PSAP, TAPSE, onda E, E/E’
septal, E/E’ lateral) e de cintilografia pulmonar (alteração V/Q) foi realizada
por meio de regressão univariada.
A

avaliação

das

diversas

variáveis

não

revelou

correlações

significativas em sua maioria, entre elas, twist ventricular e alterações da
cintilografia pulmonar. As dosagens de PCR e ferritina também não se
relacionaram ao twist ventricular.
Os níveis de NTpro-BNP e hemoglobina não apresentaram forte
relação com twist ventricular esquerdo (r = 0,57 e p<0,0001) e (r = 0,67 e
p<0,0001), respectivamente. Do mesmo modo, houve relação pouco
consistente entre twist ventricular e Índice de massa do ventrículo esquerdo
(r = 0,57 e p<0,001).
Houve forte correlação estatística entre twist ventricular e índice de
gravidade clínico, considerando que a distribuição desses valores não é
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paramétrica utilizou-se a correlação de Spearman obtendo-se valor de Rho=
- 0,97, valor de Z= - 6,05 com p< 0,0001. A visualização gráfica desta
correlação encontra-se na Figura 12.
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Figura 12 - Correlação entre twist ventricular esquerdo e índice de gravidade clínico.

Observou-se, novamente, proeminente correlação entre o twist
ventricular esquerdo e relação E/E’ médio, sendo a regressão polinomial do
2º grau melhor representativa desta relação (r = 0.78 e p<0.0001) em
evidência na Figura 13.
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Figura 13 - Correlação entre twist ventricular esquerdo e relação E/E’ médio

Ressalta-se, também, a relação entre o twist ventricular esquerdo e o
índice do volume diastólico final do ventrículo esquerdo (IVDFVE), sendo
mais bem representada pela regressão polinomial do 2º grau (r = 0,81 e
p<0,0001), em evidência na Figura 14.
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Figura 14 - Correlação entre twist ventricular esquerdo e índice do volume final do
ventrículo esquerdo (IVDFVE).
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De forma semelhante, o twist ventricular e pressão sistólica arterial
pulmonar (r =

0,72 e p<0,0001) evidenciaram destacada correlação

estatística, conforme exposto na Figura 15.

14
13
12

Twist VE (graus)

11
10
9
8
7
Y = 9,26 + ,21 * X - ,01 * X^2; R^2 = ,53
p < 0,0001

6
5
5

10

15

20

25
30
PSAP (mmHg)

35

40

45

50

Figura 15 - Correlação entre twist ventricular esquerdo e pressão sistólica arterial pulmonar
(PSAP ).

3.6 Variabilidade Intraobservador e Interobservador

No

presente

estudo,

dois

examinadores

experientes

foram

responsáveis pela análise das imagens ecocardiográficas. O primeiro
examinador procedeu à verificação de 5 parâmetros das imagens dos 80
participantes e, após 2 meses, reavaliou os exames, sem reconhecer o
sujeito avaliado, para se obter a variabilidade intraobservador. Nessa mesma
ocasião, um segundo examinador realizou a avaliação das imagens, nas
mesmas condições do primeiro examinador, tornando possível determinar a
variabilidade interobservador.
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Utilizou-se o coeficiente de correlação intraclasse (intraclass correlation
coefficient – ICC) para mensuração da confiabilidade entre as medidas,
estimando-se a grandeza da proporção da variabilidade total atribuída ao
objeto medido75.
Verificou-se elevada concordância na variabilidade intraobservador e
interobservador, como demonstrado na Tabela 10.
Tabela 10 – Variabilidade intraobservador e interobservador.
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DISCUSSÃO

A AF deve ser conceituada como problema de saúde pública no Brasil,
por se tratar da doença hereditária de maior prevalência e elevada
gravidade5. Do ponto de vista cardiológico, as evidências apontam para um
acometimento contínuo e progressivo, levando a uma hipertrofia excêntrica
das câmaras cardíacas e síndrome de alto débito, às custas de intensa
vasodilatação periférica e incremento do volume de ejeção, possivelmente
impactando na performance do miocárdio ventricular.
Contudo, existem poucos estudos com metodologia criteriosa avaliando
o comprometimento cardiovascular na doença falciforme. Algumas críticas
podem ser apontadas diante dos trabalhos encontrados na literatura:
agrupamento de diferentes hemoglobinopatias ou diferentes variantes
falciformes com cursos clínicos distintos; diagnóstico de AF em bases
clínicas e não eletroforéticas; agrupamento de crianças e adultos, sabendose que a doença é progressiva com a idade; inclusão de pacientes com
doenças e lesões secundárias da AF, como hipertensão arterial sistêmica e
insuficiência renal, que provocam alterações no sistema cardiovascular;
escassez de trabalhos utilizando técnicas ecocardiográficas avançadas.
A ecocardiografia é um importante método diagnóstico na avaliação de
pacientes

com

anemia

falciforme,

detectando

diversos

parâmetros

associados a maior risco de eventos, como disfunção diastólica e
hipertensão arterial pulmonar28. A recente utilização ecocardiográfica do
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speckle tracking bidimensional, disponibilizando ferramentas modernas,
como o strain e o twist ventricular, pode instituir um novo marcador de
eventos, podendo, também, estabelecer associações com marcadores
clínicos e biológicos de risco nesses indivíduos.
O presente estudo evidenciou que a deformação rotacional do VE,
estimado por meio do twist ventricular esquerdo, encontra-se reduzida em
pacientes portadores de anemia falciforme, quando comparados a indivíduos
normais. Também mostrou que essa alteração apresenta forte correlação
com índice clínico de gravidade, relação E/E’, índice do volume diastólico
final do ventrículo esquerdo e pressão sistólica arterial pulmonar, os dois
últimos, parâmetros usuais da ecocardiografia convencional.
Esses achados não apenas contribuem para a melhor compreensão da
patogênese cardiovascular da anemia falciforme, mas sugerem que a
avaliação ecocardiográfica, dispondo das técnicas avançadas de análise,
pode ser útil na estratificação de risco e orientação terapêutica, nessa
doença.

4.1 Dados Clínicos

Algumas características da população do estudo merecem ser
ressaltadas. O grupo de pacientes recrutados incluiu apenas pacientes com
doença falciforme homozigótica (SS), genótipo mais grave, excluindo outras
hemoglobinopatias e variantes falciformes (SC, Sβ 0, Sβ+), um viés de
seleção comum em diversos estudos28,76.
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O estudo admitiu pacientes com condição clínica estável, não sendo
inseridos aqueles em regime de internação hospitalar, com história de crise
vaso-oclusiva nas últimas 4 semanas, transfundidos recentes (3 meses) e
outras afecções secundárias, como insuficiência renal. Tal fato tem
relevância, pois os estudos prévios realizados revelaram que os parâmetros
avaliados sofrem influência nessas condições77.
Outro fator fundamental a ser considerado é a composição no estudo
de grupo-controle pareado por sexo e idade, devido ao comprometimento
orgânico pela doença ao longo do tempo e à própria avaliação pelo strain,
que sofre significativa variação populacional relacionada a sexo e à
idade78,79.
A estimativa do tamanho mínimo da amostra é de um total de 24
indivíduos, sendo 12 em cada grupo. O estudo contou com 80 participantes,
40 de cada grupo.
Os pacientes mostraram significativamente menor superfície corpórea
do que o grupo-controle, fato explicado pelo hipodesenvolvimento pônderoestatural atribuído ao processo hemolítico crônico, característico da anemia
falciforme e reproduzido em diversos estudos80,81.
A população de pacientes apresentou valores de pressão arterial
sistólica e diastólica significativamente menores do que os controles,
compatíveis com a diminuição da resistência vascular periférica total e do
estresse

parietal

telessistólico,

frequentemente

encontrados

indivíduos devido ao estado de anemia hemolítica crônica82.

nesses
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A população analisada foi classificada com escore de gravidade clínico,
em que escore ≤2 grau discreto, 3-5, gravidade de grau moderado e ≥ 6,
importante.
A média do escore populacional foi de 15,9, sendo que nenhum
paciente foi identificado como discreto, 5% foram classificados como
moderados e 95% com gravidade importante.
Outros trabalhos utilizaram metodologia semelhante. Cipollotti et al.
(2001)83 avaliaram 38 pacientes com doença falciforme, sendo que 92,1%
foram considerados com escore de gravidade importante, com média de
14,6.
Platt et al. (1994)13 chamaram a atenção para a gravidade da DF. Na
ausência de intervenção farmacológica, a expectativa de vida dos pacientes
era de 48 anos para mulheres e 42 anos para homens, reforçando a
necessidade de identificação de risco clínico e estabelecimento de maior
rigor terapêutico.

4.2 Exames Laboratoriais

Na doença falciforme, quanto maior a quantidade de hemoglobina S,
mais grave é a doença. Por esse motivo, os pacientes homozigóticos (SS)
têm quadro clínico e laboratorial, em geral, mais grave do que os pacientes
com hemoglobinopatia heterozigótica.
Os pacientes com anemia falciforme, como no presente estudo,
normalmente,

exibem

anemia

crônica

moderada

(hemoglobina
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média=8g/dL), leucocitose neutrofílica (leucometria média=12.000/mm³),
plaquetas

elevadas,

em

função

do

hipoesplenismo

(plaquetometria

média=450.000/mm³), e os achados típicos de hemólise, com reticulocitose
(reticulócitos média=10%),

aumento

de

bilirrubinas

e

LDH

(lactato

desidrogenase)84.
Os resultados dos exames laboratoriais da população de pacientes
estudada ilustram a gravidade clínica e revelam semelhança às descrições
de outros autores. Na Tabela 11, encontram-se descritos os valores de
exames laboratoriais do presente estudo comparados ao relevante estudo
multicêntrico conduzido pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados
Unidos (NIH), Sickle Cell Disease-Pulmonary Hypertension Screening Study
(2005)85 e ao estudo Multicenter Study of Hydroxyurea in Sickle Cell Anemia
(MSH) (1996)86, que observou prospectivamente a terapia com hidroxiureia,
nessa população.
Tabela 11 - Comparação dos resultados laboratoriais com estudos multicêntricos.

ND: não disponível

4 Discussão

54

4.3 Cintilografia Pulmonar Ventilação Perfusão

Os pulmões são órgão alvo para o desenvolvimento de complicações
agudas e crônicas na doença falciforme. O acometimento agudo é chamado
de síndrome torácica aguda, uma das principais causas de morte e
hospitalizações87. A doença crônica se manifesta, principalmente, por meio
de hipertensão pulmonar88.
Ainda que tais alterações não estejam totalmente esclarecidas, parece
existir um cenário de hipóxia local e sistêmica, polimerização de
hemoglobina S, liberação de moléculas de adesão (VCAM-1), redução da
enzima óxido

nítrico

sintase, e, consequentemente, diminuição da

prostaciclina e aumento de metabólitos de tromboxane A2, resultando em
episódios recorrentes de tromboembolismo e hipertensão pulmonar89.
Os exames de cintilografia pulmonar foram disponibilizados para
melhor avaliação da função pulmonar, permitindo melhor elucidação quanto
à função ventricular direita, avaliando se esta é, predominantemente,
secundária à afecção pulmonar ou primária devido à cardiomiopatia.
Na população estudada, 27,5% dos pacientes apresentaram resultado
alterado, em todos os casos, houve prejuízo na fase perfusional.
Anthi et al. (2007)90 investigaram pacientes com anemia falciforme e
hipertensão pulmonar utilizando ecocardiografia transtorácica, cintilografia
pulmonar ventilação-perfusão, tomografia computadorizada de tórax e teste
de caminhada de seis minutos. Demonstraram uma maior prevalência de
anormalidades na fase perfusional cintilográfica, lesão com padrão
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intersticial pulmonar, importante redução da capacidade física e maior risco
de morte súbita.
Em pacientes com hipertensão arterial pulmonar idiopática, a morte
súbita esteve relacionada com disfunção ventricular direita. Gladwin et al.
(2004)91 evidenciaram que apenas 13 dos 195 pacientes com anemia
falciforme e hipertensão pulmonar estudados, apresentavam evidências de
disfunção ventricular direita. Apesar desse fato, demonstraram que
pacientes com anemia falciforme e hipertensão pulmonar, mesmo que
discreta, apresentaram mortalidade superior a duas vezes ao grupo sem
hipertensão pulmonar. Esta investigação indica que pacientes com anemia
falciforme em decorrência das complicações sistêmicas (cardiológicas,
pulmonares, renais) e anemia intensa são mais desfavoravelmente afetados
pelo incremento da pressão arterial pulmonar do que aqueles com
hipertensão arterial pulmonar idiopática.

4.4 Medidas Ecocardiográficas Estruturais

As alterações estruturais do sistema cardiovascular estão presentes na
quase totalidade dos pacientes com anemia falciforme1. Essas alterações
têm sido atribuídas às reações adaptativas ao estado anêmico crônico e a
lesões cardiovasculares especificamente associadas à doença falciforme 92.
O estado crônico de aumento do volume plasmático total, com
incremento da pré-carga e redução da pós-carga, determina aumento
cavitário global e aumento do índice de massa ventricular esquerdo, em
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praticamente quase todos os pacientes93,94. Vários estudos observaram
aumento da massa ventricular em 80 a 100%, com caráter progressivo95.
Mais recentemente, Johnson et al. (2010)96 evidenciaram elevada
prevalência

de

hipertrofia

ventricular

em

doentes

falciformes,

correlacionando com maior intensidade de anemia e menor saturação
sanguínea de oxigênio.
O atual estudo demonstrou valores significativamente superiores aos
controles, em todos os parâmetros avaliados, relacionados à massa e a
volumes cavitários, em concordância com a literatura97.

4.5 Função Sistólica, Débito Cardíaco e Pressão Arterial Pulmonar

Como em outras anemias crônicas, ocorre, na anemia falciforme, um
aumento acentuado do débito cardíaco. Verifica-se a queda na taxa da
hemoglobina, vinculada à hipóxia tissular, promovendo vasodilatação
arteriolar, aumento da atividade simpática reflexa (taquicardia e aumento da
força de contração ventricular) e ativação do sistema humoral (retenção de
sal e água), com expansão da volemia e estado hipercinético circulatório 95,98.
O sistema cardiovascular, valendo-se dos processos adaptativos
descritos acima, pode suportar a sobrecarga de trabalho e manter suas
funções por algum tempo. As evidências ecocardiográficas baseadas nos
métodos convencionais apresentaram resultados normais ou aumentados,
reforçando a hipótese de inexistência de disfunção sistólica32,34,98-101.
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Mais recentemente, Caldas et al. (2008)102 e Arslankoylu et al.
(2010)103 encontraram valores superiores aos controles para os parâmetros
relacionados à função ventricular (fração de ejeção e índice de performance
miocárdico) esquerda e direita, utilizando a ecocardiografia convencional.
Os resultados desse estudo revelaram que a fração de ejeção do
ventrículo esquerdo, medida pelo método biplanar de Simpson, se manteve
preservada em todos os pacientes, não existindo diferença estatística entre
os dois grupos.
A avaliação da função sistólica do ventrículo direito é peculiar devido às
dificuldades e limitações impostas pela geometria complexa e pelas
alterações fásicas ocasionadas pela respiração, dependência das condições
de pré e pós-carga, interdependência ventricular e visualização inadequada
da parede livre do VD. No presente estudo, a análise principal da
contratilidade do VD contou com o método de speckle tracking pelo strain
bidimensional, que oferece vantagens teóricas relacionadas às limitações
citadas, tendo sido amplamente estudada com esta aplicação, mostrando-se
factível e reprodutível.
Além do strain bidimensional, utilizou-se o TAPSE, medida de função
sistólica uniplanar do ventrículo direito e a velocidade da onda sistólica S',
velocidade tecidual na base do VD, representando a integral da velocidade
de encurtamento da base para o ápice 104. Esses parâmetros não
demonstraram diferenças entre os grupos.
Existem outras metodologias para avaliação da função sistólica do
ventrículo direito, podemos citar a mudança fracional de área (FAC%), índice
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dP/dt e índice de desempenho miocárdico (índice de Tei), não utilizadas
neste estudo devido à dificuldade técnica de visualização das paredes do VD
e por considerarmos que tais técnicas se mantêm dependentes das
condições de carga105.
A medida indireta de débito sistêmico, VTI sistêmico do grupo AF, foi
maior que do grupo-controle, enquanto a medida indireta de débito
pulmonar, VTI pulmonar, foi, novamente, significativamente superior,
ratificando os achados ecocardiográficos relativos à hipervolemia e
hipercontratilidade relatados por vários autores25,32,34.
As

estimativas

de

pressão

sistólica

arterial

pulmonar

foram

significativamente maiores no grupo AF, em relação aos controles, aspecto
classicamente verificado na literatura98,102-106.
Gladwin et al. (2004)91 detectaram hipertensão pulmonar pelo
ecocardiograma em 32% dos pacientes, tendo sido associado a maior risco
de morte com o seguimento.
A hipertensão arterial pulmonar tem sido sistematicamente comprovada
e relacionada à piora da capacidade funcional e do prognóstico nessa
população103,106. Fitzhugh et al. (2010)98 e Darbari et al. (2006)107 também
identificaram a hipertensão arterial pulmonar associada à ocorrência de
morte súbita, principalmente nos pacientes classe funcional IV.
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4.6 Doppler Tecidual

A dificuldade na análise da função diastólica em portadores de AF
reside no aumento da pré-carga, que pode interferir e, frequentemente,
subestimar a disfunção existente nesses doentes39.
O desenvolvimento da ecocardiografia com Doppler tecidual permitiu
melhor avaliação da função diastólica ventricular esquerda. A divisão da
onda E do fluxo mitral pela onda E' do Doppler tecidual (índice E/E') diminui
a influência das condições de pré e pós-cargas sobre a onda E. A relação
E/E' tem demonstrado ser extremamente útil na previsão das pressões de
enchimento do VE (relação E/E' < 8 normalmente associada a pressões de
enchimento normais). Alguns trabalhos indicaram que a relação E/E’ > 10 é
preditiva de pressão capilar média superior a 15mmHg e relação E/E' > 15
está associada a pressões de enchimento elevadas108.
Contudo, alguns estudos têm questionado o valor da relação E/E' na
previsão das pressões de enchimento do VE em pacientes com função
sistólica do VE preservada e, especialmente, em pacientes com aumento do
volume do VE.
Hankins et al. (2010)109, utilizando a análise pelo Doppler tecidual,
enfatizaram que a disfunção diastólica do ventrículo esquerdo é um achado
comum na população falciforme. Por sua vez, Sachdev et al. (2007)43
constataram que, na população falciforme adulta, é fator de risco
independente para morte.
O trabalho atual evidenciou velocidade de pico diastólico precoce (onda
E) significativamente maior nos pacientes, em comparação aos controles; a
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velocidade diastólica precoce da parede septal e lateral do ventrículo
esquerdo (E’ septal e E’ lateral) foi estatisticamente menor entre os
pacientes e em comparação aos controles.
A verificação de valores superiores na relação E/E’ médio, no grupo de
doentes, pode significar maior pressão de enchimento ventricular esquerda
e, consequentemente, alteração da função diastólica nessa população. A
despeito disso, é importante considerarmos a possível interferência nos
resultados do índice E/E' pelos fatores citados acima.

4.7 Strain Bidimensional

A metodologia ecocardiográfica convencional, por receber grande
interferência das alterações de pré e pós-carga ventriculares, se mostrou
inadequada para avaliar a função sistólica de falcêmicos. Essas condições,
associadas às alterações de geometria ventriculares, tornam indispensável o
emprego de uma metodologia avançada, a qual determine a deformação
miocárdica.
Blanc et al. (2012)63 realizaram um primeiro trabalho com 57
participantes, incluindo pacientes com doença falciforme (SS, SC, Sβ +, Sβ0)
e crianças com idade entre 4 a 13 anos. Embora não tenham constatado
alterações do strain do ventrículo esquerdo (longitudinal, radial e
circunferencial), verificaram alteração do strain longitudinal global do
ventrículo direito na população investigada.
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Durante o mesmo ano, Ahmad et al. (2012)64 conduziram um estudo
com 56 participantes, sendo 28 pacientes com doença falciforme e apenas
23 especificamente com AF (genótipo SS), utilizando medidas de strain
derivadas do speckle tracking tridimensional. Não identificaram alterações de
função sistólica ventricular em sua casuística, observando, ainda, melhor
desempenho contrátil no strain longitudinal do VE do grupo falciforme,
quando comparado ao grupo-controle.
Na pesquisa atual, investigaram-se 80 participantes, sendo 40 doentes
e 40 controles, com idade igual ou superior a 14 anos, tendo sido incluídos
somente pacientes com anemia falciforme (genótipo eletroforético SS).
Todos os pacientes apresentavam fração de ejeção preservada. Não
houve diferença significativa para os valores de strain bidimensional do
ventrículo esquerdo (longitudinal, radial, circunferencial) e ventrículo direito
(longitudinal) entre doentes e controles.
Apesar do recrutamento de pacientes clinicamente graves e a análise
ecocardiográfica estrutural demonstrar aumento significativo da massa
ventricular e dos volumes cavitários, e a avaliação tecidual determinar
significativa elevação das pressões de enchimento ventriculares, a
investigação pelo strain bidimensional não comprovou alteração da
deformação miocárdica por esses parâmetros.
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4.8 Twist Ventricular Esquerdo

A compreensão de que o coração gira em torno de seu próprio eixo e o
reconhecimento da sua importância para a função ventricular remontam aos
estudos de Leonardo Da Vinci110 e, apesar disso, apenas com a
disponibilização da tecnologia atual se permitiu a mensuração rotacional
miocárdica com exames de imagem não invasivos111.
A rotação miocárdica corresponde à deformidade resultante entre a
torção horária na região basal e anti-horária, na região apical, sendo que a
diferença angular dessas rotações opostas é o twist ventricular. Esse tipo de
deformidade denomina-se cisalhamento ou shear strain, contribuindo com
mais de 50% para a ejeção ventricular, enquanto o encurtamento dos
miócitos coopera com apenas 8%112.
Esse movimento é resultado da composição de forças que ocorre na
espessura do miocárdio (subepicárdio e subendocárdio). Durante a sístole,
predomina a deformação subendocárdica, resultando em acúmulo de
energia potencial e, em seguida, acontece a retração com rotação contrária,
liberando energia, e contribuindo para o relaxamento diastólico e fase de
enchimento rápido113.
Desse modo, é notório que o twist ventricular estabelece relação tanto
com a função sistólica quanto com a diastólica, tendo-se mostrado um
importante parâmetro para a identificação precoce das alterações da
contratilidade e geometria ventricular61. Taber et al.114, a partir de modelos
teóricos constataram que a contratilidade e a geometria ventricular poderiam
influenciar a rotação, considerando que o aumento da espessura miocárdica
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ampliação

funcional

das

camadas

externas

(fibras

subendocárdicas) e comprometimento das camadas internas (fibras
subepicárdicas). Diversos autores demonstraram que existe alteração do
twist ventricular em ventrículos com aumento de espessura, como por
exemplo cardiomiopatia hipertrofica, amiloidose e HAS essencial (doenças
classicamente associadas à aumento de espessura ventricular)115-116.
Kanzaki et al. (2006)117 constataram que o twist ventricular esquerdo está
alterado e acompanha os valores de fração de ejeção em pacientes com
cardiomiopatia dilatada; e Burns et al. (2009)118 indicaram que o twist
ventricular esquerdo é um importante preditor de disfunção diastólica inicial.
No presente estudo, o twist ventricular esquerdo mensurado exibiu
valores significativamente menores entre os doentes, quando comparados
ao grupo-controle. Resultados semelhantes foram encontrados por Monte et
al. (2012)65, que, estudando 27 pacientes adultos, portadores de talassemia
major, com grupo-controle pareado por sexo e idade, não observaram
diferenças significativas nos valores de strain longitudinal, radial e
circunferencial entre os grupos. Os valores de twist ventricular esquerdo
foram significativamente inferiores aos dos controles.
A alteração do twist ventricular e a aparente conservação do strain
longitudinal desses doentes sugere a possibilidade do acometimento
preferencial e mais precoce das fibras subepicárdicas, que se relacionam
mais estreitamente com a dinâmica rotacional e a preservação predominante
das fibras subendocárdicas, ligadas mais intimamente com a contração
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longitudinal, condição análoga observada na hipertrofia ventricular, segundo
os estudos de Capelli et al. (2011)119.
Considerando a injúria multissistêmica presente na anemia falciforme,
a avaliação rotacional ventricular dessa população pode representar um
instrumento acurado na identificação de acometimento miocárdico incipiente,
com possível relevância terapêutica.

4.9 Análise Univariada

4.9.1 Twist Ventricular Esquerdo e Variáveis Estudadas

A anemia falciforme é uma doença complexa, com fisiopatologia
peculiar e multifatorial. A partir da alteração estrutural da hemácia,
desencadeia-se um processo patológico multissistêmico, caracterizado por
hemólise, hipóxia tecidual, acidose, inflamação, disfunção endotelial,
fenômenos de vaso-oclusão, e reperfusão e tromboses, constituindo um
cenário de manifestações clínicas exuberantes e de elevada gravidade.
Os trabalhos da literatura têm demonstrado que achados de
hipertensão arterial pulmonar, disfunção diastólica, insuficiência renal,
conjunto de marcadores clínicos, como priapismo, acidente vascular
encefálico isquêmico (AVEi), úlceras de membros inferiores e marcadores de
hemólise, como DHL, bilirrubinas e níveis de NTpróBNP, são marcadores de
evolução clínica, de morbimortalidade e com relação entre si.
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Esses marcadores possibilitam a identificação dos pacientes de maior
risco, permitindo otimização da terapêutica disponível e maior vigilância
clínica.
A investigação atual verificou forte correlação estatística entre twist
ventricular esquerdo e índice clínico de gravidade, relação E/E’, índice do
volume diastólico final do ventrículo esquerdo e pressão sistólica arterial
pulmonar (r>0,7 e p<0,0001).
Os níveis de NTpro-BNP, hemoglobina e índice de massa do ventrículo
esquerdo não exibiram relação significativa com twist ventricular (r<0,7 e
p<0,0001).
A análise desses dados leva a inferir que a redução do twist ventricular
esquerdo pode representar marcador de risco nessa população e,
possivelmente,

detectar

alterações

incipientes

da

função

contrátil

miocárdica. E, nesse caso, poderá viabilizar o tratamento farmacológico
específico e mais precoce da disfunção ventricular.

4.10 Fatores Possivelmente Interferentes na Mensuração do Twist
Ventricular

Fatores hemodinâmicos têm sido apontados por afetar a mensuração
da dinâmica rotacional ventricular.
Alguns estudos demonstraram que o aumento da pré-carga ventricular,
com elevação do volume diastólico final, poderia aumentar os valores do
twist ventricular121. Outros trabalhos constataram redução do twist ventricular
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com aumento da pós-carga ventricular121, enquanto outras investigações
verificaram que as condições de carga ventriculares não interferem na
mecânica rotacional do ventrículo122,123.
Há evidências de que, apesar das alterações de carga e do status
inotrópico ventricular, possivelmente, afetarem o twist ventricular esquerdo,
este se mantém como importante parâmetro da função ventricular.
Na investigação realizada, a forte associação das alterações do twist
ventricular com fatores reconhecidamente relacionados a mau prognóstico
reforça a hipótese de que essas alterações podem revelar modificações da
função contrátil miocárdica.

4.11 Limitações do Estudo

As principais limitações do estudo dizem respeito à dificuldade na
obtenção das imagens ecocardiográficas, visto que a grande maioria dos
pacientes tem redução significativa no índice de massa corporal, reclama de
dor crônica com relativa limitação de mobilização e, frequentemente,
apresentava taquicardia durante a realização do exame.
A esse fato, soma-se a dificuldade habitual de aferição da rotação
apical, imprescindível para o cálculo do twist ventricular esquerdo. As
imagens devem ser adquiridas abaixo dos músculos papilares, obrigando o
operador a deslocar caudalmente o transdutor um ou dois espaços
intercostais para se alcançar um corte adequado devido à necessidade de
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incidir o mais perpendicularmente possível ao eixo longitudinal da cavidade
ventricular124.

4.12 Implicações Clínicas

Diversos estudos prévios definiram marcadores prognósticos para os
pacientes portadores de anemia falciforme, mediante a determinação de
variáveis ecocardiográficas e clínico-laboratoriais.
Variáveis como disfunção diastólica, hipertensão arterial pulmonar,
insuficiência renal, níveis de ferritina, NT-próBNP, DHL, bilirrubinas e
redução da capacidade física no teste de caminhada foram descritas como
fatores independentes de morte ou associados à evolução clínica
desfavorável76,125-128.
O presente estudo não tem como objetivo a observação da evolução
clínica dos pacientes, porém, é pioneiro em demonstrar alteração do twist
ventricular esquerdo e correlacionar essa alteração com escore de gravidade
clínico, relação E/E’, índice do volume diastólico final do ventrículo esquerdo
e pressão sistólica arterial pulmonar.
Novos estudos serão necessários para definir se o twist ventricular
esquerdo é um marcador ecocardiográfico de prognóstico para os pacientes
com anemia falciforme.
Contudo, a alteração do twist ventricular esquerdo pode sinalizar os
pacientes com disfunção ventricular incipiente. Lima et al. (2008)129
conduziram um estudo com reduzido tamanho amostral, o qual apontou a
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prevenção do remodelamento cardíaco com administração de enalapril para
pacientes selecionados com doença falciforme.
Portanto, esse recente recurso da ecocardiografia poderá auxiliar a
identificação dos indivíduos que se encontram sob maior risco clínico,
permitindo intervenção precoce e, eventualmente, podendo beneficiar esses
pacientes.
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CONCLUSÃO

Os resultados deste trabalho, avaliando pacientes portadores de
anemia falciforme, possibilitaram-nos a chegar às seguintes conclusões:

1. O strain biventricular derivado do speckle tracking bidimensional
encontra-se inalterado;
2. O twist ventricular esquerdo derivado do speckle tracking
bidimensional encontra-se alterado em pacientes com função
ventricular preservada, avaliada pela metodologia convencional;
3. Existe forte correlação entre o twist ventricular esquerdo e o índice
clínico de gravidade, relação E/E’, índice do volume diastólico final
do ventrículo esquerdo e pressão sistólica arterial pulmonar.
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ANEXO B – Aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
FAMEMA.
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