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RESUMO 

 

Perante as dúvidas que ainda norteiam as alterações mecânicas envolvidas na 

dinâmica do ventrículo em pacientes com distúrbio de condução, este trabalho propõe 

a investigação dos pacientes com disfunção ventricular esquerda e bloqueio de ramo 

esquerdo, pela ecocardiografia bidimensional associada ao método SpeckleTracking. 

Trata-se de um estudo de coorte retrospectiva realizado na seção de ecocardiografia 

do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC). Selecionou-se pacientes 

estáveis com fração de ejeção menor do que 40% e bloqueio de ramo esquerdo, total 

de 107 pacientes. Destes, foram analisados os dados eletrocardiográficos, 

ecocardiográficos e do speckle tracking, considerando os valores e padrões de curvas 

do strain. Realizou-se a evolução clínica num período de quase 8 anos. As correlações 

obtidas entre os valores de strain com os dados eletrocardiográficos foram poucas e 

fracas, destacou-se a duração do QRS. Quando comparados com os dados 

ecocardiográficos bidimensionais, as melhores correlações obtidas foram com a 

fração de ejeção. Considerando-se os padrões dos tipos de curvas pelo método 

speckle tracking, observou-se que 51,4% eram atípicas e 48,6% típicas. Para todos 

os valores de strain com significância estatística, a média da curva típica foi maior 

(considerar o valor absoluto), significando melhor contratilidade. No grupo com 

dissincronia significante, entre os segmentos basais das paredes septal e lateral, 

observou-se maior duração do QRS (p<0,001), da deflexão intrinsicóide em V1 

(p=0,039), menor fração de ejeção (p=0,008), maiores diâmetros diastólicos (p=0,017) 

e sistólicos (p=0,005), volumes diastólicos (p=0,012) e sistólicos (p=0,004) do 

ventrículo esquerdo, volumes diastólicos (p=0,003) e sistólicos (p=0,001) indexados 

pela área de superfície corpórea. Na presença de dissincronia significante observou-

se uma prevalência maior do padrão de curva típica do que a atípica. O tempo médio 

de sobrevida para o desfecho primário, foi de 6,65 anos, enquanto que o tempo médio 

de sobrevida à descompensação por insuficiência cardíaca, transplante ou óbito, 

desfecho secundário, foi de 3,95 anos. Verificaram-se sobrevidas distintas por curva 

de strain apenas para o desfecho secundário. Observou-se que os pacientes com 

curva de strain típica apresentaram sobrevida maior do que aqueles com curva de 

strain atípica (45,93%±12,23 x 35,51%±9,23 respectivamente, p=0,016). O padrão de 



 

 

curva atípica possui risco igual a 2,213 (p=0,019) para desfecho clínico secundário. 

Pelo modelo de Cox univariado mostraram-se significantes para ocorrência de 

eventos, doença arterial coronariana (p=0,049), padrão da curva de strain (p=0,019) 

e strain global longitudinal (p=0,005). 

Palavras chaves:  Disfunção ventricular esquerda, diagnóstico por imagem, bloqueio 

de ramo, eletrocardiografia, ecocardiografia e strain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 In view of the doubts that still guide the mechanical changes involved in the 

dynamics of the ventricle in patients with conduction disorders, this work proposes the 

investigation of patients with left ventricular dysfunction and left bundle branch block, 

using two-dimensional echocardiography associated with the Speckle Tracking 

method. This is a retrospective cohort study carried out in the echocardiography 

section of Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC). Stable patients with 

ejection fraction less than 40% and left bundle branch block were selected, totaling 

107 patients. Of these, the electrocardiographic, echocardiographic and speckle 

tracking data were analyzed, considering the values and patterns of strain curves. The 

clinical evolution was performed over a period of almost 8 years. The correlations 

obtained between the strain values and the electrocardiographic data were few and 

weak, highlighting the QRS duration. When compared with two-dimensional 

echocardiographic data, the best correlations obtained were with ejection fraction. 

Considering the patterns of the types of curves by the speckle tracking method, it was 

observed that 51.4% were atypical and 48.6% were typical. For all strain values with 

statistical significance, the average of the typical curve was higher (consider the 

absolute value), meaning better contractility. In the group with significant dyssynchrony, 

between the basal segments of the septal and lateral walls, there was a longer duration 

of QRS (p<0.001), intrinsicoid deflection in V1 (p=0.039), lower ejection fraction 

(p=0.008), largest diastolic (p=0.017) and systolic (p=0.005) diameters, left ventricular 

diastolic (p=0.012) and systolic (p=0.004) volumes, diastolic (p=0.003) and systolic 

(p=0.001) volumes indexed by body surface area. In the presence of significant 

dyssynchrony, a higher prevalence of typical than atypical curve pattern was observed. 

The median survival time for the primary endpoint was 6.65 years, while the median 

survival time for heart failure decompensation, transplantation or death, secondary 

endpoint, was 3.95 years. Different survivals were observed by strain curve only for 

the secondary outcome. It was observed that patients with a typical strain curve had 

greater survival than those with an atypical strain curve (45.93%±12.23 x 35.51%±9.23 

respectively, p=0.016). The atypical curve pattern has a risk equal to 2.213 (p=0.019) 

for a secondary clinical outcome. According to the univariate Cox model, coronary 



 

 

artery disease (p=0.049), strain curve pattern (p=0.019) and global longitudinal strain 

(p=0.005) were significant for the occurrence of events.

Key words: Left ventricular dysfunction, imaging diagnosis, electrocardiography, 

branch block, echocardiography and strain. 
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1. Introdução 

 

A insuficiência cardíaca é uma doença de alta prevalência, com prognóstico 

dependente de diferentes fatores, baseia-se em uma síndrome clínica resultante da 

disfunção cardíaca estrutural e/ou funcional.  Alterações eletrocardiográficas, como o 

bloqueio de ramo esquerdo, são achados comuns em portadores de insuficiência 

cardíaca, principalmente quando ocorre disfunção sistólica.2,3,4 

O bloqueio de ramo esquerdo habitualmente é o reflexo de uma alteração 

cardíaca estrutural preexistente, entretanto sua relação com a doença cardiovascular 

nem sempre foi tão transparente. No estudo MUSTT ( The Multicenter Unsustained 

Tachycardia Trial) os investigadores detectaram associação entre BRE e distúrbio 

inespecífico da condução intraventricular com aumento da taxa de mortalidade total.5 

Porém, nos trabalhos investigados até o momento, não foi encontrada associação 

entre esses achados com a indução de taquicardia ventricular sustentada ao estudo 

eletrofisiológico.6,7 Segundo os autores Masoudi, Iuliano e Wang, o bloqueio de ramo 

esquerdo pode apresentar diferentes características relacionadas à maior morbidade 

e mortalidade. 4,8,9 Estes últimos observaram que o prolongamento do QRS maior do 

que 120ms, é um preditor clínico independente de morbidade e mortalidade. 8,9 

 O ecocardiograma é considerado como sendo uma das melhores maneiras 

para a avaliação e diagnóstico dos pacientes com cardiopatia, em função de ser não 

invasivo, isento de risco e apresentar menor custo. Estudos menores e alguns autores, 

como Yu, defendem a eficácia do ecocardiograma para a seleção e quantificação 

adequada de dissincronia eletromecânica na insuficiência cardíaca, em especial com 

a utilização do Doppler tecidual.10 Porém, no estudo prospectivo multicêntrico 

PROSPECT trial, concluiu-se que nenhuma medida de dissincronia pode ser 

recomendada para melhorar a seleção dos pacientes candidatos à terapia de 

ressincronização, portanto, a presença de bloqueio de ramo esquerdo continua a ser 

utilizada como principal critério na seleção de pacientes com insuficiência 

cardíaca.11,12 

 Atualmente, a ecocardiografia nos permite a análise da função miocárdica pelo 

método SpeckleTracking, auxiliando na avaliação prognóstica dos pacientes. Risum 
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em 2 estudos, publicados em 2013 e 2015, demonstraram que padrões diferentes de 

curvas do strain podem auxiliar na determinação dos pacientes que irão responder 

melhor à terapia de ressincronização. 13,14. 

 Este trabalho visa avaliar os valores e padrões de strain com dados 

eletrocardiográficos e ecocardiográficos bidimensionais, em pacientes com fração de 

ejeção ventricular esquerda reduzida e bloqueio de ramo esquerdo, e quais achados 

podem interferir no prognóstico destes pacientes. 

 

1.1 Ativação e condução ventricular normal e na presença de bloqueio de ramo 

esquerdo.  

A excitação ventricular deriva da ativação endocárdica e transmural, que ocorre 

em milissegundos, guiadas pelo sistema His-Purkinje e suas ramificações 

amplamente dispersas.  

Em situações normais, a excitação ventricular começa em 3 sítios, 

correspondentes à inserção dos fascículos do ramo esquerdo: póstero-inferior, ântero-

látero-superior e ântero-medial.  Inicia-se a ativação nas paredes anterior e lateral, 

sendo as áreas póstero-basais do ventrículo esquerdo as últimas a serem ativadas. A 

ativação septal começa no terço médio do lado esquerdo, se espalha através do septo 

da esquerda para direita e do ápice para base.15 

 Na presença do bloqueio ramo esquerdo, as anormalidades 

eletrocardiográficas resultam do padrão quase totalmente reorganizado da ativação 

ventricular esquerda. A ativação inicial ocorre na superfície septal direita (ao invés da 

esquerda) então, se espalha lentamente, por condução miócito a miócito, para face 

esquerda do septo. A ativação endocárdica do ventrículo esquerdo necessita então, 

de 40 a 180ms adicionais, dependendo em grande parte do estado funcional do ramo 

esquerdo distal e do sistema de Purkinje. Portanto, o complexo QRS como um todo 

está prolongado e pode ser muito largo em pacientes, como por exemplo, cicatrização 

ventricular em decorrência de infarto do miocárdio prévio.16 

 Uma vez iniciada a ativação ventricular, ela procede de modo relativamente 

simples e direta ao redor da parede livre e, finalmente, para a base do coração. Com 
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o BRE, o ventrículo direito é ativado e se recupera mais cedo do que o esquerdo, de 

modo que os vetores ou dipolos de recuperação são direcionados para direita. .15   

 As características típicas do bloqueio de ramo esquerdo pelo eletrocardiograma 

são: prolongamento do complexo QRS maior ou igual a 120ms em combinação com 

um atraso da deflexão intrinsicóide nas derivações V5 e V6 maior ou igual a 50 ms, 

ausência de ondas Q septais nas derivações DI, V5 e V6, devido à ativação anormal 

do septo da direita para a esquerda.17 O BRE pode induzir anormalidades no 

desempenho do ventrículo esquerdo, devido a padrões de contração anormais que 

podem ser compensados por estimulação biventricular através da terapia de 

ressincronização.18 

 

Figura 1: Ativação ventricular no bloqueio de ramo esquerdo. 

 

Processo de ativação ventricular no bloqueio do ramo esquerdo de 3º grau ou avançado. À 

esquerda, observar o traço cheio atravessando o septo interventricular,  correspondente à 

barreira ventricular orientado para a direita e para baixo. À direita, a ordem do processo de ativação 

com os vetores espaciais explicando a morfologia da alça vetocardiográfica e dos complexos 

ventriculares de V1 e V6. Fonte: Ginefra et al.19 
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Figura 2: Eletrocardiograma demonstrando bloqueio de ramo esquerdo. 

 

 

1.2 Contratilidade miocárdica 

A principal função do sistema cardiovascular é suprir quantidades adequadas 

de sangue para todo o corpo. O desempenho cardíaco necessário para realizar essa 

tarefa exige uma interação complexa entre as propriedades do miocárdio, fatores 

neuro-humorais, volume sanguíneo circulante, complacência e a resistência vascular 

periférica.  15 

A função sistólica ventricular esquerda é o resultado da contração e 

relaxamento de uma arquitetura complexa da fibra miocárdica, que produzem 

alterações na forma e no tamanho do ventrículo esquerdo.20-22 Esta é determinada por 

quatro fatores: pré-carga, pós-carga, contratilidade miocárdica e frequência cardíaca. 

Esses determinantes permitem que o coração ajuste seu desempenho às 

necessidades variáveis dos órgãos periféricos, além de compensar a perda de massa 

ou função miocárdica. 15  

 Existem duas abordagens controversas sobre arquitetura e função cardíaca 

descritas por Anderson et al. e por Torrent-Guasp. 23-27 A primeira propõe um padrão 

de rede miocárdica com um arranjo de miócitos longitudinal e radial, em ângulos 

variáveis de acordo com a profundidade do músculo cardíaco.  A segunda concepção 

descrita por Torrent-Guasp et al., mais aceita pela comunidade científica, descreve o 

miocárdio como faixa muscular “dobrada” em dupla hélice, com fibras endocárdicas 

longitudinais, circunferenciais no terço médio e oblíquas no epicárdio, proporcionando 

uma forma mais eficiente de contração, comparando-se com a simples contração no 

sentido radial. A base do ventrículo esquerdo contrai em rotação no sentido horário, 
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em oposição à rotação anti-horária apical, denominada twist.  A fisiologia da contração 

torcional, antes só avaliada por ressonância magnética cardíaca, atualmente também 

pode ser avaliada de forma não invasiva pelo método speckle tracking. 28 

Figura 3 Modelo da banda miocárdica de Torrent Guasp 

 

(A) O desenrolar do modelo de banda miocárdica de Torrent Guasp.  A banda miocárdica se estende 

entre a artéria pulmonar e a aorta. Observe o coração intacto (a)  e o descolamento da parede livre do 
ventrículo direito (b) com orientação transversal do segmento direito (RS) da alça basal. Um joelho 
adjacente ao septo (c) separa os ventrículos direito e esquerdo, a alça apical descolada e girada 
mostrando o segmento esquerdo (LS) da alça basal, circundando a configuração da hélice interna, 
contendo os ramos descendente oblíquo direito e esquerdo e os segmentos ascendentes. 
Desdobramento da hélice (d) para mostrar os segmento descendente (DS) e ascendente (AS). 
Desdobramento completo da  banda miocárdica (e), com o dobra do músculo miocárdico central para 
separar as alças basal e apical. O segmento esquerdo é a alça transversal circunferencial ou basal, 
contendo os segmentos esquerdo e direito (RS e LS), e o segmento direito são as hélices destras e 
esquerdas desembrulhadas da alça apical contendo os segmentos descendente e ascendente (DS e 
AS).  
(B) Arranjo arquitetônico do ventrículo normal mostra a orientação das fibras da alça basal, que tem 
predominantemente fibras horizontais em comparação com a alça apical cônica, que contém fibras 
oblíquas direitas e esquerdas em um desenho helicoidal, com esses segmentos sobrepostos (imagem 
superior); quando os segmentos são separados (abaixo), a hélice destra ou segmento descendente 
(inferior esquerdo) é conectado à prega miocárdica, e suas fibras oblíquas seguem em direção ao ápice, 
enquanto a hélice esquerda sobreposta ou segmento ascendente (parte inferior direita) é mais longa, 
e suas fibras oblíquas seguem em direção à sua conexão com a aorta. 29 
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1.3 Insuficiência cardíaca 

A Insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica complexa, na qual o coração é 

incapaz de bombear sangue de forma a atender às necessidades metabólicas 

tissulares, ou pode fazê-lo somente com elevadas pressões de enchimento. Tal 

síndrome pode ser causada por alterações estruturais ou funcionais cardíacas e 

caracteriza-se por sinais e sintomas típicos, resultante da redução do débito cardíaco 

e das elevadas pressões de enchimento no repouso ou no esforço.30,31 

Dentre as alterações estruturais, a rigidez miocárdica é representada pelas 

propriedades elásticas passivas do miocárdio, que são influenciadas pelo interstício 

cardíaco e pela composição estrutural dos próprios miócitos. Exames experimentais, 

demostraram que na insuficiência cardíaca, a rigidez miocárdica é resultante da 

desorientação das fibras colágenas. Á medida que ocorre a dilatação ventricular e 

aumento crônico da pressão de enchimento, observa-se uma hipertrofia dos miócitos 

e alterações de suas propriedades passivas. Ao aumentar a tensão da parede, ocorre 

remodelamento e uma maior necessidade energética do coração com redução de sua 

eficiência, iniciando-se assim um ciclo vicioso com agravamento da insuficiência 

cardíaca. Esta forma de dilatação provoca hipertrofia excêntrica, disfunção sistólica e 

remodelamento. 15 

 A base macroscópica para a insuficiência cardíaca congestiva é definida como 

a conversão de um coração helicoidal, em que a orientação do ângulo da fibra da alça 

apical produz uma fração de ejeção em torno de 60%, se torna mais transversal para 

desenvolver uma configuração esférica.  A consequência geométrica é o achatamento 

da arquitetura da alça apical, de modo que o encurtamento de 15% pode produzir 

apenas 30% da fração de ejeção. 28 

 

1.4. Ecocardiograma 

 A capacidade de se criar ondas ultrassônicas surgiu em 1880 com a descoberta 

da piezeletricidade por Curie e Curie. Durante a Primeira Guerra Mundial, Paul 

Langevin recebeu a incumbência de detectar submarinos inimigos usando o som, 

culminando no desenvolvimento do sonar. O austríaco Karl Dussik, em 1941, foi 
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provavelmente o primeiro a aplicar o ultrassom no diagnóstico médico, na tentativa de 

delinear os ventrículos do cérebro. O primeiro esforço para usar o ultrassom refletido 

em pulsos foi iniciado pelo Dr. Helmut Hertz na Suécia, em 1953. Mais tarde junto com 

o Dr. Inge Edler, começaram a usar o ultrassom comercial para examinar o coração. 

As suas colaborações são comumente consideradas o começo da ecocardiografia 

como conhecemos hoje em dia.32   

 No Brasil o ecocardiograma iniciou-se pelas mãos de Egas Armelin, em 1974, 

que trouxe o primeiro ecocardiógrafo instalado no Hospital Beneficência Portuguesa 

em São Paulo, desde então foi expandido, chegando a ter cerca de 320 

ecocardiografistas após 10 anos de sua implantação no país. 33 

 A princípio, o ecocardiograma diagnosticava lesões valvares e doença do 

pericárdio.  Após o avanço bidimensional, a adição do Doppler e do mapeamento em 

cores, ampliou sua capacidade diagnóstica. Permitiu-se com precisão determinar o 

estado funcional do coração, principalmente a contração segmentar, o fluxo 

sanguíneo, o tipo de disfunção ventricular, as dimensões do ventrículo esquerdo e a 

espessura de suas paredes. 

 Este método diagnóstico sempre esteve em constante evolução, agregando 

outras técnicas, tais como o estudo transesofágico, ecocardiografia sob estresse, 

tridimensional, o estudo da perfusão por bolhas, o ecocardiograma intracoronário e o 

ultrassom digital, que permitiram melhorar a imagem e avalição pelas técnicas 

computadorizadas mais sofisticadas. Foi tão marcante a posição do ecocardiograma 

no diagnóstico, avaliação e prognóstico das doenças do coração e dos vasos, que ele 

se tornou indispensável, diminuindo de modo acentuado, o número de estudos 

hemodinâmicos e de medicina nuclear aplicados à cardiologia. 33 

 A avaliação ventricular é uma das aplicações mais importantes da 

ecocardiografia. O grau de disfunção ventricular é um importante preditor clínico para 

um grande espectro de doenças cardiovasculares.  Existem diversas maneiras de 

avaliar a função ventricular, tais como, a mensuração da fração de ejeção e a análise 

visual da contratilidade miocárdica. Recentemente, novas técnica possibilitam 

quantificar a deformação do músculo cardíaco, como a medida do strain. 34,35 
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1.5 Definição e mecanismo do método Speckle Tracking e análise do strain 

 A ecocardiografia bidimensional com SpeckleTracking é uma técnica 

relativamente nova e amplamente usada para a avaliação da função miocárdica. 

 Com esta tecnologia, o ruído aleatório é filtrado, enquanto mantém pequenas 

características miocárdicas temporais estáveis e únicas, chamadas de marcas 

acústicas, ou speckles. 36-38 Os speckles originam-se da interferência construtiva e 

destrutiva do feixe de ultrassom que incide sobre os tecidos. Estes diminutos pontos, 

menores do que o comprimento de onda do ultrassom, originados da escala de cinza 

do ecocardiograma, estão agrupados em regiões de interesse que medem cerca de 

20-40 pixels, chamadas de kernels. Os kernels são relativamente estáveis no tempo, 

exibindo um padrão específico, como uma “impressão digital”, e podem ser rastreados 

ao longo do ciclo cardíaco. 37,39 

 O rastreamento das marcas acústicas é uma técnica offline, feito  por 

softwares específicos, aplicada a imagens bidimensionais ou tridimensionais 

adquiridas anteriormente. Perante à sua relativa estabilidade, blocos desses 

marcadores do miocárdio, podem ser rastreados quadro a quadro, simultaneamente 

em várias regiões de um plano de imagem, fornecendo informações de deslocamento 

local, das quais derivam os parâmetros da função miocárdica, como velocidade, strain 

e strain rate. Com esses dados pode-se detectar alterações miocárdicas precoces e 

atuar na predição de certos eventos cardíacos. 36, 40-42. 

 Essa técnica é independente do ângulo de incidência do ultrassom, 

permitindo assim a avaliação da mecânica cardíaca nos três planos espaciais: 

longitudinal, circunferencial e radial. 39 Dependendo da resolução espacial, a análise 

seletiva da função epicárdica, da camada média e do endocárdio, também pode ser 

possível. 36, 40-42. 

 A análise da deformação da fibra miocárdica, realizada pelo método speckle 

tracking, é denominada strain e a taxa de velocidade com que produz essa 

deformidade é conhecida como strain rate. Estas podem refletir as propriedades de 

incompressibilidade, anisotropismo e viscoelasticidade do miocárdio, sendo um 

parâmetro altamente sensível para aferir a função ventricular em especial a sistólica.43 
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 Os valores de strain longitudinal, circunferencial e radial representam o 

percentual de deformação miocárdica durante 1 ciclo cardíaco em relação ao seu 

comprimento inicial, segundo a fórmula abaixo: 

 Strain (%)= Lt – L0 / L0,  

Onde Lt é o comprimento final e L0 é comprimento inicial.  

 Os valores de strain longitudinal e circunferencial são negativos, pois o 

comprimento inicial é maior do que o final . Portanto, quanto mais negativo for o valor, 

maior é a contração daquele segmento miocárdico.44  

 Já o strain radial é positivo, uma vez que reflete o espessamento miocárdico 

(comprimento final é maior do que o inicial). 37 

 Em uma meta-análise com 2.597 indivíduos de 24 estudos. Os valores 

normais do strain longitudinal global variaram de -15,9% a -22,1% (média de -19,7%) 

e o strain circunferencial global normal variou de -20,9% a -27,8% (média, -23,3%). 

Demonstrando uma significativa heterogeneidade e inconsistência entre os estudos.45 

O valor de referência para a normalidade do strain global longitudinal segundo a última 

diretriz norte americana é menor do que -20%.44  

 O strain é uma ferramenta importante na avaliação cardíaca perante diversas 

situações clínicas, como: contratilidade regional na doença arterial coronariana, 

avaliação da função ventricular global (sistólica e diastólica), sincronismo, 

remodelamento cardíaco, diferenciação das hipertrofias, avaliação das 

miocardiopatias, como exemplo, na detecção precoce de alteração miocárdica 

induzida por quimioterápicos.46 

 A partir dos cortes ecocardiográficos apical longitudinal, 4 e 2 câmaras, 

utilizando-se o strain longitudinal, constrói-se o mapa Bull’s eye, o qual representa de 

forma gráfica o valor do strain de cada segmento do músculo cardíaco, permitindo 

uma melhor visibilização das alterações miocárdicas regionais. 

 Através das curvas de strain é possível aferir o tempo de pico sistólico (time-to- 

peak) do segmento miocárdico estudado. O valor do peak é o ponto máximo de cada 

curva na sístole ou diástole. O valor do time- to-peak é o tempo do início da ativação 

até o pico sistólico ventricular, sendo o pico da onda R definido como o tempo zero 

para cada curva, expresso em milissegundos. Na análise da diferença do time-to-
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peak entre segmentos opostos, por exemplo, porções basais das paredes septal e 

lateral, pode-se identificar a presença de dissincronia ventricular.  

 Importante vantagem do strain, é que ele reflete a função regional, 

independente do movimento de translação. Os termos strain global longitudinal e 

strain global circunferencial, usualmente referem-se à média longitudinal ou 

circunferencial de todo miocárdio, pode ser aproximadamente a média do strain 

segmentar de cada parede miocárdica. Valores de strain podem ser expressos como 

cada segmento miocárdico (strain segmentar), média de valores de cada segmento 

(strain global), ou por cada região da distribuição vascular (strain territorial).36,44 

Figura 4: Exemplo da técnica de speckle tracking. 

 

Exemplo da técnica de speckle tracking com análise e obtenção das curvas e valores de strain no 

corte apical 4 câmaras.  Fonte: Imagem de arquivo do autor. 

 

1.6 Avaliação dos padrões de curvas 

 No artigo publicado em 2012, Risum e colaboradores, descreveram a análise 

do strain regional em 67 pacientes: 1 semana antes, no primeiro dia e 6 meses após 

o implante de marcapasso ressincronizador cardíaco. Os resultados demonstraram 

que os pacientes que possuíam  a presença de um padrão clássico, denominado 

posteriormente como típico, de bloqueio de ramo esquerdo (Figura 5 A), definidos 
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como: 1- encurtamento precoce de pelo menos 1 segmento basal ou médio  na parede 

septal e início de alongamento em pelo menos 1 segmento basal ou  médio na parede 

lateral (figura 5 A seta amarela); 2- início do pico de encurtamento septal dentro dos 

primeiros 70 % do tempo da fase de ejeção (figura 5 A – setas azuis) e 3- pico de 

contração da parede lateral após o fechamento da valva aórtica (figura 5 A – seta 

vermelha) , foi altamente preditivo de resposta positiva à terapia de ressincronização, 

demonstrada pela redução do volume sistólico final, também se mostrou superior  a 

técnicas rotineiramente utilizadas na predição de reposta terapêutica como os 

métodos tempo a pico (time-to-peak). 13(figura 5) 

 O padrão de curva denominada como não-clássica ou atípica, a qual não segue 

os critérios descritos anteriormente, está representado na figura 5B. 

 

Figura 5: Padrões de curvas de strain 

Figura 5A- Padrão de curva de strain na presença de BRE considerada como clássica ou típica. 
Figura 5B -Padrão de curva de strain na presença de BRE considerada como não-clássica ou atípica. 

Fonte: Risum, 2012. 13 

 

 Observou-se resultado semelhante em estudo publicado em 2015, por Risum 

e colaboradores com uma população maior. Num total de 208 pacientes, demonstrou-

se que a identificação pelas técnicas ecocardiográficas atuais da disfunção mecânica 
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características de uma ativação típica de bloqueio de ramo esquerdo, fornecia uma 

informação prognóstica favorável à terapia de ressincronização.14 

 Perante as dúvidas que ainda norteiam as alterações mecânicas envolvidas na 

dinâmica ventricular dos pacientes com distúrbio de condução, este trabalho propõe 

a investigação dos pacientes com disfunção ventricular esquerda e BRE através da 

análise dos strain longitudinal e circunferencial, e identificação dos fatores que podem 

influenciar no prognóstico desta população. 

 

2. Hipótese  

 É possível associar algum parâmetro ecocardiográfico, obtido pelos métodos 

bidimensional e speckle tracking, com índices de morbidade e mortalidade em 

pacientes com bloqueio de ramo esquerdo e disfunção sistólica de ventrículo 

esquerdo? 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo primário 

 Avaliar os dados eletrocardiográficos, ecocardiográficos, dos strain longitudinal 

e circunferencial, além dos tipos de curvas típica e atípica, em pacientes com 

disfunção ventricular esquerda e presença de bloqueio de ramo esquerdo, e qual o 

impacto destes achados na morbidade e mortalidade destes pacientes. 

 

3.2. Objetivos secundários 

 Em pacientes com disfunção ventricular esquerda e bloqueio de ramo, através 

da análise da ecocardiograma bidimensional e técnica do speckle tracking, observar 

a associação entre: 

1. Os valores de strain e tipos de curvas, típica e atípica, com parâmetros 

eletrocardiográficos. 

2. Correlacionar os valores e os 2 tipos de curvas de strain, com dados 

ecocardiográficos convencionais. 
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4. Método 

 

4.1. Tipo de estudo 

              Este estudo é uma coorte retrospectiva. 

 

4.2. Local do estudo 

 Seção de ecocardiografia do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 

(IDPC). 

 

4.3. População 

 

 Pacientes provenientes do ambulatório de insuficiência cardíaca e 

miocardiopatias, do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC), portadores de 

disfunção ventricular esquerda e bloqueio de ramo esquerdo, em condição clínica 

estável. Houve o recrutamento de 229 pacientes, no período compreendido entre 

janeiro de 2008 e setembro de 2010. Dois pacientes recusaram a participação, incluiu-

se 227 indivíduos, destes, houve perda de dados em 18 pacientes, sendo o grupo final 

constituído por 209 pacientes. 

 A população foi obtida através de um censo realizado no banco de dados do 

estudo “ Avaliação ecocardiográfica da sincronia mecânica como marcador de eventos 

em portadores de insuficiência cardíaca “ do Dr. Rodrigo Bellio de Mattos Barretto. 

Num total de 209 pacientes com disfunção ventricular esquerda (fração de ejeção 

menor que 40%) separou-se 120 com padrão de bloqueio de ramo esquerdo no 

eletrocardiograma, destes foi possível a análise de 107, 13 foram excluídos devido 

dificuldade na obtenção dos dados dos strain longitudinal.  Na análise do strain 

circunferencial foi possível a obtenção dos dados de 73 pacientes. 
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Figura 6: Fluxograma do desenho do estudo 

 

 

Pacientes do ambulatorio de insuficiência cardíaca e 
miocardiopatia

Realização de ecocardiograma

Critérios de inclusão presentes?:

FE<40%?

Ritmo sinusal?

Medicação otimizada?

Excluídos

Critérios de exclusão presentes?:

Valvopatia primária, com repercussão?

Fibrilação atrial?

Síndrome coronariana aguda?

Revascularização miocárdica menos de 90 dias?

Presença de marcapasso?

Troca valvar prévia?

Banco de dados - 209 pacientes

Presença de bloqueio de ramo esquerdo?

Excluídos

Imagens adequadas para estudo Speckle  Traking?

Excluídos

Coleta dos dados clínicos e eletrocardiográficos

Análise ecocardiográfica bidimensional e Speckle 
Tracking

Strain circunferencial

73 pacientes
Strain longitudinal

107 pacientes

Evolução clínica

( até 8 anos)

Excluídos

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 
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5. Casuística 

 Estudo coorte retrospectivo, baseado no banco de dados do estudo “ Avaliação 

ecocardiográfica da sincronia mecânica como marcador de eventos em portadores de 

insuficiência cardíaca”, autor Rodrigo Bellio de Mattos Barretto. Análise do 

ecocardiograma bidimensional com técnica de speckle tracking em pacientes com 

fração de ejeção menor do que 40% e presença de bloqueio de ramo esquerdo no 

eletrocardiograma de base, seguindo os critérios de inclusão e exclusão. 

5.1. Critérios de inclusão 

1. Pacientes ambulatoriais e estáveis em tratamento de insuficiência 

cardíaca. 

2. Independente da classe funcional, pela New York Heart Association. 

3. Medicação otimizada. 

4. Presença de bloqueio de ramo esquerdo em eletrocardiograma, QRS 

com duração ≥ 120 ms. 

5. Fração de ejeção menor de 40% pelo ecocardiograma bidimensional 

através do método de Simpson. 

6. Estarem conscientes, coerentes e habilitados a se comunicar 

efetivamente com os envolvidos no estudo. 

 

5.2. Critérios de exclusão 

1. Pacientes portadores de valvopatia primária com repercussão 

hemodinâmica. 

2. Presença de fibrilação atrial. 

3. Síndrome coronariana aguda ou história de revascularização miocárdica 

menor do que 90 dias. 

4. Janela ecocardiográfica desfavorável para o estudo ecocardiográfico 

bidimensional e para a análise dos strain longitudinal e circunferencial. 
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5. Menores de idade (<18 anos) 

6. Portadores de marcapasso. 

7. Pacientes submetidos à cirurgia de troca valvar prévia. 

 

5.3. Tamanho da amostra 

 O tamanho da amostra foi determinado por conveniência a partir da seleção 

dos pacientes estudados na tese do Dr. Rodrigo Bellio De Mattos Barreto intitulada “ 

Avaliação ecocardiográfica da sincronia mecânica como marcador de eventos em 

portadores de insuficiência cardíaca “, em que se selecionou num total de 209 

pacientes com fração de ejeção menor que 40%, 120 indivíduos com bloqueio de ramo 

esquerdo. 

 

6. Desenho do estudo 

 

 Pacientes que preencheram os critérios clínicos de inclusão, realizaram 

ecocardiograma por meio de solicitação ambulatorial. Imediatamente após o exame 

ecocardiográfico, caso este confirmasse a presença de fração de ejeção inferior a 

40%, houve a coleta dos dados clínicos gerais e a realização do eletrocardiograma 

em repouso simultaneamente.  

 Os dados individuais, junto com os registros eletrocardiográficos e as imagens 

armazenadas digitalmente, no período de 2008 a 2010, criou-se um banco de dados 

arquivado no departamento de ecocardiografia do Instituto Dante Pazzanese,. Todos 

os pacientes possuem o termo de consentimento com o estudo preenchido e 

assinado. 

 Deste banco de dados selecionou-se os pacientes com BRE. Realizou-se as 

medidas de strain longitudinal e circunferencial nas 3 camadas do ventrículo esquerdo 

(endocárdio, mesocárdio e epicárdio). Além dos valores de strain de cada segmento, 

foi analisado os 2 padrões de curvas proposto por Risum et al, denominados padrão 
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típico e atípico.13,14 Correlacionou-se esses achados com os dados 

eletrocardiográficos e ecocardiográficos gerais: fração de ejeção, volume diastólico 

final do ventrículo esquerdo e do átrio esquerdo, e volumes indexados pela área de 

superfície corpórea como recomendado pelas últimas diretrizes norte-americanas de 

ecocardiografia publicadas em 2015.44  

 Como neste banco de dados existem pacientes avaliados desde 2008, foi 

possível a evolução clínica de quase 8 anos.  

          Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética do Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia, no dia 26 de outubro de 2016, certificado de apresentação de apreciação 

ética (CAAE): 60513516.8.0000.5462; número do parecer: 1.787.965. 

 

  6.1.Dados clínicos 

 Entre os dados clínicos identificou-se a classe funcional dos pacientes, seus 

principais antecedentes, e o uso de classe de medicações para o tratamento da 

insuficiência cardíaca. Estas informações eram checadas, caso fosse necessário, com 

as anotações do atendimento clínico em ambulatório prévio à solicitação do exame. 

 

 6.2. Eletrocardiograma 

 O eletrocardiograma de doze derivações foi realizado na Seção de 

Eletrocardiografia do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, junto ao 

ecocardiograma. 

O eletrocardiograma foi obtido em 12 derivações com o paciente em repouso 

no decúbito dorsal. Identificou-se a presença de bloqueio de ramo esquerdo, foram 

considerados os seguintes dados: frequência cardíaca, medida do intervalo PR, da 

largura do complexo QRS, assim como características do eixo frontal, duração da 

onda R em V1 e da deflexão intrinsicóide em V1. Seguiu-se as Diretrizes Brasileira e 

Norte Americana de Eletrocardiografia 47,48. As medidas foram aferidas por um único 

observador. 
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 6. 3. Ecocardiograma 

 Ecocardiograma realizado em aparelho Vivid7® ou VividE9® (GE Vingmed, 

System VII, Horton, Noruega). As imagens foram adquiridas na forma de clipes 

digitais. 

 As medidas lineares e bidimensionais foram realizadas conforme as diretrizes 

da Sociedade Americana de Ecocardiografia 44, utilizando-se uma média de três ciclos 

consecutivos em estação de trabalho EchoPAC PC version 6.0.1® (GE Vingmed 

Ultrasound), os dados de strain foram obtidos analisando 1 ciclo cardíaco. 

 

 6.4 Análise do strain 

 A técnica de speckle tracking foi realizada pelo método block matching 

utilizando-se intervalo de frame rate entre 40 e 70 quadros por segundo. A medida da 

deformação longitudinal do ventrículo esquerdo, global e segmentar, foi estabelecida 

pela medida do strain longitudinal e circunferencial com o uso da ferramenta do 

programa de análise, denominada Q-Analysis. 

 Primeiro foi marcado o início e final do evento sistólico pelo Doppler pulsátil do 

fluxo aórtico (Figura 7). 

Figura 7: Determinação do período sistólico pelo Doppler pulsátil do fluxo aórtico. 

Determinação do ponto de abertura e fechamento da valva aórtica, para determinação do período 
sistólico. AVO: abertura da valva aórtica; AVC: fechamento da valva aórtica. Fonte: Gorcsan, et al. 49 
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 Marcou-se os pontos no ventrículo esquerdo nos cortes longitudinais no eixo 

longo, apicais 4 e 2 câmaras (figura 8) e no eixo curto nos cortes referentes ao anel 

mitral, aos músculos papilares e porção apical (figura 9). 

 

 

Figura 8: Corte ecocardiográficos longitudinais. 

 

 

Cortes ecocardiográfico utilizados na avaliação do strain longitudinal. A: apical 4 câmaras, B: apical 2 
câmaras e C apical eixo longo. LV: left ventricle. Mitchell, 2019. 50 

 

 

 

 

 

C 

A B 
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Figura 9: Corte ecocardiográficos eixo curto. 

 

  

 

Cortes ecocardiográfico utilizados na avaliação do strain circunferencial. A: nível mitral, B: nível 
músculo papilar e C: nível apical. AMVL: Anterior leaflet mitral valve, RV: right ventricle, LV: left 
ventricle, IVS: interventricular septum, PMLV: posterior leaflet mitral valve, Papa: posteromedial 
papillary muscle, AL Pap: anterolateral papillary muscle. Mitchell, 2019. 50 

 

 Obtenção das curvas sistólicas e o mapa polar com os valores de strain 

longitudinal (figura 10) e circunferencial de cada corte estudado além do strain global 

nas 3 camadas (endocárdio, mesocárdio e epicárdio). Obteve-se ainda os valores de 

strain por cada parede do ventrículo esquerdo pelo estudo longitudinal, nas 3 

camadas. 

 

 

C 

A 
B 
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Figura 10: Curvas do strain longitudinal nas 3 camadas 

 

Análise de strain no corte longitudinal eixo longo, apical 4 e 2 câmaras, nas 3 camadas: endocárdio, 

mesocárdio e epicárdio. Fonte: Imagem de arquivo do autor. 

 Análise do strain global, e de cada corte ecocardiográfico nos eixos longitudinal 

e circunferencial, nas 3 camadas (endocárdio, mesocárdio e epicárdio), utilizando-se 

a ferramenta strain 2D do Echopac. Analisou consecutivamente o strain das paredes 

septal, ântero-septal, anterior, lateral, inferior e posterior, nas 3 camadas (endocárdio, 

mesocárdio e epicárdio), exemplo figura 11. 

Figura 11: Imagem de Bull’s eyes com os valores segmentares de strain nas 3 

camadas. 

Imagem do Bull’s eye com os valores de strain por segmento ventricular nas 3 camadas, epicárdio, 

mesocárdio e endocárdio pela técnica speckle tracking. (Imagem de arquivo do autor) 
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6.5.  Análise dos tipos de curvas de strain pelo speckle tracking 

 

 A determinação dos tipos de curvas de strain seguiu os critérios propostos por 

Risum e colaboradores 13,14, no corte de 4 câmaras e análise das curvas obtidas na 

contração das paredes septal e lateral. 

 

Figura 12-  Esquema proposto por Risum para determinação do tipo de curva típica 

 

Esquema proposto por Risum para classificação da curva de strain no eixo longo corte apical de 4 

câmaras, considerado como padrão típico. Seta 1 verde: encurtamento precoce de pelo menos 1 

segmento basal ou médio na parede septal e início de alongamento em pelo menos 1 segmento 

basal ou médio na parede lateral; Seta 2 verdes - início do pico de encurtamento septal dentro dos 

primeiros 70 % do tempo da fase de ejeção, Seta 3 verdes - pico de contração da parede lateral após 

o fechamento da valva aórtica. Fonte: Risum 2012.13 
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6.5.1 Padrão de curva típica:  

 

 Presença dos 3 critérios definidos como:  

 A- Encurtamento precoce de pelo menos 1 segmento basal ou médio na 

parede septal e início de alongamento em pelo menos 1 segmento basal ou médio 

na parede lateral; (Figura 12 setas 1); 

 B- Início do pico de encurtamento septal dentro dos primeiros 70 % do tempo 

da fase de ejeção (Figura 12 setas 2); 

 C- pico de contração da parede lateral após o fechamento da valva aórtica 

(Figura 12 seta 3).  

 Exemplo prático do tipo de curva proposto por Risum et al, padrões típica e 

atípica, ilustradas nas figuras 13 e 14, respectivamente. 

Figura 13: Padrão de curva típica 

 

Exemplo de curva típica proposta por Risum et al.  Fonte: Imagem de arquivo do autor. 

 

6.5.2 Padrão de curva atípica  

 Ausência de 1 (um) ou mais critérios determinados acima.  
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Figura 14: Padrão de curva atípica. 

 

Exemplo de curva atípica proposta por Risum et al. Fonte: Imagem de arquivo do autor 

 

7. Descrição dos dados 

 

7.1. Dados gerais: 

 Nome, registro, telefone, sexo, idade, peso, altura, área de superfície 

corpórea (ASC) 

7.2.  Antecedentes: 

 Hipertensão, doença arterial coronariana, infarto agudo do miocárdio prévio, 

diabetes mellitus, doença de Chagas, classe funcional (NYHA), medicação em uso.  

7.3. Medidas eletrocardiográficas: 

 Frequência cardíaca (bpm), intervalo PR (ms), largura do QRS (ms), eixo no 

plano frontal (°), duração da onda R e da deflexão intrisicóide em V1, determinação 

do padrão QS ou rS em V1. 

7.4. Medidas ecocardiográficas: 

  Diâmetro de átrio esquerdo (cm), volume do átrio esquerdo (ml), diâmetro 

diastólico do ventrículo esquerdo (cm), diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo (cm), 
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espessura do septo interventricular (cm), espessura da parede posterior (cm), volume 

diastólico final do ventrículo esquerdo (ml), volume sistólico final do ventrículo 

esquerdo (ml), fração de ejeção do ventrículo esquerdo pelo método de Simpson (%), 

indexação dos volumes das cavidades pela área de superfície corpórea (ml/m²). 

7.5. Análise das medidas e curvas de strain: 

 Avaliação de strain longitudinal conforme o modelo de 18 segmentos (basal 

septal, médio septal, apical septal, apical lateral, médio lateral, basal lateral, basal 

posterior, médio posterior, apical posterior, apical ântero-septal, médio ântero-septal, 

basal ântero-septal, basal inferior, médio inferior, apical inferior, apical anterior, médio 

anterior e basal anterior). Determinação dos valores de strain nas 3 camadas 

(endocárdio, mesocárdio e epicárdio) das paredes: septal, lateral, posterior, ântero-

septal, inferior e anterior. 

 Valores de strain de cada corte longitudinal, apicais 4 câmaras, 2 câmaras e 

eixo longo, e nos cortes transversais na altura do anel mitral, altura dos músculos 

papilares e apical, além dos strain longitudinal e circunferencial global. Todos os 

valores foram obtidos nas 3(três) camadas do músculo cardíaco: endocárdio, 

mesocárdio e epicárdio. 

 Por conveniência e recomendações da diretriz da sociedade americana de 

ecocardiografia publicada em 2015, optou-se em descrever os valores de strain em 

números absolutos para melhor entendimento dos resultados.44 Eliminando-se assim 

o valor negativo que representaria maior contratilidade. 

 Medida do time-to-peak nos segmentos basais (septal e lateral) e médios 

(septal e lateral) no eixo longitudinal. Avaliou-se a presença de dissincronia 

significante, determinada como atraso no tempo de condução >130ms, entre os 

segmentos basal e médio das paredes septal e lateral pelo corte apical 4 câmaras, e 

no eixo curto, entre as paredes ântero-septal e posterior, septal e lateral, na altura do 

músculo papilar.13,51,52  

 Determinação dos tipos de curvas pela análise longitudinal, padrão típico e não 

atípico, seguindo os critérios sugeridos propostos por Risum e já descritos e 

demonstrados acima. 
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7.6. Dados prognósticos: 

 A evolução dos pacientes foi obtida por meio da análise do prontuário ou 

contato telefônico. O desfecho clínico principal foi definido como o composto de óbito, 

ou transplante cardíaco. O desfecho clínico secundário compreendeu o composto de 

óbito, transplante cardíaco e internação hospitalar por descompensação da 

insuficiência cardíaca.  

 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 relacionados a 

outras causas. 

 A internação por insuficiência cardíaca foi averiguada por meio da avaliação do 

prontuário ou resposta do questionário no contato telefônico. 

 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. Pacientes que 

implantaram marcapasso com capacidade de ressincronização cardíaca ou 

desfibrilação foram censurados na data de seu implante. 

 A coleta das informações da evolução foi realizada primariamente por meio da 

revisão dos prontuários. Caso fosse necessária a coleta de mais dados, esta foi 

efetuada por contato telefônico, utilizando-se questionário padrão, demonstrado na 

seção de anexos (ANEXO A). 

 Foi realizada a coleta dos dados prognósticos abrangendo o período entre 

06/02/2008 até 28/09/2016 (cerca de 7 anos e 7meses). 
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7.7. Processamento dos dados e análise 

 

 As imagens, as informações clínicas e hemodinâmicas foram registradas e 

armazenadas para a aquisição dos dados descritos acima. 

7.8. Manuseio dos dados  

 

 Os dados obtidos neste estudo foram relacionados para cada paciente 

através de um código alfa-numérico, todos os dados individuais foram descritos em 

tabela formato EXCEL para análise estatística.  Os resultados obtidos apresentados 

neste material de tese de doutorado, assim como em revistas e congressos 

médicos, manterão o sigilo dos pacientes, sendo assim nenhum nome dos 

participantes será divulgado nestes materiais. 

 Durante a obtenção dos dados observou-se que não houve diferença 

significativas entre as análises das camadas do músculo ventricular esquerdo, 

portanto optou-se por apresentar os dados referentes apenas à camada 

mesocárdica para melhor entendimento dos resultados. 

 Por conveniência, para facilitar a leitura e compreensão dos dados obtidos pelo 

método speckle tracking, optamos em descrevê-los em valores absolutos quando 

possível, retirando-se os valores negativos, como recomendado pela diretriz da 

sociedade americana de ecocardiografia, publicado em 2015.44 

 

7.9. Responsabilidade do Projeto 

 

A responsabilidade deste projeto do próprio autor. 
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8. Análise estatística 

Inicialmente os dados foram analisados descritivamente. Para as variáveis 

categóricas foram apresentadas frequências absolutas e relativas e para as variáveis 

numéricas, medidas-resumo (média, quartis, mínimo, máximo e desvio padrão). 

A correlação linear entre duas variáveis numéricas foi avaliada via correlação 

de Pearson. 

As existências de associações entre duas variáveis categóricas foram 

verificadas utilizando-se o teste de Qui-Quadrado. 

As comparações de médias entre dois grupos foram realizadas utilizando-se o 

teste t de Student para amostras independentes. O teste t de Student apresenta como 

um dos pressupostos a normalidade nos dados, o qual foi verificada empregando-se 

o teste de Kolmogorov-Smirnov. Em caso de violação desta suposição, utilizou-se 

alternativamente o teste não-paramétrico de Mann-Whitney. 

A associação entre os dados obtidos pelo método speckle tracking e os dados 

eletrocardiográficos e ecocardiográficos foi verificada utilizando-se o a correlação de 

Pearson. Os valores das correlações variam entre -1 (correlação negativa perfeita) e 

+1 (correlação positiva perfeita). Valores de correlações próximos a zero indicam 

ausência de correlação entre variáveis. Importante ressaltar que os cálculos das 

correlações de Pearson foram realizados considerando-se os sinais dos valores de 

strain originais, ou seja, negativo ou positivo. Caso utilizássemos os valores absolutos 

nas equações, interferiria significantemente no resultado. Portanto, na interpretação 

das correlações optou-se por descrever as correlações de forma interpretativa, para 

facilitar o entendimento. 

A análise de sobrevivência estuda o tempo entre a realização do 

ecocardiograma até a ocorrência de um evento (descompensação por insuficiência 

cardíaca, transplantes e óbito), levando-se em consideração as censuras (casos que 

não experimentaram o evento durante o período de análise). Nesta análise, estima-se 

a função de sobrevivência que corresponde à probabilidade de um paciente sobreviver 

após um determinado período de tempo. As funções de sobrevivência foram 

analisadas separadamente por tipo de curva strain via modelos de análise de 
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sobrevivência de Kaplan-Meier e comparadas utilizando-se o teste de Log Rank 

(Mantel-Cox). 

 Adicionalmente foram ajustados modelos de Cox univariados. Devido ao 

grande número de variáveis preditoras (17) frente ao tamanho da amostra – 107 

pacientes, foram selecionadas para o modelo as variáveis significantes a 20% na 

análise univariada. Inicialmente todas as variáveis selecionadas foram incluídas no 

modelo e em seguida as variáveis não significantes a 5% foram excluídas uma a uma 

por ordem de significância (método backward), exceto curva de strain. O modelo de 

Cox apresenta como pressuposto a existência de riscos proporcionais, o qual foi 

verificado via teste baseado em resíduos de Schoenfeld. 

 Para todos os testes estatísticos foram utilizados um nível de significância de 

5%. As análises estatísticas foram realizadas com o uso do software estatístico SPSS 

20.0 e STATA 12. 
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9. Resultados 

 

9.1. Dados do strain longitudinal 

9.1.2. Perfil da amostra do strain longitudinal 

Foram analisadas as informações de 107 pacientes cuja média das idades foi 

de 58,6 anos (DP=±12,1 anos), sendo observada uma idade mínima de 27 anos e 

máxima de 87 anos. Verificou-se ainda que 58,9% (N= 63) dos pacientes eram 

homens. 

 

Tabela 1 – Descrição das características clínicas dos pacientes, strain longitudinal 

Variável n(%) 

Total de pacientes 107 

Sexo masculino  63 (58,9) 

Idade (anos) 58,6±12,2 

Superfície corpórea (m2) 1,95±0,21 

  

Classe Funcional - NYHA  

 I 11 (10,3) 

 II 43 (40,2) 

 
III 

IV 

31 (29,0) 

22 (20,5) 

Antecedentes  

 Hipertensão arterial sistêmica 71 (66,3) 

 Diabetes Melitus  

  Não insulino dependente   22 (20,5) 

  Insulino dependente   8 (7,7) 

 Doença arterial coronária   35 (32,7) 

  Infarto do miocárdio   34 (31,8) 

 Doença de Chagas   07 (6,5) 

 Miocardite   05 (4,7) 

 Etilismo crônico   13 (12,1) 

 Miocardiopatia periparto   4 (3,7) 

 Outros                                                                                                                                      17 (15,8) 
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Variável n(%) 

Medicações  

 Digoxina   33 (30,8) 

 Diuréticos de alça   89 (83,1) 

 Diuréticos tiazídicos   11 (10,3) 

 Espironolactona   86(80,4) 

 Inibidores de enzima conversora da angiotensina   75 (70,1) 

 Bloqueadores dos receptores de angiotensina II   24 (22,4) 

 Betabloqueadores   94 (87,8) 

 Bloqueadores dos canais de cálcio   6 (5,6) 

 Nitratos   16 (14,9) 

 Hidralazina     2 (1,9) 

 Ácido acetilsalicílico 55 (51,4) 

 Estatinas  48(44,9) 

 

 

 

Tabela 2 – Distribuição das variáveis eletrocardiográficas dos pacientes avaliados pelo strain 

longitudinal 

Variável                                                                                                               n (%) 

Total de pacientes  107 

Frequência cardíaca (bpm) Média ± DP,    71,71±18,62 

Intervalos (ms)  

 PR, Média ± DP 257,42 ±39,97 

 QRS, Média ± DP  166,32 ± 19,80 

Morfologia QS V1 - QS, N (%) 77 (72,0) 

Duração da onda R em V1, Média ± DP   9,16 ± 15,91 

Eixo frontal, Média ± DP   -9,30 ± 43,98 

Deflexão intrinsicóide em V1 (ms), Média ± DP   63,37 ± 19,59 
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Tabela 3 – Distribuição das medidas lineares e bidimensionais ao ecocardiograma, strain longitudinal 

Variável                                                                                                                    n(%) 

Total de pacientes                                                                                                      107                                                                                                                                       

DAO (cm)                                                                                                                3,21±0,36                                                                                                                                                        

DAE (cm) 
 4,69±0,68 

Vol AE (ml) 
 87,80±35,23 

Vol AEi (ml/m²) 
 45,07±17,22 

DDVE (cm) 
 7,39±0,93 

VDFVE (mL) 
 210,76±71,46 

VDFVEi (mL/m2) 
 108,68±36,48 

DSVE (cm) 
 6,35±0,91 

VSFVE(mL) 
 151,60±57,78 

 

VSFVEi (mL/m2) 
 78,24±29,73 

Esp – septo (cm) 
 0,86±0,15 

Esp – p.posterior (cm) 
 0,85±0,15 

FEVE (%) 
 29±6 

 

 

9.2. Dados do strain circunferencial 

 

9.2.1. Perfil da amostra do strain circunferencial 

 

Foram analisadas as informações de 73 pacientes cuja média das idades foi de 

58,8 anos (DP=±11,6 anos), sendo observada uma idade mínima de 32 anos e 

máxima de 87 anos. Verificou-se ainda que 60,3% (N= 44) dos pacientes eram 

homens. 
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Tabela 4– Descrição das características clínicas dos pacientes, strain circunferencial 

Variável, n(%)  

Total de pacientes     73 

Sexo masculino  44 (60,3) 

Idade (anos) 58,8±11,6 

Superfície corpórea (m2) 1,95±0,21 

Classe Funcional - NYHA  

 I 7(9,6) 

 II 32 (43,8) 

 
III 

IV 

20 (27,4) 

14 (19,2) 

Antecedentes  

 Hipertensão arterial sistêmica 50 (68,5) 

 Diabetes Melitus  

  Não insulino dependente   15 (20,5) 

  Insulino dependente   06 (8,2) 

 Doença arterial coronária   24 (32,9) 

  Infarto do miocárdio   23 (31,5) 

 Doença de Chagas   06 (8,2) 

 Miocardite   02 (2,7) 

 Etilismo crônico   08 (10,9) 

 Periparto   02 (2,7) 

 Outros                                                                                                                                      15 (20,5) 

Medicações  

 Digoxina   19 (26,0) 

 Diuréticos de alça   60 (82,2) 

 Diuréticos tiazídicos   06 (8,2) 

 Espironolactona   58(79,4) 

 Inibidores de enzima conversora da angiotensina   55 (75,3) 

 Bloqueadores dos receptores de angiotensina II   12 (16,4) 

 Betabloqueadores   62 (84,9) 

 Bloqueadores dos canais de cálcio   05(6,8) 

 Nitratos   09(12,3) 

 Hidralazina   01(1,4) 

 Ácido acetilsalicílico  38 (52,0) 

 Estatinas  34(46,6) 
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Tabela 5 – Distribuição das variáveis eletrocardiográficas dos pacientes avaliados pelo strain 

circunferencial 

Variável 

Total de pacientes          73 

Frequência cardíaca (bpm) média ± DP,  67,52±12,26 

Intervalos (ms)  

 PR, Média ± DP 256,36 ±42,26 

 QRS, Média ± DP  164,88 ± 20,51 

Morfologia QS V1 - QS, N (%) 51 (69,90) 

Duração da onda R em V1, Média ± DP 9,32 ± 15,49 

Eixo frontal, Média ± DP -12,88± 41,38 

Deflexão intrinsicóide em V1 (ms), Média ± DP 60,82 ± 21,33 

 

Tabela 6 – Distribuição das medidas lineares e bidimensionais ao ecocardiograma, strain circunferencial 

Variável 

Total de pacientes                                                                                                           73                       

DAO (cm)                                                                                                                 3,27±0,38                                                                                                                                                                                                                           

DAE (cm) 
 4,71±0,72 

Vol AE (ml) 
 86,80±37,36 

Vol AEi (ml/m²) 
 44,21±18,18 

DDVE (cm) 
 7,43±1,02 

VDFVE (mL) 
 212,60±75,41 

VDFVEi (mL/m2) 
 108,74±38,63 

DSVE (cm) 
 6,37±1,00 

VSFVE(mL) 
 152,41±59,85 

 

VSFVEi (mL/m2) 
 77,97±30,32 

Esp – septo (cm) 
 0,86±0,13 

Esp – p.posterior (cm) 
 0,85±0,16 

FEVE (%) 
 29±6 
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9.3. Correlação entre os dados eletrocardiográficos e ecocardiográficos 

bidimensionais com os achados pelo método speckle tracking 

 

9.3.1. Correlação entre os dados eletrocardiográficos e do estudo longitudinal 

pelo método speckle tracking 

 A Tabela 7 demonstra de forma resumida as correlações entre os valores de 

strain longitudinal e os dados eletrocardiográficos.  

 

Tabela 7 – Resumo das correlações de Pearson entre aos valores de strain longitudinal e dados 

eletrocardiográficos 

Estudo Speckle Tracking longitudinal QRS Deflexão intrinsicóide V1 

   

   

Strain apical 2 câmaras 0,226* 0 

   

Strain Parede ântero-septal 0,226* 0 

   

Time to peak (ms), segmentos   

 Basal septal -0,258** -0,216* 

Médio septal -0,228* -0,200* 

10. *p<0,05,**p<0,01 
 

 De acordo com a tabela 7, verificaram-se correlações fracas positivas entre 

duração QRS e o estudo speckle tracking, do strain apical 2 câmaras (r=0,226; 

p=0,019) e strain regional na parede ântero-septal (r=0,226; p=0,019), apontando que 

quanto maior a duração do QRS menor é a contratilidade no corte apical 2 câmaras e 

na parede ântero-septal. 

 Quando se avalia o time-to-peak, observaram-se correlações fracas negativas 

entre as regiões basal septal (r=-0,258; p=0,007) e médio septal (r=-0,228; p=0,018) 

indicando que quanto mais precoce o pico sistólico, maior o valor da duração de QRS. 

 Observaram-se correlações fracas negativas entre deflexão intrisicóide em V1 

e time-to-peak basal septal (r=-0,216; p=0,027) e médio septal (r=-0,200; p=0,042), 
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indicando que quanto menor o valor dessas variáveis, caracterizando pico sistólico 

mais precoce, maior a duração da deflexão intrisicóide em V1. 

 Não se observaram correlações significantes entre valores de strain e intervalo 

PR, duração da onda R em V1 e eixo frontal. Também não se verificaram diferenças 

de médias de strain por Morfologia QS na derivação em V1. 

 Resumindo, os dados eletrocardiográficos avaliados obtiveram poucas e fracas 

correlações com os dados pelo speckle tracking 

 

9.3.2. Correlação entre os dados ecocardiográficos e do estudo longitudinal pelo 

método speckle tracking  

As Tabela 8 e 9 demonstram as correlações entre os valores de strain 

longitudinal e os dados ecocardiográficos unidimensionais e bidimensionais, 

respectivamente.  

 

Tabela 8 – Resumo das correlações de Pearson entre os valores de strain longitudinal e dados 

ecocardiográficos unidimensionais. 

 Dados ecocardiográficos 

Estudo Speckle tracking longitudinal DDV(cm) DSVE(cm) SIV(cm) PP(cm) DAE(cm) 

Corte ecocardiográfico (strain,%)      

Apical 4 câmaras 0,308** 0,352*** 0 0,252** 0,228* 

Apical eixo longo 0 0 0 0 0,220* 

Apical 2 câmaras 0,289** 0,350*** 0 0 0,306** 

Global longitudinal 0,265** 0,322** 0 0,205* 0,283** 

      
Parede ventrículo esquerdo (strain,%)      

Septal 0,191* 0,225* 0 0 0 
Lateral 0,301** 0,323** 0 0,233* 0,296** 

Posterior 0,237* 0,253** 0 0 0,250** 

Ântero-septal 0 0 0 0 0 
Inferior 0,306** 0,378*** 0 0,194* 0 
Anterior 0 0,213* 0 0,197* 0 

time-to-peak dos segmentos (ms)      
Basal- septal 0 0 0,203* 0 0 

Médio- septal 0 0 0,191* 0 0 
Médio- lateral 0 0 0 0 0 
Basal- lateral 0 0 0 0 0 

      

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001. 
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Obteve-se correlações fracas positivas entre diâmetro diastólico e strain apical 

4 câmaras (0,308; p=0,001), strain apical 2 câmaras (0,289; p=0,003), strain global 

longitudinal (0,265; p=0,006) e strain longitudinal regional das paredes septal (r=0,191; 

p=0,049), lateral (r=0,301; p=0,002), posterior (r=0,237; p=0,014), e inferior (r=0,306; 

p=0,001). Na comparação com o diâmetro sistólico observou-se correlações 

significantes positivas entre diâmetro sistólico com o strain apical 4 câmaras (0,352; 

p<0,001), strain apical 2 câmaras (0,350; p<0,001)) e strain global longitudinal (0,322; 

p=0,001). Já para strain longitudinal regional, observaram-se correlações relevantes 

em todas as paredes e (0,213 a 0,378), exceto na parede ântero-septal.  Significando 

que quanto maior os diâmetros diastólicos e sistólicos, menor a deformação 

longitudinal. 

Confirmou-se correlações fracas positivas entre espessura da parede posterior 

e strain apical 4 câmaras (0,252; p=0,009), strain global longitudinal (r=0,205; 

p=0,034) e strain das paredes lateral (r=0,233; p=0,016), inferior (r=0,194; p=0,045), 

anterior (r=0,197; p=0,041). Quanto maior a espessura da parede posterior, menor a 

contratilidade. 

Verificaram-se correlações significantes entre diâmetro do átrio esquerdo e 

strain apical 4 câmaras (r=0,228; p=0,018), strain apical eixo longo (0,220; p=0,023), 

de strain apical 2 câmaras (0,306; p=0,001) e de strain global longitudinal (0,254 a 

0,283; p=0,003). Já para strain longitudinal regional, observaram-se correlações 

relevantes nas paredes lateral (r=0,296; p=0,002) e posterior (r=0,250; p=0,009. 

Significando que quanto maior o diâmetro do átrio esquerdo maior o valor de strain, 

portanto, menor a deformidade miocárdica. 

Observaram-se correlações fracas positivas entre espessura do septo 

interventricular e time-to-peak das regiões basal septal (r=0,203; p=0,036) e médio 

septal (r=0,191; p=0,048). Quanto maior a espessura do septo interventricular, mais 

prolongada a condução intraventricular, representada pelo tempo aumentado do pico 

sistólico dos segmentos.  

 

 



57 

 

 

 

Tabela 9 – Resumo das correlações de Pearson entre aos valores de strain longitudinal e dados 

ecocardiográficos bidimensionais. 

 Dados ecocardiográficos 

Estudo Speckle tracking longitudinal VDFVE 

(ml) 

VDFVEi 

ml/m² 

VSFVE 

(ml) 

VSFVEi 

(ml/m²) 

Vol AE 

(ml) 

Vol AEi 

(ml/m²) 

       

Cortes ecocardiográficos, (strain,%)       
4 câmaras 0,265** 0,270** 0,321** 0,325** 0 0 
Eixo longo 0 0 0 0 0 0 
2 câmaras 0,296** 0,318** 0,345*** 0,364*** 0,194* 0,229* 

Global longitudinal 0,237* 0,248** 0,296** 0,305** 0 0 
       
Parede ventrículo esquerdo (strain,%)       

Septal 0 0,192* 0,231* 0,243* 0 0 
Lateral 0,245* 0,232* 0,280** 0,269** 0 0 

Posterior 0,258** 0,230* 0,294** 0,270** 0,215* 0,195* 
Ântero-septal 0 0 0 0 0 0 

Inferior 0,307** 0,339*** 0,366*** 0,394*** 0 0,227* 
Anterior 0 0 0 0,205* 0 0 

       
time-to-peak dos segmentos (ms)       

Basal septal 0 -0,224* -0,204* -0,277** 0 0 
Médio septal 0 0 0 0 0 0 
Médio Lateral 0 0 0 0 0 0 
Basal lateral 0 0 0 0 0 0 

       

*p<0,05.**p<0,01.***p<0,001 
0= ausência de correlação 

 

 

Demonstrou-se correlações relevantes entre volume diastólico do ventrículo 

esquerdo e strain nos cortes apical 4 câmaras (r=0,265; p=0,006), apical 2 câmaras 

(r=0,296; p=0,002), strain global longitudinal (r=0,237; p=0,014), strain das paredes 

lateral (r=0,245; p=0,011), posterior (r=0,258; p=0,007) e inferior (r=0,307; p=0,001). 

Considerando-se o volume diastólico do ventrículo esquerdo indexado pela área de 

superfície corpórea observou-se correlações significante entre o strain apical 4 

câmaras (r=0,270; p=0,005), strain apical 2 câmaras (r=0,318; p=0,001) e strain global 

longitudinal (r =0,248; p=0,010). Já para o strain longitudinal regional, observaram-se 

correlações em todas as paredes (0,192 a 0,339), exceto nas paredes ântero-septal e 
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anterior. Portanto, nestes cortes e regiões estudados, quanto maior o volume 

diastólico menor a deformidade da fibra cardíaca, resultando em menor contratilidade. 

 Adicionalmente, observou-se correlação fraca negativa entre time-to-peak 

basal septal (r=-0,224; p=0,020) e volume diastólico do ventrículo esquerdo/ área de 

superfície corpórea. Ou seja, quanto mais precoce o tempo de pico sistólico maior é o 

volume indexado. 

Observou-se correlações significantes entre volume sistólico do ventrículo 

esquerdo e strain apical 4 câmaras (r=0,321; p=0,001), de strain apical 2 câmaras 

(r=0,345, p<0,001), de strain global longitudinal (r=0,296; p=0,002). Já para strain 

longitudinal regional, observaram-se correlações significantes em todas as paredes 

(0,231 a 0,366), exceto nas paredes ântero-septal e anterior. Houve correlações 

significantes entre volume sistólico do ventrículo esquerdo indexado pela área de 

superfície corpórea e strain apical 4 câmaras (r=0,325, p=0,001), de strain apical 2 

câmaras (r=0,364, p<0,001), de strain global longitudinal (r=0,305, p=0,001). Já para 

strain longitudinal regional, observaram-se correlações significantes em todas as 

paredes (0,205 a 0,394), exceto na parede ântero-septal. Traduzindo os achados, 

quanto maior o volume sistólico pior a contração miocárdica.     

Adicionalmente, observou-se correlações fracas negativas entre e volume 

sistólico (r=-0,204; p=0,035) e volume sistólico indexado (r=-0,277; p=0,004) do 

ventrículo esquerdo e o time-to-peak basal septal. Ou seja, quanto menor tempo de 

pico sistólico da parede avaliada maior é o volume. 

Demonstrou-se correlações fracas entre volume do átrio esquerdo e strain 

apical 2 câmaras (r=0,194; p=0,045), strain longitudinal regional na parede posterior, 

(r=0,215; p=0,026). Quando se indexou o volume do átrio esquerdo/área de superfície 

corpórea (ml/m²), observou-se resultados similares, obtendo-se correlações com o 

strain apical 2 câmaras (r=0,229; p=0,017), strain longitudinal regional na parede 

posterior (r=0,195; p=0,044) e nesta análise acrescentou-se a parede inferior, 

(r=0,227; p=0,019). Demonstrando que quanto maior o átrio esquerdo menor a 

deformação miocárdica no corte apical 2 câmaras. 
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Tabela 10 – Correlação de Pearson entre valores de strain longitudinal e fração de ejeção 

Estudo speckle tracking longitudinal Correlação de Pearson 

  r p 

Strain apical 4 câmaras, % -0,445*** <0,001 
Strain apical longitudinal,% -0,322** 0,001 
Strain apical 2 câmaras,% -0,416*** <0,001 
Strain global longitudinal , % -0,437*** <0,001 
   
Strain longitudinal regional, % 

  

Parede septal -0,340*** <0,001 
Parede lateral -0,366*** <0,001 
Parede posterior -0,315** 0,001 
Parede ântero-septal -0,228* 0,018 
Parede inferior -0,480*** <0,001 
Parede  anterior -0,268** 0,005 

Time-to-peak, ms 
 

  

Basal septal 0,291** 0,002 
Médio septal 0,215* 0,026 
Médio lateral 0,217* 0,025 
Basal lateral 0,097 0,321 

*p<0,05.**p<0,01.***p<0,001. 
r = correlação de Pearson. 

 

 As correlações mais significativas foram vistas quando se correlacionaram a 

fração de ejeção com os valores de strain longitudinal. 

Verificaram-se correlações negativas entre os valores de strain no corte 4 

câmaras (r=-0,445, p<0,001), apical eixo longo (r=-0,322, p=0,001), apical 2 câmaras 

(-0,416, p<0,001) e strain global longitudinal (r=-0,437, p<0,001) e em todas as 

paredes (variando entre -0,228 até -0,340). Ou seja, quanto maior a fração de ejeção 

mais negativo é o valor do strain, representando maior contratilidade miocárdica.   

Correlações fracas positivas entre fração de ejeção e o tempo de pico sistólico 

nos segmentos médio lateral, septais basal e médio (variando de 0,215 a 0,291). 

Sendo assim, quanto maior a fração de ejeção mais tardio é o tempo de pico sistólico. 
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9.3.3 Correlação entre os dados eletrocardiográficos e estudo circunferencial 

pelo método speckle tracking  

 A Tabela 11 demonstra de forma resumida as correlações entre os valores de 

strain circunferencial e os dados eletrocardiográficos 

Tabela 11 – Resumo das correlações de Pearson entre aos valores de strain circunferencial e dados 

eletrocardiográficos. 

Estudo Speckle tracking   

circunferencial                         

Dados eletrocardiográficos 

Corte ecocardiográfico (strain, %) PR QRS Duração de R 

emV1 

Eixo 

frontal 

Deflexão 

intrinsicóide V1 

      

Anel mitral 

Papilar 

Apical 

 Global eixo curto 

0 0,233* 0 0 0 

0 0 0 0 0,232* 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

*p<0,05.**p<0,01.***p<0,001 
0= ausência de correlação, += correlação fraca positiva. 
 

Verificaram-se correlações fracas positivas entre duração QRS e strain 

circunferencial apenas no corte do anel mitral (r=0,233, p=0,047). Mostrando que 

quanto maior a duração do QRS menor contratilidade. 

Quando se analisou a deflexão intrisicóide em V1 observou-se apenas 

correlação com o strain circunferencial do músculo papilar (r=0,232; p=0,049). Quanto 

maior a duração da deflexão intrisicóide em V1 menor a contratilidade nestas regiões. 

Não se observaram correlações significantes entre valores de strain e duração 

do intervalo PR, da onda R em V1 e do eixo frontal. Também é importante salientar 

que as correlações significativas encontradas foram poucas e fracas. 
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9.3.4. Correlação entre os dados ecocardiográficos e estudo circunferencial pelo 

método speckle tracking  

As Tabela 12 e 13 demonstram de forma resumida as correlações entre os 

valores de strain circunferencial e os dados ecocardiográficos unidimensionais e 

bidimensionais, respectivamente.  

Tabela 12 – Resumo das correlações de Pearson entre aos valores de strain circunferencial e dados 

ecocardiográficos unidimensionais. 

Estudo Speckle tracking 

circunferencial 

Dados ecocardiográficos 

Corte ecocardiográfico (strain, %) DDVE 

(cm) 

DSVE 

(cm) 

SIV 

(cm) 

PP 

(cm) 

DAE 

(cm) 

Anel Mitral 0,245* 0,312** 0 0 0 
Músculo papilar 0 0 0 0 0 

Apical 0,432*** 0,465*** 0 0 0,338** 
Global eixo curto 0,373** 0,445*** 0 0 0,238* 

      

*p<0,05.**p<0,01.***p<0,001, 0= ausência de correlação. 
 

Observou-se correlações positivas entre diâmetro diastólico e strain 

circunferencial no anel mitral (r=0,245; p=0,037), apical (r=0,432; p<0,001) e global 

(r=0,373, p=0,001). Comprovou-se correlações positivas entre diâmetro sistólico e 

strain circunferencial no anel mitral (r=0,312; p=0,007), apical (r=0,465, p<0,001) e 

global (r=0,445; p=0,001). Quanto maior os diâmetros diastólico e sistólico do 

ventrículo esquerdo menor a contratilidade. 

Tabela 13 – Resumo das correlações de Pearson entre aos valores de strain circunferencial e dados 

ecocardiográficos bidimensionais. 

Estudo Speckle Tracking 

circunferencial 

Dados ecocardiográficos 

Corte ecocardiográfico (strain, %) VDFVE 

(ml) 

VDFVEi 

ml/m² 

VSFVE 

(ml) 

VSFVEi 

(ml/m²) 

VAE 

(ml) 

VAEi 

(ml/m²) 

Anel mitral 0 0,234* 0,250* 0,265* 0 0 
Papilar 0 0,249* 0,248* 0,279* 0 0 
Apical 0,344** 0,318** 0,380** 0,357** 0,272* 0,259* 

Global 0,345** 0,349** 0,386** 0,393** 0 0 
       

*p<0,05.**p<0,01.***p<0,001 0= ausência de correlação. 
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Confirmou-se correlações significantes entre volume diastólico do ventrículo 

esquerdo strain circunferencial apical (r=0,344; p=0,003) e global circunferencial 

(r=0,345; p=0,003). Verificaram-se correlações significantes entre volume diastólico 

do ventrículo esquerdo indexado pela área de superfície corpórea e todos os valores 

de strain circunferencial no anel mitral (r=0,234, p=0,046), músculo papilar (r=0,249; 

p=0,033) e apical (r=0,318, p=0,006) além do strain global (r=0,349; p=0,002). 

Significando que quanto maior o volume diastólico, menor a contratilidade. 

Verificaram-se correlações significantes entre volume sistólico do ventrículo 

esquerdo e os valores de strain no anel mitral (r=0,250; p=0,033), músculo papilar 

(r=0,248; p=0,034), apical (r=0,380; p=0,001) e strain global circunferencial (r=0,386; 

p=0,001). Observou-se correlações significantes entre volume sistólico do ventrículo 

esquerdo indexado pela área de superfície corpórea em todos os valores de strain no 

anel mitral (r=0,265; p=0,024), músculo papilar (r=0,279; p=0,017), apical (r=0,357; 

p=0,002) e strain global circunferencial (r=0,393; p=0,001), significando que quanto 

superior o volume sistólico maior o grau de disfunção ventricular avaliado pelo speckle 

tracking. 

Demonstrou-se correlações significantes entre diâmetro do átrio esquerdo e 

strain circunferencial apical (0,338; p=0,003) e global (r=0,238; p=0,043). Observou-

se correlações significantes entre o strain circunferencial apical e volume total do átrio 

esquerdo (0,272; p=0,020) e indexado pela área de superfície corpórea (ml/m²) 

(r=0,259; p=0,027).  Mostrando que quanto maior as dimensões do átrio esquerdo 

menor a contratilidade. 

Não se observaram correlações significantes entre espessura do septo 

interventricular e da parede posterior e valores de strain. 

Tabela 14 – Correlação de Pearson entre valores de strain circunferencial e fração de ejeção 

Estudo Speckle Tracking 

circunferencial 
Correlação de Pearson 

N 

  r p 

Corte ecocardiográfico (strain,%)    

Anel mitral (strain,% ) -0,319** 0,006 73 

Músculo papilar(strain,%) -0,289* 0,013 73 

Apical  (strain,%s ) -0,317** 0,006 73 

Global eixo curto (strain, %) -0,401*** <0,001 73 

*p<0,05.**p<0,01.***p<0,001. 
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Verificaram-se correlações negativas entre todos os cortes circunferenciais, 

anel mitral (r=-0,319; p=0,006), músculo papilar (r=-0,289; p=0,013), apical (r=-0,317; 

p=0,006). A correlação mais forte foi encontrada no strain global (r=-0,401; p<0,001), 

demonstrando que quanto maior a fração de ejeção melhor a função ventricular. 

 

9.4. Tipos de curvas de strain 

 A distribuição na população dos tipos de curvas típica e atípica está 

representada nos gráficos das figuras 15 e 16.  

 No estudo longitudinal, dos 107 pacientes 51,4% apresentaram curvas de strain 

atípicas e 48,6%, típicas (figura 15). No estudo circunferencial, 73 pacientes, 52,1% 

apresentaram curvas de strain atípicas e 47,9% típicas (figura 16). 

Figura 15: Distribuição dos padrões de curvas típica e atípica pelo strain longitudinal 

 

Figura 16: Distribuição dos padrões de curvas típica e atípica no estudo 
circunferencial. 

 

Atípica
N=55 

(51,4%)

Típica
N=52 

(48,6%)

Atípica
N=38 

(52,1%)
Típica
N=35 

(47,9%)
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9.4.1 Avaliação, comparação dos dados eletrocardiográficos e 

ecocardiográficos com o tipo de curvas do strain, (típica e atípica). 

Tabela 15 – Variáveis eletrocardiográficas e ecocardiográficas por curvas de strain, estudo longitudinal 

  Curvas de Strain 
p 

Total (N=107)  Atípica (N=55) Típica (N=52) 

    

Dados eletrocardiográficos        

    Duração PR, Média ± DP 257,35 ± 40,73 257,50±39,55 0,984 

Duração QRS, Média ± DP 162,29 ± 19,83 170,58±19,04 0,030 

Morfologia QS V1 - QS, N (%) 39 (70,9) 38 (73,1) 0,803a 

Duração da onda R em V1, Média ± DP 9,64 ± 15,87 8,65 ± 16,09 0,751 

Eixo frontal, Média ± DP -12,36 ± 44,82 -6,06 ± 43,28 0,461 

Deflexão intrinsicóide em V1, Média ± DP 63,40 ± 21,3 63,33 ± 17,85 0,987 

Dados ecocardiográficos        

Fração de ejeção, Média ± DP 0,28 ± 0,06 0,29 ± 0,06 0,265 

Diâmetro diastólico  (cm), Média ± DP 7,40 ± 0,93 7,38 ± 0,94 0,874 

Diâmetro sistólico (cm), Média ± DP 6,34 ± 0,88 6,35 ± 0,96 0,963 

Espessura do septo interventricular (cm), Média ± DP 0,87 ± 0,14 0,85 ± 0,15 0,503 

Espessura da parede posterior (cm), Média ± DP 0,87 ± 0,16 0,83 ± 0,15 0,127 

Volume diastólico do ventrículo esquerdo (ml), Média ± DP 214,04 ± 69,05 207,29±74,44 0,628 

Volume diastólico do ventrículo esquerdo/ área de superfície 

corpórea (ml/m²), Média ± DP 
108,07 ± 34,25 109,32±39,72 0,861 

Volume sistólico do ventrículo esquerdo (ml), Média ± DP 155,45 ± 56,83 147,52±59,04 0,480 

Volume sistólico do ventrículo esquerdo/ área de superfície 

corpórea (ml/m²), Média ± DP 
78,44 ± 27,8 78,03 ± 31,91 0,945 

Diâmetro do átrio esquerdo (cm), Média ± DP 4,87 ± 0,65 4,50 ± 0,66 0,004 

Volume do átrio esquerdo (ml), Média ± DP 95,48 ± 35,90 79,75 ± 32,95 0,020 

Volume do átrio esquerdo/ área de superfície corpórea 

(ml/m²), Média ± DP 
48,17 ± 17,34 41,79 ± 16,64 0,055 

p - nível descritivo do teste t de Student ou de Qui-Quadrado (a). 

 

Conforme tabela 15, verificaram-se diferenças de médias de duração QRS 

(p=0,030), diâmetro do átrio esquerdo (p=0,004) e volume do átrio esquerdo 

(p=0,020). Dessa forma, observou-se que os pacientes com curva de strain atípica 

apresentaram média menor de duração QRS comparativamente àqueles com curva 

típica. Padrão inverso foi verificado para diâmetro do átrio esquerdo e volume do átrio 

esquerdo. 
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9.5. Avaliação dos dados eletrocardiográficos e ecocardiográficos com a 

presença de dissincronia longitudinal e circunferencial 

Tabela 16 –Variáveis eletrocardiográficas e ecocardiográficas e dissincronia basal septal-lateral, longitudinal 

  Dissincronia basal, septal – lateral 

p 

  

Dissincronia não 

significante 

(N=57) 

Dissincronia 

significante 

(N=50) 

Dados eletrocardiográficos        

Duração PR, Média ± DP 256,04 ± 41,37 259,00 ± 38,66 0,704 

Duração QRS, Média ± DP 159,23 ± 16,79 174,40 ± 20,02 <0,001 

Morfologia QS V1 - QS, N (%) 44 (77,2) 33 (66,0) 0,198a 

Duração da onda R em V1, Média ± DP 6,84 ± 12,98 11,8 ± 18,48 0,117 

Eixo frontal, Média ± DP -4,91 ± 44,90 -14,3 ± 42,82 0,273 

Deflexão intrinsicóide em V1, Média ± DP 59,64 ± 19,05 67,55 ± 19,53 0,039 

    

Dados ecocardiográficos     

Fração de ejeção, Média ± DP 0,30 ± 0,05 0,27 ± 0,06 0,008 

Diâmetro diastólico  (cm), Média ± DP 7,19 ± 0,87 7,62 ± 0,95 0,017 

Diâmetro sistólico (cm), Média ± DP 6,12 ± 0,86 6,61 ± 0,91 0,005 

Espessura do SIV (cm), Média ± DP 0,88 ± 0,16 0,84 ± 0,13 0,242 

Espessura da PP (cm), Média ± DP 0,85 ± 0,15 0,86 ± 0,16 0,819 

Volume diastólico do ventrículo esquerdo (ml), Média 

± DP 
194,68 ± 61,69 229,08 ± 77,82 0,012 

Volume diastólico do ventrículo esquerdo/ área de 

superfície corpórea (ml/m²), Média ± DP 
98,59 ± 30,99 120,18 ± 39,81 0,003 

Volume sistólico do ventrículo esquerdo (ml), Média 

± DP 

136,88 ± 50,18 168,38 ± 61,67 0,004 

 

Volume sistólico do ventrículo esquerdo/ área de 

superfície corpórea (ml/m²), Média ± DP 

69,36 ± 25,43 88,37 ± 31,25 0,001 

Diâmetro do átrio esquerdo (cm), Média ± DP 4,72 ± 0,68 4,65 ± 0,67 0,602 

Volume do átrio esquerdo (ml), Média ± DP 88,11 ± 32,36 87,52 ± 38,57 0,931 

Volume do átrio esquerdo/ área de superfície 

corpórea (ml/m²), Média ± DP 
44,59 ± 16,25 45,61 ± 18,42 0,760 

SIV -septo interventricular, PP-parede  posterior,  p - nível descritivo do teste t de Student ou de Qui-

Quadrado (a). 
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Conforme tabela 16, verificaram-se diferenças de médias de duração QRS 

(p<0,001), deflexão intrisicóide em V1 (p=0,039), fração de ejeção (p=0,008), diâmetro 

diastólico (p=0,017), diâmetro sistólico (p=0,005), volume diastólico do ventrículo 

esquerdo (p=0,012), volume diastólico do ventrículo esquerdo/ área de superfície 

corpórea (p=0,003), volume sistólico do ventrículo esquerdo (p=0,004) e volume 

sistólico do ventrículo esquerdo/ área de superfície corpórea (p=0,001). Para todas 

essas variáveis, a média no grupo que apresentava dissincronia significante, na 

porção basal entre as paredes septal e lateral, foi superior; exceto para fração de 

ejeção, que apresentou um comportamento inverso. 

 

Tabela 17 - Variáveis eletrocardiográficas e ecocardiográficas por dissincronia nível músculo  

papilar, paredes  ânteroseptal-posterior, strain circunferencial 

  

Dissincronia músculo papilar, paredes  

ânteroseptal- posterior                                     

  

Dissincronia 

não significante 

(N=43) 

Dissincronia 

significante 

(N=30) 

    p 

    

Dados eletrocardiográficos        

Duração PR, Média ± DP 258,70 ± 44,07 253,00 ± 40,01 0,574 

Duração QRS, Média ± DP 161,07 ± 20,85 170,33 ± 19,03 0,057 

Morfologia QS V1 - QS, N (%) 27 (62,8) 24 (80,0) 0,115a 

Duração da onda R em V1, Média ± DP 9,77 ± 13,71 8,67 ± 17,95 0,767 

Eixo frontal, Média ± DP -18,72 ± 40,61 -4,50 ± 41,72 0,150 

Deflexão intrisicóide em V1, Média ± DP 54,88 ± 20,97 69,33 ± 19,11 0,004 

    

Dados ecocardiográficos  
   

Fração de ejeção, Média ± DP 0,29 ± 0,06 0,28 ± 0,06 0,350 

Diâmetro diastólico (cm), Média ± DP 7,51 ± 1,03 7,31 ± 1,00 0,419 

Diâmetro sistólico (cm), Média ± DP 6,40 ± 1,01 6,31 ± 1,01 0,694 

Espessura do septo interventricular (cm), [Média 

± DP 0,89 ± 0,13 0,88 ± 0,14 0,739 

Espessura da parede posterior (cm),  

Média ± DP 0,88 ± 0,15 0,83 ± 0,17 0,234 

Volume diastólico do ventrículo esquerdo (ml), 

Média ± DP 219,74 ± 76,5 202,37 ± 73,9 0,336 
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Volume diastólico do ventrículo esquerdo/ área 

de superfície corpórea (ml/m²), Média ± DP 109,47 ± 38,04 107,68 ± 40,09 0,847 

Volume sistólico do ventrículo esquerdo (ml), 

Média ± DP 156,3 ± 60,67 146,83 ± 59,22 0,510 

Volume sistólico do ventrículo esquerdo/ área de 

superfície corpórea (ml/m²), Média ± DP 77,82 ± 29,37 78,19 ± 32,13 0,960 

Diâmetro do átrio esquerdo (cm), Média ± DP 4,86 ± 0,74 4,48 ± 0,65 0,025 

Volume do átrio esquerdo (ml), Média ± DP 90,00 ± 38,49 82,20 ± 35,80 0,384 

Volume do átrio esquerdo/ área de superfície 

corpórea (ml/m²), Média ± DP 44,77 ± 18,26 43,40 ± 18,35 0,754 

p - nível descritivo do teste t de Student ou de Qui-Quadrado (a). 

 

 

Conforme tabela 17, verificaram-se diferenças de médias na deflexão 

intrisicóide em V1 (p=0,004) e diâmetro do átrio esquerdo (p=0,025) por dissincronia 

a nível músculo papilar entre as paredes ânteroseptal-posterior. A média de duração 

da deflexão intrisicóide em V1 no grupo com dissincronia significante foi superior ao 

do grupo com dissincronia não significante, que por sua vez apresentou média 

superior de diâmetro do átrio esquerdo. 

Não se verificou diferença consideráveis entre os dados analisados e a 

presença de dissincronia significante na porção média das parede septal e lateral nos 

eixos longo e curto.  
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9.6. Comparação dos valores de strain por tipo de curvas (típica/atípica) 

Tabela 18 – Análise do tipo de curva e valores de strain longitudinal, time to peak e presença de dissincronia 

  
Total (N=107) 

Curvas de Strain                     

p       Atípica (N=55)          Típica (N=52) 

Corte ecocardiográfico,  

Strain(%,média ± DP)) 
   

 

   Apical 4 câmaras  6,29 ± 1,94        5,96 ± 2,05  6,63 ± 1,78 0,074 

   Apical eixo longo  5,84 ± 2,23 5,41 ± 2,18 6,30 ± 2,22 0,041 

   Apical 2 câmaras  6,85 ± 2,39 6,52 ± 2,59 7,19 ± 2,13 0,148 

   Global longitudinal 6,33 ± 1,97 5,97 ± 2,10 6,71 ± 1,75 0,051 

Strain regional (%, média ± DP)       

Parede septal 6,14 ± 2,88 5,92 ± 3,23 6,37 ± 2,48 0,425 

Parede lateral 6,72 ± 3,02 6,12 ± 2,90 7,36 ± 3,04 0,033 

Parede posterior 5,52 ± 3,21 4,71 ± 3,16 6,36 ± 3,08 0,007 

Parede ântero-septal 6,17 ± 2,79 6,35 ± 2,65 5,98 ± 2,95 0,490 

Parede inferior 5,86 ± 2,92 5,75 ± 2,78 5,97 ± 3,08 0,703 

Parede anterior 6,36 ± 3,13 5,91 ± 3,14 6,83 ± 3,08 0,130 

Time-to-peak (ms, media ± DP)        

Basal septal 211,26 ± 127,51 242,53 ± 136,46 178,19 ± 109,11 0,008 

Médio septal 235,10 ± 124,42 262,71 ± 117,73 205,90 ± 125,73 0,018 

Médio lateral 349,94 ± 119,74 335,67 ± 121,40 365,04 ± 117,22 0,206 

Basal lateral 362,79 ± 115,85 339,02 ± 123,80 387,94 ± 102,03 0,028 

Basal, septal - lateral 

Dissincronia significante, N (%) 

 

50 (46,7) 16 (29,1) 34 (65,4) <0,001a 

Médio, septal -lateral 

Dissincronia significante, N (%) 
41 (38,3) 13 (23,6) 28 (53,8) 

0,001a 

     

p - nível descritivo do teste t de Student ou de Qui-Quadrado (a). 

 

Conforme tabela 18, verificaram-se diferenças de médias do strain apical eixo 

longo (p=0,041) das paredes lateral (p=0,033) e posterior (p=0,007); de time to peak 

em basal septal (p=0,008), médio septal (p=0,018) e basal lateral (p=0,028); 

porcentagem de dissincronia significante entre as paredes septal e lateral no 

segmento basal (p < 0,001) e médio (p=0,001) por curvas de strain. Dessa forma, para 

todos os valores de strain, a média da curva típica foi maior, em valores absolutos, ao 

da atípica, significando maior contratilidade desta. Em relação ao time to peak, as 

médias do basal e médio septal no grupo típico foi inferior ao do atípico, representando 
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um pico sistólico mais precoce do primeiro. Já o time to peak do basal lateral 

apresentou padrão inverso. Adicionalmente, notam-se no grupo de curva típica, 

porcentagens maiores de dissincronias significantes entre as paredes septal e lateral 

na porção basal (65,4%x 29,1%) e lateral (53,8%x23,6%), comparativamente ao grupo 

com curva atípica. 

 

 

Tabela 19 – Análise do tipo de curva e valores de strain circunferencial, time to peak e presença de dissincronia 

 

Estudo speckle tracking circunferencial  Total (N=73) 

Curvas de Strain 

p Atípica 

(N=38) 

Típica 

(N=35) 

 
        

Corte ecocardiográfico, (strain)     

Anel mitral (%, média ± DP) 6,63 ± 2,86 6,88 ± 2,86 6,35 ± 2,87 0,430 

Músculo papilar (%, média ± DP) 6,58 ± 2,35 6,78 ± 2,11 6,37 ± 2,59 0,468 

Apical (%, média ± DP) 6,52 ± 3,12 5,79 ± 2,40 7,30 ± 3,62 0,041 

Global eixo curto (%, média ± DP) 6,58 ± 2,14 6,48 ± 1,79 6,68 ± 2,49 0,708 

     

Dissincronia significante (músculo papilar) 

Paredes ântero-septal e posterior, N (%) 

 

30 (41,1) 

 

9 (23,7) 

 

21 (60,0) 

 

0,002a 

Paredes septal e lateral, N (%) 26 (35,6) 10 (26,3) 16 (45,7) 0,084a 

p - nível descritivo do teste t de Student ou de Qui-Quadrado (a). 

 

Conforme tabela 19, verificou-se diferença de médias do strain apenas no eixo 

curto apical (p=0,041). Na análise da dissincronia significante, observou-se diferenças 

estatística relevantes ao nível do músculo papilar (p=0,002), entres as paredes 

ânteroseptal e posterior por tipo de curvas de strain, dessa forma, nota-se no grupo 

de curva típica uma porcentagem maior de dissincronia significante (60,0 a 23,7%) do 

que o padrão atípico. 
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9.7. Desfechos clínicos 

A análise de sobrevivência estuda o tempo entre a realização do 

ecocardiograma até a ocorrência de um evento (descompensação por insuficiência 

cardíaca, transplantes e óbito), levando-se em consideração as censuras (casos que 

não experimentaram o evento durante o período de análise).  

 Os desfechos clínicos foram divididos em 2, primário quando ocorre eventos de 

morte ou transplante cardíaco e secundário quando acrescenta-se a ocorrência de 

descompensação por insuficiência cardíaca. Num total de 107 pacientes, ocorreram 

o desfecho primário em 18 (16 óbitos e 2 transplantes cardíacos), destes, 13 

apresentavam um padrão de curva atípica e 5 padrões típico. Quando avaliamos o 

desfecho secundário observamos num total de 107 pacientes 38 eventos, sendo 24 

no grupo de curva atípico e 14 com padrão típico. 

 É importante salientar que 45 pacientes implantaram marcapasso ou 

ressincronizador, sendo esta considerada uma terapêutica que modifica a história 

natural da população com disfunção ventricular, estes foram censurados na data de 

implante. A exemplo de outros estudos, como o de Hwang, em que acompanhou os 

pacientes com BRE também censuraram na data do implante do marcapasso.53 

 De uma forma geral, o tempo médio de sobrevida ao transplante ou óbito foi 

de 6,65 anos, enquanto que o tempo médio de sobrevida à descompensação por 

insuficiência cardíaca, transplante ou óbito foi de 3,95 anos. 

Figura 17: Gráfico – Função de Sobrevivência – transplante ou óbito 
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Figura 18: Gráfico – Função de Sobrevivência – ICC, transplante ou óbito 

 

 
Tabela 20 - Resultados da análise de sobrevivência de Kaplan-Meier global e por tipo de curvas de 
strain 

  % Acumulada de sobrevida 
P 

1 ano 3 anos 5 anos 

Óbito ou transplante 
91,30 ± 

2,95 
81,80 ± 

4,67 
78,25 ± 

5,66 - 
Curva de Strain       0,086 

Atípico 86,64 ± 
5,10 

73,75 ± 
7,65 

73,75 ± 
7,65 

  

Típico 95,78 ± 
2,92 

89,48 ± 
5,11 

82,59 ± 
8,12 

  

          

ICC, transplante ou óbito 
80,11 ± 

4,23 
57,95 ± 

6,23 
42,04 ± 

7,59 - 
Curva de Strain       0,016 

Atípico 76,30 ± 
6,30 

40,58 ± 
9,05 

35,51 ± 
9,23 

  

Típico 84,16 ± 
5,52 

74,86 ± 
7,11 

45,93 ± 
12,23 

  

 

Conforme a tabela 20, verificou-se sobrevidas distintas por curva de strain 

apenas para o evento descompensação por insuficiência cardíaca, transplante ou 

óbito, dessa forma, observou-se que os pacientes com curva de strain típica 

apresentaram sobrevida maior do que aqueles com curva de strain atípica (p=0,016). 

Considerando-se apenas o desfecho clínico como óbitos cardiovasculares ou 

transplante cardíaco, não houve significância estatística (p=0,086). 
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Figura 19: Gráfico– Função de Sobrevivência – transplante cardíaco ou óbitos 

cardiovasculares por curva de strain 

 

 

Figura 20: Função de Sobrevivência – ICC, transplante cardíaco ou óbitos 

cardiovasculares por curva de strain 
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 Na análise do hazard ratio em relação aos tipos de curvas, nota-se um risco de 

2,452 do padrão atípico para ocorrência de desfecho primário (óbito ou transplante), 

mas sem significância estatística (p=0,097).  

  Porém, quando consideramos o desfecho secundário (descompensação por 

insuficiência cardíaca, óbito ou transplante), observamos um risco de 2,213 para o 

padrão de curva atípica, com significância estatística (p=0,019). 

 

9.7.1. Análise univariada 

 A seguir foram comparadas as funções de sobrevivência por sexo, curva de 

strain, hipertensão, diabetes, doença coronária e presença de dissincronia entre os 

segmentos basais lateral-septal via modelos de Kaplan-Meier.  

Tabela 21 - Resultados da análise de sobrevivência de Kaplan-Meier global e por sexo, curva de strain, HAS, 
DM, DAC e dissincronia basal lateral-septal 
  % Acumulada de sobrevida 

p 
1 ano 3 anos 5 anos 

Total 80,11 ± 4,23 57,95 ± 6,23 42,04 ± 7,59 - 
Sexo       0,859 

Masculino 79,29 ± 5,61 53,72 ± 8,21 48,35 ± 8,98   
Feminino 81,06 ± 6,52 64,55 ± 9,15 34,43 ± 12,20   

Curva de Strain       0,016 
Atípico 76,30 ± 6,30 40,58 ± 9,05 35,51 ± 9,23   
Típico 84,16 ± 5,52 74,86 ± 7,11 45,93 ± 12,23   

DM       0,537 
Não  82,52 ± 4,83 56,62 ± 7,74 39,20 ± 9,02   
Sim, sem insulina 72,98 ± 10,35 64,87 ± 11,96 51,9 ± 15,04   
Sim, com insulina 75,00 ± 15,31 45,00 ± 18,82 0,00 (-)   

HAS       0,495 
Não  80,30 ± 7,24 62,92 ± 10,90 53,93 ± 12,51   
Sim 80,30 ± 5,14 55,65 ± 7,60 36,52 ± 9,26   

DAC       0,046 

Não  84,89 ± 4,66 65,88 ± 7,09 49,07 ± 8,99   
Sim 70,47 ± 8,40 38,91 ± 12,33 25,94 ± 13,41   

Dissincronia segmentos basais Lateral-Septal       0,839 

Dissincronia não significante 78,17 ± 5,87 57,86 ± 8,07 47,34 ± 9,43   
Dissincronia significante 82,16 ± 6,18 57,98 ± 9,69 36,23 ± 11,62   

Estimativa da probabilidade de sobrevida ± Erro Padrão 
p - Nível descritivo do teste de Log Rank (Mantel-Cox) 
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 Conforme tabela 21, verificou-se sobrevidas distintas por curva de strain 

(p=0,016) e DAC (p=0,046), dessa forma, observou-se que os pacientes com curva 

strain típica ou com ausência de DAC apresentaram sobrevidas maiores do que 

aqueles com curva de strain atípica ou com presença de DAC, respectivamente. A 

função de sobrevivências para doença coronária pode ser visibilizada na figura 21.  

 

Figura 21- Função de Sobrevivência à ICC, transplante ou óbito por DAC 

 

 

 

 A seguir, para avaliar o efeito das variáveis preditoras na sobrevida foram 

ajustados modelos de regressão de Cox univariado (Tabela 22). No modelo de Cox, a 

função de sobrevivência é expressa em função do risco (hazard function) e a 

interpretação do modelo é realizada na forma de razão das funções de riscos. 
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Tabela 22- Resultados do modelo de regressão de Cox univariado 

  Razão de Riscos bruto (IC95%) p 

Sexo feminino (ref. = masculino) 1,06 (0,56 - 2,02) 0,859 
Idade (anos) 0,99 (0,97 - 1,02) 0,695 

IMC (kg/m2) 1,03 (0,97 - 1,11) 0,333 
DM (ref.= não)   0,870 

Sim, sem insulina 1,09 (0,49 - 2,44) 0,833 
Sim, com insulina 1,32 (0,46 - 3,85) 0,606 

HAS (ref.= não) 1,28 (0,63 - 2,58) 0,497 
DAC (ref.= não) 1,95 (1,00 - 3,79) 0,049 
Curva de Strain atípico (ref.= típico) 2,21 (1,14 - 4,29) 0,019 
Duração QRS 1,00 (0,99 - 1,02) 0,680 
Fração de ejeção 0,03 (0,00 - 10,35) 0,247 
Volume diastólico do ventrículo esquerdo/ área de superfície corpórea 
(ml/m²) 1,00 (0,99 - 1,01) 0,685 
Volume sistólico do ventrículo esquerdo/ área de superfície corpórea 
(ml/m²) 1,00 (0,99 - 1,02) 0,413 
Diâmetro do átrio esquerdo (cm) 1,59 (0,99 - 2,53) 0,053 
Volume do átrio esquerdo (ml) 1,01 (1,00 - 1,02) 0,102 
Volume do átrio esquerdo/ área de superfície corpórea (ml/m²) 1,01 (1,00 - 1,03) 0,139 
Strain global longitudinal do (%) 1,31 (1,08 - 1,58) 0,005 
Dissincronia entre o segmento basal Lateral-Septal  0,94 (0,49 - 1,78) 0,839 
Strain circunferencial  1,07 (0,87 - 1,31) 0,516 

 

 Conforme a tabela 22, nos modelos de Cox univariados mostraram-se 

significantes a presença de DAC (p=0,049), tipo de curva do strain (p=0,019) e strain 

global longitudinal (p=0,005). Dessa forma, o risco de ocorrência de ICC, transplante 

ou óbito é 95% maior nos pacientes com DAC comparativamente aos pacientes sem 

DAC. Já, como descrito anteriormente, o risco desse evento nos pacientes com curva 

de strain atípica é 2,21 vezes maior do que o dos pacientes com curva típica. Além 

disso, a redução de 1% no strain global longitudinal acarreta um aumento de 31% no 

risco. 

 

9.7.2. Análise multivariada 

 A seguir, ajustou-se o modelo de Cox multivariado tendo como variáveis 

preditoras DAC, tipo da curva de strain, diâmetro do átrio esquerdo, volume do átrio 

esquerdo, volume do átrio esquerdo/ área de superfície corpórea e strain global 

longitudinal. (Tabela 23). 
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Tabela 23- Resultados do modelo de regressão de Cox multivariado 

  Modelo Inicial   Modelo Final 

  
Razão de Riscos 

Ajustada (IC95%) 
p   

Razão de Riscos 
Ajustada (IC95%) 

p 

DAC (ref.= não) 1,50 (0,72 - 3,09) 0,276   0,51 (0,26 - 1,01) 0,052 

Curva de Strain atípico (ref.= típico) 0,60 (0,29 - 1,27) 0,182   - - 
Diâmetro do átrio esquerdo (cm) 1,24 (0,64 - 2,43) 0,521   - - 
Volume do átrio esquerdo (ml) 1,01 (0,97 - 1,05) 0,583   - - 
Volume do átrio esquerdo/ área de superfície corpórea (ml/m²) 0,98 (0,92 - 1,05) 0,589   - - 

Strain global longitudinal (%) 1,23 (0,99 - 1,53) 0,057   1,26 (1,04 - 1,51) 0,015 

 De acordo com a tabela 23, permaneceu significante no modelo final apenas o 

strain global longitudinal (p=0,015). Dessa forma, a redução de 1% no strain global 

longitudinal acarreta um aumento de 26% no risco. A curva de strain mostrou-se 

marginalmente significante (p=0,052).  

 O teste de riscos proporcionais baseados nos resíduos de Shoenfeld não foi 

significante (p=0,724) indicando a não violação desse pressuposto. 

 O gráfico da figura 22 apresenta as estimativas das funções de sobrevivência 

de Cox do modelo final para o perfil de alguns pacientes. Observa-se que quanto maior 

o valor do strain a diferença na sobrevida entre os padrões de curvas típica e atípica 

é mais evidente, representada no gráfico pelo 1º quartil com o valor de strain de 7,6%. 

Abaixo do strain de 5,9 a diferença na sobrevida para cada tipo de curva diminui. 

Figura 22- Funções de Sobrevivência estimadas via modelo final de Cox para alguns 

perfis de pacientes 

 

Q1=7,6%; mediana=5,9% e Q3=5,1% 
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10. Discussão  

 A insuficiência cardíaca é a via final comum da maioria das doenças que 

acometem o coração, sendo um dos mais importantes desafios clínicos atuais na área 

da saúde.29 A presença de bloqueio de ramo esquerdo é um bom preditor de disfunção 

sistólica. Numa análise de 6.135 indivíduos observou-se que o bloqueio de ramo 

esquerdo aumenta sua a prevalência com avançar da idade. Entre os oito tipos de 

distúrbios de condução ventricular analisados, o bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio 

de ramo direito e o distúrbio de condução ventricular não específica foram associados 

com doença coronariana em 28,3%, 20,3% e 22,9% e insuficiência cardíaca em 25%, 

10,1% e 11,4%, respectivamente. 54 

Há décadas, o ecocardiograma é um método útil no diagnóstico e evolução dos 

pacientes portadores de insuficiência cardíaca. O parâmetro mais importante para 

definir a função sistólica do ventrículo esquerdo é a fração de ejeção.55 Desde 1974, 

através da ecocardiografia, alguns autores já descreviam alterações da mecânica 

cardíaca na presença de bloqueio do ramo esquerdo identificando, através do modo 

M, a movimentação atípica do septo interventricular. 56 

 Atualmente existem técnicas ecocardiográficas avançadas que podem 

auxiliar na avaliação desses pacientes, como o estudo da deformidade da fibra 

miocárdica através do speckle tracking, sendo os valores de strain sua principal 

representação. Em um estudo com 197 pacientes, MotoKi et al, observaram que na 

insuficiência cardíca crônica uma piora no valor do strain longitudinal global associou-

se a disfunção diastólica grave do ventrículo esquerdo e sistólica e diastólica do 

ventrículo direito, além de fornecer um incremento prognóstico junto com a fração de 

ejeção ventricular esquerda.57 

 Risum et al publicaram  um trabalho em 2012, que avaliou pacientes com 

bloqueio de ramo esquerdo candidatos a terapia de ressincronização cardíaca. 

Descreveram um padrão de curva de strain, denominada típica, que foi altamente 

preditiva de resposta positiva à terapia de ressincronização, estes achados foram 

confirmados em estudo posterior publicado em 2015.13,14 Motivados por esses 

estudos, decidimos avaliar se esses padrões de curvas possuem alguma influência 

prognóstica na população portadora de insuficiência cardíaca e bloqueio de ramo 
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esquerdo. Além disso, resolvemos estudar a correlação entre os achados 

eletrocardiográficos e ecocardiográficos, incluindo o estudo speckle tracking, e análise 

de cada tipo de curva, típica ou atípica, em pacientes com disfunção sistólica e 

bloqueio de ramo esquerdo. 

 

10.1. Perfil da população 

 

  No nosso trabalho, observou-se que a distribuição entre os padrões de curvas 

de strain foi, no eixo longitudinal, 51,4% dos pacientes apresentaram curvas atípicas 

e 48,6% típicas, com distribuição semelhante no strain circunferencial, sendo que 

52,1% apresentaram curvas de strain atípicas e 47,9% , típicas. No estudo publicado 

por Risum e colaboradores em 2015, num total de 208 pacientes observou-se a 

presença do padrão de curva típica em 63% dos indivíduos. 13 Uma das justificativas 

para a diferença na distribuição dos padrões pode ser pelo perfil da população 

estudada, visto que, o trabalho publicado por Risum apresentou uma prevalência de 

etiologia isquêmica igual à 57,7%, enquanto no nosso estudo foi de 32,7%, além disso, 

6,5% dos nossos pacientes possuem miocardiopatia de origem Chagásica, uma 

etiologia característica da nossa população em geral. 

 A média de idade da nossa população, total de 107 pacientes, foi de 58,6 anos 

e 58,9% eram do sexo masculino. Na população estudada por Risum foi 66,2 anos, 

sendo 72,6% composto por homens. 

 Quando comparamos o perfil terapêutico entre as 2 populações não houve 

diferença significativa. Risum descreveu que 91,3% dos pacientes faziam uso de 

betabloqueador enquanto a nossa população, eixo longitudinal, foi de 87,8 %. Quando 

consideramos a terapêutica com inibidores de enzima conversora ou bloqueadores 

dos receptores de angiotensina II, no trabalho de Risum foi de 88,4% dos pacientes 

enquanto a nossa população foi de 92,5% no total, sendo 70,1% para inibidores de 

enzima conversora e 22,4% bloqueadores dos receptores de angiotensina II.14 
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10.2.  Avaliação dos dados eletrocardiográficos e do speckle tracking  

 O prolongamento do QRS (≥120 ms) ocorre em 14% a 47% dos pacientes com 

insuficiência cardíaca. O bloqueio de ramo esquerdo é muito mais comum do que o 

bloqueio de ramo direito. O retardo da condução intraventricular do lado esquerdo está 

associado a doença miocárdica mais avançada, pior função ventricular esquerda, pior 

prognóstico e maior taxa de mortalidade por todas as causas em comparação com o 

complexo QRS estreito. Também predispõe os pacientes com insuficiência cardíaca a 

um risco aumentado de taquiarritmias ventriculares, mas a incidência de morte 

cardíaca súbita, nem sempre foi tão transparente. 58 

 Grines comparou o resultado de vários exames como, apexcardiogramas, 

fonocardiogramas, eletrocardiogramas, ecocardiograma e ventriculografia com 

radionúcleo, de 18 pacientes com bloqueio de ramo esquerdo e 10 pacientes controles 

normais. Naqueles com BRE observou-se atrasos marcantes nos eventos sistólicos e 

diastólicos do ventrículo esquerdo e diminuição da amplitude do primeiro som 

cardíaco (B1). Os ventriculogramas com radionuclídeos revelaram diminuição da 

fração de ejeção regional do septo em BRE (40 ±16%) em comparação com 67 ±7% 

em indivíduos normais, enquanto as frações de ejeção regionais apical e lateral foram 

semelhantes nos dois grupos. Esta perda de contribuição septal resultou em uma 

redução na fração de ejeção global na presença BRE em comparação com os 

eletrocardiogramas normais (54 ±7%x 62 ± 5%, respectivamente).59 

 À medida que a insuficiência cardíaca progride ocorre um aumento nas 

cavidades e remodelamento do coração, nosso estudo observou os achados da 

função cardíaca, através da análise da deformidade miocárdica pelo speckle tracking, 

com os dados eletrocardiográficos, porém não encontramos nenhuma correlação 

forte. 

 Dentre os dados avaliados os únicos que demonstraram um pouco de 

relevância, foram a duração do QRS e da deflexão intrinsicóide, que correlacionou-se 

fracamente apenas com strain longitudinal no corte apical 2 câmaras (r=0,226; 

p=0,019), strain regional na parede ântero-septal (r=0,226; p=0,019) e circunferencial 

anel mitral (0,233, p<0,05). Considerando a deflexão intrinsicóide em V1, observou-

se correlações fracas com strain circunferencial músculo papilar (r=0,232; <0,05). 
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Constatou-se que pacientes com maior prolongamento do QRS e duração da deflexão 

intrisicóide em V1 apresentaram menor deformidade, portanto, pior função ventricular. 

Porém, é interessante ressaltar como a medida do time-to-peak pode 

representar a condução do estímulo cardíaco nos pacientes com bloqueio de ramo 

esquerdo. Observou-se correlações negativas entre as regiões basal septal (r=-0,258; 

p=0,007) e médio septal (r=-0,228; p=0,018) indicando que quanto mais precoce o 

pico sistólico, maior a duração do QRS. Assim como a correlação entre a deflexão 

intrinsicóide em V1 e o time-to-peak basal septal (r=-0,216; p=0,027) e médio septal 

(r=-0,200; p=0,042). Esta correlação não foi vista na parede lateral, portanto na nossa 

população, o tempo do pico da contração septal foi o que mais contribuiu para a 

duração tanto do QRS quanto da deflexão intrinsicóide. 

Em 2016, Poole et al.60 publicou um resumo dos grandes estudos que 

avaliaram a morfologia e duração do QRS como preditoras de resposta à TRC 

(MUSTT4, MIRACLE61, PATH-CHF62, CONTAK CD 63, CONPANION64, CARE-HF65, 

MADIT-CRT66, REVERSE67 e RAFT68). Concluiu que não existe morfologia do QRS 

que possa ser considerada isoladamente, sendo a duração do QRS, principalmente 

maior do que 150ms, o melhor preditor de resposta à TRC.60 Provavelmente, por não 

haver um parâmetro diferencial eletrocardiográfico em pacientes com disfunção 

ventricular moderada a importante, como demonstramos nos nossos achados. 

 Num artigo publicado em 2013,  Anderson 69, observou pacientes que 

preencheram os critérios estritos de BRE, propostos por Strauss 69 como :  

- Presença de QS ou rS em V1,  

- Duração do QRS>140ms  em homens e > 130ms em mulheres, 

- Presença de entalhe em pelo menos 2 derivações das seguintes:DI, aVL, V1, V2, V5 

ou V6, (entalhe com início em até 40ms e menor do que 50% da duração do QRS); 

apresentaram maior dissincronia do ventrículo esquerdo identificados pela 

ressonância magnética no eixo curto.  

 Na nossa análise da dissincronia observou-se significância estatísicas  entre 

os segmentos basais das paredes septal e lateral no 4 câmaras e a duração do 

complexo QRS (p<0,001)  e na duração da defleção intrinsicóide em V1(p=0,039). Os 

pacientes com dissincronia significante (>130ms) apresentaram uma média de tempo 

do QRS maior do que a não-significante, 174,40±20,02 e 159,23±16,79 , assim como 
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a duração na deflexão intrisicóide em V1 67,55±19,53 e 59,64 ±19,05. Nenhum outro 

parâmetro eletrocardiográfico estudado, inclusive a presença dos padrões QS e rS em 

V1, apresentou significância estatística. Analisando os achados de Anderson 

concomitante com os nossos podemos observar que aqueles pacientes com  

dissincronia significante possuem  maior duração do QRS, pela ressonância e 

ecocardiografia através do speckle tracking no estudo longitudinal. 

 Quando se avalia a dissincronia circunferencial entre as paredes ântero-

septal e posterior, observou-se significância estatística (p=0,004) apenas na duração 

da deflexão intrinsicóide, sendo que a população com dissincronia significante 

apresentava duração maior do que a não significante, 69,33±19,11 e 54,88±20,97, 

respectivamente. 

 

10.3. Avaliação dos dados ecocardiográficos e do speckle tracking  
 

 A quantificação das dimensões e função cardíaca é a pedra angular dos 

exames de imagem em cardiologia. A  ecocardiografia é um método não invasivo mais 

comunente utilizado por sua disponibilidade e portabiliddae, além de fornecer imagens 

em tempo real.44  

 Urheim em 2000, num estudo com 13 cães, observou que o estiramento 

miocárdico por ecocardiografia Doppler poderia representar um método novo, e 

poderoso para quantificar a função miocárdica regional, menos influenciado pelos 

efeitos de tethering do que a imagem do Doppler tecidual.70 Em 2004, Leitman 

demonstrou a viabilidade do strain bidimensional, considerada então como uma nova 

técnica não dependente do Doppler, em 20 pacientes com infarto miocárdio e 10 

voluntários saudáveis. A tensão sistólica de pico, a taxa de deformação e as 

velocidades miocárdicas, foram significativamente maiores nos segmentos normais 

do que nos com infarto. 71 

 

 O ventrículo esquerdo apresenta disposição helicoidal e laminar das fibras 

miocárdicas, conferindo ao músculo grande eficiência mecânica e originando 

complexa deformação sistólica.  A metodologia pelo Speckle Tracking permitiu melhor 

conhecimento da contratilidade miocárdica, considerada em 2010 como ferramenta 

promissora para avaliação das patologias que modificam a contratilidade miocárdica, 
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detectando precocemente alterações preliminares, ou antes consideradas 

inexistentes. 72 

 Em 2001 Ozdemir publicou um artigo que avaliou as alterações 

ecocardiográficas bidimensionais em pacientes com BRE. Foram avaliados 45 casos 

com BRE isolado (grupo I) e 65 casos com sistema de condução normal (grupo II). No 

grupo I, o diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo foi maior (3,1 ± 0,4 cm vs 2,8 

±0,4 cm, P <0,001) e a fração de ejeção foi menor (64% ±6% vs 68% ± 6%, P <0,001) 

do que aqueles do grupo II. Concluiu-se que pacientes com BRE possuem alterações 

ecocardiográficas convencionais indicando uma deterioração da função sistólica 

ventricular esquerda. 73 

 No nosso estudo comparamos os dados ecocardiográficos bidimensionais 

com os achados pelo estudo speckle tracking, em pacientes com disfunção ventricular 

e bloqueio de ramo esquerdo. Quanto maior as dimensões das cavidades (diâmetros 

e volumes), piores são os valores do strain (menor contratilidade) globais longitudinal 

e circunferencial, nos cortes 4 e 2 câmaras. Porém todas essas correlações são 

consideradas fracas, no strain longitudinal variaram de 0,237 até 0,364. 

 Quando comparamos as medidas ecocardiográficas com os resultados pelo 

método speckle tracking longitudinal e circunferencial, encontramos correlações 

semelhantes nos dois eixos estudados, não havendo superioridade significativa entre 

os dois. 

 Na análise da espessura das paredes observa-se correlações fracas positivas 

entre espessura do septo interventricular e time-to-peak longitudinal nos segmentos 

basal e médio septal (0,191 e 0,203). Quanto maior a espessura septal mais tardio é 

o tempo do pico sistólico, provavelmente explicada pelo aumento da massa 

miocárdica, portanto maior tempo necessário para ativação elétrica, pois no caso do 

bloqueio do ramo esquerdo é feita de miócito a miócito.  

 Em 2004, Reisner descreveu um novo método para estimativa da função 

ventricular esquerda a partir dos cortes ecocardiográficos 2,3 e 4 câmaras, utilizando 

um novo software para rastreamento de tecido a partir de marcadores acústicos, 

rastreados quadro a quadro obtendo a deformação longitudinal global. Em 27 

pacientes pós-IAM e 12 controles, observou uma diferença de strain de 14,7 ± 5,1% 
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vs 24,1 ± 2,9%, respectivamente. Um valor de corte para SLG de 21% teve 

sensibilidade de 92% e especificidade de 89%.74 

 Na nossa comparação da função ventricular esquerda pelos métodos 

ecocardiográficos bidimensionais e speckle tracking, observou-se que quanto menor 

a fração de ejeção pior os valores do strain, destacam-se as correlações relevantes 

do strain global longitudinal (-0,437, p<0,001). Considerando-se cada corte 

longitudinal, o apical 4 câmaras, apresentou maior correlação no valor do strain, (-

0,445, p<0,001). Na análise circunferencial essas correlações ocorreram em todos os 

3 cortes (mitral, músculo papilar e apical), porém mais fracas, (variando entre -0,287 

e -0,457).  

 Portanto, dentre todos os dados ecocardiográficos uni e bidimensionais 

avaliados aquele que obteve melhor associação com o método speckle tracking foi a 

fração de ejeção. Os valores de strain longitudinais correlacionaram-se melhor do que 

os valores circunferenciais, principalmente os cortes apicais 4 e 2 câmaras, o que faz 

sentido, pois estes são utilizados no cálculo da fração de ejeção pelo método de 

Simpson, utilizado no nosso trabalho. 

  Nos pacientes com dissincronia significante, diferença maior do que 130ms do 

tempo de pico entre os segmentos basais septal e lateral, observou-se maiores 

diâmetros e volumes do ventrículo esquerdo e pior fração de ejeção. 
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10.4 Padrões de curvas pelo método Speckle Tracking 

 

 Alguns trabalhos já confirmam o valor do strain na avaliação prognóstica dos 

pacientes.75,76 Novos parâmetros de strain podem ser úteis no estudo da mecânica 

ventricular. O arranjo anatômico descrito pela teoria da banda miocárdica, de Torrent 

Guasp, é ecocardiograficamente suportado pela presença de maior deformação radial 

no nível basal e medial (prevalência de fibras transversais), enquanto o arranjo 

variável de fibras oblíquas, são responsáveis pela deformação longitudinal, 

circunferencial e torção ventricular.20 

  Atualmente acredita-se que a avaliação dos padrões de curvas de strain  

também contribuem na conduta dos pacientes. Alguns trabalhos descrevem a análise 

da dispersão mecânica, como ferramenta importante na conduta clínica dos pacientes 

com insuficiência cardíaca, candidatos a implante de cardiodesfibrilador na 

cardiomiopatia hipertrófica, como preditor de arritmia ventricular e morte súbita. 77-81 

 Quando se pensa em resposta à terapia de ressincronização, existem 

controversas quanto ao papel da ecocardiografia, segundo alguns estudos como o 

PROSPECT  e ECHO-CRT.10,82 Nos artigos publicados em 2012 e 2015,Risum, focou-

se no padrão da curva obtida pelo método speckle tracking e conseguiu diferenciar 

um grupo que apresentava uma melhor resposta à ressincronização. É interessante 

observar que nesses trabalhos, não houve diferenças significativas entre os valores 

de strain e os tipos de curvas.13,14 O nosso trabalho avaliou as característica 

eletrocardiográficas e ecocardiográficas dos padrões de curvas típica e atípica 

proposta por Risum. 

Considerando-se os dados eletrocardiográficos observou-se significância 

estatística apenas no tempo do intervalo QRS (p=0,030), sendo que, o padrão de 

curva típica apresentou uma média de duração maior do que a atípica, 

170,58±19,04ms e 162,29±19,83ms, respectivamente. No trabalho publicado por 

Risum, destaca-se que, apenas 30% dos pacientes com QRS entre 120 e 140 ms 

apresentaram o padrão de curva típica e os pacientes com duração de QRS de> 140 

ms, 65% tinham um padrão típico.13   Isso pode ser explicado pela curva típica possuir 

um padrão de condução miocárdica melhor definido e com maior duração, pois o pico 
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sistólico septal ocorre em até 70% de duração da contração isovolumétrica e o pico 

sistólico da parede lateral ocorre após o fechamento da valva aórtica, enquanto o 

padrão atípico, a contratilidade apresenta-se de forma mais desorganizada.  

 Na análise ecocardiográfica bidimensional dos padrões de curvas, os únicos 

que apresentaram significância foram o diâmetro e volumes do átrio esquerdo, sendo 

que o padrão atípico apresentou maiores dimensões, provavelmente por demonstrar 

uma dinâmica menos eficaz da contratilidade miocárdica, ocasionando um aumento 

da pré-carga.  

Importante ressaltar que, na análise dos padrões de curvas com os outros 

parâmetros ecocardiográficos, inclusive fração de ejeção, não houve diferença 

significativa. Quando se avalia o estudo speckle tracking, essas correlações são muito 

discretas, observou-se significância estatística apenas no corte apical longitudinal 

(p=0,041), algumas paredes e no corte apical do strain circunferencial.  O strain global 

longitudinal apresentou uma significância limítrofe, sendo uma média dos valores de 

5,97±2,10 para a curva atípica e 6,71 ±1,75 para a típica (p=0,051). 

  Em indivíduos normais, as fibras estão dispostas num ângulo de 

aproximadamente 60° em relação ao plano longitudinal; a dilatação altera este ângulo 

para aproximadamente 90°, influenciando as características normais de rotação.83
 

Nossos dados demonstram que, apesar dos pacientes com insuficiência cardíaca 

avançada possuírem características homogêneas em relação aos dados habituais e 

de funcionalidade miocárdica, como fração de ejeção e valores de strain, eles ainda 

podem ser diferenciados pela mecânica miocárdica, representada pelos diferentes 

padrões de curvas típica e atípica.  

 O retardo mecânico na contração miocárdica, geralmente é abordado 

utilizando-se métodos que dependem do princípio tempo a pico. 84,85 No entanto, essa 

abordagem pode ter algumas limitações. 86 Essa ferramenta utilizada isoladamente, 

não fornece informações sobre a natureza da deformação da parede, provavelmente 

diversidades populacionais  influenciem os dados, devido cicatrizes  como as de 

origem isquêmica que  podem causar  atrasos na ativação elétrica. 84,85,87-89. 

 No trabalho publicado por Risum em 2015, observou-se  que a presença de 

dissincronia foi associada a menos desfechos clínicos após a TRC (considerados 

como morte, transplante e implante de dispositivos cardíacos), semelhate ao 
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resultados demonstrado  anteriormente por Gorcsan et al em 2010,  porém com uma 

significância limítrofe (p = 0,05) no modelo multivariado. Estes resultados são 

provavelmente devido a estes estudos incluirem  apenas pacientes com morfologia de 

BRE no ECG, enquanto estudos prévios também incluiram um número significativo de 

pacientes sem BRE.14,51 

Dentre todos os pacientes, 50 (40,7%) apresentaram dissincronia significante 

basal septal-lateral (>130 ms), sendo mais frequente o padrão de curva típica do que 

a atípica (65,4% x 29,1%, p<0,001), essa distribuição também se repete quando se 

analisa a dissincronia da porção média septal -lateral, dos 41 (38%) sendo distribuído 

em 53,8% típica e 23,6% atípica (p=0,001), e na dissincronia circunferencial ântero-

septal e posterior, 60% típica x 23,7% atípica (p=0,002). Estes achados são 

semelhantes aos dados publicados por Risum et al., porém com uma significância 

estatística melhor, devido provavelmente nossa população apresentar menor 

prevalência de insuficiência cardíaca isquêmica.14 Isso provavelmente se explica por 

um padrão da dinâmica ventricular ainda mantido, com uma contratilidade precoce 

septal e tardia da parede lateral, diferentemente da forma desorganizada no padrão 

atípico. 
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10.5.Desfechos clínicos. 

Nas doenças cardiovasculares, a determinação de características clínicas e 

derivadas dos exames complementares, que influenciam a evolução dos pacientes, 

são um desafio constante. A cada, dia novos métodos são incorporados na nossa 

rotina diagnóstica, e os dados originados destes auxiliam na avaliação e 

acompanhamento da população.  

 Desde muito tempo o interesse no bloqueio de ramo tem se concentrado 

principalmente em seu papel como preditor de mortalidade e doenças 

cardiovasculares coexistentes. Estudou-se uma amostra aleatória de 855 homens 

com 50 anos de idade em 1963, que foram acompanhamos por 30 anos. A prevalência 

do bloqueio de ramo aumentou de 1% aos 50 anos para 17% aos 80 anos, resultando 

em uma incidência cumulativa de 18%. Homens que desenvolveriam bloqueio de 

ramo tiveram um volume cardíaco maior, mais diabetes mellitus e doença cardíaca 

congestiva do que  o grupo controle. 90 

A evolução dos pacientes com insuficiência cardíaca aguda ou descompensada 

é agravada pela presença de BRE. Acredita-se que esses pacientes constituem um 

subgrupo de alto risco, no qual soluções terapêuticas específicas devem ser 

investigadas. 91 

A fração de ejeção é um poderoso e já amplamente reconhecido preditor de 

desfecho cardiovascular, em pacientes com insuficiência cardíaca, adiciona-se à esse 

fator, a dilatação diastólica ventricular esquerda. 88,89 Quando considera-se as 

técnicas mais recentes, alguns trabalhos já confirmam o valor do strain na avaliação 

prognóstica dos paciente.  Os estudos mostram valores de corte entre -4,9% e -12% 

para o strain global longitudinal na predição de eventos. 83,92-95 

No trabalho publicado em 2009 por Stanton, que abrangeu 546 pacientes, 

sugeriu que o strain global pode ser utilizado como fator prognóstico adicional, e 

melhor do que a fração de ejeção pelo método de Simpson e score de mobilidade da 

parede ventricular .75 No estudo publicado por Sengelov em 2015, que incluiu 1.065 

pacientes que tinham insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (<45%), 

confirmou-se o strain global longitudinal como um preditor independente de 

mortalidade e um fator prognóstico superior, em comparação a todos os outros 

parâmetros ecocardiográficos.76   
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Hwang et al demonstrou que o strain longitudinal global é um poderoso fator 

prognóstico e detecta disfunção ventricular esquerda sutil. Os autores avaliaram a 

associação entre o SLG do VE e eventos cardiovasculares em pacientes com BRE. 

Num total de 269 pacientes acompanhados por pouco mais de 3 anos, ocorreu 

desfecho composto em 55 pacientes (20,4%). O SLG mostrou uma associação aditiva 

com mau prognóstico sobre fatores de risco clínicos e outros parâmetros 

ecocardiográficos, incluindo FEVE. Pacientes com FEVE preservada (≥40%), mas 

SLG comprometido (> −12,2%) tiveram um número maior de eventos clínicos do que 

aqueles com FEVE comprometida, mas SLG preservado. Concluíram que entre os 

pacientes com BRE, o SLG pode fornecer melhor estratificação de risco do que a 

FEVE ou outros parâmetros ecocardiográficos.53 

 Nos trabalhos publicados por Risum, na análise de sobrevida foi considerada 

a resposta quanto à terapia de ressincronização, sendo que os pacientes com padrão 

de curva atípica possuem 3 vezes o risco maior de não responderem a terapêutica 

proposta. Além de melhorar a seleção dos pacientes respondedores ao 

ressincronizador, os padrões das curvas mostraram-se como índice superior aos 

critérios anteriores já consolidados, como a duração do QRS, e controversos, como a 

presença de dissincronia ventricular. 13 

 Nós focamos na análise de sobrevida da população com disfunção sistólica 

e padrões de curvas típica e atípica. Verificamos sobrevidas distintas por curva de 

strain apenas para o desfecho secundário (descompensação por insuficiência 

cardíaca, transplante ou óbito) dessa forma, observou-se que os pacientes com curva 

de strain típica apresentou sobrevida maior do que aqueles com curva de strain atípica 

(p=0,016). O risco destes eventos nos pacientes com curva atípica é 2,21 vezes maior 

do que o dos pacientes com curva típica. 

 Pelo modelo de regressão de Cox univariado as outras variáveis, além dos 

tipos de curvas de strain, que obtiveram significância estatística foram: presença de 

doença coronariana e strain global longitudinal. Importante ressaltar que a fração de 

ejeção não teve relevância pois a nossa população já abrange apenas pacientes com 

disfunção sistólica moderada a severa (Fração de ejeção média igual a 29%±6). 

Destaco também que não houve significância estatística na avaliação da dissincronia 

ventricular.  
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 Quando se analisa os desfechos secundários por tipo de curva de strain, com 

alguns perfis de pacientes, destaca-se uma distinção maior na sobrevida quanto maior 

o valor de strain.  No grupo com strain global longitudinal igual a 7,6%, após quase 8 

anos observa-se uma sobrevida em torno de 58 % para os pacientes com padrão de 

curva típica e 43% naqueles com curva atípica. Essa diferença na sobrevida diminui 

à medida que reduz o valor do strain, tendo ambos os grupos valores semelhantes 

quando se considera o valor do strain abaixo de 5,9% (cerca de 39% na curva típica 

x 35% curva atípica). O comportamento das curvas de sobrevida nos sugere que 

quanto maior o valor do strain (melhor a deformação miocárdica), maior a diferença 

na sobrevida entre os 2 tipos de curvas.  

 

11. Limitações 

  

 A inclusão dos pacientes neste estudo foi de um único Centro de Cardiologia, 

cuja triagem e experiência com esta população influenciou no manejo e na evolução 

destes.  

 A dose das medicações não foi verificada quanto a ter atingido as doses 

máximas possíveis, particularmente os diuréticos de alça, betabloqueadores, 

inibidores de enzima conversora da angiotensina e antagonistas dos receptores da 

angiotensina dos receptores. No entanto, podemos crer que na condução clínica por 

profissionais experimentados, esta condição deva ter sido obtida.  

  A realização dos exames e a interpretação dos exames por um único 

observador, porém as variáveis ecocardiográficas e pelo speckle tracking foram 

obtidas seguindo as recomendações internacionais. A análise do tipo de curva de 

strain também foi feita por 1 único observador, porém os critérios propostos por Risum 

foram seguidos rigorosamente, além disto, este já descreveu uma concordância alta 

na análise intra e interobservadores, 30/30 e 28/30, respectivamente. 

 Devido nossa população ser composta por pacientes com bloqueio de ramo 

esquerdo e disfunção ventricular moderada a severa, muitos são candidatos à TRC. 

Portanto 45 desses pacientes implantaram marcapasso ou ressincronizador, porém 

todos foram censurados no momento do implante, pois esta é uma medida terapêutica 

que modifica a história natural da doença. 
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12. Conclusão 

 

 

1. Pacientes com padrão de curva típica apresentaram uma sobrevida maior. O 

padrão de curva atípica possui um risco 2,21 vezes maior de apresentarem 

desfechos clínicos como descompensação por insuficiência cardíaca, 

transplante ou óbito. 

2. Pelo modelo de regressão de Cox univariado, as variáveis que obtiveram 

significância estatística foram: presença de doença coronariana, strain global 

longitudinal e o padrão de curva de strain. 

3. As correlações entre os achados eletrocardiográficos com os valores de strain, 

houve significância estatística apenas na duração do QRS e da deflexão 

intrinsicóide em V1. O padrão de curva típica apresentou uma duração do QRS 

maior do que a atípica. 

4. Entre os dados ecocardiográficos e o método speckle tracking, destacou-se a 

fração de ejeção, sendo que quanto maior a fração de ejeção maior a 

deformação miocárdica. 

5. Na análise dos padrões de curvas de strain com dados ecocardiográficos 

apenas a presença dissincronia, apresentou significância estatística, com 

maior prevalência do padrão de curva típica. 
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ANEXO A 

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 tomarão 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? 

o 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 marcapasso? 

Se positivo, em que data?________/__________/______ qual o tipo de 

marcapasso? □CDI □Ressincronizador □Nome do marcapasso (pedir 

para ver o cartão do marcapasso) 
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