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RESUMO 

 

BARRETTO, R.B.M. Avaliação ecocardiográfica da sincronia mecânica 

como marcador de eventos em portadores de insuficiência cardíaca. 

São Paulo, 2012 100p, Tese (Doutorado) – Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia, Entidade Associada da Universidade de São Paulo. 

 

A ecocardiografia é um importante exame no diagnóstico de insuficiência 

cardíaca, avaliando as funções, sistólica e diastólica, comprometidas nesta 

síndrome. Pacientes com insuficiência cardíaca apresentando disfunção 

sistólica esquerda constituem uma população com alta morbidade e 

mortalidade, tendo sido descritos diversos parâmetros ecocardiográficos 

marcadores de prognóstico. Recentemente, desenvolveram-se metodologias 

que possibilitam avaliar a sincronia mecânica do coração que se apresenta 

especialmente comprometida nesta população. No entanto, o valor destas 

medidas em estimar o risco de eventos clínicos adversos é incerto. O 

objetivo deste estudo foi o de testar se estas medidas ecocardiográficas 

podem constituir marcadores de eventos cardíacos adversos em pacientes 

clinicamente estáveis com insuficiência cardíaca e disfunção sistólica 

esquerda. Duzentos e sete pacientes encaminhados consecutivamente dos 

ambulatórios de Insuficiência Cardíaca e Miocardiopatias, em condição 

clínica estável e com medicação otimizada realizaram um ecocardiograma, 

coletando-se nesta data: dados clínicos, eletrocardiográficos e amostras de 

sangue. No ecocardiograma, avaliaram-se além das medidas convencionais, 

aquelas que descrevem a sincronia: atrial esquerda, atrioventricular, 

interventricular, intraventriculares diastólica e sistólica, esta última por cinco 

metodologias distintas. Acompanharam-se estes pacientes por 1,5±0.9 anos. 

Por meio da regressão logística de Cox, analisaram-se estes dados como 

marcadores dependentes ou independentes de desfecho principal (óbito ou 

transplante cardíaco) e secundário (óbito, transplante cardíaco ou 

hospitalização por descompensação da insuficiência cardíaca). As 

características e frequências mais marcantes do grupo foram: sexo 



 
 

 
 

masculino – 64%, idade 58±13 anos, Classe funcional II/III – NYHA 70%, 

doença arterial coronariana 40%, uso de inibidores de enzima de conversão 

ou bloqueador dos receptores de angiotensina II 93%, uso de 

betabloqueadores 90%, intervalo QRS 148±31 ms, bloqueio de ramo 

esquerdo 57%, diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo 72±9 mm, fração 

de ejeção do ventrículo esquerdo 30±5 %, disfunção diastólica grau III ou IV 

46%, insuficiência mitral mais que discreta 19%. Nenhuma variável 

ecocardiográfica que avalia a sincronia mecânica foi marcadora destes 

eventos. Na análise multivariada pelo modelo de Cox, as variáveis 

associadas ao desfecho primário foram: sexo feminino HR, 0,14 (p=0.01), 

Classe funcional III – NYHA, HR 14,64 (p<0.01), índice de massa cardíaca 

cada 10 g, HR 1,16 (p<0,01), fração de ejeção do ventrículo esquerdo cada 

5%, HR 0,44 (<0,01) e a fração de esvaziamento ativo do átrio esquerdo 

cada 10%, HR 0,38 (p<0,01). Para o desfecho secundário, as variáveis que 

se associaram foram: Classe funcional III – NYHA, HR 8,50 (p<0,01), índice 

de massa cardíaca cada 10 g, HR 1,06 (p=0,04), fração de esvaziamento 

ativo do átrio esquerdo cada 10%, HR 0,69 (p=0,01) e a integral do Doppler 

da via de saída do ventrículo esquerdo cada 5 cm, HR 0,65 (p=0,03). Os 

resultados deste estudo indicam que as medidas ecocardiográficas de 

sincronia cardíaca não se apresentam como marcadores prognósticos de 

pacientes clinicamente estáveis, portadores de insuficiência cardíaca com 

disfunção sistólica esquerda. 

 

Descritores: 1. ECOCARDIOGRAFIA, 2. DISFUNÇÃO VENTRICULAR 

ESQUERDA/diagnóstico, 3. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

SISTÓLICA/mortalidade, 4. MARCADORES BIOLÓGICOS/sangue 
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SUMMARY 

 

BARRETTO, R.B.M. Echocardiographic assessment of mechanical 

synchrony as predictor of events in patients with heart failure. São 

Paulo, 2012 100p, Thesis – Institute of Cardiology Dante Pazzanese, 

Affiliated to the University of São Paulo. 

 

Echocardiography is a diagnostic tool to establish clinical diagnosis of heart 

failure, accurately evaluating heart’s dysfunction, systolic and/or diastolic, 

existing in this syndrome. Heart failure patients with systolic left ventricular 

dysfunction constitute a population with high morbidity and mortality, have 

being described several echocardiographic prognostic factors. Recently, new 

methodologies enable the evaluation of mechanical synchrony of the heart 

that compromises frequently this particular population. However, the value of 

these measurements to estimate risk of adverse clinical events in such 

patients is uncertain. The purpose of this study was to test whether these 

echocardiographic measurements can predict cardiac adverse events in 

heart failure patients, clinically stable, with left ventricular systolic 

dysfunction. Two hundred and seven patients referred consecutively from 

outpatient heart failure clinics, in stable clinical condition, with optimized 

medication did an echocardiogram collecting also clinical, 

electrocardiographic data and blood samples. There were evaluated in 

addition to conventional echocardiographic measurements, those that 

describe the various types of synchrony: left atrial, atriovenricular, 

interventricular, intraventricular diastolic and systolic, the latter by five distinct 

methods. The follow up was 1.5 ± 0.9 years. By Cox regression, we analyzed 

if these data were dependent or independent predictors of primary (death or 

cardiac transplantation) and secondary outcome (death, heart transplantation 

or hospitalization for heart failure decompensation). The most remarkable 

features and frequencies of this group were: male gender- 64%, age 58 ± 13 

years, functional class II / III - NYHA 70%, known coronary artery disease 

40%, use of converting enzyme inhibitor or receptor blocker angiotensin II 



 
 

 
 

93%, beta-blockers 90%, QRS interval 148 ± 31 ms, left bundle branch block 

57%, left ventricular diastolic diameter 72 ± 9 mm, left ventricular ejection 

fraction 30 ± 5%, diastolic dysfunction grade III or IV 46%, mitral regurgitation 

– more than mild 19%. None of the echocardiographic variables that evaluate 

mechanical synchrony predicted these events. On Cox multivariate 

regression, the variables associated to the primary outcome were: female 

gender, HR 0.14 (p = 0.01), functional class III – NYHA, HR 14.64 (p <0.01), 

cardiac mass index – every 10 g, HR 1.16 (p <0.01), ejection fraction, left 

ventricular – every 5 %, HR 0.44 (p <0.01) and left atrial active emptying 

fraction – every 10%, HR 0.38 (p <0.01).For the secondary outcome, the 

variables associated were: functional class III – NYHA, HR 8.50 (p <0.01), 

cardiac mass index – every 10 g, HR 1, 06 (p = 0.04), left atrial active 

emptying fraction – every 10%, HR 0.69 (p = 0.01) and the integral of left 

ventricle outflow Doppler – every 5 cm, HR 0.65 (p= 0.03). The results of this 

study indicate that echocardiographic measurements of cardiac synchrony 

are not predictors of cardiac events of clinically stable heart failure patients 

with systolic left ventricular dysfunction. 

 

Descriptors: 1. ECHOCARDIOGRAPHY, 2. LEFT VENTRICULAR 

DYSFUNCTION/diagnosis, 3. SYSTOLIC HEART FAILURE/mortality, 4. 

BIOLOGICAL MARKERS/blood 
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1. Introdução 

 

 

 A insuficiência cardíaca é definida como uma síndrome clínica 

resultante de disfunção cardíaca, estrutural e/ou funcional, que prejudica a 

habilidade do ventrículo de se encher ou ejetar sangue (1). A síndrome é o 

estágio final de diversas cardiopatias como a doença coronariana, valvar e 

doenças primárias do miocárdio. 

 A insuficiência cardíaca constitui um grande problema de saúde 

pública, atingindo em 1995 mais de 22 milhões de indivíduos no mundo, 

segundo a Organização Mundial da Saúde (2). Nos Estados Unidos da 

América, cerca de cinco milhões de pessoas são tratadas desta síndrome, 

com 550 mil casos diagnosticados ao ano (3), com um custo de mais de 38 

bilhões de dólares americanos por ano (4). Entre 1979 e 2000, neste país, 

as internações decorrentes de insuficiência cardíaca aumentaram 165%. 

Estima-se que 56 mil pacientes estadunidenses tenham por ano, como 

causa mortis, a insuficiência cardíaca e mais de 250 mil a tenham como fator 

contribuinte (5). Na Europa, estima-se que haja mais de 14 milhões de 

portadores de insuficiência cardíaca, ocorrendo incidência de 1,5% ao ano 

na população com idade superior a 55 anos (6). No Brasil este panorama 

também se repete. De acordo com os dados do Sistema Único de Saúde, a 

insuficiência cardíaca é responsável por aproximadamente um terço das 

internações em cardiologia, assim como por um terço da mortalidade 

hospitalar destes pacientes, o que no ano de 2002 representaram 368.783 



3 
 

 
 

internações, 25.639 óbitos, ao custo relatado de R$195,8 milhões (1, 7). Em 

2007, o número de internações foi 293.473, constituindo 2,59% do total de 

internações do Sistema Único de Saúde, sendo a segunda causa clínica 

mais frequente de internação, consumindo R$ 232,8 milhões, 3,05% do total 

de recursos financeiros (8). 

 As manifestações mais frequentes da insuficiência cardíaca são 

dispneia e fadiga, que limitam a tolerância do exercício e promove retenção 

de líquidos, esta a responsável pela congestão pulmonar e edema periférico. 

Ambas reduzem a capacidade funcional dos pacientes, e podem apresentar 

graus diversos de comprometimento. 

 Em aproximadamente 50% dos pacientes com insuficiência cardíaca, 

há comprometimento do desempenho sistólico do coração, isto é, da 

capacidade de ejeção ventricular, a qual é manifestada pela redução da 

fração de ejeção do ventrículo esquerdo.  

 Um dos exames de eleição para identificar a presença desta 

disfunção sistólica é a ecocardiografia (9). Este método diagnóstico propicia 

a medida da fração de ejeção que habitualmente caracteriza a disfunção 

sistólica, e também outros parâmetros que apresentam associação com a 

evolução da doença. Podem-se destacar medidas como os volumes 

ventriculares, a geometria e massa do ventrículo esquerdo, a contratilidade, 

alterações da função diastólica deste ventrículo, presença e quantificação 

das regurgitações valvares e repercussão sobre a circulação pulmonar (10-

12). 
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 Os dados obtidos por meio da ecocardiografia não somente 

possibilitam a confirmação diagnóstica da disfunção sistólica do ventrículo 

esquerdo, como também são marcadores evolutivos de óbito e de eventos 

cardíacos, tais como internações hospitalares e necessidade de transplante 

cardíaco (10-12). 

 Outras medidas incorporadas ao exame ecocardiográfico são aquelas 

que avaliam a sincronia mecânica do coração. A sincronia é definida como 

estado ou condição de dois ou mais fenômenos ou fatos passados ou atuais 

que ocorrem simultaneamente e são, de certo modo, relacionados entre si 

(13).  

 A avaliação ecocardiográfica da sincronia cardíaca utilizada na prática 

diária é aquela que estabelece a chance de sucesso para a terapia de 

ressincronização cardíaca. Esta terapêutica está atualmente indicada aos 

portadores de disfunção sistólica grave, com sua medicação otimizada, em 

classe funcional III ou IV (NYHA – New York Heart Association) e que 

apresentam intervalo QRS superior as 120 ms. Não obstante diversos 

estudos unicêntricos (14-27) empregando várias técnicas ecocardiográficas 

referir medidas que expressem a capacidade de identificar os pacientes que 

se beneficiam deste tratamento, a validação destas fracassou nos estudos 

multicêntricos PROSPECT (28) e RethinQ (29). Deste modo, as 

recomendações atuais sugerem que a ecocardiografia não seja 

determinante na seleção dos pacientes para esta terapia (8, 30, 31). 
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 O papel da sincronia como preditor de eventos clínicos adversos 

nesta população surgiu concomitantemente a estudos de terapia de 

ressincronização cardíaca (32), onde a premissa que se a correção da 

dessincronia estava associada ao melhor prognóstico, a presença de 

dessincronia seria um marcador de maior morbidade e mortalidade. Em 

algumas populações como no pós-operatório de revascularização 

miocárdica (33, 34), após infarto agudo do miocárdio (35-38) e em grupos 

selecionados de insuficiência cardíaca (32, 39-42) houve concordância que a 

dessincronia associava-se a maior risco, porém com a sugestão que ela teria 

um papel de maior relevância em condições clínicas menos graves (43). 

 A avaliação ecocardiográfica da sincronia pode ser analisada entre o 

átrio e o ventrículo esquerdo, denominada atrioventricular, entre o ventrículo 

esquerdo e direito, a interventricular e a intraventricular sistólica 

comparando-se segmentos do ventrículo esquerdo. Estas encontram 

aplicação clínica fornecendo informações antes do implante e na avaliação 

pós-operatória do marcapasso com capacidade de ressincronização (27, 31, 

44). 

 A identificação da falta de sincronia ventricular sistólica possibilitou 

aperfeiçoar a indicação de tratamentos alternativos da insuficiência cardíaca 

como o implante de marcapassos biventriculares com capacidade de 

ressincronização (45). 

 Outras variantes da sincronia cardíaca, ainda objetos de investigação, 

são: a diastólica e a atrial. A presença de dessincronia na diástole do 
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ventrículo esquerdo (46-48) é relatada em pacientes com insuficiência 

cardíaca acompanhada ou não por redução da fração de ejeção, sem a 

certeza de qual é o seu papel na morbidade e mortalidade. A avaliação 

ecocardiográfica da outra sincronia, a que ocorre no átrio esquerdo, é ainda 

menos estudada (49). Apresentou relação direta com a capacidade 

funcional, obtida pela inclinação entre a ventilação minuto sobre a produção 

de gás carbônico (inclinação VE/VCO2) observada em teste cardiopulmonar 

nos candidatos a transplante cardíaco, como publicado (50). 

 Na atualidade, variáveis obtidas pela ecocardiografia são utilizadas 

para mensurar a dessincronia ventricular, em sua ampla maioria estimando o 

sucesso da terapia de ressincronização cardíaca. Tais medidas podem ser 

conseguidas por meio das mais diversas técnicas ecocardiográficas, desde o 

modo M, Doppler convencional e o Doppler tecidual, até técnicas de 

avaliação da deformação miocárdica e a ecocardiografia tridimensional. Não 

há estudos que comparem estes métodos entre si, especialmente focados 

na investigação de marcadores de eventos clínicos, em pacientes 

clinicamente estáveis com insuficiência cardíaca e disfunção sistólica 

esquerda. 

 Do mesmo modo, metodologias que analisam outros tipos de 

sincronia, obtidas pela ecocardiografia, como a diastólica do ventrículo 

esquerdo, a atrioventricular e a atrial ainda não foram estudadas como 

capazes de predizer eventos adversos neste grupo de pacientes. 
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 Além dos dados ecocardiográficos, marcadores biológicos têm se 

mostrado úteis na estratificação de risco de eventos e óbito em pacientes 

portadores de disfunção ventricular esquerda, tais como a dosagem da 

proteína C reativa, refletindo o processo inflamatório, os peptídeos 

natriuréticos cerebrais, na sua forma ativa e na forma pró-ativa, porção N 

terminal do pró-peptídeo natriurético cerebral (NTpró-BNP), marcadores da 

ativação neuro-humoral, assim como medidas de troponina, estimando a 

presença de lesão miocárdica. Os estudos demonstram que estes 

marcadores identificam pacientes de maior risco, de forma independente dos 

achados da ecocardiografia (51-56). No entanto, não há dados na literatura 

que correlacionam diretamente a dosagem destas substâncias com a 

presença e grau de sincronia medido pela ecocardiografia. 
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2. Objetivos 

 

 

2.1. Primário 

 Verificar se a presença de dessincronia mecânica: atrial esquerda, 

atrioventricular, interventricular e intraventricular aferidas pela 

ecocardiografia podem ser marcadores de eventos adversos futuros em 

pacientes com insuficiência cardíaca e disfunção sistólica ventricular 

esquerda. 

 

2.2. Secundário 

 Estabelecer para portadores de disfunção ventricular, a relação entre 

a dosagem de proteína C reativa, NTpró-BNP, troponina I com os achados 

da sincronia pela ecocardiografia 
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3. Métodos 

 

 

 O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (anexo). 

 

3.1. Tipo do estudo 

 Estudo tipo coorte prospectivo, analítico, com desfechos clínicos, 

conduzido no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, cidade de São 

Paulo. 

 

3.2. População de estudo 

 Pacientes acompanhados nos ambulatórios de Insuficiência Cardíaca 

e de Miocardiopatias do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia em 

tratamento de insuficiência cardíaca, com medicação otimizada (segundo 

critério clínico). 

 

3.2.1. Critérios de inclusão  

 Pacientes em ritmo sinusal, com fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo, estimada pelo método de Simpson, menor que 40% e com 

medicação otimizada para insuficiência cardíaca, capazes de entendimento 
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do protocolo de pesquisa e que assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE), apresentado na Seção de anexos. 

 

3.2.2. Critérios de exclusão 

 Os critérios de exclusão compreenderam pacientes: 

- Menores de 18 anos; 

- Com história de infarto agudo do miocárdio ou angina instável 

inferior a 90 dias; 

- Em tratamento de miocardite; 

- Portadores de valvopatia aórtica maior que discreta; 

- Com cirurgia valvar prévia; 

- Portadores de marcapasso ou desfibrilador implantável; 

- Grávidas; 

- Com ecocardiograma de qualidade inadequada. 

 

3.3. Delineamento 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 

fração de ejeção inferior a 40%, coletaram-se dados clínicos, amostras de 
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sangue para realização de exames laboratoriais e se realizou o 

eletrocardiograma do estudo.  

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

revisão do prontuário médico ou contato telefônico. 

 Segue abaixo fluxograma do estudo, ilustrado na Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Fluxograma do estudo. 

 

3.4. Dados clínicos 

 Os dados clínicos dos pacientes foram obtidos por meio de 

questionário, anexo 1, o qual identificou 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 onde foi feita a solicitação do exame. 

 



14 
 

 
 

3.5. Eletrocardiograma 

 O eletrocardiograma de doze derivações foi realizado na Seção de 

Eletrocardiografia do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. 

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

Classificaram-se os distúrbios de condução e a presença de derivações com 

zonas eletricamente inativas segundo as Diretrizes Brasileira e Norte 

Americana de Eletrocardiografia (57, 58). As medidas foram aferidas por um 

único observador. 

 

3.6. Exames laboratoriais 

 As amostras de 10 mL de sangue venoso para as dosagens 

laboratoriais de biomarcadores metabólicos e inflamatórios foram coletadas 

em tubos vacutainer imediatamente após a realização do estudo 

ecocardiográfico, na Seção de Ecocardiografia. 

 Foram então encaminhadas para o Laboratório de Pesquisa do 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, onde foram centrifugadas, 

separadas em alíquotas em tubos específicos e imediatamente congeladas a 

–70 oC para posterior análise.  

 A análise laboratorial executada compreendeu as dosagens de: 

proteína C reativa, troponina I e NTpró-BNP. A realização dos exames 

seguiu os modelos padrão do laboratório de referência do Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia. Os valores limite da normalidade seguiram as 
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recomendações da Sociedade Americana dos Farmacêuticos do Sistema de 

Saúde (59). Os limites normais são assim estabelecidos: 

- Proteína C reativa – inferior a 1mg/dL; 

- Troponina I – negativo: até 0,034 ng/mL; 

- NTpró-BNP – paciente com idade: 

o Inferior a 75 anos: até 125 pg/mL;  

o Acima de 75 anos: até 450 pg/mL. 

 

3.7. Ecocardiograma 

 O ecocardiograma foi realizado em aparelho Vivid7® (GE Vingmed, 

System VII, Horton, Norway), por um único ecocardiografista. As imagens 

foram adquiridas na forma de clipes digitais e armazenadas em CDs. 

Posteriormente, as medidas foram realizadas em estação de trabalho 

EchoPAC PC version 6.0.1® (GE Vingmed Ultrasound), utilizando-se uma 

média de três ciclos consecutivos. 

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

de imagem, publicadas pela Sociedade Americana de Ecocardiografia (60), 

assim como as recomendações quanto às medidas lineares, volumétricas do 

ventrículo esquerdo e as medidas convencionais das imagens ao Doppler. 

 Os volumes de átrio esquerdo em suas diferentes fases do ciclo 

cardíaco foram mensurados conforme as orientações publicadas por 

Abhayaratna et al. (61) e Dominic et al. (62) e Blume et al. (63). Derivaram-

se duas medidas que refletem a função atrial. A primeira foi a fração de 
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esvaziamento total do átrio esquerdo, calculada pela a relação do volume 

esvaziado do átrio esquerdo na diástole sobre o volume total desta câmara. 

A segunda, denominada fração de esvaziamento ativo desta câmara, 

expressa a proporção de volume de sangue esvaziado do átrio esquerdo 

após a contração atrial em relação ao volume prévio a esta. 

 A qualificação e quantificação das lesões valvares seguiram as 

recomendações da Sociedade Americana de Ecocardiografia (64), assim 

como a caracterização da função diastólica do ventrículo esquerdo (65). A 

medida das velocidades do deslocamento do anel mitral, em sístole e 

diástole, foi realizada em quatro segmentos: anterior, inferior, septal e lateral, 

por meio da análise das velocidades obtidas das imagens bidimensionais 

com o Doppler tecidual colorido codificado. 

 A medida da deformação longitudinal do ventrículo esquerdo, global e 

segmentar, foi estabelecida pela medida do strain longitudinal com o uso da 

ferramenta do programa de análise, denominada Automatic Function 

Imaging®. 

 A sincronia mecânica analisada pela ecocardiografia foi executada 

nas seguintes modalidades que se seguem abaixo. 

 

3.7.1. Sincronia atrioventricular 

 A sincronia atrioventricular foi estabelecida pela relação entre 

intervalo do tempo de influxo mitral e o tempo do ciclo cardíaco (66). A 

execução da medida está demonstrada na Figura 2.  
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Figura 2 – Análise da sincronia atrioventricular. A medida é realizada pela relação entre o 
tempo de influxo mitral e a duração do ciclo cardíaco, representados por 1 e 2 
respectivamente. 

 

3.7.2. Sincronia interventricular 

 A sincronia interventricular foi estimada como o módulo da diferença 

entre os intervalos pré-ejetivos pulmonar e aórtico, isto é, o tempo decorrido 

entre início do QRS até os inícios da ejeção ventricular nas valvas pulmonar 

e aórtica, utilizando-se o Doppler pulsátil ou contínuo (67, 68). A Figura 3 

ilustra como a medida é realizada. 
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Figura 3 – Análise da sincronia interventricular. A medida da sincronia interventricular é 
realizada pelo módulo da diferença entre os tempos pré-ejetivos pulmonar (A) e aórtico (B). 

 

3.7.3. Sincronia intraventricular 

 A sincronia intraventricular foi medida em dois momentos distintos do 

ciclo cardíaco: o sistólico e o diastólico. 

 A avaliação da sincronia intraventricular sistólica foi realizada pelos 

métodos que se seguem. Estes métodos amparam-se no uso de técnicas 
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isoladas da ecocardiografia, o modo M e o Doppler tecidual. A descrição dos 

dados foi efetuada em seu valor absoluto. 

 Para a apreciação das velocidades e intervalos do Doppler tecidual, 

utilizaram-se as medidas obtidas pelo recurso do processamento das 

imagens bidimensionais com informações agregadas das velocidades de 

deslocamento dos tecidos. Na estimativa das velocidades e intervalos de 

deslocamento sistólico, foram executadas as medidas de forma 

semiautomática com o programa específico denominado Tissue 

Synchronizartion Imaging®, que apresenta sua validação em estudos de Yu 

et al. (26) e Van de Veire et al. (23), como demonstrado na Figura 4. 

 

Figura 4 – Análise da sincronia intraventricular (Doppler tecidual). A aferição dos tempos 
entre a onda Q e o tempo de deslocamento sistólico nos diversos segmentos durante a 
ejeção foi realizado de forma semiautomática com o uso do programa Tissue 
Synchronizartion Imaging®, que fornece os valores de cada um dos doze segmentos e um 

gráfico representando o ventrículo esquerdo. 

 

 A análise da sincronia por meio da técnica de strain bidimensional foi 

realizada utilizando-se medidas da deformação radial na imagem do eixo 

curto do ventrículo esquerdo. 
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 A análise foi assim executada utilizando as seguintes metodologias:  

1) Intervalo de tempo decorrido entre o deslocamento sistólico do 

septo e parede posterior ao modo M como descrito por Pitzalis et al. 

(20) e modificado por Gorcsan et al. (66) com uso da imagem em 

modo M com informações do Doppler tecidual, apontado na Figura 5; 

2) Maior intervalo entre o deslocamento sistólico máximo de 6 

segmentos basais do ventrículo esquerdo aferidos por meio do 

Doppler tecidual como demonstrado por Notabartolo et al. (19); 

3) Valor do intervalo entre o deslocamento sistólico máximo entre o 

septo e a parede lateral ao Doppler tecidual, como descrito por 

Gorcsan et al. (16); 

4) Presença de valor do desvio padrão entre os tempos de 

deslocamento máximo, medidos pelo Doppler tecidual, em 12 

segmentos do ventrículo esquerdo superior, proposto por Yu et al. 

(26); 

5) Intervalo entre a contração máxima do segmento anterosseptal e 

posterior medido pelo strain bidimensional, mostrado na Figura 6, 

como demonstrado por Gorcsan et al. (17). 
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Figura 5 – Análise da sincronia intraventricular (modo M). O intervalo entre os 

deslocamentos sistólicos das paredes septal e posterior caracteriza esta medida. 

 

 

Figura 6 – Análise da sincronia interventricular (strain bidimensional). Avalia-se o módulo do 

intervalo entre a contração radial máxima das paredes anterosseptal e posterior, que no 

caso ilustrado é o valor 581 ms. 
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 A avaliação da sincronia intraventricular diastólica foi realizada por 

meio das medidas de maior diferença e do desvio padrão do primeiro 

deslocamento diastólico do anel mitral em quatro posições: anterior, inferior, 

septal e lateral, adaptando-se a metodologia descrita por Shanks et al. (47). 

Estes valores também foram ajustados à frequência cardíaca. A mensuração 

está exemplificada na Figura 7. 
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Figura 7 – Análise da sincronia intraventricular (diastólica). A sincronia diastólica 

intraventricular foi determinada usando-se os intervalos de tempo entre a onda Q e 

o primeiro deslocamento negativo após a abertura da valva mitral foi considerado 

em 4 segmentos do anel mitral: septal, lateral na imagem quatro câmaras (A) e 

inferior e anterior na imagem duas câmaras (B). 

 

3.7.4. Sincronia atrial esquerda 

 A sincronia do átrio esquerdo foi determinada pela diferença máxima 

de tempo e também, pelo desvio-padrão do tempo da medida do maior 

deslocamento diastólico compreendido após a onda p e a abertura da valva 
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aórtica em quatro segmentos do anel mitral: septal, lateral, anterior e inferior, 

como exibido na Figura 8. Estes valores também foram ajustados à 

frequência cardíaca. 

 

 

Figura 8 – Análise da sincronia atrial esquerda. A sincronia atrial esquerda foi 

calculada usando-se os intervalos de tempo entre a onda Q e o primeiro 

deslocamento negativo após a onda P na monitoração eletrocardiográfica em 4 

segmentos do anel mitral: septal, lateral na imagem quatro câmaras (A) e inferior e 

anterior na imagem duas câmaras (B). 
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3.8. Evolução e desfechos clínicos 

 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, implante de dispositivo de 

assistência ventricular, ou 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. 

 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. 

 Assim, 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. 
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3.9. Métodos estatísticos 

 O estudo de Bader et al. (32), que avaliou pacientes com 

características semelhantes ao atual estudo, cuja amostra foi de 104 

pacientes, obteve efeito significativo da dessincronia intraventricular no 

desfecho internação hospitalar por descompensação da insuficiência 

cardíaca (p<0,011), que vem a ser o desfecho secundário da atual pesquisa. 

A chance do efeito nos pacientes com dessincronia intraventricular foi 3,39 

(95% do intervalo de confiança – 2,12-6,05) vezes maior no desfecho 

internação hospitalar. De acordo com estas informações, para uma 

estatística de teste de um estudo tipo caso-controle, para um nível de 

significância do teste de 5% e poder de 80%, foi estimado o tamanho mínimo 

de amostra de 80 pacientes. 

 No entanto, devido a desconhecimento em relação às características 

da população estudada, bem como a incidência de eventos, o tamanho de 

amostra projetado foi de no mínimo 200 pacientes para que se assegurasse 

a análise das variáveis como marcador ao menos do desfecho secundário. 

 As distribuições das variáveis contínuas foram expressas como média 

± desvio padrão. As distribuições das variáveis nominais foram expressas 

em seus valores absolutos assim como frequências e/ou porcentagens. Uma 

análise de regressão univariada de Cox reuniu todas as variáveis 

demográficas, clínicas, eletrocardiográficas, ecocardiográficas e dos 

marcadores biológicos. Preferencialmente, os preditores univariados com 

valor de p<0,10 foram incluídos em modelos de regressão multivariada de 

Cox, para identificar os fatores independentes dos desfechos principal e 
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secundário. Os resultados foram expressos como razão de hazard (Hazard 

Ratio) com índice de confiança (IC) 95% (69-71). A análise dos desfechos 

clínicos foi baseada no tempo para ocorrência do evento esperado, e está 

apresentada por curvas de Kaplan-Meier. As análises usaram testes 

bicaudais com nível de significância em α = 0,05.  

 A comparação dos valores de exames laboratoriais com as variáveis 

que avaliam a sincronia cardíaca foi realizada por meio da correlação de 

Pearson ou Spearman, quando apropriado. 

 Os dados foram analisados em conjunto com a equipe de estatísticos 

e matemáticos do LEE (Laboratório de Estatística e Epidemiologia) do 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, através dos sistemas estatísticos 

SPSS for Windows, versão 20.0 (SPSS Inc.,Chicago, Illinois) e JMP versão 

9.0® (Institute Inc., Carry, North Carolina). 
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4. Resultados 

 

 

 Houve o recrutamento de 229 pacientes, no período compreendido 

entre janeiro de 2008 e setembro de 2010. Dois pacientes recusaram a 

participação, sendo incluídos 227 indivíduos. Houve perda de dados em 18 

pacientes, sendo o grupo constituído por 209 pacientes. 

 

4.1. Evolução e desfechos dos pacientes 

 Na evolução, 207(99,0%) dos 209 pacientes inicialmente avaliados 

completaram o seguimento proposto do estudo. No desfecho principal, 

houve 25 eventos (12,1%), compreendendo óbito ou transplante cardíaco, 

em um período de 1,49±0,89 anos, como demonstrado na Figura 10. 

 

 

Figura 9 – Curva de Kaplan-Meyer para o desfecho clínico principal 
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 No desfecho secundário, houve 56 eventos (27,1%), compreendendo 

óbito ou transplante cardíaco ou internação por descompensação da 

insuficiência cardíaca, em um período de 1,38±0,87 anos, como se observa 

na Figura 11. 

 

Figura 10 – Curva de Kaplan-Meyer para o desfecho clínico secundário 

 

 Quarenta e oito pacientes (23,2%) receberam implante de 

marcapasso em um período de 0,72±0,62 anos, variando entre 0,02 a 2,93 

anos. Cinco pacientes (2,4%) submeteram-se a transplante cardíaco, 27 

(13,0%) morreram, sendo que as causas mais frequentes foram o choque 

cardiogênico e séptico em 19 pacientes (70,4%). Quarenta e dois (20,3%) 

foram internados por insuficiência cardíaca.  
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4.2. Dados clínicos 

  O conjunto de informações a respeito das características clínicas dos 

pacientes está demonstrado na Tabela 1. Estes, em sua maioria, eram 

homens, em classe funcional II e III (NYHA), com idade acima de 50 anos, 

pois o percentil 25 do grupo foi 50,4 anos. 

 Em relação aos antecedentes, o mais prevalente foi hipertensão 

arterial sistêmica, seguido de doença arterial coronária e infarto do miocárdio 

prévio. Dentre os menos prevalentes, dez pacientes apresentavam história 

de miocardiopatia periparto, dois pacientes quimioterapia prévia e dois 

relataram antecedentes de uso de droga ilícita (cocaína). 

 As medicações mais frequentemente utilizadas foram o grupo de 

inibidores de enzima conversora da angiotensina ou bloqueadores dos 

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

observou-se alta prevalência do uso de betabloqueadores, diuréticos de alça 

e de espironolactona. A associação de diuréticos de alça e diuréticos 

tiazídicos foi utilizada em dez pacientes. Houve tratamento com ácido 

acetilsalicílico e estatinas em aproximadamente metade dos pacientes. 

 

Tabela 1 – Descrição das características clínicas dos pacientes. 

Variável, n(%)  

Sexo masculino  132 (63,8) 

Idade (anos) 57,9±12,7 

Superfície corpórea (m
2
) 1,95±0,22 

Classe Funcional - NYHA  

 I   61 (29,5) 
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Variável, n(%)  

 II   83 (40,1) 

 III   63 (30,4) 

Antecedentes  

 Hipertensão arterial sistêmica 125 (60,4) 

 Diabetes Melitus  

  Não insulino dependente   33 (15,9) 

  Insulino dependente   16   (7,7) 

 Doença arterial coronária   83 (40,1) 

  Infarto do miocárdio   78 (37,7) 

 Doença de Chagas   27 (13,0) 

 Miocardite   14   (6,8) 

 Etilismo crônico   20   (9,7) 

Medicações  

 Digoxina   58  (28,0) 

 Diuréticos de alça 162 (78,3) 

 Diuréticos tiazídicos   19   (9,2) 

 Espironolactona 153 (73,9) 

 Inibidores de enzima conversora da angiotensina 143 (69,6) 

 Bloqueadores dos receptores de angiotensina II   48 (23,2) 

 Betabloqueadores 186 (89,9) 

 Bloqueadores dos canais de cálcio   10   (4,8) 

 Nitratos   27 (13,0) 

 Hidralazina     3   (1,4) 

 Ácido acetilsalicílico 112 (54,1) 

 Estatinas 101 (48,8) 

 

4.3. Eletrocardiograma 

O eletrocardiograma de doze derivações mostrou a alta prevalência de 

bloqueio atrioventricular de primeiro grau, em 162 (78,6%) pacientes. O 

intervalo QRS foi superior a 120 ms em 141 (68,5%) pacientes, sendo mais 

frequente devido ao bloqueio de ramo esquerdo. Onze (5,3%) pacientes 

apresentaram eletrocardiograma sem alargamento dos intervalos PR ou 

QRS, tampouco distúrbio de condução ou presença de zonas eletricamente 
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inativas. A distribuição das variáveis eletrocardiográficas segue descrita 

abaixo, na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Distribuição das variáveis eletrocardiográficas. 

Variável, n(%) 

Frequência cardíaca (bpm)    68,8±12,4 

Intervalos (ms)  

 PR 246,9±48,4 

 QRS 147,6±30,9 

Distúrbio de Condução  

 Bloqueio de ramo esquerdo 118  (57,0) 

 Bloqueio divisional anteromedial esquerdo    1    (0,5) 

 Bloqueio divisional anterossuperior esquerdo   18    (8,7) 

 Bloqueio divisional posteroinferior esquerdo     1   (0,5) 

 Bloqueio de ramo direito     2   (1,0) 

 
Bloqueio de ramo direito e bloqueio divisional anterossuperior 
esquerdo 

  20   (9,7) 

Zona eletricamente inativa  

 Não interpretável – bloqueio de ramo esquerdo 118  (57,0) 

 Ausente   60  (28,9) 

 Parede inferior – D2, D3 e AVF    7   (3,4) 

 Parede anterosseptal – V1 a V3     5   (2,4) 

 Parede anterior – V1 a V4  12   (5,8) 

 Parede lateral – D1 e AVL    2   (1,0) 

 Parede anterolateral- V4 a V6 e D1 e AVL    2   (1,0) 

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

 Parede anterior extensa- V1 a V6 e D1 e AVL    2   (1,0) 

 

4.4. Ecocardiograma 

4.4.1. Medidas lineares 

 As medidas lineares da cavidade ventricular esquerda, aorta e átrio 

esquerdo estão descritas na Tabela 3, assim como o cálculo da massa 
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ventricular esquerda. Destaca-se o fato de que somente 1,9% dos pacientes 

apresentavam diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo inferior a 55 mm. 

 

Tabela 3 – Distribuição das medidas lineares ao ecocardiograma. 

Variável 

DDVE (mm) 
 

72,5±9,3 

DSVE (mm) 
 

62,0±9,4 

Espessura do septo (mm) 
 

 8,6±1,4 

Espessura da parede posterior (mm) 
 

 8,5±1,5 

DAo (mm) 
 

32,1±3,7 

DAE (mm) 
 

46,4±6,7 

IMVE (mm) 
 

178,0±53,6 

 

4.4.2. Medidas bidimensionais 

 O conjunto de medidas bidimensionais incluiu medidas do volume 

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

possibilitou o cálculo da fração de ejeção e de esvaziamento total e ativo do 

átrio esquerdo e está disposto na Tabela 4. 

 Cento e seis pacientes (51,4%) pacientes apresentavam fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo com valores inferiores a 30 %. A medida do 

volume atrial esquerdo excedeu 40 mL/m2 em 115 (55,8%) pacientes. 

 A avaliação do strain bidimensional longitudinal foi realizada em 197 

(95,1%) pacientes. 
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Tabela 4 – Distribuição das medidas bidimensionais ao ecocardiograma. 

Variável  

VDFVE (mL)  192,8±71,0 

IVDVFVE (mL/m
2
)    99,3±36,3 

VSFVE (mL)  137,8±57,0 

IVSFVE (mL/m
2
)    71,0±29,0 

FEVE (%)  29,5±5,4 

Índice de esfericidade    0,70±0,09 

VolAEmáximo (mL/m
2
)    44,7±16,6 

VolAEmínimo (mL/m
2
)    27,1±14,7 

VolAEpréP (mL/m
2
)    36,1±15,0 

FEsvTotalAE (%)    42,1±14,7 

FEsvAtivoAE (%)    22,1±13,8 

Strain bidimensional longitudinal global (%)  -8,12±2,52 

 

4.4.3. Medidas do Doppler, função diastólica e lesões valvares 

 As medidas do Doppler da valva mitral isoladamente bem como em 

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

cores, também com o modo M, possibilitaram a caracterização da função 

diastólica e da presença de insuficiência valvar mitral, descritas na Tabela 5. 

Em 112 (54,1%) pacientes foi possível, por meio do estudo Doppler da valva 

tricúspide, estimar o gradiente sistólico máximo entre o átrio direito e 

ventrículo direito, medida esta que reflete a pressão sistólica de artéria 

pulmonar. A estimativa da taxa de elevação da pressão sistólica do 

ventrículo esquerdo, chamada dp/dt, obtida pela análise da imagem Doppler 

da insuficiência mitral foi aferida em 148 (71,2%) dos pacientes. 

 

Tabela 5 – Distribuição das medidas do Doppler, função diastólica e lesões valvares. 
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Variável 

Doppler da valva mitral  

 Velocidade da onda E (cm/s) 83,1±28,7 

 Tempo de desaceleração (ms) 189,8±93,8 

 Velocidade da onda A (cm/s)  60,0±25,9 

 Relação velocidades onda E/A 1,72±1,08 

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

Doppler da VSVE  

 Integral da velocidade (cm) 16,5±4,3 

 Índice cardíaco (l/min/m
2
) 2,03±0,61 

Doppler tecidual do anel mitral  

 s´ – média 4 segmentos (cm/s) 2,92±0,96 

 e´ – média 4 segmentos (cm/s) -4,00±1,51 

 a’ – média 4 segmentos (cm/s) -3,62±1,63 

Velocidade de propagação do fluxo – Modo M colorido  

 Velocidade propagação do fluxo mitral - Vp (cm/s) 34,3±10,6 

Função diastólica  

 Relação onda E/e´ média 4 segmentos  23,1±10,4 

 Relação onda E/e´ média septal e lateral  22,2±17,3 

 Relação onda E/Vp  2,50±0,73 

 dp/dt (mm Hg/s) 588,5±183,8 

 Grau da disfunção   

 IA    57 (27,5) 

 II   40 (19,3) 

 III ou IV   96 (46,4) 

 Indeterminado   14   (6,8) 

Insuficiência valvar mitral  

 Orifício efetivo de refluxo (cm
2
)  0,15±0,12 

 Volume regurgitante (mL)  22,3±17,2 

 Grau da insuficiência   

 Ausente   46 (22,2) 

 Discreta 122 (58,9) 

 Moderada   24 (11,6) 

 Grave   15   (7,2) 

Doppler da valva tricúspide  

 
Gradiente sistólico máximo entre ventrículo direito e átrio direito 
(mm Hg)  

40,4±13,1 
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4.4.4. Medidas da sincronia mecânica 

 As medidas de sincronia mecânica estão apresentadas na Tabela 6, 

com suas diferentes metodologias.  

 

Tabela 6 – Distribuição das medidas da sincronia mecânica. 

Variável, n(%) 

Sincronia atrioventricular 
1
   0,45±0,10 

Sincronia interventricular 
2
 (ms)   41.3±28.2 

Sincronia intraventricular  

 Sistólico   

 Modo M 
3
 (ms)  120,3±84,3 

 Doppler tecidual – septo e parede lateral 
4
 (ms)   57,7±43,1 

 Doppler tecidual – índice de Notabartolo 
5
 (ms) 100,9±46,7 

 Doppler tecidual – índice de Yu 
6
 (ms)   44,3±18,3 

 Strain bidimensional 
7
 (ms)   234,4±167,4 

 Diastólica   

 Intervalo máximo 
8
   0,074±0,038 

 Desvio padrão 
9
  0,034±0,018 

Sincronia atrial esquerda  

 Intervalo máximo 
10

  0,067±0,046 

 Desvio padrão 
11

   0,031±0,022 

 
1 – Relação tempo influxo mitral/tempo ciclo cardíaco 
2 –  Diferença dos intervalos pré-ejetivo aórtico e pulmonar (ms) 
3 – Modo M – intervalo entre deslocamento máximo septo e parede posterior (20) 
4 – Intervalos entre velocidade sistólica máxima do septo e parede lateral (16) 
5 – Maior intervalo entre velocidades sistólicas máximas de seis posições do anel mitral (19) 
6 – Desvios padrão do intervalo entre velocidade sistólica máximas de 12 posições do ventrículo esquerdo (26) 
7 – Intervalos entre contração radial máxima do septo e parede posterior (17) 
8 – Intervalos máximo entre velocidades diastólicas iniciais em quatro segmentos do anel/tempo ciclo cardíaco 
9 – Desvios padrão entre intervalos das velocidades diastólicas iniciais em quatro segmentos do anel/tempo ciclo 
cardíaco 
10 – Intervalos máximos entre velocidades diastólicas após onda p em quatro segmentos do anel/tempo ciclo 
cardíaco 
11 – Desvios padrão máximo entre intervalos das velocidades diastólicas após onda p em quatro segmentos do 
anel/tempo ciclo cardíaco 

 

4.5. Exames laboratoriais 

 Os exames laboratoriais foram realizados em 161 pacientes, 

compreendendo 77,8% da população estudada. Em um paciente o valor de 



38 
 

 
 

NTpró-BNP excedeu o valor de 35.000 pg/mL. Após criteriosa avaliação do 

Laboratório Clínico do Instituto Dante Pazzanese, esse exame foi excluído 

da análise por ter possivelmente ocorrido erro em seu processamento. 

 Os resultados dos exames se encontram na Tabela 7. Houve valores 

anormais de proteína C reativa em 114 pacientes (70,8%), de Troponina I 

em 50 pacientes (31,1%), e de NTpró-BNP em 148 pacientes (92,5%), 

sendo neste último 10 pacientes com idade superior a 75 anos (6,3%). 

 

Tabela 7 – Resultados dos exames laboratoriais. 

Variável  
Número de 

exames 
Média ± desvio 

padrão Mínimo Máximo 

Proteína C reativa (mg/dL) 161 0,89±1,43   0,02       11,70 
Troponina I (ng/mL) 161 0,03±0,04   0,01         0,34 
NTpró-BNP (pg/mL) 160 2578,62±2931,37 46,00 14300,00 

 

4.6. Análise univariada dos desfechos clínicos 

 

4.6.1. Principal 

 Na regressão univariada de Cox, muitas variáveis relacionaram-se 

com o desfecho principal, óbito ou transplante cardíaco, como se pode 

constatar na Tabela 8. As medidas de sincronia cardíaca não se associaram 

ao desfecho principal, exceto as medidas descritas por Notabartolo (19) e Yu 

(26), que se apresentaram como fatores preditivos negativos. No entanto, 

quando ajustadas à frequência cardíaca, ambas variáveis não apresentaram 

significância estatística em estabelecer qualquer associação. 
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Tabela 8 – Regressão de Cox univariada para o desfecho principal. 

 
Hazard 

Ratio 

95% IC* 

inferior 

95% IC* 

superior p 

Sexo feminino    0,14 0,03     0,59 0,01 

Idade (anos)   0,65 0,65     1,01 0,21 

Classe Funcional III - NYHA 10,64 2,50   47,11 <0,01 

Antecedentes     

 Etilismo crônico   2,49 0,93     6,57 0,07 

Medicações     

 Digoxina   3,10 1,41     6,86 0,01 

 Espironolactona   3,19 0,96   10,69 0,06 

Eletrocardiograma     

Frequência cardíaca (bpm)   1,02 0,99     1,06 0,15 

Intervalos (cada 20 ms)     

 PR   1,14 0,99     1,32 0,06 

 QRS   1,47 1,19     1,92 0,01 

Medidas lineares     

DDVE (cada 10 mm)   2,10 1,43     3,09 <0,01 

DSVE (cada 10 mm)   2,10 1,48     2,99 <0,01 

DAE (cada 10 mm)    2,78 1,59     4,86 <0,01 

IMVE (cada 10 g/m
2
)   1,13 1,06     1,20 <0,01 

Medidas bidimensionais     

VDFVE ( cada 10 mL)   1,06 1,02     1,12 0,01 

VSFVE (cada 10 mL)   1,06 1,03     1,15 <0,01 

FEVE (cada 5%)   0,54 0,38     0,77 <0,01 

VolAEmáximo (cada 10 mL/m
2
)   1,35 1,13     1,62 <0,01 

VolAEmínimo (cada 10 mL/m
2
)   1,47 1,23     1,76 <0,01 

VolAEpréP (cada 10 mL/m
2
)   1,38 1,14     1,67 <0,01 

FEsvTotalAE (cada 10%)   0,49 0,35     0,69 <0,01 

FEsvAtivolAE (cada 10%)   0,40 0,26     0,62 <0,01 

Strain bidimensional longitudinal global 

(%)   1,28 1,08     1,53   0,01 

Medidas Doppler, função diastólica 

e lesões valvares     

Doppler da valva mitral     

 
Tempo de desaceleração (cada 10 

ms)   0,92 0,86     0,99   0,02 

 Relação velocidades onda E/A   1,75 1,29     2,38 <0,01 

Doppler da VSVE     

 Integral da velocidade (cada 5 cm)   0,30 0,17     0,53 <0,01 

 
Índice cardíaco (cada 0,1 

L/min/m
2
)   0,90 0,83     0,98   0,01 

Doppler tecidual do anel mitral     

 s’– média 4 segmentos (cm/s)   0,67 0,43     1,04   0,07 

 a’– média 4 segmentos (cm/s)   1,68 1,23     2,30 <0,01 

 Função diastólica     

 Disfunção grau III ou IV   2,35 0,87     6,35   0,09 



40 
 

 
 

 
Hazard 

Ratio 

95% IC* 

inferior 

95% IC* 

superior p 

Insuficiência valvar mitral     

 
Orifício efetivo de refluxo  

(cada 0,1 cm
2
)    1,58 1,23     2,03 <0,01 

 Volume regurgitante (mL)    1,03 1,01     1,05   0,01 

 Grau da insuficiência      

 Discreta   7,24 0,96   54,69   0,06 

 Moderada 10,17 1,13   91,39   0,04 

 Grave 20,12 2,23 181,52   0,01 

Medidas da sincronia cardíaca     

Sincronia atrioventricular 
1
   0,90 0,01   59,64   0,96 

Sincronia interventricular 
2
 (ms)   1,00 0,98     1,01   0,88 

Sincronia intraventricular     

 Sistólica      

 Modo M 
3
 (ms))   1,00 1,00     1,01   0,34 

 
Doppler tecidual – septo e parede 
lateral 

4
 (ms)   1,00 0,99     1,01   0,41 

 
Doppler tecidual – índice de 
Notabartolo 

5
 (ms)   0,98 0,97     0,99 <0,01 

 Doppler tecidual – índice de Yu 
6
 

(ms)   0,96 0,93     0,99 <0,01 

 Strain bidimensional 
7
 (ms)   1,00 1,00     1,00   0,65 

 Diastólica      

 Intervalo máximo 
8
   4,47 0,00 7,6E+04   0,76 

 Desvio padrão 
9
   5,19 0,00 6,3E+09   0,88 

Sincronia atrial esquerda     

 Intervalo máximo 
10

   5,71 0,00 3,3E+04   0,69 

 Desvio padrão 
11

    1,56 0,00 2,9E+08   0,96 

Exames laboratoriais     

Proteína C reativa (mg/dL)   1,11 0,90     1,38   0,32 

Troponina I (cada 0,01 ng/mL)   1,06 1,00     1,12   0,06 

NTpró-BNP (cada 100 pg/mL)   1,02 1,01    1,03 <0,01 
 
* 95% IC – valor de 95% do intervalo de confiança 
1 - Relação tempo influxo mitral/tempo ciclo cardíaco 
2 - Diferença dos intervalos pré-ejetivo aórtico e pulmonar (ms) 
3 – Modo M – intervalo entre deslocamento máximo septo e parede posterior (20) 
4 – Intervalo entre velocidade sistólica máxima do septo e parede lateral (16) 
5 – Maior intervalo entre velocidades sistólicas máximas de seis posições do anel mitral (19) 
6 – Desvio padrão do intervalo entre velocidade sistólica máximas de 12 posições do ventrículo esquerdo (26) 
7 – Intervalo entre contração radial máxima do septo e parede posterior (17) 
8 – Intervalo máximo entre velocidades diastólicas iniciais em quatro segmentos do anel/tempo ciclo cardíaco 
9 – Desvio padrão entre intervalos das velocidades diastólicas iniciais em quatro segmentos do anel/tempo ciclo 
cardíaco 
10 – Intervalo máximo entre velocidades diastólicas após onda p em quatro segmentos do anel/tempo ciclo 
cardíaco 
11 – Desvio padrão máximo entre intervalos das velocidades diastólicas após onda p em quatro segmentos do 
anel/tempo ciclo cardíaco 
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4.5.1. Secundário 

 Diversas variáveis associaram-se ao desfecho secundário, óbito ou 

transplante cardíaco ou internação por descompensação da insuficiência 

demonstrados na Tabela 9. As medidas de sincronia cardíaca não se 

associaram ao desfecho secundário. 

 

Tabela 9 – Regressão de Cox univariada para o desfecho secundário. 

Variável 

Hazard 

Ratio 

95% IC* 

inferior 

95% IC* 

superior p 

Sexo feminino    2,12 1,14    3,95   0,02 

Idade (anos)   0,99 0,97    1,01   0,24 

Classe Funcional - NYHA     

 II   2,90 1,17     7,22   0,02 

 III   7,47 3,09   18,07 <0,01 

Antecedentes     

 Doença de Chagas   1,78 0,90     3,54   0,10 

 Etilismo crônico   1,86 0,91     3,80   0,09 

Medicações     

 Digoxina   1,68 0,97     2,92   0,07 

 Diurético de alça   2,56 1,10     5,97   0,03 

 Espironolactona   2,09 1,05     4,15   0,04 

 Nitrato   1,80 0,93     3,49   0,08 

Eletrocardiograma     

Frequência cardíaca (bpm)   1,01 0,99     1,03   0,55 

Intervalos ( cada 20 ms)     

 PR   1,09 0,99     1,20   0,09 

 QRS    1,18 0,99     1,40   0,06 

Medidas lineares     

DDVE (cada 10 mm)   1,54 1,18     2,01 <0,01 

DSVE (cada 10 mm)   1,52 1,18     1,96 <0,01 

DAE (cada 10 mm)    1,87 1,27     2.75 <0,01 

IMVE (cada 10 g/m
2
)   1,06 1,01     1.11   0,01 

Medidas bidimensionais     

VDFVE ( cada 10 mL)   1,04 1,01     1,07   0,02 

VSFVE (cada 10 mL)   1,05 1,01     1,10   0,01 

FEVE (cada 5%)   0,81 0,65     1,01   0,06 

VolAEmáximo (cada 10 mL/m
2
)   1,14 0,99     1,32   0,07 

VolAEmínimo (cada 10 mL/m
2
)   1,21 1,04     1,41   0,02 

VolAEpréP (cada 10 mL/m
2
)   1,14 0,97     1,34   0,11 

FEsvTotalAE (cada 10%)   0,74 0,61     0,90 <0,01 

FEsvAtivoAE (cada 10%)   0,66 0,52     0,84 <0,01 



42 
 

 
 

Variável 

Hazard 

Ratio 

95% IC* 

inferior 

95% IC* 

superior p 

Strain bidimensional longitudinal global 

(%)   1,15 1,03     1,29   0,01 

Medidas Doppler, função diastólica e 

lesões valvares     

Doppler da valva mitral     

 

Tempo de desaceleração (cada 10 

ms)   0,95 0,91     0,99   0,01 

 Relação velocidades onda E/A   1,52 1,22     1,90 <0,01 

 

Fração de enchimento atrial  

(VTI onda A/VTI fluxo mitral-%)   0,14 0,01     1,30   0,08 

Doppler da VSVE     

 Integral da velocidade (cada 5 cm)   0,48 0,34     0,68 <0,01 

 Índice cardíaco (cada 0,1 L/min/m
2
)   0,92 0,88     0,97 <0,01 

Doppler tecidual do anel mitral     

 s´ – média 4 segmentos (cm/s)   0,69 0,51     0,92   0,01 

 a’ – média 4 segmentos (cm/s)   1,29 1,08     1,54 <0,01 

Insuficiência valvar mitral     

 

Orifício efetivo de refluxo (cada 0,1 

cm
2
)    1,40 1,16     1,68 <0,01 

 Volume regurgitante (mL)    1,02 1,01     1,04 <0,01 

 Grau da insuficiência      

 Moderada   3,29 1,33     8,15   0,01 

 Grave   3,71 1,30   10,57   0,01 

Medidas da sincronia cardíaca     

Sincronia atrioventricular 
1
   0,55 0,03     9,06   0,67 

Sincronia interventricular 
2
 (ms)   1,00 0,99     1,01   0,52 

Sincronia intraventricular     

 Sistólica     

 Modo M 
3
 (ms))   1,00 1,00     1,00   0,62 

 
Doppler tecidual – septo e parede 
lateral 

4
 (ms)   1,00 0,99     1,01   0,93 

 
Doppler tecidual – índice de 
Notabartolo 

5
 (ms)   0,99 0,98     1,00   0,15 

 Doppler tecidual – índice de Yu 
6
 

(ms)   0,99 0,97     1,00   0,09 

 Strain bidimensional 
7
 (ms)   1,00 1,00     1,00   0,63 

 Diastólica      

 Intervalo máximo 
8
   0,01 0,00   15,06   0,21 

 Desvio padrão 
9
   0,00 0,00 228,41   0,19 

Sincronia atrial esquerda     

 Intervalo máximo 
10

 98,58 0,44 2,2E+04   0,10 

 Desvio padrão 
11

  1,6E+04 0,14 1,7E+09   0,10 

Exames laboratoriais     

Proteína C reativa (cada mg/dL)   1,09 0,94     1,27   0,23 

Troponina I (cada 0,01 ng/mL)   1,05 1,01     1,10   0,02 

NTpró-BNP (cada 100 pg/mL)   1,01 1,01     1,02 <0,01 

 
* 95% IC – valor de 95% do intervalo de confiança 
1 - Relação tempo influxo mitral/tempo ciclo cardíaco 
2 - Diferença dos intervalos pré-ejetivo aórtico e pulmonar (ms) 
3 – Modo M – intervalo entre deslocamento máximo septo e parede posterior (20) 
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4 – Intervalo entre velocidade sistólica máxima do septo e parede lateral (16) 
5 – Maior intervalo entre velocidades sistólicas máximas de seis posições do anel mitral (19) 
6 – Desvio padrão do intervalo entre velocidade sistólica máximas de 12 posições do ventrículo esquerdo (26) 
7 – Intervalo entre contração radial máxima do septo e parede posterior (17) 
8 – Intervalo máximo entre velocidades diastólicas iniciais em quatro segmentos do anel/tempo ciclo cardíaco 
9 – Desvio padrão entre intervalos das velocidades diastólicas iniciais em quatro segmentos do anel/tempo ciclo 
cardíaco 
10 – Intervalo máximo entre velocidades diastólicas após onda p em quatro segmentos do anel/tempo ciclo 
cardíaco 
11 – Desvio padrão máximo entre intervalos das velocidades diastólicas após onda p em quatro segmentos do 
anel/tempo ciclo cardíaco 

 

4.7. Análise multivariada dos desfechos clínicos  

 Devido à impossibilidade de realizar a avaliação dos marcadores 

biológicos em todos os pacientes incluídos no estudo, compararam-se os 

grupos com e sem exame de sangue, não havendo quaisquer diferenças 

destes grupos em relação a todas as variáveis analisadas.  

 

4.7.1. Principal 

 O modelo da análise multivariada para o desfecho clinico principal, 

pela regressão de Cox, evidenciou as seguintes variáveis como marcadores 

independentes de óbito ou transplante cardíaco, demonstradas na Tabela 

10.  

 

Tabela 10 – Regressão de Cox multivariada para o desfecho principal. 

 
Hazard 

Ratio 

95% IC* 

inferior 

95% IC* 

superior p 

Sexo feminino    0,14 0,03   0,66   0,01 

Idade (anos)   0,98 0,95   1,02   0,37 

Classe Funcional III - NYHA 14,64 3,13 68,48 <0,01 

Medidas lineares     

IMVE (cada 10 g/m
2
)   1,16 1,06   1,26 <0,01 

Medidas bidimensionais     

FEVE (cada 5%)   0,44 0,25   0,77 <0,01 
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Hazard 

Ratio 

95% IC* 

inferior 

95% IC* 

superior p 

FEsvAtivoAE (cada 10%)   0,38 0,23   0,65 <0,01 
* 95% IC – valor de 95% do intervalo de confiança 

 

4.7.2. Secundário 

 As variáveis associadas ao desfecho secundário, que compreendeu o 

composto de óbito, transplante cardíaco e internação por descompensação 

do quadro de insuficiência cardíaca, na análise multivariada pelo modelo de 

Cox está demonstrado na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Regressão de Cox multivariada para o desfecho secundário. 

 
Hazard 

Ratio 

95% IC 

inferior 

95% IC 

superior p 

Sexo feminino  0,50 0,25   1,02   0,06 

Idade (anos) 0,98 0,96   1,00   0,05 

Classe Funcional III – NYHA 8,50 3,20 22,57 <0,01 

Antecedente – Doença de Chagas 2,89 1,31   6,42   0,01 

Medidas lineares     

IMVE (cada 10 g/m
2
) 1,06 1,00   1,12   0,04 

Medidas bidimensionais     

FEsvAtivoAE (cada 10%) 0,69 0,53   0,91   0,01 

Medidas do Doppler     

Integral Doppler da VSVE (cada 5 cm) 0,65 0,44 0,96   0,03 
* 95% IC – valor de 95% do intervalo de confiança 

 

4.8. Relação entre os resultados dos exames laboratoriais e as 

variáveis da sincronia cardíaca 

 A relação entre os dados laboratoriais e as variáveis da sincronia foi 

realizada por meio da correlação de Spearman. Não houve correlações entre 
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as dosagens de troponina I e as variáveis que analisam a sincronia cardíaca. 

A proteína C reativa e o NTpró-BNP apresentaram fraca associação com as 

medidas de sincronia. Maiores valores proteína C reativa associaram-se a 

maior grau de dessincronia atrioventricular. As medidas que estimam a 

dessincronia diastólica e atrial também se relacionaram diretamente a 

maiores valores de NTpró-BNP, como mostrado na Tabela 12. 

 

 Tabela 12 – Correlação de Spearman entre as variáveis ecocardiográficas que avaliam a 
sincronia cardíaca e os exames laboratoriais. 

 

Proteína C reativa Troponina I NTpró-BNP 

Variável 

Coeficiente 

de correlação p 

Coeficiente 

de correlação p 

Coeficiente 

de correlação p 

Sincronia atrioventricular 
1
 -0,22 <0,01 -0,12 0,14 0,03 0,72 

Sincronia interventricular 
2
  0,02   0,79 -0,12 0,13 -0,02 0,82 

Sincronia intraventricular 

sistólica       

Modo M 
3
  0,09   0,24 -0,04 0,61 0,10 0,20 

Doppler tecidual – 
septo e parede lateral 

4
  0,07   0,35 0,02 0,84 -0,14 0,08 

Doppler tecidual – 
índice de Notabartolo 

5
  0,02   0,81 -0,03 0,70 -0,21 0,01 

Doppler tecidual – 
índice de Yu 

6
  0,04   0,62 -0,01 0,90 -0,14 0,07 

Strain bidimensional 
7
 0,08   0,30 0,03 0,75 0,14 0,08 

Sincronia intraventricular 
diastólica       

Intervalo máximo 
8
 0,03   0,73 0,07 0,35 0,16 0,05 

Desvio padrão 
9
 0,04   0,63 0,09 0,26 0,19 0,02 

Sincronia atrial esquerda       

Intervalo máximo 
8
 0,06   0,48 0,07 0,37 0,19 0,02 

Desvio padrão 
9
 0,07   0,36 0,08 0,32 0,18 0,02 

1 - Relação tempo influxo mitral/tempo ciclo cardíaco 
2 - Diferença dos intervalos pré-ejetivo aórtico e pulmonar (ms) 
3 – Modo M – intervalo entre deslocamento máximo septo e parede posterior (20) 
4 – Intervalo entre velocidade sistólica máxima do septo e parede lateral (16) 
5 – Maior intervalo entre velocidades sistólicas máximas de seis posições do anel mitral (19) 
6 – Desvio padrão do intervalo entre velocidade sistólica máximas de 12 posições do ventrículo esquerdo (26) 
7 – Intervalo entre contração radial máxima do septo e parede posterior (17) 
8 – Intervalo máximo entre velocidades diastólicas iniciais em quatro segmentos do anel/tempo ciclo cardíaco 
9 – Desvio padrão entre intervalos das velocidades diastólicas iniciais em quatro segmentos do anel/tempo ciclo 
cardíaco 
10 – Intervalo máximo entre velocidades diastólicas após onda p em quatro segmentos do anel/tempo ciclo 
cardíaco 
11 – Desvio padrão máximo entre intervalos das velocidades diastólicas após onda p em quatro segmentos do 
anel/tempo ciclo cardíaco  
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5. Discussão  

 

 

 A ecocardiografia é um importante método diagnóstico na avaliação 

de pacientes com insuficiência cardíaca e disfunção sistólica, apresentando 

diversos parâmetros associados à maior risco de eventos (72). A medida 

ecocardiográfica da sincronia mecânica foi incorporada recentemente a este 

exame e poderia ser um marcador de eventos em pacientes com disfunção 

ventricular sistólica e insuficiência cardíaca, podendo também estar 

associada a marcadores biológicos de risco nesses indivíduos. 

  Os resultados do presente estudo demonstraram que a avaliação da 

dessincronia mecânica avaliada pela ecocardiografia em suas várias formas 

não foi um marcador de eventos futuros. Tampouco a análise da 

dessincronia apresentou relação significativa com os marcadores 

laboratoriais de inflamação, lesão miocárdica ou da ativação neuro-humoral. 

 

5.1. Características da população do estudo  

 Algumas características da população do estudo merecem ser 

exaltadas. Incialmente, o grupo de pacientes recrutados foi baseado na 

presença de condição clínica estável, não sendo recrutados aqueles que 

apresentaram qualquer evento nos 90 dias prévios a sua inclusão. Assim 

sendo, constituiu-se uma amostra de pacientes eminentemente 

ambulatoriais atendidos em um serviço especializado em cardiologia. Tal 
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fato já diferencia de trabalhos nos quais a inclusão dos pacientes ocorreu no 

momento de sua internação por descompensação da insuficiência cardíaca 

a exemplo do semelhante trabalho publicado por Cho et al. (41). Outro fator 

relevante a ser considerado em nosso estudo foi: a menor prevalência de 

doença coronariana que nesta amostra foi de 40%. De maneira adversa, 

vários estudos internacionais que abordam o tratamento de insuficiência 

cardíaca demonstram a presença de antecedentes de insuficiência coronária 

em aproximadamente 2/3 dos pacientes (10, 12, 73, 74). 

 Os pacientes encontravam-se realmente com a medicação otimizada 

para insuficiência cardíaca, fato este comprovado ao compararmos com 

outros estudos onde esta condição era parte essencial do recrutamento, tais 

como o estudo PROSPECT (28) ou mesmo o estudo CARE-HF (67). Na 

população do presente estudo, observou-se a prescrição de inibidores de 

enzima conversora/bloqueadores dos receptores de angiotensina II, e de 

betabloqueadores em aproximadamente 90% dos pacientes e de 

espironolactona em 74% destes, medicações que indubitavelmente 

favorecem a sobrevida em portadores de disfunção sistólica ventricular 

esquerda (73-79).  

 Desta forma, observou-se menor incidência de eventos do desfecho 

principal, ou seja, óbito ou transplante cardíaco, inferior àquela 

demonstradas nos estudos com populações semelhantes. Na presente 

pesquisa houve apenas 12% de eventos em um período médio de 18 

meses. Em estudo publicado em 1994, com portadores de quadro clínico 

semelhante ao estudo atual, porém, com menor prevalência de disfunção 
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diastólica grau III ou IV, a mortalidade foi de 26% em período semelhante de 

observação (80).  

 A necessidade de internação para compensar o quadro de 

insuficiência cardíaca, foi o principal componente do desfecho clínico 

secundário sendo responsável por nada menos que 76% deste evento. A 

hospitalização ocorreu em aproximadamente 20% do total dos pacientes. 

Face às características da população estudada, onde foram constatadas 

altas prevalências de bloqueio de ramo esquerdo (57%) e disfunção 

diastólica grave (47%), fatores estes que contribuem para elevada 

morbidade (80-86) poder-se-ia esperar uma taxa maior deste evento. No 

entanto, sua incidência de apenas 20,7% pode ser atribuída principalmente à 

elevada prescrição de medicamentos que reduzem a morbidade dos 

portadores de insuficiência cardíaca. 

 Quarenta e oito pacientes submeteram-se ao implante de 

marcapasso, sendo este considerado uma terapêutica que modifica a 

história natural de pacientes com disfunção sistólica ventricular esquerda (8, 

30). O número de candidatos com indicação para este tipo de tratamento é 

seguramente maior do que o ocorrido no presente estudo. Todavia, a 

despeito das indicações das diretrizes nacional e internacional, a frequência 

dos implantes na prática clínica é inferior à desejada e não segue 

necessariamente as recomendações das Sociedades de Cardiologia, como 

demonstrado pelos dados do estudo IMPROVE-HF (87) e do registro da 

Associação Americana do Coração (88). 
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5.2. Sincronia atrioventricular 

 A avaliação da dessincronia atrioventricular, na ecocardiografia 

analisada pela relação do tempo de influxo mitral sobre o tempo de um ciclo 

cardíaco (89) é habitualmente utilizada para a o ajuste do intervalo entre o 

estímulo dos eletrodos atrial e ventricular (es) em pacientes com 

marcapasso (44, 90). O valor desta variável sofre influência da frequência 

cardíaca, da condução atrioventricular, e das condições hemodinâmicas das 

câmaras atrial e ventricular esquerdas. O atual estudo não evidenciou 

associação desta medida com os desfechos, porém uma relação fraca e 

inversamente proporcional com os níveis de proteína C reativa, tendo assim 

insignificante relevância clínica. 

 

5.3. Sincronia interventricular 

 A medida que afere a dessincronia interventricular também não 

mostrou ser marcadora de eventos futuros nesta população. Tal medida 

mostrou-se no estudo CARE-HF, por meio de regressão multivariada de 

Cox, um marcador de internação por insuficiência cardíaca ou óbitos, desde 

que houvesse uma transformação desta levando em consideração a sua 

interação com o implante de marcapasso ressincronizador (91). Avaliando 

exclusivamente pacientes com bloqueio de ramo esquerdo internados por 

insuficiência cardíaca, a presença de dessincronia interventricular 

determinada por um método que usava o Doppler tecidual foi um preditor de 
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eventos cardíacos em estudo publicado por Citro et al. (42). Além de excluir 

pacientes com fração de ejeção do ventrículo esquerdo inferior a 30%, esta 

pesquisa utilizou uma metodologia do Doppler tecidual espectral não 

recomendada pelas Sociedade Americana de Ecocardiografia e Associação 

Europeia de Ecocardiografia (92), e não tendo sido replicada posteriormente.  

 

5.4. Sincronia intraventricular sistólica 

 As metodologias ecocardiográficas empregadas na aferição da 

dessincronia cardíaca, particularmente a intraventricular sistólica, variam de 

acordo com o comprometimento da função ventricular, intervalo QRS e as 

condições de carga do coração (93). Como há um nítido interesse neste 

assunto devido ao impacto no resultado que uma metodologia pode 

apresentar nos candidatos à terapia de ressincronização cardíaca, uma série 

destes métodos foi desenvolvida, envolvendo desde o modo M até a 

ecocardiografia tridimensional (27, 31, 92, 93). O presente estudo avaliou 

aquelas que são as mais frequentemente utilizadas e que foram empregadas 

em pesquisas para estimativa de risco de eventos clínicos em pacientes com 

insuficiência cardíaca. Houve a inclusão de metodologias, que utilizam 

unicamente uma medida do modo M, várias medidas do Doppler tecidual e 

finalmente do strain bidimensional, esta última com a vantagem de avaliar o 

sincronismo sem interferências de movimentações atípicas provocadas pela 

distorção da geometria ventricular que frequentemente ocorre neste grupo 

de pacientes (92, 94). 
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 Bader et al. (32) relatou o primeiro estudo onde a presença de 

dessincronia intraventricular sistólica esteve associada a maior incidência de 

internações por insuficiência cardíaca. Para aferir a dessincronia, os autores 

avaliaram o maior intervalo entre o inicio do deslocamento sistólico em 

quatro posições do anel, por meio do Doppler tecidual espectral. A 

metodologia empregada foi utilizada no Registro Belga Multicêntrico de 

Dessincronia (95) e não aplicada posteriormente. Atualmente, as 

recomendações internacionais orientam a medida do pico de deslocamento 

dos segmentos do anel com resultados mais expressivos na análise da 

sincronia intraventricular (92). Outro fator técnico foi o uso do Doppler 

tecidual espectral, o qual proporciona gráficos com pior definição das curvas 

de velocidade quando comparados ao método utilizado no presente estudo, 

que foi o processamento das imagens bidimensionais com informação de 

velocidade codificada em cores por meio de software dedicado (96, 97). O 

critério de inclusão deste estudo de Bader et al. (32) privilegiou pacientes 

com insuficiência cardíaca de menor gravidade, pela exclusão de pacientes 

com paredes acinéticas ou com doença coronariana mais grave como, por 

exemplo, pacientes com oclusão de pelo menos uma artéria coronária no 

estudo angiográfico. Portanto, é lícito sugerir que estes dados explicam a 

ausência de mortes e um número inferior de eventos no período de 

evolução. Na atual pesquisa, esta premissa não foi feita pela não realização 

de cateterismo cardíaco e pela dificuldade de se estabelecer a acinesia de 

alguma parede em pacientes com tal grau de comprometimento da 

contratilidade. Assim, os resultados deste pioneiro estudo mostraram o papel 
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da dessincronia intraventricular como marcador de riscos em indivíduos 

somente com miocardiopatia não isquêmica e de gravidade seguramente 

menor que a por nós avaliados.  

 Alguns estudos utilizaram as medidas da sincronia intraventricular 

exclusivamente em coronariopatas e com prevalência baixa de intervalos 

QRS superiores a 120 ms (aproximadamente dez por cento dos pacientes 

estudados). Mollema et al. avaliaram a dessincronia intraventricular por meio 

da técnica do strain bidimensional, medindo o maior intervalo entre a 

deformação máxima em 6 segmentos da porção medial do ventrículo 

esquerdo. A população estudada foi constituída de 178 indivíduos com 

infarto agudo do miocárdio pré-procedimento de recanalização percutânea. 

Os resultados demonstraram que os pacientes que apresentavam maior 

remodelamento positivo, isto é, aumento de 15% no seu volume sistólico 

final em seis meses, foram aqueles que apresentavam antes do 

procedimento percutâneo maiores valores das medidas de dessincronia. 

Além da baixa prevalência de alargamento do intervalo QRS, os ventrículos 

apresentavam médias de suas dimensões dentro da normalidade e sua 

fração de ejeção era apenas discretamente deprimida. Estudo que abordou 

um grupo semelhante de indivíduos foi realizado por Zhang et al. (98). 

Analisando 47 pacientes com infarto agudo do miocárdio, a dessincronia 

intraventricular, aqui avaliada pelo Doppler tecidual, teve associação com a 

presença de remodelamento positivo após um ano de evolução, 

independentemente da presença de sinais de ausência de viabilidade 

miocárdica na ressonância magnética. Ainda nos trabalhos envolvendo o 
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pacientes com infarto agudo do miocárdio, Shin et al. (38) analisaram em 

381 pacientes no estudo VALIANT. As medidas de dessincronia 

intraventricular foram realizadas por meio das técnicas de Doppler tecidual e 

strain bidimensional. Houve evidência de que ambas as metodologias foram 

válidas em identificar de forma independente o grupo de pacientes com 

maior morbidade e mortalidade. 

 A presença de maiores valores de dessincronia, principalmente 

quando associada à ausência de viabilidade miocárdica determinada pelo 

exame de medicina nuclear, apresentou a capacidade de discriminar 

aqueles indivíduos com insuficiência cardíaca que se submeteram a cirurgia 

de revascularização miocárdica, em trabalho publicado por Penicka et al. 

(33). 

 Em um grupo de pacientes encaminhados à ecocardiografia de 

estresse com dobutamina, Burgess et al. (39) classificaram os pacientes 

quanto à presença de sinais de isquemia neste teste e fração de ejeção 

abaixo de 45%. Utilizou-se o processamento das imagens bidimensionais 

com Doppler tecidual, para determinar o tempo entre o início do intervalo 

QRS e o deslocamento máximo do anel mitral em quatro segmentos. 

Posteriormente, fora calculado o desvio-padrão destas medidas e 

determinada a presença de dessincronia intraventricular como aqueles 

valores acima de 40 ms. Durante a evolução, cuja mediana foi 56 meses, 

não houve qualquer relação entre as medidas ou a presença pré-

estabelecida de dessincronia com o desfecho clínico que envolveu óbito e 

internação por insuficiência cardíaca. Diferentemente de nosso estudo, a 



55 
 

 
 

população estudada era composta em sua maioria por coronariopatas, com 

baixa frequência de intervalos prolongados do QRS, e com média de fração 

de ejeção reduzida gravemente em somente um de seus grupos. A medida 

da sincronia foi realizada de forma singular, não referendada pela mais atual 

diretriz (92). 

 Em estudos onde a seleção incluiu somente pacientes com 

insuficiência cardíaca, os resultados também diferiram do presente trabalho. 

 Em uma pesquisa envolvendo 106 pacientes admitidos com quadro 

de descompensação da insuficiência cardíaca e fração de ejeção do 

ventrículo esquerdo inferior a 35%, Cho et al. (40) selecionaram aqueles que 

apresentavam intervalo QRS até 120 ms, os quais foram acompanhados 

após a alta hospitalar por um período médio de 17 meses. A dessincronia 

ventricular foi medida com uso de software dedicado a partir de imagens 

armazenadas digitalmente. Foi medida a diferença entre o tempo decorrente 

da onda R no eletrocardiograma e o pico da onda de deslocamento sistólico 

no Doppler tecidual, em oito segmentos, A dessincronia intraventricular foi 

então descrita como o maior intervalo entre estas oito medidas e o desvio 

padrão destas oito medidas, esta última semelhante ao índice de Yu (26), 

porém com menor número de segmentos analisados. A definição de eventos 

foi semelhante ao do estudo atual, tendo ocorrido 20 óbitos, e 33 eventos 

secundários. Na regressão multivariada de Cox, a dessincronia, aferida por 

meio da maior diferença, foi um fator independente de risco tanto para 

morbidade como para mortalidade. O número de eventos foi superior ao 

encontrado em nossa pesquisa, possivelmente pelo reconhecido fato de que 
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pacientes em quadro instável apresentam uma chance significativamente 

maior de eventos adversos futuros (99).  

 Posteriormente, Cho et al. (41) em uma publicação mais recente 

avaliaram um grupo bastante semelhante quanto ao critério de inclusão, 

admitindo também pacientes com alargamento do intervalo QRS. A 

metodologia empregada para a análise da dessincronia foi efetuada por 

meio do Doppler tecidual, descrita por Gorcsan et al. (16), estimando o 

intervalo entre o deslocamento sistólico do anel mitral na parede lateral e 

septal. Em um período médio de 33 meses, houve óbito em 25% e eventos, 

óbito ou internação por piora da insuficiência cardíaca, em 42% desta 

população. Novamente, o critério de seleção, mesmo sem a restrição de 

incluir somente pacientes que apresentavam intervalo QRS normal, e as 

características dos pacientes não permitem uma comparação adequada dos 

seus resultados com os do nosso grupo.  

 Citro et al. (42) avaliaram 55 pacientes com bloqueio de ramo 

esquerdo e insuficiência cardíaca, estáveis clinicamente, com fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo superior a 30% e não identificaram a 

dessincronia intraventricular como marcador de morte ou internação em um 

período médio de 26 meses de acompanhamento.  

 A avaliação da dessincronia intraventricular foi também estudada por 

Tanaka et al. (100) em 201 pacientes que haviam recentemente recebido o 

diagnóstico de cardiomiopatia não isquêmica. A técnica utilizada para se 

obter as medidas da dessincronia foi o strain bidimensional obtendo-se 
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assim diversas medidas semelhantes àquelas do Doppler tecidual. 

Observou-se melhora em grande proporção dos pacientes que se 

acompanhou por redução destes índices de dessincronia. Desta forma, a 

evidência de que há redução do grau de dessincronia com a melhora clínica 

dos pacientes, corrobora com a discrepância dos resultados entre os 

estudos que avaliam a sincronia cardíaca em pacientes instáveis, 

hospitalizados por insuficiência cardíaca e o presente com pacientes 

estáveis, ambulatoriais. 

 

5.5. Sincronia intraventricular diastólica 

 A análise da dessincronia intraventricular diastólica foi caracterizada 

incialmente em estudo de Schuster et al. (46) em pacientes selecionados 

para a terapia de ressincronização cardíaca, sugerindo os autores que esta 

era mais prevalente que a sistólica. Yu et al. (101) avaliaram a dessincronia 

intraventricular diastólica em 76 pacientes que se submeteram a implante de 

marcapasso com capacidade de ressincronização. Com uma metodologia 

semelhante à empregada na presente pesquisa, a dessincronia 

intraventricular diastólica mostrou-se inadequada em identificar o grupo de 

indivíduos que apresentaram evolução favorável após este tratamento, Cho 

et al. (40) evidenciaram que a dessincronia intraventricular diastólica não 

possibilitou diferenciar o grupo de pacientes hospitalizados por insuficiência 

cardíaca, com intervalo QRS normal que apresentaram evolução 

desfavorável em período médio de 17 meses. A análise de nossa população 
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também demonstrou que esta metodologia não auxilia na identificação de 

um risco maior aos pacientes. 

 

5.6. Sincronia atrial esquerda 

 A sincronia atrial foi avaliada em pacientes com insuficiência cardíaca 

por meio do Doppler tecidual por Van Beuumen et al. (49). Comparando um 

grupo controle com portadores com doença cardíaca com e sem 

insuficiência cardíaca, os autores analisaram a sincronia inter-atrial e intra-

atrial esquerda e direita. Observou-se que a dessincronia atrial direita foi a 

única a se relacionar com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. No 

atual estudo, somente avaliamos a dessincronia atrial esquerda, por uma 

metodologia distinta daquela usada no trabalho de Van Beuumen, não 

havendo relação desta com os eventos adversos da população. Por outro 

lado, esta medida, em um subgrupo de características mais graves que o 

total desta população, observou-se associação com a capacidade funcional 

no teste cardiopulmonar (50), sugerindo que o papel desta dessincronia 

possa ter relação com a reserva. 

 

5.7. Exames laboratoriais 

 Em relação ao objetivo secundário de nosso estudo que é a 

comparação das medidas de sincronia com os marcadores biológicos, 

observamos que não houve nenhuma associação de valor expressivo. De 

fato, estes marcadores têm papel reconhecido na evolução de pacientes 
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portadores de insuficiência cardíaca de forma independente dos achados 

ecocardiográficos (51, 52, 102-110). Não obstante a redução dos valores de 

BNP e NTpró-BNP estarem associados melhor evolução observada em 

pacientes após implante do marcapasso ressincronizador (111-116), a 

relação deste último com a dessincronia mostrou-se insignificante em nossa 

população. 

 

5.8. Considerações sobre a análise multivariada 

 Mesmo não sendo o objetivo do estudo, os resultados na análise 

multivariada de Cox chamam a atenção para alguns tópicos. A avaliação 

clínica foi, é e será sempre essencial na avaliação destes indivíduos. 

Pacientes com classe funcional avançada mostram um risco extremamente 

acentuado de evolução desfavorável (75, 117), o que foi reproduzido no 

estudo. Mulheres apresentaram um risco independente menor de 

mortalidade durante o período. O estudo observacional de Martínez-Sellés et 

al. (118), avaliando mais de 1.000 portadores de insuficiência cardíaca 

demonstrou que os indivíduos do sexo feminino com fração de ejeção do 

ventrículo esquerdo menor que 30% apresentaram menor taxa de óbitos. Em 

nossa amostra este fenômeno se repetiu. Maiores massas ventriculares 

esquerdas também se apresentaram como marcador de evolução 

desfavorável nesta população. O achado corrobora com os resultados do 

trabalho de Quinones et al. (11) onde esta foi preditora de mortalidade e 

morbidade. Na avaliação da mortalidade, maior fração de ejeção 

apresentou-se como fator protetor de eventos adversos. Esta medida é o 
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parâmetro chave para identificar a função sistólica e seu valor prognóstico é 

amplamente reconhecido (12, 119). A inclusão de uma variável utilizada 

habitualmente na terapia intensiva para estimar o volume ejetado do 

ventrículo esquerdo, a integral da velocidade de sua via de saída, 

sobressaiu-se como um fator prognóstico independente para a necessidade 

de hospitalização ou óbito, abrindo-se a perspectiva para utilizá-la também 

na avaliação de pacientes ambulatoriais (120-122). Outro marcador 

ecocardiográfico que se apresentou com efeito protetor foi a fração de 

esvaziamento ativo do átrio esquerdo. Esta variável apresenta relação direta 

com a capacidade contrátil do átrio esquerdo (63). 

 Desta forma, variáveis que em última análise refletem a capacidade 

contrátil do ventrículo e átrio esquerdos foram determinantes em estimar 

riscos adversos nesta população. 

 

5.9. Limitações do estudo 

 O estudo foi conduzido com a inclusão de pacientes de um único 

centro terciário de cardiologia, cuja triagem natural e experiência com esta 

população podem ter influenciado no manejo e na evolução destes.  

 A dose das medicações não foi verificada quanto a ter se atingido as 

doses máximas possíveis, particularmente os diuréticos de alça, 

betabloqueadores, inibidores de enzima conversora da angiotensina e 

antagonistas dos receptores da angiotensina. No entanto, a condução clínica 
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desta população feita por profissionais extremamente experientes, faz-nos 

acreditar que esta condição deva ter sido obtida.  

 Devido ao tempo relativamente curto da evolução destes pacientes, o 

número de eventos foi reduzido, podendo-se modificar o comportamento de 

marcadores de eventos, caso o seguimento fosse prolongado.  

 A realização e a interpretação dos exames ecocardiográficos por um 

único observador poderia constituir uma limitação maior, não fosse todas as 

variáveis obtidas serem quantitativas, cujas medidas seguem as 

recomendações internacionais. 

 As perdas iniciais de dados dos pacientes poderiam influenciar no 

resultado final do estudo. Entretanto, a perda de somente dois pacientes no 

seguimento, possibilitou o acompanhamento da quase totalidade dos 

indivíduos selecionados. 

 

5.10. Implicações clínicas 

 O estudo teve o mérito de avaliar indivíduos com insuficiência 

cardíaca, clinicamente estáveis, com medicação otimizada e com critério de 

inclusão que possibilitou a aproximação do mundo real dos pacientes 

ambulatoriais.  

 Nesta condição, havendo o diagnóstico e estabilização do quadro 

clínico, a indicação de um ecocardiograma é apropriada somente quando há 

mudança no quadro clínico ou em eventual reavaliação quando da 
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necessidade de modificação do tratamento previamente instituído (8, 123-

125). Assim, o ecocardiograma torna-se necessário para o planejamento da 

terapia de ressincronização cardíaca. Inicialmente para se obter os 

parâmetros de fração de ejeção do ventrículo esquerdo e diâmetros 

ventriculares, dados imprescindíveis para preencher os critérios de indicação 

desta terapia. Posteriormente, por permitir a avaliação da sincronia, pode 

identificar a viabilidade e o segmento miocárdico onde a ativação mecânica 

é mais retardada, fatores que auxiliam o implante do marcapasso e 

influenciam no prognóstico deste tipo de tratamento (126).  

 Portanto, de acordo com os resultados obtidos no estudo, a realização 

do ecocardiograma para avaliação da sincronia cardíaca, em portadores de 

insuficiência cardíaca, estáveis e não candidatos à terapia de 

ressincronização cardíaca deve ser desaconselhada. 

 No entanto, o estudo comprova que medidas de simples realização 

como a integral da velocidade da via de saída do ventrículo esquerdo, 

habitualmente relegada a exames na terapia intensiva e a fração de 

esvaziamento atrial ativo do átrio esquerdo devam ser incorporadas na 

avaliação ecocardiográfica rotineira desta população, pelo fato de identificar 

um grupo de maior risco. 
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6. Conclusão 

 

 

 Os resultados deste estudo avaliando portadores de insuficiência 

cardíaca com disfunção ventricular sistólica esquerda possibilitaram-nos a 

chegar às seguintes conclusões:  

1. A sincronia mecânica cardíaca aferida pela ecocardiografia em seus 

diversos modos não foi um preditor de evolução nesta população. 

2. Não há relação significativa entre os marcadores biológicos de 

inflamação, lesão miocárdica ou ativação neuro-humoral com os 

achados da sincronia cardíaca avaliada por meio da ecocardiografia. 
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7. Anexos 

 

 

7.1. Carta de aprovação do projeto de Tese de Doutorado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia 

 

   

 

 

DATA DA ENTRADA: 06 de Dezembro de 2007. 

DATA DA 1ª AVALIAÇÃO: 18 de Dezembro de 2007. 

DATA DA AVALIAÇÃO FINAL: 04 de Janeiro de 2008. 

CAAE: 0108.0.131.000-07 

N. º DO PROTOCOLO NO CEP: 3594 

(ESTE N. º DEVERÁ CITAR NAS CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES A ESTE 

PROJETO) 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr.Rodrigo Bellio de Mattos Barretto 

Área de Especialização: Cardiologia 

Nº de Sujeitos no Centro: 300 

Nº de Sujeitos no Brasil: 300 

Nº de sujeitos Total: 300 
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Projeto de Pesquisa: ―Avaliação Ecocardiográfica da Sincronia Ventricular como 

Marcador de Eventos em Portadores de Insuficiência Cardíaca‖. 

 

Considerações/Comentários: O principal objetivo deste estudo é avaliar a 

prevalência de dessincronia, utilizando numerosos métodos descritos na 

literatura, em portadores de disfunção sistólica esquerda em diversas 

situações clínicas e estabelecer a presença e acurácia de um dos modelos 

testados como marcador de eventos futuros neste grupo de 

pacientes.Estabelecer para portadores de disfunção ventricular, a relação 

entre a dosagem de BNP, pró-BNP e proteína C reativa com os achados da 

sincronia pela ecocardiografia. 

 

Ao se proceder à análise ao projeto em questão, considera-se que: 

a) O projeto preenche os requisitos fundamentais das resoluções 

CNS 196/96, 251/97 e 292/99, sobre as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, do 

Conselho Nacional de Saúde / Conselho Nacional de Ética em 

Pesquisa / Agência Nacional de Vigilância Sanitária e as Boas 

Práticas de Pesquisa Clínica do ICH-GCP.  

b) O Comitê de Ética em Pesquisa avaliou o Protocolo de Estudo e 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

c) O Comitê de Ética em Pesquisa segue os preceitos das 

resoluções CNS196/96, 251/97 e 292/99, sobre as Diretrizes e 

Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos, do Conselho Nacional de Saúde / Conselho Nacional 

de Ética em Pesquisa / Agência Nacional de Vigilância Sanitária e 

as Boas Práticas de Pesquisa Clínica do ICH-GCP.  

 

Diante do exposto, O Comitê de Ética em Pesquisa, manifesta-se pela: 

- Protocolo de Pesquisa – Aprovado 
- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Aprovado 
- Orçamento - Aprovado 
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O Comitê de Ética em Pesquisa, solicita que: 

 

Informar imediatamente relatório sobre qualquer evento adverso ocorrido 

Comunicar qualquer alteração no projeto e no TCLE. 

 

 

Situação: Protocolo Avaliado e Aprovado em reunião extraordinária no dia 04 

de Janeiro de 2008. 

 

 

 

 

 

 
São Paulo, 04 de Janeiro de 2008. 
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MEMBROS DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – Mandato 2005 – 2008 

 

Ana Augusta Maria Pereira 

 

Psicóloga 

 

Andréa Cotat Ayoub 

 

Enfermeira - Diretora de Enfermagem 

 

Enfª Célia Hiromi Shiotsu  

 

Enfermeira – Pesquisadora 

 

Gustavo Bernardes de Figueiredo Oliveira 

 

Médico Cardiologista 

 

Helio Penna Guimarães 

 

Médico Cardiologista 

 

Hugo Vladimir Cagnoni 

 

Gerente Contábil 

 

Ligia Okemo Oki   

 

Farmacêutica 

 

Marco Aurélio Finger 

 

Médico Cardiologista 

 

 

Otílio Geraldo Basílio 

(Representante da Clientela) 

 

Presidente da Associação dos 

Transplantados Cardíacos – ATC  - do 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 
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Pedro Silvio Farsky Médico Cardiologista 

 

Reinaldo Yukio Akikubo 

 

Engenheiro 

 

Rudy Antonio Mildner 

Sacerdote da Congregação do Sagrado 

Coração de Jesus 

 

Sonia Lima Medeiros 

 

Assistente Social 

 

7.2. Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 

 

 
                       SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA 

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

Fone: 5085-6000   

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TÍTULO DO ESTUDO:  AVALIAÇÃO ECOCARDIOGRÁFICA DA 

SINCRONIA  VENTRICULAR COMO MARCADOR DE EVENTOS EM 

PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

 

 

CENTRO: INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA 

INVESTIGADOR: Rodrigo Bellio de Mattos Barretto 
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NÚMERO DO PACIENTE: _____________ 

INICIAIS DO PACIENTE: ______________ 

 

 

OBJETIVO DESTE ESTUDO 

 Você está sendo convidado para participar deste estudo porque, várias 

pessoas apresentam doença cardíaca semelhante a sua e novos métodos de 

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

menor risco. 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 

 Caso você queira participar deste estudoserá realizado um ecocardiograma, 

isto é, um ultra-som do coração e será colhida uma amostra de sangue. 

RISCOS E DESCONFORTOS 

O exame de ecocardiograma e a coleta de sangue não apresentam riscos a sua 

saúde. Não é necessário nenhum preparo para a realização de ambos. 

BENEFÍCIOS POTENCIAIS 

A realização deste exame pode auxiliar sua saúde, já que as informações obtidas 

tanto pelo exame de ecocardiograma como o exame de sangue serão repassados 

ao seu médico, e estepode considerar os resultados dos exames para ajuda no seu 

tratamento. 

ALTERNATIVAS À PARTICIPAÇÃO 

Caso você não queira participar deste estudo, você receberá o tratamento igual ao 

que vinha recebendo, 

CONFIDENCIALIDADE 

Se você aceitar participar deste estudo, todos os seus registros médicos serão 

verificados pela equipe de pesquisa em busca de dados para o estudo.  
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Assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido você está dando 

permissão para que isso seja feito. Sua identidade será mantida em segredo 

quando os resultados do estudo forem publicados, pois, você está autorizando o 

seu dados a serem publicados em revistas, artigos e serem tema de debates e 

aulas. As informações coletadas durante o estudo serão armazenadas em um 

computador, mas seu nome não. Seu médico será informado de sua participação 

neste estudo, assim como o resultado destes dados. 

 

NOVOS ACHADOS 

 Você será informado sobre quaisquer novos achados importantes que se 

tornarem disponíveis durante o estudo que possam influenciar seu desejo de 

continuar ou não a participar do estudo. 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA E CONSENTIMENTO 

 Sua participação neste estudo é voluntária. Você pode se recusar a 

participar ou pode desistir, a qualquer momento durante o estudo, sem ter que dar 

explicações. Isso não mudará a qualidade de atendimento que você estará 

recebendo muito menos em qualquer tipo de penalidade. 

Os membros da equipe de pesquisa podem encerrar sua participação no 

programa de pesquisa após análise das razões pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Instituição. O motivo será explicado a você e pode ser devido a 

alguma alteração médica que pode colocá-lo em risco de outras 

complicações se continuar a participar, cancelamento do estudo pela 

coordenação do estudo, por você não cumprir as orientações dadas pela 

equipe de pesquisa ou outras questões administrativas. Caso isso venha a 

acontecer seu tratamento continuará sendo feito pelo seu médico 

 

TRATAMENTO MÉDICO/INDENIZAÇÃO 

Caso você apresente uma reação adversa (efeito colateral) durante o exame, você 

deve entrar em contato imediatamente com o Dr. Rodrigo Bellio de Mattos Barretto 

no telefone 5085-6060. 
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Ao assinar este termo você não abre mão de nenhum direito legal. 

 

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Os investigador clínico, Dr. Rodrigo Bellio de Mattos Barretto, tel: 5085-6060 irão 

responder todas as dúvidas que você possa ter sobre sua participação neste 

estudo. Em caso de dúvidas ou preocupações quanto ao seus direitos como 

participante deste estudo, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia no tel 5085-6040. Uma cópia 

deste termo será entregue para você. 

 

 Li e compreendi este termo de consentimento e todas as minhas dúvidas 

foram resolvidas. Recebi explicações sobre o objetivo da pesquisa, os 

procedimentos de estudo a que serei submetido e os possíveis riscos e 

desconfortos e os benefícios que posso apresentar. As alternativas à minha 

participação neste estudo também foram discutidas. Portanto, concordo 

voluntariamente em fornecer meu consentimento para participar deste estudo 

clínico. 

 

___________________________                 ___________    ____ :____ h 

Assinatura do Paciente          Data     Hora 

 

 

___________________________                 ___________    ____ :____ h 

Testemunha (se necessário)         Data     Hora 
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___________________________                 ___________    ____ :____ h 

Assinatura do Investigador          Data     Hora 

 

7.3. Avaliação dos desfechos clínicos- questionário 

 

  

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA 
Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 
Ibirapuera – 04012-180 – 
São  Paulo 
Fone: 5085-6000  

Avaliação dos desfechos clínicos 

Data do contato telefônico: ______/_______/_______ 

Data da inclusão do estudo: ______/_______/_______ 

 

Bom dia, 

Meu nome é ________________, e estou ligando do Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia para obter informações a respeito da saúde do 

Sr. (a) nome do paciente, que é paciente do Instituto e que aceitou ser 

voluntário em uma pesquisa. Gostaria de formular algumas perguntas, que 

certamente não 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 
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 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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