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Teixeira  KLM. Avaliação ecocardiográfica da função atrial em pacientes portadores de 

miocardiopatia hipertrófica com e sem fibrilação atrial paroxística [dissertação]. São 

Paulo: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia/Universidade de São Paulo,  2020. 

 

RESUMO 

 

Introdução: A miocardiopatia hipertrófica (MCH) é considerada a doença 

cardiovascular genética mais comum e possui uma prevalência de seu fenótipo na 

população geral de aproximadamente 0,2%. Em sua fisiopatologia, a hipertrofia 

ventricular promove modificações estruturais e funcionais, como focos de fibrose e 

isquemia microvascular, disfunção diastólica e aumento atrial, que predispõe ao 

desenvolvimento de fibrilação atrial (FA). Esta arritmia, atinge a prevalência de cerca de 

20-25% nesta população de pacientes e está associada a consequências adversas 

graves, incluindo fenômenos embólicos sistêmicos (principalmente o acidente vascular 

encefálico) e sintomas progressivos de insuficiência cardíaca, impactando de forma 

negativa na morbimortalidade e na qualidade de vida. Em geral, manifesta-se de forma 

oligossintomática, vindo à tona apenas em situações de complicações. Dessa forma, 

atualmente os estudos buscam encontrar preditores clínicos, eletrocardiográficos ou 

ecocardiográficos para o desenvolvimento de fibrilação atrial, nos portadores de MCH, 

para possibilitar sua detecção precoce e a rápida intervenção terapêutica. Método: 

Analisamos a função atrial esquerda utilizando o ecocardiograma tridimensional e a 

técnica de speckle tracking em 53 pacientes com MCH, sendo 25 portadores FA 

paroxística (idade média de 61,7 ± 9,9 anos; 56% sexo feminino) comparados com 28 

integrantes do grupo controle (idade média de 60,5 ± 10 anos; 53,6% do sexo feminino) 

que foram pareados especialmente por sexo, idade e outros dados demográficos, tais 

como presença de hipertensão arterial, índice de massa corporal e forma de 

acometimento ventricular. Resultados: Observou-se que pacientes portadores de MCH 

e histórico de FA paroxística apresentaram frações de esvaziamento atrial menores que 

indivíduos do grupo controle (sendo o componente ativo com p = 0,037 e total com p = 

0,013). Os volumes atriais foram maiores no grupo FA paroxística, sendo que não 



 

 

houve diferença nos diâmetros do átrio esquerdo (AE). Houve redução importante do 

strain do AE em todos seus componentes na amostra total de pacientes, sem diferença 

entre os grupos. Por fim, na análise multivariada, a fração de esvaziamento atrial ativa 

foi um fator independentemente associado à presença de FA paroxística (p=0,018; odds 

ratio=0,93). Conclusões: As medidas das frações de esvaziamento atrial pela 

ecocardiografia tridimensional, particularmente da fração de esvaziamento atrial total e 

ativa, permitiu diferenciar os pacientes com MCH com e sem FA paroxística. Essas 

medidas podem ser um fator preditor de eventos cardiovasculares e de mortalidade, 

mas principalmente, podem ser preditores de FA permanente.  

 

Palavras-chave: Cardiomiopatia hipertrófica. Fibrilação atrial. Ecocardiografia 

tridimensional. Função atrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Teixeira KLM. Echocardiographic assessment of atrial function in patients with 

hypertrophic cardiomyopathy with and without paroxysmal atrial fibrillation 

[dissertation]. São Paulo: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia/Universidade de 

São Paulo. 2020. 

 

ABSTRACT 

  

Background: Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is considered the most common 

genetic cardiovascular disease and has a prevalence of its phenotype in the general 

population of approximately 0.2%. In its physiopathology, ventricular hypertrophy 

promotes structural and functional modifications, such as fibrosis focus and 

microvascular ischemia, diastolic dysfunction and atrial enlargement, which predisposes 

the development of atrial fibrillation (AF). This arrhythmia reaches the prevalence of 

about 20-25% of patients with HCM and is associated with adverse consequences, 

including systemic cardioembolic stroke and progressive symptoms of heart failure, 

negatively impacting morbidity and mortality and quality of life. In general, it manifests 

oligosymptomatically and only appears in situations of complications. Thus, currently 

studies aim to find clinical, electrocardiographic or echocardiographic predictors for the 

development of AF in patients with HCM, to enable their early detection and rapid 

therapeutic intervention. Methods: We have assessed the left atrial function by using 

three-dimensional echocardiography and speckle tracking technique in 53 patients with 

HCM, 25 of them had paroxysmal AF (mean age 61,7 ± 9,9 years; 56% were women), 

who were compared with 28 patients in control group (mean age 60,5 ± 10 years; 53,6% 

were women) which were matched especially by sex, age and other demographic data, 

such as the presence of hypertension, body mass index and form of ventricular 

involvement. Results: Our main findings were that patients with HCM and a history of 

paroxysmal AF presented (1) smaller atrial emptying fractions than individuals in the 

control group; (2) statistically larger atrial volumes in the paroxysmal AF group, with no 

difference in the diameters of the left atrium (LA). (3) there was a strong reduction of LA 

strain in overall population, with no difference between groups; (4) and last, active LA 

emptying fraction  was an independent predictor related with the presence of 



 

 

paroxysmal AF (p=0,018; odds ratio=0,93). Conclusions: The measurements of LA 

emptying fractions by three-dimensional echocardiography, particularly total and active 

emptying fractions, allowed to differentiate patients with HCM with and without 

paroxysmal AF. These measures can be a predictor of cardiovascular events and 

mortality, but mainly, they can be predictors of permanent AF. 

 

Keywords: Hypertrophic cardiomyopathy. Atrial fibrillation. Three-dimensional 

echocardiography. Atrial function. 
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1 INTRODUÇÃO                

 

1.1 Miocardiopatia hipertrófica, bases genéticas e impacto clínico 

 

A miocardiopatia hipertrófica (MCH) é a doença cardiovascular genética mais 

comum e é causada por mais de 1500 mutações em 11 ou mais genes que codificam 

proteínas do sarcômero cardíaco. Sua transmissão segue um padrão autossômico 

dominante, com penetrância variável e ocorre com igual frequência em homens e 

mulheres. Dentre os pacientes em que são identificadas mutações patogênicas, mais 

de 70% se apresentam em 2 genes específicos, aqueles relacionados à beta-miosina 

de cadeia pesada (MYH7) e à proteína C ligadora da miosina (MYBPC3). Há, também, 

envolvimento menos frequente do gene relacionado à troponina T (TNNT2)(1–5). 

 Vários estudos epidemiológicos mostraram uma prevalência de 

aproximadamente 0,2% do fenótipo de MCH na população geral, o que equivale a uma 

frequência de 1 em cada 500 pessoas. Publicações internacionais mostram que 

atualmente apenas um terço dos pacientes em seguimento cardiológico devido MCH 

tem mutações patogênicas (ou provavelmente patogênicas) detectadas, permitindo 

adequada triagem familiar. Sendo assim, acredita-se que a forma esporádica, não 

familiar, isto é, mutações em pacientes sem história familiar de MCH, pode ser a mais 

comum, totalizando aproximadamente 25 a 30% dos casos(1,2,6,7). 

 

Tabela 1 - Principais genes responsáveis pela miocardiopatia hipertrófica 

Gene Cromossomo 
Frequência 

(%) 
Nº de 

mutações 

Betamiosina de cadeia pesada (MYH7) 14q1 35-50 >50 
Proteína-C de ligação da miosina (MYBPC3) 11q11 15-20 >15 
Troponina T (TNNT2) 1q3 15-20 >20 
Alfatropomiosina (TPM1) 15q2 <5 3 
Troponina I (TNNI3) 19q13 <1 3 
Miosina reguladora de cadeia leve (MYL2) 3p <1 2 
Miosina essencial de cadeia leve (MYL3) 12q <1 2 
Actina cardíaca (ACTC) 15q11 ? 2 
Titina (TTN) 2q31 ? ? 
Alfamiosina de cadeia pesada (MYH6) 14q12 ? ? 
Teletonina (TCAP)  ? ? 

FONTE: Bittencourt et al (9) 
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A MCH é reconhecida por ser uma importante causa de insuficiência cardíaca, 

fibrilação atrial (com fenômenos cardioembólicos) e, particularmente, de morte súbita 

cardíaca, principalmente em indivíduos jovens(4,5,8). 

Ela é caracterizada em suas fases iniciais por um ventrículo esquerdo (VE) não 

dilatado e com paredes espessadas, na ausência de outras alterações cardíacas ou 

sistêmicas, por exemplo, estenose de valva aórtica, hipertensão arterial sistêmica, 

atividade física intensa e amiloidose cardíaca, capazes de produzir essa magnitude de 

espessamento parietal.  Sua primeira descrição em 1958, quando o patologista forense 

londrino Donald Teare reuniu oito casos de morte súbita em adolescentes e adultos 

jovens, analisou os corações e descreveu uma nova doença caracterizada por 

hipertrofia ventricular assimétrica(9).  

O aumento da espessura parietal que caracteriza a hipertrofia do VE na MCH 

pode evoluir de forma dinâmica. Geralmente, o fenótipo permanece incompleto até a 

adolescência, quando o crescimento acelerado e a maturação são acompanhados por 

aumentos expressivos na espessura do VE(1,2,6). 

A suspeição clínica inicial pode ser feita por meio da identificação de um sopro 

cardíaco num exame de rotina ou antes de participação esportiva, ou até mesmo por 

alterações observadas no eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações realizado de 

forma rotineira. A maioria dos pacientes se apresenta com sintomas inespecíficos como 

dispneia aos esforços, fadiga, palpitações, síncope ou pré-síncope. Contudo, muitos 

permanecem oligossintomáticos e tem a morte súbita como primeira manifestação da 

doença(3,7). 

O ECG de 12 derivações é anormal em mais de 90% dos casos de MCH e em 

aproximadamente 75% dos familiares assintomáticos. As anomalias mais comuns 

incluem voltagens aumentadas, denotando hipertrofia do VE, alterações de ST-T como 

inversão da onda T nas precordiais laterais, ondas Q profundas, dentre outras(10). 

 O diagnóstico da MCH se baseia na detecção de aumento da espessura das 

paredes do VE geralmente, mas não exclusivamente, assimétrico, observado por 

qualquer modalidade de imagem. O fenótipo também inclui fibrose miocárdica, 

anormalidades morfológicas do aparelho valvar mitral e função microcirculatória 

coronariana anormal. Em adultos, geralmente esse aumento de espessura parietal é ≥ 
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15 mm em um ou mais segmentos miocárdicos. Graus menores de espessamento das 

paredes (12–14 mm) requerem avaliação de outras características, incluindo história 

familiar, sintomas e sinais não cardíacos, anormalidades no ECG, exames laboratoriais 

e testes genéticos(2,9,11,12). 

Há uma grande heterogeneidade clínica, de história natural e prognóstico 

nestes pacientes. Tipicamente, uma ou mais regiões do VE têm espessuras superiores 

a outras áreas, gerando padrões de acometimento assimétrico. A assimetria mais 

comum ocorre por aumento mais acentuado do septo interventricular. Contudo, há 

outros padrões menos prevalentes de hipertrofia (Figura 1), incluindo a concêntrica, 

apical, medioventricular, da parede anterolateral ou inferior do ventrículo esquerdo, 

muitas vezes mais difíceis de serem diagnosticadas (8,13,14). 

 

Figura 1 - Imagens ecocardiográficas demonstrando diferentes 

apresentações de MCH 

 

Em A, observa-se a forma septal assimétrica, mais frequente. Em B a forma difusa, 
concêntrica. Em C nota-se o predomínio apical e em D o acometimento predominante em 
parede inferolateral.  
FONTE: Acervo do Setor de Ecocardiografia do IDPC 
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A hipertrofia promove modificações microestruturais e funcionais, com focos de 

fibrose e isquemia microvascular, disfunção diastólica (DD) e aumento atrial, que 

predispõe ao desenvolvimento de fibrilação atrial. As anormalidades encontradas na 

função diastólica, ou seja, no relaxamento e complacência do VE, ocorrem de forma 

precoce e independente da extensão e da espessura parietal(4,11).  

 A MCH pode ser uma causa de obstrução à ejeção ventricular. Algumas séries 

relatam cerca de 70% dos pacientes apresentando impedimento mecânico para ejeção 

do VE, caracterizado por gradientes ≥ 30 mmHg em repouso ou com estímulo 

fisiológico (exercício ou manobra de Valsalva). Esse gradiente subaórtico se caracteriza 

pelo comportamento dinâmico, variando de acordo com as condições fisiológicas, o que 

pode ser o responsável pela variação diária dos sintomas referidos pelos pacientes. 

Como exemplo, o gradiente pode aumentar se o volume ventricular estiver reduzido em 

situações que levam à desidratação ou mesmo ao adotar-se a posição ortostática(7). 

Atualmente, sabe-se que a mortalidade da MCH varia entre 0,9 a 1,5% ao ano, 

tendendo a diminuir para cerca de 0,5% ao ano, após o advento das novas técnicas de 

intervenção terapêutica, como o cardiodesfibrilador implantável (CDI) e o transplante 

cardíaco. Em 2005, Arteaga et al.,(15) publicaram um estudo abrangendo uma 

população de pacientes com MCH no Brasil e encontraram uma taxa de mortalidade de 

0,9% ao ano. Muitos pacientes, durante a história natural desta doença, permanecem 

livres de sintomas clinicamente significativos e eventos adversos, não requerendo 

grandes intervenções terapêuticas e tendo longevidade normal. Em contrapartida, 

existem subgrupos de maior risco para complicações importantes, incluindo morte 

súbita, insuficiência cardíaca progressiva e fibrilação atrial, com risco eventos 

embólicos(16). 

 

1.2 Arritmias cardíacas, morte súbita e fibrilação atrial 

 

 A morte súbita na MCH se apresenta em uma grande variedade de idades, 

com maior frequência nos adolescentes e adultos jovens até os 35 anos. Há uma taxa 

menor e é significativamente menos comum em pacientes com 60 anos ou mais, 

mesmo na presença de marcadores de risco, sugerindo que o envelhecimento atenua o 
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potencial de taquiarritmias ventriculares. Os principais mecanismos são arritmias 

complexas como taquicardia ventricular primária e fibrilação ventricular, desencadeadas 

de forma imprevisível. Nestes casos, o substrato arritmogênico deriva das 

características histopatológicas da arquitetura miocárdica desorganizada, deposição de 

colágeno intersticial e fibrose após morte celular, como consequência da isquemia 

microvascular. Destes fatos advém a importância da avaliação rotineira de marcadores 

de risco para morte súbita nestes pacientes(17–19). 

 De acordo com diretriz publicada pela Sociedade Europeia de Cardiologia 

(2014)(12), não há estudos randomizados ou modelos prospectivos validados 

estatisticamente que possam ser usados para guiar o implante de CDI em pacientes 

com MCH. As recomendações são baseadas em estudos observacionais de coortes 

retrospectivas, que determinaram a relação entre características clínicas e 

prognósticas. 

 Um modelo de estratificação de risco de prevenção primária, baseado em 

marcadores clínicos não invasivos (mais aplicável a pacientes com menos de 50 anos), 

identifica a maioria dos pacientes que provavelmente se beneficiarão de um 

desfibrilador implantável(3,7,18). Recentemente, o realce tardio extenso com gadolíneo na 

ressonância cardíaca, ocupando 15% ou mais da massa do VE, demonstrou ser 

preditor independente de morte súbita(20). 

 A diretriz europeia validou recentemente uma calculadora como forma de 

estratificação de risco de morte súbita cardíaca, derivada de um estudo de coorte, 

multicêntrico e retrospectivo, de 3.675 pacientes, conhecido como HCM Risk-SCD(21). 

Buscou-se encontrar variáveis clínicas que estavam associadas à morte súbita. Os 

resultados excluiram fatores de risco tradicionalmente aceitos, como a fração de ejeção 

do VE e a resposta anormal da PA, mas incluíram outros fatores, como a obstrução de 

via de saída do VE, a idade e o tamanho do átrio esquerdo. O modelo final foi usado 

para gerar uma calculadora disponível para acesso on-line através de website 

[http://www.doc2do.com/hcm/webHCM.html], projetada para fornecer estimativas de 

risco individualizadas para morta súbita em 5 anos. Nesse escore, idade, espessura 

miocárdica, tamanho do átrio esquerdo e obstrução de via de saída de VE são tratados 

como variáveis contínuas (Figura 2).  
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Figura 2 - Fatores de risco para morte súbita na miocardiopatia hipertrófica de acordo 

com a diretriz europeia 

 

VE: ventrículo esquerdo; AE: átrio esquerdo; VSVE: via de saída do ventrículo esquerdo; 2D: 
bidimensional; MSC: morte súbita cardíaca; MCH: miocardiopatia hipertrófica; TV: taquicardia ventricular. 
FONTE: Adaptado de ESC Diretriz Europeia para Diagnóstico e Manejo da MCH (2014)  (14) 
 

 A fibrilação atrial (FA) é a arritmia sustentada mais comum na MCH, com 

grande impacto clínico, resultando muitas vezes em admissões hospitalares 

inesperadas e perda da produtividade. É considerada uma arritmia progressiva e tende 

a ser paroxística em dois terços dos pacientes, enquanto o restante tem FA 

persistente/permanente. Sua presença implica em perda da contração atrial e da 

sincronia atrioventricular. Em geral, não é bem tolerada neste tipo de paciente, em 

função da importância que a contração atrial tem em ajudar no enchimento ventricular 

efetivo, na presença de DD(16,22). 

A FA ocorre em aproximadamente 1% da população geral. Contudo, atinge a 

prevalência de cerca de 20-25% dos pacientes com MCH, aumentando sua incidência 

com a idade e a magnitude da dilatação e disfunção do átrio esquerdo (AE). O 

desenvolvimento de FA é provavelmente multifatorial, incluindo também fatores 

genéticos, anormalidades estruturais e anormalidades eletrofisiológicas(16,22,23). 

 A disfunção diastólica presente na MCH, decorrente da hipertrofia e da redução 

da complacência do VE, leva à elevação das pressões de enchimento do ventrículo 
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esquerdo (PDVE), com aumento da pós-carga para o AE. Isso resulta em dilatação 

progressiva e remodelamento do AE, causando anormalidades estruturais e 

eletrofisiológicas (Figura 3). Isto é ainda mais exacerbado pela obstrução da via de 

saída do ventrículo esquerdo (VSVE) e regurgitação mitral, devido ao movimento 

anterior sistólico da valva mitral, frequente nos pacientes com MCH. O remodelamento 

do AE encurta o período refratário atrial e, por sua vez, aumenta a dispersão da 

repolarização. Isso pode potencializar a capacidade dos gatilhos ectópicos de iniciar a 

FA(24). 

 

Figura 3 - Fisiopatologia e impacto clínico da fibrilação atrial nos pacientes com MCH 

 

  FONTE: Adaptado de Garg et al (16) 

 

As principais complicações da FA são os fenômenos cardioembólicos 

sistêmicos (principalmente acidente vascular encefálico, que possui incidência de 1% 
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ao ano e prevalência de 6%) e os sintomas progressivos de insuficiência cardíaca, 

impactando de forma negativa na morbimortalidade e na qualidade de vida dessa 

população(25). 

Muitas vezes, tal arritmia manifesta-se de forma incidiosa, assintomática, vindo 

à tona apenas em situações de complicações. Por esta razão, atualmente os estudos 

buscam encontrar preditores clínicos, eletrocardiográficos ou ecocardiográficos para o 

desenvolvimento de fibrilação atrial nos portadores de MCH, para possibilitar sua 

detecção precoce e rápida intervenção terapêutica(1,6,11). 

 Uma série de estudos prospectivos identificou os principais preditores para o 

desenvolvimento de FA em pacientes com MCH, incluindo idade, sintomas de 

insuficiência cardíaca (classe funcional), concentração de peptídeo natriurético tipo B 

pro-N ou dispersão da onda P no ECG, bem como tamanho e função fásica do átrio 

esquerdo nos métodos de imagem(6). 

 Considerado um dos mais robustos preditores, o tamanho do AE é fortemente 

associado ao risco de FA. Diferentes estudos utilizaram diferentes pontos de corte, mas 

o tamanho mais aceito é o diâmetro ântero-posterior > 45 mm (Figura 4) (26,27). O volume 

atrial esquerdo “indexado” (VAEI) pela superfície corporal fornece informações mais 

reais sobre o remodelamento atrial esquerdo e é um melhor preditor de FA em 

pacientes com MCH do que o diâmetro de AE isolado. Em um estudo com 141 

pacientes com MCH, o VAEI > 34 ml/m2 identificou pacientes com risco de desenvolver 

FA paroxística, com sensibilidade e especificidade de 80% e 73%, respectivamente(28). 
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Figura 4 - Relação do tamanho do átrio esquerdo com o risco de 

fibrilação atrial 

 

 

              FONTE: Guttmann  et al(26) 

 

 A idade é um preditor bem conhecido de FA na população geral e também em 

pacientes com MCH. Vários estudos identificaram a idade como um fator de risco para 

o desenvolvimento de FA e os limiares mais aceitáveis são acima de 40 a 50 anos(27). 

Finalmente, classe III / IV da NYHA, regurgitação mitral moderada a grave e fração de 

ejeção do VE < 50% têm sido associadas a maior risco de FA na literatura(26). 

O score de CHADS(29) não é validado para MCH. Além disso, a quantidade de 

episódios de FA necessária para iniciar anticoagulação se mantém indefinida. Todavia, 

a anticoagulação deve ser considerada nesses pacientes mesmo com apenas um 

episódio de FA, sendo ela paroxística ou persistente, particularmente devido ao 

mecanismo fisiopatológico que leva ao risco elevado de recorrência e fenômenos 

tromboembólicos(30). 
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1.3 Função do átrio esquerdo, métodos de avaliação e seu comportamento na 

miocardiopatia hipertrófica 

 

A primeira descrição da importância dos átrios e seu impacto na performance e 

enchimento ventricular foi apresentada por William Harvey(31,32) em 1628. Com o melhor 

entendimento da fisiologia cardíaca, ficou claro que os átrios não servem apenas como 

um simples reservatório volumétrico, eles abrigam células importantes do sistema de 

condução e também secretam peptídeos natriuréticos que regulam a homeostase de 

fluidos(33). 

É sabido que durante a diástole ventricular, AE e VE atuam como cavidade 

única e o AE é exposto às pressões do VE, ocorrendo aumento da tensão da parede 

atrial, fato que leva a dilatação da câmara e estiramento dos miócitos, principalmente 

em situações de pressão de enchimento ventricular elevadas. Por essa razão, o 

tamanho do AE é considerado marcador de DD. Na MCH, pelos mecanismos 

fisiopatológicos já descritos anteriormente de hipertrofia e redução da complacência 

ventricular, que resultam da DD, há repercussões na câmara atrial, com sua dilatação e 

posterior disfunção(16,34). 

 O remodelamento estrutural e funcional do AE, que culminam com o aumento 

do seu tamanho e volume, tem-se mostrado como consistente parâmetro relacionado à 

função diastólica, sendo também um preditor de desfechos cardiovasculares, dentre 

eles, o desenvolvimento de FA, acidente vascular encefálico (AVE), insuficiência 

cardíaca e morte cardiovascular(22,34). Por essa razão, cada vez mais, há interesse na 

avaliação do átrio esquerdo, análise da função atrial, suas pressões e volume, de forma 

não invasiva, por meio do ecocardiograma bi e tridimensional.  

 Existem diversos métodos para se avaliar a função do AE. Dentre elas, estão a 

ressonância magnética cardíaca (RMC) e a tomografia computadorizada (TC). Contudo, 

a ecocardiografia, sendo ela bi ou tridimensional, continua sendo o método mais 

simples, menos invasivo e com melhor custo-benefício. Recentemente, a avaliação 

ecocardiográfica tridimensional dos volumes atriais demonstrou ter pequenas 

variabilidades inter e intraobservador, maior acurácia e reprodutibilidade. Além disso, 

seus achados correlacionam-se melhor com os métodos de RMC e TC, quando 
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comparados à ecocardiografia bidimensional, tornando-se assim, a técnica de 

escolha(35,36). 

A função normal do AE compreende, convencionalmente, três fases: Primeira: a 

função de reservatório, servindo para armazenar o sangue das veias pulmonares, 

durante a contração do ventrículo esquerdo e seu relaxamento isovolumétrico; 

Segunda: função de conduto, em que o sangue passa através do átrio esquerdo, das 

veias pulmonares para o ventrículo esquerdo no início da diástole; Terceira: função de 

contração ou reforço (booster), em que o encurtamento das fibras atriais serve para 

aumentar o estiramento da fibra ventricular, contribuindo com 15 a 30% do volume 

diastólico final(34,35). 

 A função de reservatório é modulada pela função sistólica do VE, tamanho do 

átrio e sua complacência. A função de conduto, que corresponde temporalmente à onda 

E observada pelo traçado Doppler da valva mitral (fluxo transmitral precoce), é 

modulada pela complacência atrial e, especialmente, pelo relaxamento e complacência 

do VE. Finalmente, a função contrátil, correspondente à onda A do Doppler mitral (fluxo 

transmitral tardio), é modulada pela reserva contrátil atrial, dependente do grau de 

retorno venoso (pré-carga atrial), pressão diastólica final do VE (pós-carga atrial) e 

reserva sistólica do AE(33,35).  

Quando se trata de indivíduos saudáveis, a contribuição das fases de 

reservatório, conduto e contrátil do AE para o enchimento do VE são, respectivamente, 

por volta de: 40%, 35% e 25%(45). 

A função do átrio esquerdo pode ser medida como uma variação percentual dos 

volumes obtidos pelo ecocardiograma, conforme descrito na Tabela 2. Quando se 

utiliza o ecocardiograma bidimensional, recomenda-se a medida do volume utilizando o 

método de área-comprimento, ou o modificado de Simpson, em cortes 2 e 4-câmaras. 

Com a ecocardiografia 3D é possível medir diretamente os volumes do AE ao longo de 

todo o ciclo cardíaco com uma reconstrução digital, sem a necessidade de modelos 

geométricos, com excelente resolução temporal e menos dependente do operador (37). 
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Tabela 2 - Avaliação da função atrial esquerda por meio da variação       

dos volumes atriais 

 

Função do Átrio Esquerdo Fórmula 

Função de reservatório 
 

     Volume total de esvaziamento atrial Vmáx – Vmín 

     Fração total de esvaziamento atrial (Vmáx – Vmín)/Vmáx 

Função de conduto  

    Volume de esvaziamento atrial passivo Vmáx – Vpré-A 

    Fração de esvaziamento atrial passivo (Vmáx – Vpré-A)/Vmáx 

Contração atrial  

     Volume de esvaziamento atrial ativo Vpré-A – Vmín 

     Fração de esvaziamento ativo Vpré-A – Vmín)/Vpré-A 

Vmáx: volume atrial esquerdo máximo imediatamente antes da abertura da valva 
mitral; Vpré-A: volume atrial esquerdo no início da onda P no ECG; Vmín: volume 
atrial esquerdo mínimo no fechamento da valva mitral  

 

 A análise volumétrica depende do volume do AE em diferentes momentos do 

ciclo cardíaco, em geral, sendo guiadas pelo eletrocardiograma de superfície: seu 

volume máximo é identificado no final da onda T, imediatamente antes da abertura da 

valva mitral; o volume mínimo coincide com o complexo QRS, no fechamento da valva 

mitral; e a fase de contração atrial (pré-A) no início da onda P.  

Outra maneira de se avaliar a função atrial pelo ecocardiograma é por meio da 

utilização das medidas de strain e strain rate, que nos informam sobre o valor de 

deformação do miocárdio atrial. As principais técnicas para obtenção desses 

parâmetros são: Doppler tecidual (DT) e o rastreamento de pontos acústicos do 

miocárdio, conhecido como Speckle tracking. Esta última, uma técnica mais recente, 

descrita pela primeira vez em 2006 (Figura 5) (33,38,39). 
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  Figura 5 -  Avaliação do strain longitudinal do AE por imagem 2D speckle 

tracking  
 

 

             FONTE: Shaikh et al (34) 

 

O conceito de strain foi descrito em 1973 por Mirsky e Parmley(40) e expressa a 

dinâmica local da performance miocárdica, gerando informações sobre o espessamento 

do miocárdio, independente do movimento cardíaco. Ele quantifica a velocidade e o 

grau de movimentação de um ponto do miocárdio em relação a outro adjacente. 

A técnica ecocardiográfica do DT permite a mensuração das velocidades de 

deslocamento dos tecidos cardíacos. Contudo, é limitada à direção do feixe de 

ultrassom e normalmente é realizada apenas na direção longitudinal ou, em poucos 

segmentos selecionados, nas direções radial ou circunferencial. Ela sofre influência do 

ângulo de insonação, tem alta variabilidade intra e interobservador e requer protocolos 

de imagem específicos. Para eliminar o problema da dependência de ângulo na análise 

do strain pelo DT foi desenvolvida a técnica de aferição do strain baseada no 
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rastreamento de pontos (speckle tracking) pela ecocardiografia bidimensional(41).  

Marcadores acústicos naturais, denominados speckles (os pontos brancos 

visibilizados nas imagens em escala de cinza na ecocardiografia bidimensional), 

representam padrões específicos do tecido no miocárdico, ou seja, é a impressão digital 

daquele segmento. O software de análise do speckle tracking identifica os speckles, 

pontos com características únicas, rastreia os seus movimentos em todas as direções e 

faz uma média relativa da deformação entre dois pontos ao longo das direções pré-

definidas do sistema de coordenadas do coração (circunferencial, longitudinal e 

radial)(41). 

As propriedades de deformação miocárdica atrial medidas como strain, pela 

técnica de 2D speckle tracking (STE), se mostraram promissoras como marcadores de 

remodelamento estrutural atrial e como preditores de FA. O strain atrial tem sido 

avaliado atualmente em múltiplas condições, incluindo hipertensão, diabetes, 

insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica e valvular e fibrilação atrial(34,38). 

Os valores considerados normais do strain atrial, em indivíduos saudáveis, pelo 

speckle tracking utilizando a E2D foram avaliados em uma revisão sistemática e 

metanálise que incluiu 40 estudos (2.542 pacientes) fornecendo informações sobre a 

função do reservatório, 14 estudos (805 pacientes) relataram função do conduto, e 18 

estudos (1.005 pacientes) foram adequados para análise da função contrátil. As taxas 

de strain reservatório normais variaram de 27,6% a 59,8%, com média de 39,4% (IC 

95%; 38.0%–40.8%).  O strain de conduto apresentou uma média de 23,05% (IC 95%; 

20,7-25,2%) e o strain contração do AE uma média de 17,4% (IC 95%, 16.0%–

19.0%)(42). 

 Durante a FA, a função contrátil do AE é perdida, enquanto as funções de 

reservatório e conduto são reduzidas, gerando queda do volume ejetado pelo VE, 

particularmente em situações de hipertrofia miocárdica, na qual a função diastólica é 

anormal(38,43). 

 Estudo observacional, desenvolvido por Fernandes et al.,(44) envolvendo 109 

pacientes admitidos na unidade de emergência com diagnóstico de síndrome 

coronariana aguda, demonstrou que a análise do strain atrial esquerdo por meio do 

2DS apresentou excelente capacidade de classificar a DD. Os autores ressaltam ainda 
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que o strain do AE seria uma ferramenta promissora na avaliação da DD, detectando 

com mais facilidade os pacientes com elevadas pressões de enchimento do VE(44). 

Um estudo multicêntrico publicado em 2015 por Yoon et al.,(43) avaliou 313 

pacientes com fibrilação atrial paroxística por meio da técnica de 2D STE. A redução do 

strain atrial esquerdo foi preditor independente da progressão da fibrilação atrial e 

serviu como um bom preditor, mesmo em pacientes sem aumento do AE.  

Kim et al., (38) demonstraram que em pacientes com MCH, houve aumento do 

volume indexado para superfície corporal do AE, prejuízo na função de reservatório e 

redução do strain atrial em relação aos controles pareados por idade e sexo. Além 

disso, evidenciaram que o remodelamento e disfunção do AE não diferiram 

significativamente de acordo com o fenótipo da MCH. Tais achados suportam a 

hipótese de que pacientes com MCH, mesmo com ritmo sinusal, possam demonstrar 

remodelamento e disfunção do AE antes do desenvolvimento da fibrilação atrial, e que 

o strain atrial poderia representar a progressão do remodelamento do AE. Vale ressaltar 

que neste estudo os autores avaliaram o volume e a função do AE apenas pela 

ecocardiografia 2D, sendo uma limitação tendo em vista que a medida de uma câmara 

não simétrica é limitada em sua precisão. 

Portanto, ficam claras as consequências deletérias na performance ventricular 

causadas pela FA no contexto da MCH, gerando impacto clínico negativo na 

morbimortalidade. Adicionalmente, é possível que a análise da função atrial, por meio 

do E3D e do E2D, se revele como um marcador para o desenvolvimento de FA 

permanente, nos portadores de MCH. 
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2 JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE                  

 

Atualmente os estudos buscam encontrar preditores clínicos, 

eletrocardiográficos ou ecocardiográficos para o desenvolvimento de fibrilação atrial nos 

portadores de MCH, para possibilitar sua detecção precoce e rápida intervenção 

terapêutica. Marcadores ecocardiográficos de disfunção do átrio esquerdo, como 

diâmetro do AE, volume indexado para superfície corporal, encurtamento fracional, e 

marcadores eletrocardiográficos, tais como dispersão de onda P também foram 

correlacionados com FA em MCH, mas as evidências derivam principalmente de 

pequenas coortes e estudos pouco robustos.  

A avaliação da função atrial esquerda (através do strain atrial) utilizando a 

técnica de STE e a análise dos volumes pelo ecocardiograma tridimensional em 

pacientes com MCH portadores de FA paroxística pode permitir uma avaliação da 

sobrecarga atrial esquerda decorrente da disfunção diastólica, possibilitando compará-

los aos pacientes sem FA paroxística. Sua medida pode ser um fator preditor de 

eventos cardiovasculares e de mortalidade, mas principalmente, preditor de FA 

permanente.  
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3 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

Avaliar o comportamento da função atrial esquerda, por meio do strain atrial 

(derivado do STE) e da análise volumétrica pelo ecocardiograma tridimensional, em 

pacientes com MCH portadores de FA paroxística.  

Comparar os resultados obtidos nos pacientes portadores de FA paroxística 

com um grupo controle de pacientes com MCH sem FA.  
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4  METODOLOGIA          

 

 

4.1 Delineamento da população e estudo  

 

Trata-se de um estudo observacional, do tipo caso-controle, unicêntrico, 

realizado por meio da aquisição de dados ecocardiográficos de pacientes portadores de 

MCH com e sem FA paroxística. O protocolo de estudo foi aprovado pelo comitê de 

ética institucional sob o número 4885/2018. Todos os indivíduos recrutados a participar 

do protocolo de estudo foram devidamente orientados e autorizaram sua participação 

voluntária mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Foram selecionados ao todo 70 pacientes em seguimento ambulatorial na 

Seção Médica de Miocardiopatias do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC), 

com o diagnóstico confirmado de MCH por meio do ecocardiograma ou ressonância 

magnética cardíaca. Deste total, 35 apresentavam FA paroxística nos exames de rotina, 

mas estavam em ritmo sinusal há pelo menos 6 meses. Tal dado foi obtido por meio de 

revisão de prontuários, em que procuraram-se anotações sobre comparecimentos ao 

pronto socorro com taquicardia/palpitações e observaram-se relatos de sintomas 

referidos pelo próprio paciente.  

Os demais 35 pacientes com MCH e sem relato de FA, que foram pareados 

especialmente por sexo, idade e outros dados demográficos, tais como presença de 

hipertensão arterial (HAS), índice de massa corporal e forma de acometimento 

ventricular, por exemplo, compuseram o grupo controle, para comparação com os 

pacientes portadores de FA paroxística. 

 

4.2 Critérios de inclusão e exclusão  

 

- Inclusão: Os casos corresponderam a pacientes portadores de MCH 

atendidos no ambulatório de miocardiopatias do IDPC, que apresentem registros de FA 

paroxística em Holter 24 horas, telemetria do CDI, ECG de passagens pelo pronto 

socorro, em teste ergométrico ou em outros exames ambulatoriais, mas que estejam 

em ritmo sinusal há pelo menos 6 meses. Os controles corresponderam a pacientes 
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portadores de MCH atendidos no ambulatório de miocardiopatias do IDPC, sem 

registros de fibrilação atrial em prontuário e sem queixas clínicas que levantassem a 

suspeita dessa arritmia. 

Foram considerados critérios de exclusão para pacientes neste estudo:  

i. Menores de 18 anos;  

ii. Janela ecocardiográfica limitada para aquisição de imagens;  

iii. Pacientes que apresentaram FA permanente ou que estiveram em ritmo de 

marcapasso durante o exame;  

iv. Hipertensão arterial não controlada no momento da aquisição das imagens 

(níveis pressóricos acima de 140/90 mmHg);  

v. Insuficiência mitral importante e estenose mitral de qualquer grau;  

vi. Disfunção ventricular esquerda definida pelos seguintes critérios: fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) menor que 52% para homens e 54% 

para mulheres.   

 

4.3 Ecocardiograma  

 

Os exames foram realizados no período entre dezembro de 2018 e janeiro de 

2020. Os ecocardiogramas foram realizados em aparelho Vivid E9® (GE Vingmed, 

System, Horton, Norway), equipado com transdutor setorial, matricial, de banda larga de 

frequência, do tipo M5S e com transdutor tridimensional volumétrico tipo 4V. As 

análises da função atrial foram realizadas posteriormente à aquisição das imagens, em 

estação de trabalho dedicada, utilizando-se o software EchoPAC versão 202 (GE 

Helthcare). 

Todos os exames ecocardiográficos foram realizados de acordo com as 

recomendações da Sociedade Americana de Ecocardiografia(45,46). Foram obtidos 

exames completos, com imagens nas incidências paraesternais, apicais, subcostais e 

supraesternais, utilizando-se as modalidades disponíveis em cada plano de corte, como 

bidimensional, Doppler pulsátil, contínuo, mapeamento colorido de fluxos e imagens 

tridimensionais. Os exames foram realizados com monitoração eletrocardiográfica.  
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Após a aquisição das imagens, para a avaliação da função do AE por meio do 

strain, utilizando-se a técnica do STE (Figuras 6 e 7), as seguintes etapas foram 

realizadas no programa EchoPAC: 

1. Marcação do evento sistólico (abertura e fechamento da valva aórtica) por 

meio do Doppler pulsátil do fluxo aórtico; 

2. Tracejado a borda endocárdica do AE de forma manual; 

3. Cálculo, de forma automática pelo programa, da deformação de cada um 

dos seis segmentos do miocárdio do AE;  

4. Avaliado se os seis segmentos foram aprovados e tracejados de forma 

correta. Se um número maior ou igual a dois segmentos foi reprovado, foi 

realizada novamente a etapa 2. Em casos que isto não ocorreu, a análise 

foi aprovada, com geração automática de uma curva média do strain; 

5. A partir dessa curva, foram obtidos os valores referentes ao strain atrial 

esquerdo de pico sistólico (SAES) e ao strain atrial esquerdo na fase de 

contração atrial (SAEA), que representam as funções do AE de 

reservatório e de contração, respectivamente. O strain de conduto, 

representando o enchimento passivo do VE, foi obtido pela diferença entre 

estes dois valores; 

6. Esse procedimento foi realizado nas janelas apicais 4 câmaras (4C) e 2 

câmaras (2C).  

Utilizando-se a média aritmética dos valores medidos nas janelas apicais 4C e 

2C, as seguintes variáveis foram calculadas: o strain global do átrio esquerdo de 

reservatório (SAER), o strain global do átrio esquerdo de conduto (SAECD) e o strain 

global do átrio esquerdo de contração (SAECT).  
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Figura 6 - Exemplo de avaliação da função do átrio esquerdo 

através do strain realizado em janela apical 2 câmaras 

em paciente com miocardiopatia hipertrófica 
 

 

 

Figura 7 - Exemplo de avaliação da função do átrio esquerdo 

através do strain realizado em janela apical 4 câmaras 

em paciente com miocardiopatia hipertrófica 
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Também avaliamos o volume e a função do átrio esquerdo pela E3D (Figura 8). 

Para tanto, foi adquirida uma imagem de volume total do coração (full volume) com o 

paciente em apneia, por meio do acoplamento de 4 a 6 batimentos, de forma a deixar a 

taxa de quadros acima de 20 quadros por segundo. Toda a aquisição foi ciclada por 

eletrocardiograma. Após a obtenção do volume total, utilizando-se o programa LVQ (GE 

Healthcare), foi reconstruído o volume atrial. Os seguintes passos foram realizados na 

estação de trabalho EchoPAC: 

1. A borda endocárdica do AE foi tracejada de forma automática no final da 

sístole e no final da diástole; 

2. Os traçados foram manualmente modificados, se necessário; 

3. O programa mostrava automaticamente uma curva com a demonstração da 

variação do volume do AE durante o ciclo cardíaco; 

4.  O volume máximo do AE (VAEmax) foi medido no final da sístole, antes da 

abertura da valva mitral. O volume mínimo (VAEmin) foi medido no final da 

diástole, logo após o fechamento da valva mitral, quando a curva de volume 

atinge seu nadir. O volume pré contração atrial (VAEpré-A) foi medido na 

fase ascendente da onda P do eletrocardiograma, quando a curva de 

volume apresenta uma pequena deflexão adicional após o esvaziamento 

rápido; 

5. A função do átrio esquerdo foi medida como uma variação percentual dos 

volumes obtidos. A fração de esvaziamento atrial total foi calculada pela 

diferença entre o volume máximo e o volume mínimo do AE, dividida pelo 

volume máximo do AE (VAEmax – VAEmin / VAEmax). A fração de 

esvaziamento atrial passivo foi obtida pela diferença entre o volume máximo 

do AE e o volume pré contração atrial, dividida pelo volume máximo 

(VAEmax – VAEpré-A / VAEmax). Por fim, a função de esvaziamento atrial 

ativo foi medida pela diferença entre o volume pré contração atrial e o 

volume mínimo do AE, dividida pelo volume pré contração atrial (VAEpré-A – 

VAEmin / VAEpré-A). 
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Figura 8 - Exemplo de técnica tridimensional para avaliação da função atrial 

esquerda através da reconstrução volumétrica do mesmo e 

obtenção de curva de volume atrial em paciente com miocardiopatia 

hipertrófica 

 

        
           AE: átrio esquerdo; VE: ventrículo esquerdo; Vmax: volume atrial máximo; Vmín: volume atrial    

mínimo; VpréA: volume atrial pré-contração atrial que precede a onda P do eletrocardiograma 
 

4.4  Planejamento Estatístico  

 

As variáveis categóricas foram descritas utilizando-se valores absolutos e 

percentuais. As variáveis contínuas foram apresentadas como média e desvio padrão. 

A avaliação do padrão de distribuição foi realizada por meio dos testes de Kolmogorov-

Smirnov e/ou Shapiro-Wilk.  

A associação das características qualitativas de acordo com a presença de FA 

paroxística foi realizada com uso dos testes de qui-quadrado ou testes exatos (teste 

exato de Fisher ou teste da razão de verossimilhança). As características quantitativas 
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foram comparadas segundo a presença de FA paroxística com uso do teste t-Student 

(47).  

Por meio do uso de regressão logística múltipla(48) foram criados modelos com 

um conjunto de variáveis para explicar a FA paroxística, utilizando-se características 

pessoais e parâmetros do ecocardiograma que foram significativos nas análises não 

ajustadas e que possuem plausibilidade biológica com o aparecimento de FA.  

O teste de correlação de Pearson foi utilizado para avaliar a correlação entre os 

volumes e as frações de esvaziamento atriais, além do strain atrial com outras variáveis 

do ecocardiograma, especialmente àquelas relacionados à função sistólica e à função 

diastólica do ventrículo esquerdo.  

Para realização das análises foi utilizado o software IBM-SPSS for Windows 

versão 22.0 e para tabulação dos dados foi utilizado o software Microsoft Excel 2010. 

Os testes foram realizados com nível de significância de 5% (p<0,05). 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 Determinação da casuística final 

 

Setenta pacientes foram selecionados inicialmente com base no banco de 

dados do ambulatório de miocardiopatias, sendo 35 portadores de FA paroxística e 

outros 35 sem FA, pareados para compor o grupo controle. Dentre os 35 pacientes 

incluídos no grupo FA paroxística, 10 pacientes foram excluídos do estudo pelas 

seguintes razões:  

i.Presença de FA no momento do exame: 4 pacientes. 

ii. Presença de insuficiência mitral importante: 3 pacientes. 

iii.Disfunção ventricular esquerda: 3 pacientes.  

Dos pacientes elegíveis para o grupo controle, 7 foram excluídos do protocolo, 

sendo 2 devido janela acústica limitada para aquisição de imagens 3D; 3 pacientes não 

aceitaram os termos estabelecidos pelo TCLE e 2 pacientes não compareceram para 

realização do exame.  

Desta forma, o grupo final de pacientes para análise foi constituído por 53 

indivíduos, sendo 25 do grupo FA paroxística e 28 do grupo controle.   

 

5.2  Características clínicas  

 

A Tabela 3 demonstra as características clínicas basais dos pacientes, 

comparando-os com o grupo controle. Não se observaram diferenças quanto a idade, 

gênero, índice de massa corporal (IMC), história de tabagismo, dislipidemia ou 

hipertensão, frequência cardíaca (FC) no momento do exame, entre os pacientes e os 

controles.  

Na análise da amostra total, encontramos um predomínio do sexo feminino 

(54,7%) e uma média de idade de 61,1 ± 9,8 anos. O IMC médio foi de 29,9 Kg/m2 e a 

frequência cardíaca média no exame foi de 60,7 batimentos por minuto, sendo que 

todos os pacientes estavam em ritmo sinusal. Os pacientes com FA paroxística 
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apresentaram maior prevalência de CDI, maior incidência de síncope e faziam mais uso 

de amiodarona e anticoagulação com varfarina (p < 0,05).  
 

Tabela 3 - Descrição das características pessoais e clínicas dos pacientes segundo 

FA paroxística e resultado dos testes estatísticos não ajustados 
 

Variável 
FA paroxística 

Total (N = 53) p 
Não (N = 28) Sim (N = 25) 

Idade (anos)       0,666 

Média ± DP 60,5 ± 10 61,7 ± 9,9 61,1 ± 9,8   

Sexo, n (%)       0,859* 

Feminino 15 (53,6) 14 (56) 29 (54,7)   

Masculino 13 (46,4) 11 (44) 24 (45,3)   

CDI, n (%)       0,002* 

Não 26 (92,9) 14 (56) 40 (75,5)   

Sim 2 (7,1) 11 (44) 13 (24,5)   

HAS, n (%)       0,572* 

Não 7 (25) 8 (32) 15 (28,3)   

Sim 21 (75) 17 (68) 38 (71,7)   

DLP, n (%)       0,240* 

Não 6 (21,4) 9 (36) 15 (28,3)   

Sim 22 (78,6) 16 (64) 38 (71,7)   

DM, n (%)       0,933* 

Não 21 (75) 19 (76) 40 (75,5)   

Sim 7 (25) 6 (24) 13 (24,5)   

TBG, n (%)       0,430# 

Não 19 (67,9) 17 (68) 36 (67,9)   

Atual 1 (3,6) 3 (12) 4 (7,5)   

Ex-tabagista 8 (28,6) 5 (20) 13 (24,5)   

AVC/AIT, n (%)       & 

Não 28 (100) 25 (100) 53 (100)   

HF de MS, n (%)       >0,999** 

Não 23 (82,1) 20 (80) 43 (81,1)   

Sim 5 (17,9) 5 (20) 10 (18,9)   

SÍNCOPE, n (%)       0,004* 

Não 26 (92,9) 15 (60) 41 (77,4)   

Sim 2 (7,1) 10 (40) 12 (22,6)   

DAC, n (%)       0,613** 

Não 25 (89,3) 24 (96) 49 (92,5)   

Sim 3 (10,7) 1 (4) 4 (7,5)   

IECA/BRA, n (%)       0,637* 

Não 15 (53,6) 15 (60) 30 (56,6)   

Sim 13 (46,4) 10 (40) 23 (43,4)   

BB, n (%)       0,694** 

Não 3 (10,7) 4 (16) 7 (13,2)   

Sim 25 (89,3) 21 (84) 46 (86,8)   

    “continua” 
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“conclusão” 

Variável 
FA paroxística 

Total (N = 53) p 
Não (N = 28) Sim (N = 25) 

AMIODARONA, n (%)       <0,001* 

Não 27 (96,4) 6 (24) 33 (62,3)   

Sim 1 (3,6) 19 (76) 20 (37,7)   

ESTATINA, n (%)       0,767* 

Não 9 (32,1) 9 (36) 18 (34)   

Sim 19 (67,9) 16 (64) 35 (66)   

AAS, n (%)       0,060* 

Não 17 (60,7) 21 (84) 38 (71,7)   

Sim 11 (39,3) 4 (16) 15 (28,3)   

VARFARINA, n (%)       <0,001* 

Não 28 (100) 7 (28) 35 (66)   

Sim 0 (0) 18 (72) 18 (34)   

DOAC, n (%)       0,218** 

Não 28 (100) 23 (92) 51 (96,2)   

Sim 0 (0) 2 (8) 2 (3,8)   

DIURÉTICO, n (%)       0,909* 

Não 13 (46,4) 12 (48) 25 (47,2)   

Sim 15 (53,6) 13 (52) 28 (52,8)   

Altura (cm)       0,809 

média ± DP 162,3 ± 9,3 161,7 ± 8,7 162 ± 8,9   

Peso (Kg)       0,615 

média ± DP 77,7 ± 12,5 79,7 ± 16,2 78,6 ± 14,3   

IMC (Kg/m²)       0,531 

média ± DP 29,5 ± 4,1 30,4 ± 6,4 29,9 ± 5,3   

FC no exame       0,672 

média ± DP 61,2 ± 8,3 60,2 ± 8,4 60,7 ± 8,3   

Teste t-Student; * Teste qui-quadrado; ** Teste exato de Fisher; # Teste da razão de 
verossimilhanças; & Não é possível calcular. DP: desvio padrão; CDI: cardiodesfibrilador 
implantável; HAS: hipertensão arterial; DLP: dislipidemia; DM: diabetes mellitus; TBG: 
tabagismo; AVC: acidente vascular cerebral; AIT: ataque isquêmico transitório; HF de MS: 
histórico familiar de morte súbita; DAC: doença arterial coronariana; IECA: inibidores da enzima 
conversora da angiotensina; BRA: bloqueadores do receptor da angiotensina; BB: 
betabloqueador; AAS: ácido acetilsalicílico; DOAC: anticoagulantes orais diretos; IMC: índice de 
massa corpórea; FC: frequência cardíaca. 

 

5.3 Características ecocardiográficas 

  

A Tabela 4 demonstra os achados obtidos pela ecocardiografia dos pacientes, 

comparados aos controles. A população total do estudo mostrou características típicas 

de MCH, tais como aumento da espessura septal (média de 18,1 ± 4,2 mm), cavidades 

ventriculares esquerdas pequenas medidas através do diâmetro diastólico final do VE 

(média de 46,3 ± 4,5 mm) e fração de ejeção preservada (média de 67,7 ± 5,1% pelo 
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método de Teicholz e 67,6 ± 5,1% pelo método 3D). Além do mais, a presença de 

obstrução significativa da via de saída (gradiente sistólico ≥ 30 mmHg) foi observada 

em aproximadamente um terço dos pacientes. 

 
Tabela 4 – Variáveis obtidas pelo ecocardiograma bidimensional dos pacientes com FA 

paroxística e do grupo controle  

 

                                                                                                                                  Variável 
FA paroxística 

Total (N = 53) p 
Não (N = 28) Sim (N = 25) 

VAEI (ml/m²)       0,044 

média ± DP 49,1 ± 11,7 56,7 ± 14,9 52,7 ± 13,7   

VAE 2D 2C (ml)       0,034 

média ± DP 87,3 ± 20 102,2 ± 29,6 94,3 ± 25,9   

VAE 2D 4C (ml)       0,045 

média ± DP 86,8 ± 25,4 101,6 ± 27,3 93,8 ± 27,1   

AE (mm)       0,511 

média ± DP 43,3 ± 5,1 44,3 ± 5,8 43,8 ± 5,5   

GD MÁX¢ (mmHg)       0,400 

média ± DP 66,7 ± 43,6 86,6 ± 42,1 72,5 ± 42,9   

MASSA VE (g)       0,272 

média ± DP 336,6 ± 98,9 368,2 ± 108,7 351,5 ± 103,8   

FEVE (Teicholz)        0,365 

média ± DP 0,683 ± 0,051 0,67 ± 0,052 0,677 ± 0,051   

Padrão, n (%)       0,009# 

Septal Assimétrica 19 (67,9) 24 (96) 43 (81,1)   

Concêntrica 1 (3,6) 1 (4) 2 (3,8)   

Apical 4 (14,3) 0 (0) 4 (7,5)   

Inferolateral 4 (14,3) 0 (0) 4 (7,5)    

Vel onda E¢ (m/s)       0,195 

média ± DP 0,72 ± 0,229 0,815 ± 0,291 0,764 ± 0,262  

e' septal¢ (cm/s)       0,690 

média ± DP 0,04 ± 0,012 0,039 ± 0,01 0,039 ± 0,011  

e' lateral¢ (cm/s)       0,270 

média ± DP 0,061 ± 0,021 0,055 ± 0,017 0,059 ± 0,019  

“continua” 
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“conclusão” 

Variável 
FA paroxística 

Total (N = 53) p 
Não (N = 28) Sim (N = 25) 

E/e'¢       0,103 

média ± DP 15,3 ± 6 18,6 ± 8,3 16,8 ± 7,3   

Vel onda A¢ (m/s)       0,876 

média ± DP 0,715 ± 0,304 0,702 ± 0,305 0,709 ± 0,302   

a' septal¢ (cm/s)       0,075 

média ± DP 0,064 ± 0,02 0,054 ± 0,022 0,059 ± 0,021   

a' lateral¢ (cm/s)       0,050 

média ± DP 0,081 ± 0,034 0,063 ± 0,033 0,073 ± 0,034   

Disf. diastólica, n (%)       0,660# 

Grau I 7 (25) 4 (16) 11 (20,8)   

Grau II 18 (64,3) 17 (68) 35 (66)   

Grau III 3 (10,7) 4 (16) 7 (13,2)   

Imi, n (%)       0,054# 

Não 4 (14,3) 0 (0) 4 (7,5)   

Mínimo 9 (32,1) 6 (24) 15 (28,3)   

Discreto 15 (53,6) 18 (72) 33 (62,3)   

Moderado 0 (0) 1 (4) 1 (1,9)   

IT, n (%)       0,011# 

Não 10 (35,7) 3 (12) 13 (24,5)   

Mínimo 10 (35,7) 4 (16) 14 (26,4)   

Discreto 8 (28,6) 17 (68) 25 (47,2)   

Moderado 0 (0) 1 (4) 1 (1,9)   

Iao, n (%)       0,645# 

Não 19 (67,9) 14 (56) 33 (62,3)   

Mínimo 3 (10,7) 3 (12) 6 (11,3)   

Discreto 6 (21,4) 8 (32) 14 (26,4)   

PSAP¢ (mmHg)       0,668 

média ± DP 36,8 ± 10 38,4 ± 12,1 37,6 ± 11,1   

Teste t-Student; * Teste qui-quadrado; # Teste da razão de verossimilhanças; ¢ Nem todos os 
pacientes possuem a medida. GD MÁX: gradiente máximo; Imi: insuficiência mitral; IT: 
insuficiência tricúspide; Iao: insuficiência aórtica; PSAP: pressão sistólica da artéria pulmonar. 

 

Foi possível observar que, isoladamente, pacientes com FA paroxística 

apresentaram maiores valores de VAEI (p = 0,044), volume de átrio esquerdo, 

bidimensional em 2 câmaras (VAE 2D 2C, com p = 0,034), assim como VAE 2D em 
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quatro câmaras (p = 0,045), denotando um maior grau de remodelamento estrutural 

atrial (Figura 09). 

 

Figura 09 - Gráfico em formato Box Plot mostrando os volumes de átrio 

esquerdo indexado nos pacientes com FA paroxística e nos 

controles 

 

 

 

Além disso, pacientes do grupo FA paroxística apresentaram uma tendência a 

menores valores de a’ medida no anel lateral (p = 0,050). Outro dado observado foi que 

a gravidade da insuficiência tricúspide (IT), que foi maior nos pacientes com FA 

paroxística (p = 0,011). 
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Tabela 5 - Variáveis ecocardiográficas obtidas pelo modo tridimensional e relacionadas 

à função do átrio esquerdo 

 

Variável 
FA paroxística 

Total (N = 53) p 
Não (N = 28) Sim (N = 25) 

Strain AE de reservatório       0,588 

média ± DP 18,4 ± 6,4 17,3 ± 7,5 17,9 ± 6,9   

Strain AE de contração       0,259 

média ± DP 10,6 ± 4,8 9 ± 5,7 9,8 ± 5,3   

Strain AE de conduto       0,547 

média ± DP 7,8 ± 3,4 8,4 ± 3,4 8 ± 3,4   

VAEmáx 3D¢       0,481 

média ± DP 79,2 ± 19,3 83,4 ± 23,1 81,1 ± 21   

VAEmín 3D¢       0,080 

média ± DP 46,7 ± 17 56,2 ± 21,4 51,1 ± 19,5   

VAEpréA 3D¢       0,181 

média ± DP 60,8 ± 15,2 67,6 ± 21,1 63,9 ± 18,3   

FEAP¢       0,159 

média ± DP 0,228 ± 0,082 0,192 ± 0,099 0,211 ± 0,091   

FEAA¢       0,037 

média ± DP 0,244 ± 0,104 0,182 ± 0,105 0,215 ± 0,109   

FEAT¢       0,013 

média ± DP 0,416 ± 0,093 0,339 ± 0,123 0,38 ± 0,113   

Teste t-Student; ¢ Nem todos os pacientes possuem a medida. VAE máx 3D: volume do átrio 
esquerdo máximo tridimensional; VAE mín 3D: volume do átrio esquerdo mínimo tridimensional; 
VAEpréA 3D: volume do átrio esquerdo pré contração atrial tridimensional; FEAP: fração de 
esvaziamento atrial passiva; FEAA: fração de esvaziamento atrial ativa; FEAT: fração de 
esvaziamento atrial total. 

 

De forma análoga, dando ênfase nos dados referentes à função atrial (Tabela 

5), observaram-se menores frações de esvaziamento atrial, tanto ativa quanto total 

(FEAA p = 0,037 e FEAT p = 0,013, respectivamente), nos pacientes com histórico de 

FA paroxística (Figura 10). Em contrapartida, não houve diferença na fração de 

esvaziamento atrial passiva (FEAP p = 0,159), que teve comportamento similar entre os 

dois grupos.  

Em relação à análise do strain em todas as fases do ciclo atrial, tanto 

reservatório, conduto e contração, não foi visualizada diferença entre os grupos 
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estudados. Considerando-se todos os pacientes incluídos no protocolo, foi obtida uma 

média dos valores de SAE de reservatório, contração e conduto, de 17,9; 9,8 e 8,3%, 

respectivamente.  

   

Figura 10 - Gráficos em formato Box Plot mostrando as 

frações de esvaziamento atrial ativa e total 

nos pacientes com FA paroxística e nos 

controles 
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Foram realizados testes de correlação de Pearson e observou-se que FEAA se 

correlacionou de forma inversa com o VAEI (r=-0,568; p<0,001), e também com os 

valores de volumes atriais adquiridos pelo E3D (para VAEmáx 3D: r=-0,589 com 

p<0,001; para VAEmín 3D: r=-0,781 com p<0,001; para VAEpréA 3D: r=-0,554 e 

p<0,001). Ademais, houve uma correlação direta entre FEAA e a velocidade da onda a’ 

(para a’ septal: r=0,694 com p <0,001; para a’ lateral: r=0,677 e p <0,001), conforme 

disposto nas figuras 11 e 12.   

Por sua vez, o SAEr apresentou correlação direta com as velocidades da onda 

e’ e a’, tanto na análise do anel mitral septal e lateral (e’ septal: r=0,357 e p=0,009; e’ 

lateral: r=0,321 e p=0,02; a’ septal: r=0,627 e p<0,001; a’ lateral: r=0,599 e p<0,001).  

Entretanto, a FEAA não se correlacionou com a pressão sistólica da artéria 

pulmonar estimada (PSAP) e nem com a velocidade da onda e’ septal e lateral 

(respectivamente, r=-0,281 e p=0,092; r= -0,002 e p=0,98; r=0,074 e p=0,601). Os 

valores do SAEr também não se correlacionaram com a PSAP (p=0,17). 

Observou-se também uma correlação direta entre ambos os métodos utilizados 

na avaliação da função atrial, demonstrando concordância entre os valores obtidos por 

meio das frações de esvaziamento atrial ativa e pela análise do strain atrial de 

contração (Figura 13), assim como nos valores de FEAT com strain atrial de 

reservatório (r= 0,584 e p<0,001). Contudo, não evidenciamos correlação significativa 

entre FEAP e o strain de conduto (r= 0,220 e p=0,117). 
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Figura 11 - Gráfico de dispersão demonstrando a correlação de Pearson entre 

FEAA  e a velocidade da onda a’ septal (r = 0,694 e p <0,001) 
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Figura 12 - Gráfico de dispersão demonstrando a correlação de Pearson entre       

FEAA  e a velocidade da onda a’ lateral (r = 0,677 e p <0,001) 
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Figura 13 -  Gráfico de dispersão demonstrando a correlação de Pearson 

entre FEAA e o SAE de contração (r = 0,674 e p <0,001) 
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 Realizou-se uma análise multivariada de regressão logística e considerou-se 

como variável dependente a presença ou não de FA paroxística. Além disso, de acordo 

com a análise univariada realizada previamente, foi selecionada a FEAA como variável 

independente. 

 Foram criados dois modelos: o modelo 1, ecocardiográfico, incluiu além das 

FEAA e FEAT, as variáveis relacionadas com o strain atrial. Neste modelo, nenhuma 

variável mostrou associação independente com FA paroxística (Tabela 6).  

 Para o modelo 2 (clínico), foram escolhidas características pessoais e 

comorbidades já sabidamente associados com risco de desenvolver FA conhecidos na 

literatura: idade, sexo, presença de hipertensão arterial e IMC. Neste caso, no modelo 

final, demonstrado na Tabela 7, somente a FEAA permaneceu como variável 

independentemente associada com a presença de FA paroxística (p=0,018; odds 

ratio=0,93). A presença de hipertensão arterial foi mantida no modelo, uma vez que 

ficou próximo de obter significância estatística (p=0,071; odds ratio=0,22).  
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Tabela 6 - Modelo 1 final da análise multivariada de dados ecocardiográficos 

associados a presença de FA paroxística, com razão de chance 

(Odds Ratio) e seus respectivos intervalos de confiança (IC 95%) 

e níveis de significância estatística (p) 

 

Variável OR 
IC (95%) 

p 
Inferior Superior 

a' lateral 0,85 0,64 1,11 0,232 

Strain AE de reservatório 1,13 0,93 1,36 0,211 

Strain AE de contração 0,98 0,74 1,30 0,892 

FEAA 1,00 0,89 1,12 0,982 

FEAT 0,92 0,84 1,02 0,103 

Regressão logística múltipla. AE: átrio esquerdo; FEAA: fração de 
esvaziamento atrial ativa; FEAT: fração de esvaziamento atrial total 

 

 

 Tabela 7 - Análise multivariada com modelo 2, que testou fatores clínicos 

associados a presença de FA paroxística, com razão de 

chance (Odds Ratio) e seus respectivos intervalos de confiança 

(IC 95%) e níveis de significância estatística (p) 

 

Variável OR 
IC (95%) 

p 
Inferior Superior 

Idade (anos) 1,06 0,99 1,15 0,113 

Sexo (masculino) 0,59 0,16 2,25 0,442 

HAS 0,22 0,04 1,14 0,071 

IMC (Kg/m²) 1,04 0,92 1,18 0,535 

FEAA (%) 0,93 0,87 0,99 0,018 

Regressão logística múltipla. HAS: hipertensão arterial sistêmica; IMC: 
índice de massa corporal; FEAA: fração de esvaziamento atrial ativa 
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6 DISCUSSÃO 

 

A fibrilação atrial é considerada a arritmia cardíaca mais prevalente no contexto 

da MCH, complicando sua história natural em aproximadamente 20% dos pacientes(38). 

A estratificação de risco para o desenvolvimento dessa arritmia tem grande importância 

na saúde pública, uma vez que seu reconhecimento é muitas vezes atrasado e culmina 

com sua principal complicação (acidente vascular encefálico) que é potencialmente 

prevenida pela anticoagulação(49).     

Os achados principais deste estudo, direcionado para a avaliação dos volumes 

e função atrial esquerda nos pacientes portadores MCH e FA paroxística, podem ser 

resumidos da seguinte forma: Pacientes portadores de MCH e histórico de FA 

paroxística apresentaram frações de esvaziamento atrial menores que indivíduos do 

grupo controle; além disso, a FEAA foi um fator independentemente associado à 

presença de FA paroxística, quando controlada para idade, sexo, presença de HAS e 

IMC. Os volumes atriais foram estatisticamente maiores no grupo FA paroxística, sendo 

que não houve diferença nos diâmetros do AE. Por fim, encontramos redução 

importante do strain do AE em todos seus componentes na amostra total de pacientes, 

sem diferença entre os grupos.   

O remodelamento estrutural e funcional do AE é peça chave na gênese e 

perpetuação da FA, tornando a avaliação destes componentes por meio dos métodos 

de imagem disponíveis atualmente (ecocardiografia bi e tridimensional, ressonância 

magnética cardíaca, por exemplo) parte essencial no seguimento dos pacientes com 

MCH.  

O tamanho do AE, medido pelo seu diâmetro anteroposterior, já é fortemente 

associado com o surgimento de FA nos pacientes hipertróficos e o ponto de corte mais 

aceito é acima de 45mm(1,16). Em contrapartida, como o aumento do AE não é uniforme, 

estudos confirmaram que o volume indexado pela superfície corpórea (limite de 

normalidade de 34 ml/m2 para ambos os sexos) é mais preciso que o diâmetro, e é um 

preditor mais robusto de eventos cardiovasculares(50,51). Ainda assim, embora o volume 

máximo de AE esteja fortemente correlacionado com a doença cardiovascular e ofereça 

estratificação de risco, uma quantidade crescente de dados sugere que as medidas da 
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função do AE fornecem informações prognósticas que são incrementais e mais 

poderosas que o aumento no tamanho do AE isoladamente(52). 

Nesta mesma linha de raciocínio, como a FA também pode ocorrer em 

pacientes com MCH e tamanho normal de AE(27), a avaliação da função, adicionalmente 

ao tamanho do AE, pode refletir mais precisamente o substrato para FA, caracterizado 

por fibrose e remodelação eletrofisiológica. Ademais, acredita-se que alterações 

funcionais do AE podem coincidir ou mesmo preceder as adaptações estruturais(49). 

Os pacientes com MCH são particularmente propensos ao remodelamento atrial 

por diversas razões. Dentre alguns fatores determinantes bem conhecidos, destacam-

se as pressões de enchimento aumentadas devido à disfunção diastólica e hipertrofia 

do VE, obstrução da via de saída e insuficiência mitral. Essas alterações criam o 

substrato anátomo-patológico para arritmias atriais, por gerarem fibrose e miopatia 

atrial, com desarranjo da disposição dos miócitos atriais(53). 

Conforme já destacado no item 1.3, a fisiologia do AE é complexa e engloba 

três componentes principais que resultam em sua função global (reservatório, conduto e 

contração). Existe uma estreita interdependência entre a função do AE e do VE durante 

todo o ciclo cardíaco, para otimizar o débito cardíaco em corações normais e doentes. A 

pressão do AE pode aumentar em resposta à redução da complacência do AE, devido 

à miopatia atrial ou reagir ao aumento da pressão de enchimento do VE, secundária 

miopatia do VE. Contudo, vale ressaltar que a fase de bomba da função atrial parece 

ser mais relevante frente as demais, uma vez que essa fase depende basicamente das 

propriedades contráteis intrínsecas do AE(32, 33).  

 A função do AE pode ser avaliada através do ecocardiograma por meio de 

múltiplas ferramentas, tais como a medida dos seus volumes pela técnica bidimensional 

e tridimensional, a medida da velocidade da onda a’ do Doppler tecidual e, mais 

recentemente, a medida da deformação das fibras miocárdicas atriais (strain) pelo 

método de speckle tracking, conforme já destacados no item 1.3.  

 

 

 

 



63 

 

 

6.1 Disfunção atrial esquerda analisada pela variação volumétrica pela E3D 

 

 Devido a suposições geométricas sobre a forma do AE e o possível 

encurtamento desta cavidade nas janelas apicais, o volume do AE medido com a E2D é 

frequentemente subestimado, quando comparado com o volume medido pela E3D, 

ressonância magnética cardíaca ou tomografia computadorizada(54). Por esta razão, um 

dos métodos utilizados neste estudo para avaliação da função do AE foi a E3D, que 

permite uma avaliação volumétrica mais precisa que a ecocardiografia bidimensional e 

avalia a função atrial baseando-se na variação dos volumes atriais durante o ciclo 

cardíaco.    

 Neste contexto, apenas pequenos estudos relataram valores de referência para 

parâmetros da função fásica do AE, mas não há dados consistentes obtidos em uma 

grande população. Badano et al.,(55) obtiveram volumes máximos, mínimos e pré-A do 

AE por E3D e E2D em 276 voluntários saudáveis (18-79 anos; 57% mulheres). Foi 

evidenciado que os limites de normalidade tanto para volumes quanto para a FEAT 

foram maiores com o estudo tridimensional. A partir destes dados, foram estabelecidos 

limites inferiores da normalidade para as frações de esvaziamento atrial, sendo: FEAT 

53%, FEAP 24% e FEAA 21%.   

 Em nosso estudo, observamos que os pacientes portadores de MCH e histórico 

de FA paroxística apresentaram frações de esvaziamento atrial menores que indivíduos 

do grupo controle, especialmente em seu componente total e ativo (p 0,013 e 0,037 

respectivamente). Vale ressaltar que os valores médios da função fásica atrial estavam 

reduzidos no grupo como um todo, quando comparamos com os valores de referência 

publicados por Badano et al (54,55). 

 Outros autores também já demonstraram que o remodelamento volumétrico do 

AE e a análise de sua função fásica são preditores de FA. Particularmente, em 

concordância com nosso achado, Maron et al.,(56) demonstraram que o volume máximo 

do átrio esquerdo maior que 118mL e uma fração de ejeção do átrio esquerdo menor 

que 38%, medidos por RMC em 337 pacientes foram preditores independes de FA, com 

um valor preditivo negativo (VPN) de 95%. Entretanto, os autores não avaliaram os 

outros dois componentes da função atrial.  
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 Outro estudo analisou as frações de esvaziamento atrial pelo E2D e mostrou 

que a FEAT >49% seria um bom índice, com 89% de VPN para excluir a presença de 

FA. Neste mesmo sentido, foi encontrado um ponto de corte de 36% para a FEAA, com 

um VPN de 88%(57). 

 Já é recomendado pelas diretrizes atuais a intensificação da vigilância para FA 

em pacientes com MCH, indicando-se o Holter de 48 horas, a cada 6 meses após a 

evidência de diâmetro AE ≥45 mm. Entretanto, sabemos que o aumento atrial na 

direção anteroposterior é restrito pela presença do esterno e mediastino, de forma que 

seu remodelamento não é uniforme em todas as direções(12). Em nosso estudo, não 

encontramos diferença entre os grupos quando analisado apenas o diâmetro 

anteroposterior do AE, e nossa média da população total para esse diâmetro foi de 

43,8mm, o que estaria abaixo do ponto de corte proposto e indicaria apenas um 

remodelamento discreto. Este achado reforça a importância de medidas volumétricas 

do átrio, particularmente as obtidas por ecocardiografia tridimensional, como em nosso 

estudo. 

 Um ponto a ser destacado é que a literatura carece de dados relativos à análise 

volumétrica e suas derivadas frações de esvaziamento atrial, principalmente pelo 

método tridimensional, no contexto da MCH. Dessa forma, nosso trabalho acrescenta 

dados à literatura, mostrando a importância dessa análise nesta população. De acordo 

com nossos resultados, apenas a FEAA permaneceu como variável 

independentemente associada com a presença de FA paroxística pela análise 

multivariada. Entretanto, a natureza transversal de nosso estudo não nos permite 

afirmar que a análise da função atrial pela E3D poderia ser usada como um preditor do 

desenvolvimento de FA paroxística em pacientes com MCH. 

 É digno de nota, também, as correlações observadas entre as diversas variáveis 

ecocardiográficas que estudam o AE. Houve uma correlação direta da FEAA com o  

strain atrial de contração e a velocidade da onda a’, ambos denotando disfunção da 

capacidade contrátil atrial, e correlação inversa com os volumes atriais, mostrando que 

quanto maior é o remodelamento atrial, maior é  o decréscimo de sua função.  

 Em suma, levando-se em conta esses dados em conjunto, aventamos a 

possibilidade de que a redução da função atrial esquerda, especialmente na análise das 
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variações volumétricas e frações de esvaziamento pela E3D, poderia ser considerada 

um fator preditor de FA em pacientes com MCH. Contudo, essas evidências ainda não 

permitem afirmar isso de forma inequívoca e acreditamos que estudos adicionais, 

especialmente coortes prospectivas, seriam necessários para confirmar esse achado.  

 

6.2.  Disfunção atrial esquerda analisada pela deformação miocárdica (strain) 

bidimensional 

 

 Em nosso estudo, além da análise da função atrial pelo E3D, lançamos mão da 

técnica de speckle tracking para obtenção do strain atrial, uma vez que a vantagem 

desse método sobre o primeiro é a maior disponibilidade, além da alta resolução 

temporal. 

 Até o presente momento, não existem trabalhos comparando a E3D ao speckle 

tracking bidimensional para a medida da função atrial em pacientes com MCH, 

principalmente porque ambas as técnicas são recentes e há dificuldade em se 

estabelecer um valor de referência universal.  

 Considerando-se toda a amostra de pacientes incluídos no protocolo, foi obtida 

uma média dos valores de SAE de reservatório, contração e conduto, de 17,9, 9,8 e 

8,3%, respectivamente. Esses resultados estão bem abaixo dos valores de referência 

da normalidade, conforme descrito no item 1.3, mostrando que nossa população, 

independentemente da presença de FA paroxística, apresentava disfunção atrial.  

 Não foram observadas diferenças entre os grupos estudados, levando-se em 

conta a análise do strain em todas as fases do ciclo atrial (tanto reservatório, conduto e 

contração), diferentemente do que foi observado quando utilizamos a variação 

volumétrica pela E3D. Tal diferença pode não ter sido evidenciada devido nossa 

pequena amostra populacional e também pela maior gravidade dos pacientes em 

seguimento no hospital terciário.  Uma vez que o strain é um método muito sensível 

para detectar disfunção atrial, nossa população se apresentava em estágio evoluído da 

patologia e havia disfunção atrial nos dois grupos, a diferença decorrente da presença 

de FA paroxística pode ter sido muito pequena para ser evidenciada, frente um 

pequeno número de indivíduos que compunham a amostra estudada.   
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  A função do AE como reservatório ocorre concomitantemente à sístole 

ventricular e período de relaxamento isovolumétrico. Já é sabido que os determinantes 

principais do SAEr incluem complacência e relaxamento do AE, pré-carga e 

deslocamento do anel mitral devido à contração do VE. Observamos uma correlação 

positiva entre o SAEr e as velocidades da onda e’ e a’, tanto na análise do anel mitral 

septal e lateral, o que pode significar uma relação entre a função atrial de reservatório e 

a função diastólica. 

 Outros autores estudaram a técnica de strain atrial esquerdo em pacientes com 

MCH. Paraskevaidis et al.,(58) demonstraram que a redução do strain atrial em pacientes 

com MCH parece ser um importante preditor de eventos cardiovasculares e marcador 

de aumento das pressões de enchimento do VE, que predispõe à ocorrência de IC, FA, 

internações e, possivelmente, óbito cardiovascular(58). 

 Outros autores também já demonstraram a redução da função do AE na MCH e 

especialmente sua relação com surgimento de FA. Debbonaire PJ, et al.,(50) em um 

estudo sobre a população de hipertróficos, concluíram que pacientes com SAEr menor 

que 23,4% e SAEcd menor que 10,2% apresentaram menor sobrevida livre de FA que o 

grupo controle pareado por sexo e idade, porém não ajustado pelas comorbidades 

(HAS, IMC).  

  De forma semelhante, no estudo retrospectivo de Sivalokanathan et al.,(59) 

foram encontrados valores mais baixos para o SAEr em pacientes com MCH no grupo 

FA paroxística em comparação com os do grupo sem FA, o que refletiu menor 

complacência atrial. Além disso, os pacientes do grupo FA paroxística (n = 18) também 

apresentaram maiores quantidades de realce tardio atrial na RMC, o que pode refletir 

maior intensidade da fibrose atrial neste grupo, contribuindo para maior disfunção atrial 

em comparação ao grupo controle. Apesar de pequeno (n = 45), este estudo piloto 

excluiu pacientes com MCH e FA persistente/permanente e mesmo assim evidenciou 

disfunção atrial na FA paroxística em ritmo sinusal, observando, portanto, resultados 

semelhantes aos nossos. 

 Estudos observacionais indicaram que pacientes com apenas um episódio de 

FA apresentam risco semelhante de tromboembolismo em comparação com aqueles 

que têm episódios repetidos, e que a anticoagulação oral usando varfarina diminuiu 
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significativamente essa probabilidade(30). Esses achados reforçam a necessidade de se 

intensificar a estratégia de monitoramento, que ao nosso ver não deveria ficar restrita 

apenas aos pacientes com diâmetro anteroposterior ≥ 45 mm, mas com avaliação do 

volume e do strain atrial, que deveriam ser realizados adicionalmente e de forma 

rotineira, para descartar o aumento do risco de FA e facilitar na tomada de decisão 

quanto à anticoagulação desses doentes.  

 

6.3 Considerações finais 

 

 Após ampla revisão da literatura, observamos que até o presente momento, 

este estudo é o primeiro que demonstrou a alteração da função atrial em pacientes com 

MCH e histórico de FA paroxística em ritmo sinusal, lançando mão da análise 

volumétrica 3D, juntamente com obtenção do strain atrial esquerdo.  

 Encontramos diferença especialmente entre a FEAA entre os grupos e 

levantamos a hipótese de que talvez este parâmetro seja mais específico na detecção 

de pacientes com MCH em risco de FA. 

 Vale ressaltar que este estudo não teve como objetivo o seguimento dos 

pacientes no primeiro momento. Desta forma, os dados apresentados permitem apenas 

avaliar associações e realizar inferências. Novos estudos serão necessários para 

esclarecer se esses achados na função atrial implicam em uma evolução clínica para 

FA permanente.  

 Por fim, analisando esses dados em conjunto, acreditamos que a 

anticoagulação profilática em pacientes com MCH que já apresentam disfunção e 

aumento do tamanho do AE deveria ser o foco de pesquisas adicionais.  

 

6.4 Limitações  

 

 Uma das limitações deste estudo é o pequeno número de pacientes que 

compõe a amostra. Isso se deve especialmente pela baixa prevalência da MCH na 

população em geral, além de que num hospital de assistência terciária encontramos 

dificuldade em recrutar paciente sem abordagens prévias de tratamento, como 
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miectomia, ablação septal, dentre outras e que não estivessem com diagnóstico de FA 

persistente/permanente.  

 Outro fato é que nosso estudo foi apenas observacional, tipo caso-controle. 

Além disso, não foi possível realizar Holter e Looper nos pacientes, fato que pode ter 

levado a possível erro de classificação de paciente com episódios subclínicos de FA 

paroxística.  

 Nós reconhecemos que utilizamos para a medida dos volumes do AE um 

software desenhado para avaliação do VE, assim como para obtenção do strain atrial. 

Entretanto, até o momento de início desse estudo, não havia softwares dedicados para 

avaliação do AE.  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

7  CONCLUSÕES  



70 

 

 

7  CONCLUSÕES  

 

Pacientes com MCH, com ou sem FA paroxística, apresentam redução da 

função atrial esquerda, avaliada tanto pela E3D quanto pelo strain atrial, quando 

comparados com séries publicadas na literatura, de indivíduos normais. 

A medida das frações de esvaziamento atrial pela E3D, particularmente da 

FEAA e FEAT, permitiu diferenciar os pacientes com MCH com e sem FA paroxística. 

A FEAA foi preditor independente da FA paroxística neste grupo, quando 

controlado para idade, sexo, presença de HAS e pelo IMC. 
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