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Editorial

Estimulação Ventricular Programada no Manejo de Pacientes com 
Síndrome de Brugada
Programmed Ventricular Stimulation in the Management of Brugada Syndrome Patients
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Desde 1980, as sociedades médicas americanas American 
College of Cardiology (ACC) e American Heart Association 
(AHA) vem incorporando e adaptando, por meio de métodos 
sistemáticos, evidências científicas em recomendações práticas 
para aprimorar condutas na prevenção e tratamento de doenças 
cardiovasculares. Essas diretrizes se tornaram a base atual das 
condutas em cardiologia e utilizadas por muitas sociedades, 
que as adaptam de acordo com suas realidades regionais.1

Em 2006, as AHA/ACC, em conjunto com a Heart Rhythm 
Society (HRS), publicaram a primeira diretriz para o manejo 
de pacientes com arritmias ventriculares e para prevenção 
da morte súbita (MS). Em 2017, as mesmas sociedades se 
reuniram para atualizar o documento inicial, publicado  
em outubro de 2018.2,3

Apesar dos inúmeros avanços no conhecimento para 
estratificação do risco, prevenção e tratamento das patologias 
que levama a MS, muitas lacunas em seu entendimento ainda 
permanecem. Dentre as várias questões levantadas pelo 
grupo de estudo da última revisão, duas foram tratadas por 
um comitê independente e publicadas recentemente em um 
documento adicional.4

Uma das questões revisadas e motivo desse editorial 
refere-se ao papel do estudo eletrofisiológico (EEF) na 
estratificação de risco de pacientes assintomáticos com 
síndrome de Brugada (SBr).

A SBr foi descrita em 1992 em indivíduos com o coração 
estruturalmente normal que foram recuperados de parada 
cardíaca por fibrilação ventricular e que apresentavam 
aspectos eletrocardiográficos singulares, caracterizados por 
distúrbio de condução pelo ramo direito e elevação persistente 
do segmento ST nas derivações V1 – V3.5

Ao longo dos últimos 25 anos, inúmeros estudos 
clínicos revelaram que a SBr é uma doença geneticamente 
determinada, que ocorre em 1 entre 2.000 a 10.000 
indivíduos com coração aparentemente normal. O risco de MS 
é reconhecidamente alto nos pacientes que já apresentaram 
síncope arrítmica ou foram recuperados de parada cardíaca. 

Existe consenso de que o implante do cardioversor e 
desfibrilador automático (ICD) é o método mais efetivo para 
evitar a MS nesses pacientes.6

Por outro lado, o risco de MS é aparentemente baixo 
nos indivíduos com SBr assintomáticos, o que torna difícil, 
na prática clínica, a tomada de decisão de indicação do 
implante do CDI nesses indivíduos. Além disso, a maioria 
desses pacientes são jovens e em risco de recebem choques 
inapropriados, terem problemas técnicos com os geradores 
e eletrodos ao longo dos anos.7

Vários aspectos clínicos, familiares, eletrofisiológicos e genéticos 
têm sido estudados tentando determinar o risco de MS nos 
indivíduos assintomáticos com SBr e que poderiam se beneficiar 
com o implante precoce do CDI. No entanto, a capacidade 
discriminatória desses métodos permanece controversa.6,8

A indução de taquicardia ventricular sustentada (TVS) pela 
estimulação ventricular programada (EP) tem sido utilizada por 
vários anos para identificar os pacientes em risco de ocorrência 
espontânea de TVS/fibrilação ventricular (FV) em pacientes 
com cardiopatias estruturais, nos quais haveria justificativa 
para o implante profilático do CDI.2,3 Essa conduta baseou-se 
na eficácia do método em reproduzir TVS clínicas no ambiente 
do laboratório de eletrofisiologia.9

Observações clínicas revelaram que a capacidade EP em 
reproduzir arritmias ventriculares, em particular a TVS, é 
muito alta na fase crônica do infarto do miocárdio, menor 
nas cardiopatias não isquêmicas, e praticamente nula nas 
canalopatias.2,3,9 Esse comportamento distinto deve-se às 
características do substrato arritmogênico das arritmias 
ventriculares sustentadas, que nas cardiopatias estruturais 
depende de reentradas em substratos anatômicos estáveis, 
na maioria representados por cicatrizes provocadas pelas 
doenças. Condições que provoquem cicatrizes miocárdicas 
densas, entremeadas por canais de tecido miocárdico viável, 
favorecem a ocorrência de TVS reprodutíveis; ao contrário, a 
EP apresenta baixa reprodutibilidade nas condições em que 
essas características não estão presentes.9

Assim, a sugestão inicial do uso da EP para estratificação 
de risco de MS em indivíduos com SBr causou surpresa aos 
eletrofisiologistas tradicionais,10 uma vez que a síndrome era 
considerada até então uma canalopatia que não apresentava 
substrato anatômico nas avaliações pela ressonância nuclear 
magnética com gadolíneo e realce tardio. Estudos posteriores, 
revelaram que os pacientes com SBr apresentam substrato 
arritmogênico caracterizado, no mapeamento eletrofisiológico 
invasivo, por potenciais elétricos tardios, identificados 
predominantemente nas fibras miocárdicas subepicárdicas 
da via de saída do ventrículo direito.11
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Em alguns casos, foi possível relacionar essas características 
elétricas com alterações anatômicas persistentes,12 mas na 
sua maioria, as alterações eletrofisiológicas são transitórias, 
moduladas ou induzidas por condições hormonais, 
autonômicas, metabólicas e medicamentosas.6 

Isso poderia explicar por que indivíduos com SBr tipo 1 
espontâneo e persistente apresentam maior risco de eventos 
em comparação com aqueles em que o padrão de SBr ocorre 
ocasionalmente.5 A justificativa seria que nos primeiros, o 
substrato arritmogênico mais extenso e estável, perceptível até 
pelo ECG, seria mais propenso a sustentar TVS e FV frente a 
modulações externas; na segunda condição, o substrato seria 
muito discreto, com menor probabilidade de sustentação 
de arritmias malignas que ocorreriam apenas em condições 
muito especiais. Nessa condição, a presença do substrato 
poderia ser identificada apenas pela análise dos eletrogramas 
obtidos diretamente na superfície epicárdica ou com infusão 
de potentes bloqueadores dos canais de sódio.

Corroborando essa hipótese, estudos recentes de ablação 
com radiofrequência (RF) do substrato subepicárdico da SBr 
indicam que indução de TVS ou FV é frequente nos pacientes 
com padrão tipo 1 espontâneo, com perda da indução 
dessas arritmias após a ablação do substrato arritmogênico, 
com desaparecimento do padrão típico.11,13 A extensão do 
substrato da SBr no momento do EEF poderia então explicar 
as diferenças nos resultados encontrados nos diversos estudos 
clínicos e motivo da controvérsia atual.14

Assim, pacientes com SBr recuperados de parada cardíaca 
ou com padrão tipo 1 persistente no ECG teriam maior taxa 
de indução de arritmias ventriculares quando comparados 
com aqueles sem manifestação no ECG no momento do EEF. 
Entretanto, não há, até o momento, informações claras de 
qual era a apresentação do ECG no momento de realização 
do EEF para tal análise.15

O estudo inicial que deu origem à utilização da estimulação 
ventricular programada na seleção de pacientes assintomáticos 
com SBr para implante de CDI envolveu 252 pacientes; 
desses, 116 já haviam apresentado sincope ou tinham sido 
recuperados de parada cardíaca e 136 eram assintomáticos no 
momento do diagnóstico. Taquicardia ventricular polimórfica 
ou FV foram induzidas em 130 (51%) pacientes. A indução de 
arritmias ventriculares foi mais frequente (73%) nos pacientes 
sintomáticos do que nos assintomáticos (33%) (p = 0.0001). 
Evento arrítmico espontâneo ocorreu em 52 indivíduos (21%) 
em seguimento médio de 34 +/- 40 meses; 45 (39%) dos 
116 sintomáticos e 7 (5%) dos 136 pacientes assintomáticos. 
Por outro lado, apenas 1 paciente em 91 (1,1%) do grupo 
assintomático apresentou evento arrítmico espontâneo 
quando a estimulação ventricular foi negativa.15

Esses dados foram corroborados por um segundo estudo do 
mesmo grupo com seguimento dos pacientes por um período 

de até 20 anos. A indução de TVS/VF no EEF apresentou 
sensibilidade de 75,0%, especificidade de 91,3% para 
ocorrência espontânea de arritmias malignas nos pacientes 
assintomáticos. Embora o valor preditivo positivo tenha sido 
baixo (18,2%), o valor preditivo negativo foi de 98,3%.16

Estudos clínicos realizados por outros investigadores não 
reproduziram esses achados, levando a um debate que 
se mantém nos dias atuais. O PRELUDE foi um registro 
prospectivo e multicêntrico, que incluiu 273 pacientes 
assintomáticos. Durante o seguimento clínico, com mediana 
de 34 meses, não houve diferença significativa nas taxas de 
eventos entre pacientes com arritmias ventriculares induzidas 
ou não no EEF.17 No registro FINGER de pacientes com SBr, 
que envolveu 654 pacientes assintomáticos, seguidos por 
31,9 (14 a 54,4) meses, houve baixa taxa de eventos (0,5%). 
Embora essa taxa tenha sido mais alta naqueles com arritmia 
ventricular induzida no EEF, não houve significância estatística 
na análise multivariada.18

Na metanálise elaborada por Kusumoto et al.,2 organizada 
pela AHA/ACC/HRS, foram selecionados seis estudos 
envolvendo pacientes com SBr a partir de 236 títulos 
identificados nas bases de dados tradicionais. Para minimizar 
a sobreposição de pacientes, a análise primária incluiu os 
pacientes de cinco dos seis estudos selecionados, excluindo-se 
um estudo da mesma instituição. Dos 1138 pacientes 
incluídos, TVS ou FV sustentada foram induzidas em 390 
(34,3%), com ocorrência de eventos arrítmicos maiores 
(TVS e FV, MS cardíaca ou terapia com CDI) em 13 (3,3%), 
em comparação à ocorrência de 12 eventos (1,6%) nos 
748 pacientes sem indução de arritmias, resultando em uma 
razão de chance (OR) de 2,3 (95% CI: 0,63-8,66; p = 0,2).

Em uma segunda análise foram incluídos todos os seis 
estudos, com possível duplicação dados. Dos 1401 pacientes, 
481 (34,3%) tiveram TV ou FV sustentadas induzidas no EEF. 
Nos pacientes com TVS/FV induzidas ocorreram 24 eventos 
arrítmicos (5,0%) e entre os pacientes sem indução ocorreram 
14 eventos (1,5%), resultando em um OR de 3,3 (95% CI: 
1,03–10,4; p = 0,04).

Frente a essas informações, a diretriz da AHA/ACC/HRS 
2017 emitiu a recomendação 2B com nível de evidência 
B para a indicação do EEF em pacientes assintomáticos 
com SBr, sugerindo que a estimulação ventricular, quando 
realizada, deva ser feita de modo menos agressivo (até dois 
extra-estímulos).2

Em resumo, os dados atuais ainda não esclarecem o 
real papel preditivo da indução de TV/FV em pacientes 
assintomáticos com SBr, provavelmente pela falta de 
homogeneidade das amostras e metodologias utilizadas 
nas investigações. Os dados apontam para a necessidade 
de trabalhos prospectivos, multicêntricos, envolvendo um 
número mais expressivos de pacientes.

218



Editorial

Scanavacca
Estimulação ventricular programada no manejo de pacientes com SRr

Arq Bras Cardiol. 2019; 112(3):217-219

1. Halperin JL, Levine GN, Al-Khatib SM, Birtcher KK, Bozkurt B, Brindis 
RG, et al. Further evolution of the ACC/AHA clinical practice guideline 
recommendation classification system: a report of the American College of 
Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Clinical 
Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2016;67(13):1572-4.

2. European Heart Rhythm Association; Heart Rhythm Society, Zipes DP, 
Camm AJ, Borggrefe M, Buxton AE, et al. ACC/AHA/ESC 2006 guidelines 
for management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention 
of sudden cardiac death: a report of the American College of Cardiology/
American Heart Association Task Force and the European Society of 
Cardiology Committee for Practice Guidelines (Writing Committee 
to Develop Guidelines for Management of Patients With Ventricular 
Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death). J Am Coll 
Cardiol. 2006;48(5):e247-346.

3. Al-Khatib SM, Stevenson WG, Ackerman MJ, Bryant WJ, Callans DJ, Curtis 
AB, et al. 2017 AHA/ACC/HRS Guideline for Management of Patients With 
Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death: A 
Report of the American College of Cardiology/American Heart Association 
Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society.. J 
Am Coll Cardiol. 2018;72(14):e91-220.

4. Kusumoto FM, Bailey KR, Chaouki AS, Deshmukh AJ, Gautam S, Kim 
RJ, et al.. Systematic Review for the 2017 AHA/ACC/HRS Guideline for 
Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and the Prevention 
of Sudden Cardiac Death: A Report of the American College of Cardiology/
American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and 
the Heart Rhythm Society. J Am Coll Cardiol. 2018;72(14):1653-76.

5. Brugada P, Brugada J. Right bundle branch block, persistent ST 
segment elevation and sudden cardiac death: a distinct clinical and 
electrocardiographic syndrome. A multicenter report. J Am Coll Cardiol. 
1992;20(6):1391-6.

6. Priori SG, Wilde AA, Horie M, Cho Y, Behr ER, Berul C, et al. HRS/EHRA/
APHRS expert consensus statement on the diagnosis and management of 
patients with inherited primary arrhythmia syndromes: document endorsed 
by HRS, EHRA, and APHRS in May 2013 and by ACCF, AHA, PACES, and 
AEPC in June 2013. Heart Rhythm. 2013;10(12):1932-63.

7. van Rees JB, de Bie MK, Thijssen J, Borleffs CJ, Schalij MJ, van Erven L. 
Implantation-related complications of implantable cardioverter-defibrillators 
and cardiac resynchronization therapy devices: a systematic review of 
randomized clinical trials. J Am Coll Cardiol. 2011;58(10):995-1000.

8. Takagi M, Yokoyama Y, Aonuma K, Aihara N, Hiraoka M, Japan Idiopathic 
Ventricular Fibrillation Study (J-IVFS) Investigators. Clinical characteristics 

and risk stratification in symptomatic and asymptomatic patients with 
Brugada syndrome: multicenter study in Japan. J Cardiovasc Electrophysiol. 
2007;18(12):1244-51.

9. Buxton AE, Lee KL, DiCarlo L, Gold MR, Greer GS, Prystowsky EN, et al. 
Electrophysiologic testing to identify patients with coronary artery disease 
who are at risk for sudden death. Multicenter Unsustained Tachycardia Trial 
Investigators. N Engl J Med. 2000;342(26):1937–45.

10. Brugada P, Brugada R, Mont L, Rivero M, Geelen P, Brugada J. Natural 
history of Brugada syndrome: the prognostic value of programmed electrical 
stimulation of the heart. J Cardiovasc Electrophysiol. 2003;14(5):455-7.

11. Nademanee K, Veerakul G, Chandanamattha P, Chaothawee L, 
Ariyachaipanich A, Jirasirirojanakorn K, et al. Prevention of ventricular 
fibrillation episodes in Brugada syndrome by catheter ablation over 
the anterior right ventricular outflow tract epicardium. Circulation. 
2011;123(12):1270-9.

12. Nademanee K, Raju H, de Noronha SV, Papadakis M, Robinson L, Rothery 
S, et al. Fibrosis, connexin-43, and conduction abnormalities in the Brugada 
Syndrome. J Am Coll Cardiol. 2015;66(18):1976-86.

13. Pappone C, Brugada J, Vicedomini G, Ciconte G, Manguso F, Saviano M, et 
al. Electrical substrate elimination in 135 consecutive patients with Brugada 
Syndrome. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2017;10(5):e005053.

14. Brugada J, Pappone C, Berruezo A, Vicedomini G, Manguso F, Ciconte G, 
et al. Brugada Syndrome phenotype elimination by epicardial substrate 
ablation. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2015;8(6):1373-81.

15. Brugada P, Geelen P, Brugada R, Mont L, Brugada J. Prognostic value of 
electrophysiologic investigations in Brugada Syndrome. J Cardiovasc 
Electrophysiol. 2001;12(9):1004-7.

16. Sieira J, Conte G, Ciconte G, de Asmundis C, Chierchia GB, Baltogiannis 
G, et al. Prognostic value of programmed electrical stimulation in 
Brugada syndrome: 20 years experience. Circ Arrhythm Electrophysiol. 
2015;8(4):777-84.

17. Priori SG, Gasparini M, Napolitano C, Della Bella P, Ottonelli AG, Sassone 
B, et al. Risk stratification in Brugada syndrome: results of the PRELUDE 
(PRogrammed ELectrical stimUlation preDictive valuE) registry. J Am Coll 
Cardiol. 2012;59(1):37-45.

18. Probst V, Veltmann C, Eckardt L, Meregalli PG, Gaita F, Tan HL, et al. 
Long-term prognosis of patients diagnosed with Brugada syndrome: 
results from the FINGER Brugada Syndrome Registry. Circulation. 
2010;121(5):635-43.

Referências

Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da licença de atribuição pelo Creative Commons

219



Artigo Original

Indicadores de Adiposidade Abdominal e Espessura Médio-Intimal 
de Carótidas: Resultados do Estudo Longitudinal de Saúde do 
Adulto - ELSA-Brasil
Indicators of Abdominal Adiposity and Carotid Intima-Media Thickness: Results from the Longitudinal Study of 
Adult Health (ELSA-Brazil)

Michaela Eickemberg,1,2  Leila Denise Alves Ferreira Amorim,1 Maria da Conceição Chagas de Almeida,3 Estela Maria 
Leão de Aquino,1 Maria de Jesus Mendes da Fonseca,4 Itamar de Souza Santos,5 Dora Chor,4 Maria de Fátima Sander 
Diniz,6 Sandhi Maria Barreto,6 Sheila Maria Alvim de Matos1

Universidade Federal da Bahia,1 Salvador, BA – Brasil
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública,2 Salvador, BA – Brasil
Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz, Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ),3 Salvador, BA – Brasil
Escola Nacional de Saúde Pública – Fiocruz,4 Rio de Janeiro, RJ – Brasil
Universidade de São Paulo,5 São Paulo, SP – Brasil
Universidade Federal de Minas Gerais,6 Belo Horizonte, MG – Brasil

Correspondência: Michaela Eickemberg  •
Rua Basílio da Gama, 316. CEP 40110-040, Canela, Salvador, BA – Brasil
E-mail: mieickemberg@yahoo.com.br, mieickemberg@gmail.com
Artigo recebido em 11/04/2018, revisado em 23/07/2018, aceito em 23/07/2018

DOI: 10.5935/abc.20180273

Resumo

Fundamento: A adiposidade abdominal é um fator de risco para doença cardiovascular.
Objetivo: Determinar a magnitude da associação entre a adiposidade abdominal, segundo cinco diferentes indicadores, 
e a espessura médio-intimal de carótidas (EMI-C).
Métodos: Usou-se dados de 8.449 participantes de 35 a 74 anos do ELSA-Brasil. Foi avaliado o efeito da circunferência 
da cintura (CC), razão cintura quadril (RCQ), índice de conicidade (Índice C), produto da acumulação lipídica (LAP) 
e índice de adiposidade visceral (IAV) sobre EMI-C. Os dados foram estratificados por sexo e analisados por meio de 
regressões linear e logística multivariadas. Foi adotado nível de significância de 5%.
Resultados: Participantes com EMI-C acima do P75 mostraram maior frequência de adiposidade abdominal (homens acima 
de 72% e mulheres acima de 66%) em comparação aos participantes com EMI-C abaixo do P75. A adiposidade abdominal foi 
associada com a média da EMI-C, principalmente por meio da CC entre homens (0,04 IC95%: 0,033; 0,058). A adiposidade 
abdominal identificada pelos indicadores CC, RCQ, LAP e IAV entre as mulheres mostrou efeito de 0,02 mm sobre a EMI-C 
(CC: 0,025 IC95%: 0,016; 0,035; RCQ: 0,026 IC95%: 0,016; 0,035; LAP: 0,024 IC95%: 0,014; 0,034; IAV: 0,020 IC95%: 0,010; 
0,031). Na regressão logística múltipla a adiposidade abdominal diagnosticada pela CC mostrou importante efeito sobre a 
EMI-C em ambos os sexos (homens: OR = 1,47; IC95%: 1,22-1,77; mulheres: OR = 1,38; IC95%: 1,17-1,64).
Conclusão: A adiposidade abdominal, identificada por meio da CC, RCQ, LAP e IAV, foi associada à EMI-C em ambos os 
sexos, com destaque para o tradicional indicador antropométrico CC. (Arq Bras Cardiol. 2019; 112(3):220-227)
Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares, Fatores de Risco, Metabolismo, Síndrome Metabólica, Obesidade abdominal; 
Aterosclerose; Espessura Íntima-Média Carotídea.

Abstract
Background: Abdominal adiposity is a risk factor for cardiovascular disease.
Objective: To determine the magnitude of the association between abdominal adiposity, according to five different indicators, and the carotid 
intima-media thickness (CIMT).
Methods: Data from 8,449 participants aged 35 to 74 years from the ELSA-Brazil study were used. The effect of waist circumference (WC), 
waist-to-hip ratio (WHR), conicity index (C index), lipid accumulation product (LAP) and visceral adiposity index (VAI) on CIMT were evaluated. 
Data were stratified by gender and analyzed using multivariate linear and logistic regressions. A significance level of 5% was considered.
Results: Participants with CIMT > P75 showed a higher frequency of abdominal adiposity (men >72% and women >66%) compared to those with 
CIMT < P75. Abdominal adiposity was associated with the mean CIMT, mainly through WC in men (0.04; 95%CI: 0.033; 0.058). The abdominal adiposity 
identified by the WC, WHR, LAP, and VAI indicators in women showed an effect of 0.02 mm on the CIMT (WC: 0.025, 95%CI: 0.016, 0.035; WHR: 0.026, 
95%CI: 0.016, 0.035; LAP: 0.024, 95%CI: 0.014; 0.034; VAI: 0.020, 95%CI: 0.010, 0.031). In the multiple logistic regression, the abdominal adiposity 
diagnosed by WC showed an important effect on the CIMT in both genders (men: OR = 1.47, 95%CI: 1.22-1.77, women: OR = 1.38; 95%CI: 1.17-1.64).
Conclusion: Abdominal adiposity, identified through WC, WHR, LAP, and VAI, was associated with CIMT in both genders, mainly for the 
traditional anthropometric indicator, WC. (Arq Bras Cardiol. 2019; 112(3):220-227)
Keywords: Cardiovascular Diseases; Risk Factors; Metabolism; Metabolic Syndrome; Abdominal Obesity; Atherosclerosis; Carotid Intima-Media Thickness
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Introdução
A obesidade abdominal é um tradicional fator de risco 

para doenças cardiovasculares.1 No Brasil a prevalência de 
obesidade abdominal estimada pela Pesquisa Nacional de 
Saúde, segundo os pontos de corte para circunferência da 
cintura (CC) da Organização Mundial de Saúde,2 foi de 52,1% 
entre mulheres e 21,8% entre homens em 2013.3

Diversos mecanismos tentam explicar como a adiposidade 
abdominal se torna um fator de risco para doença 
cardiovascular. É consensual que o tecido adiposo abdominal 
apresenta complexas funções metabólicas e produz inúmeros 
mediadores que desencadeiam reações específicas, 
dinâmicas e inflamatórias.4

As lesões ateroscleróticas elevam o risco para doenças 
cardiovasculares. A espessura médio-intimal de carótida (EMI-C) 
é um marcador de aterosclerose subclínica e preditor de infarto 
do miocárdio e acidente vascular cerebral.5 A associação 
entre adiposidade abdominal e aterosclerose subclínica foi 
documentada em diferentes populações.6,7 Contudo, apesar de 
a EMI-C ser associada à adiposidade abdominal, ainda não está 
totalmente estabelecido o quanto essa adiposidade, mensurada 
por distintos indicadores clínicos e outros não habituais, se 
associa com a aterosclerose subclínica.

Estudos sugerem que a CC, razão cintura quadril (RCQ) 
e índice de adiposidade visceral (IAV) podem predizer a 
aterosclerose subclínica.6,8,9 A maioria dos estudos com essa 
temática foram realizados na Europa, Ásia e Estados Unidos 
e usam a CC e RCQ para definir adiposidade abdominal e 
sua relação com as doenças cardiovasculares. Indicadores 
que fornecem informações indiretas da sobreacumulação 
lipídica e função da gordura visceral associadas com eventos 
cardiovasculares, como o IAV10 e o produto da acumulação 
lipídica - (lipid accumulation product - LAP)11 precisam 
ser mais explorados. O índice de conicidade (índice C) se 
destaca como discriminador de risco coronariano elevado em 
pesquisas brasileiras, especialmente quando há uma parcela 
de população negra sob investigação.12 Por outro lado, ainda 
não existem estudos que investigaram o efeito da adiposidade 
diagnosticada por este índice sobre a EMI-C.

O objetivo deste estudo foi determinar a magnitude da 
associação entre a adiposidade abdominal, segundo diferentes 
indicadores diagnósticos (CC, RCQ, Índice C) e entre índices 
que refletem disfunção de tecido adiposo visceral (LAP e IAV) 
e a EMI-C entre os participantes do ELSA-Brasil.

Métodos

Desenho do estudo e população
O ELSA-Brasil incluiu em sua linha de base 15.105 funcionários 

públicos, de 35 a 74 anos, vinculados a seis instituições de ensino 
e pesquisa em três regiões brasileiras (Sul, Sudeste e Nordeste). 
Mais detalhes sobre a metodologia do estudo encontram-se em 
publicação anterior.13

Por meio de equipe treinada e certificada foram 
realizadas entrevistas e coletas de medidas antropométricas e 
bioquímicas. Está disponível publicação mais detalhada sobre 

os procedimentos de garantia da padronização e qualidade 
na uniformização das condutas adotadas no ELSA-Brasil.14

Critérios de exclusão
Com intuito de manter uma amostra saudável e afastar 

vieses relacionados à EMI-C, dentre os 10.943 participantes 
com imagem válida para ambas as artérias carótidas comuns, 
excluiu-se 569 que declararam doença cardiovascular, 36 com 
triglicerídeos sérico > 800 mg/dL, 1.974 em uso de medicação 
hipolipemiante, 144 com IMC > 40 kg/m2 e 120 que realizaram 
cirurgia bariátrica. Para evitar vieses relacionados à medida de 
gordura abdominal excluiu-se 32 participantes com distrofias 
corporais e hérnias abdominais. Excluiu-se os participantes que 
autodeclararam raça/cor amarela e indígena devido ao pequeno 
número (297 e 136, respectivamente), 150 participantes 
sem declaração de raça/cor e 15 sem informação sobre 
os indicadores de adiposidade abdominal. A amostra final 
conteve 8.449 participantes (Figura 1). Alguns participantes 
apresentaram mais de uma condição para exclusão.

Espessura médio-intimal de carótida (EMI-C)
Todos  os  cent ros  de  inves t i gação co le ta ram 

padronizadamente a EMI-C em equipamento (Aplio XG™, 
Toshiba) com transdutor linear de 7,5 MHz. A técnica usada 
foi previamente publicada.15,16 Para este artigo, definiu-se a 
EMI-C como a média dos valores médios das carótidas direita 
e esquerda. Usou-se o percentil 75 para dicotomizar essa 
variável segundo sexo (homem: 0,69mm; mulher: 0,64mm). 
A escolha do percentil 75 foi embasada em consensos técnicos 
e estudos prévios.17

Indicadores de adiposidade abdominal
As medidas antropométricas foram aferidas através de 

equipamentos e técnicas padronizadas. A CC foi medida no 
ponto médio entre a borda inferior do arco costal e a crista 
ilíaca, na linha axilar média e na circunferência do quadril 
na protrusão máxima dos músculos glúteos, sobre a calça da 
vestimenta do estudo. Essas circunferências foram usadas para 
calcular a RCQ. O índice C foi calculado através da fórmula: 
CC(m)/0,109 x √Peso(kg)/Altura(m).18

O LAP19 foi calculado através de equações específicas 
por sexo: Homens: CC(cm) – 65 x triglicerídeos(mmol/L); 
Mulheres: CC(cm) – 58 x triglicerídeos(mmol/L), bem como 
o IAV:19 Homens: (CC(cm)/39,68+ (1,88x índice de massa 
corporal(kg/m2))) x (triglicerídeos(mmol/L)/0,81) x (1,31/HDL 
colesterol(mmol/L)); Mulheres: (CC(cm)/ 36,58+ 1,89 x índice 
de massa corporal(kg/m2))) x (triglicerídeos(mmol/L)/0,81) x 
(1,52/ HDL colesterol(mmol/L)).

Os indicadores foram categorizados em presença e 
ausência de adiposidade abdominal, segundo pontos de corte 
definidos por Eickemberg et al.,20 Respectivamente, usou-se os 
seguintes valores para brancos, pardos e pretos: CC: homens 
89,9 cm; 90,2 cm e 91,7 cm; mulheres 80,4 cm; 82,7 cm e 
85,4 cm; RCQ: homens 0,92; 0,92 e 0,90; mulheres 0,82; 
0,83 e 0,84; índice C: homens 1,24; 1,24 e 1,24; mulheres 
1,20; 1,22 e 1,19; LAP: homens 29,81; 32,39 e 33,08; 
mulheres 22,64; 30,27 e 27,12; IAV: homens 1,74; 2,08 e 

221



Artigo Original

Eickemberg et al
Adiposidade abdominal e EMI-C no ELSA-Brasil

Arq Bras Cardiol. 2019; 112(3):220-227

Figura 1 – Fluxograma de seleção da amostra do estudo. Nota: Percentual de exclusão (amostra com imagens válidas e amostra final): 23%.

Amostra inicial baseline ELSA-Brasil
n = 15105

Amostra com imagens válidas
das artérias carótidas

n = 10943

Critérios de exclusão

Amostra final
n = 8449

569 doença cardiovascular
36 triglicerídeos sérico > 800 mg/dL

1974 uso de medicação hipolipemiante
144 índice de massa corporal > 40 Kg/m2

120 cirurgia bariátrica
32 distrofias corporais e hérnias abdominais

297 raça/cor amarela
136 raça/cor indígena

150 sem informação sobre raça/cor
15 sem informação sobre adiposidade abdominal

1,68; mulheres 1,44; 2,16 e 1,65. Optou-se por usar o termo 
adiposidade ao invés de obesidade para os cinco indicadores 
considerando que o LAP e IAV refletem a função da gordura 
visceral, e não apenas o acúmulo de gordura abdominal, como 
a CC, RCQ e índice C.10,11

Covariáveis
Raça/cor da pele foi auto-atribuída e categorizada em branca, 

parda e preta. Categorizou-se a escolaridade em superior 
completo, ensino médio completo e ensino fundamental 
incompleto e completo. O tabagismo foi estratificado em não 
fumantes, ex-fumantes e fumantes atuais. 

O peso e a altura foram aferidos com os participantes 
usando a vestimenta do estudo, sem sapatos e adereços. 
Utilizou-se para aferição balanças da marca Toledo e 
estadiômetro Seca. Usou-se essas variáveis para calcular 
índices de adiposidade.

Amostras sanguíneas foram obtidas por punção venosa 
após 12 horas de jejum. Os exames de triglicerídeos e 
HDL-colesterol foram realizados por métodos enzimático 
colorimétrico e enzimático colorimétrico homogêneo sem 
precipitação, respectivamente. Obteve-se o LDL-colesterol 
usando a fórmula de Friedewald. Usou-se o triglicerídeos e 
HDL-colesterol para cálculo do LAP e IAV.

Para identificação de hipertensão arterial considerou-se 
pressão arterial sistólica média ≥ 140 mmHg; diastólica média 
≥ 90 mmHg; ou se em tratamento com anti-hipertensivo.  
A pressão arterial foi aferida três vezes, sendo considerada a 
média das duas últimas medidas.15

Análise estatística
Foi conduzida análise descritiva dos dados para avaliar a 

distribuição dos participantes segundo as características de 
interesse. Devido a assimetria da distribuição de algumas 
variáveis optou-se por apresentar as variáveis contínuas em 
mediana e intervalo interquartílico. Variáveis categóricas foram 
expressas em frequências absolutas e relativas.

A frequência de EMI-C elevada (≥ percentil 75) e da 
adiposidade abdominal pelos indicadores CC, RCQ, índice C, 

LAP e IAV foram estimadas. Foram calculados os coeficientes de 
regressão e odds ratio (OR), com respectivos intervalos de 95% 
de confiança, usando as análises de regressão linear e logística 
multivariadas, respectivamente. As análises de regressão foram 
empregadas para identificar a magnitude do efeito da presença 
de adiposidade abdominal, medida pelos indicadores em escala 
categórica, sobre a média da EMI-C no modelo linear e sobre 
o diagnóstico de EMI-C elevada no logístico.

Devido a distribuição assimétrica, os valores da EMI-C foram 
transformados em logaritmo natural para a regressão linear. 
Para a regressão logística foi usada a EMI-C dicotomizada no 
percentil 75 da distribuição. As variáveis independentes principais 
(indicadores de adiposidade abdominal) foram introduzidas 
separadamente em cinco modelos para cada análise de regressão 
(linear e logística) por sexo. Todos os modelos foram ajustados 
por idade, raça/cor, escolaridade, tabagismo, HDL-colesterol, 
LDL-colesterol e hipertensão arterial, elegidas pela proximidade 
com a condição de aterosclerose.21

Foi realizada análise de modificação de efeito para testar 
as variáveis sexo e raça/cor em todos os modelos propostos 
através do teste da razão de máxima verosimilhança. 
Não foi detectada modificação de efeito, entretanto 
mantivemos as análises estratificadas por sexo embasados 
em referências teóricas.5,22 Foi realizada avaliação diagnóstica 
dos modelos de regressão linear múltipla por meio de 
análises gráficas dos resíduos, avaliação de pontos influentes 
e de multicolinearidade. Para o diagnóstico do ajuste dos 
modelos logísticos foi usado o teste Hosmer-Lemeshow, teste 
de bondade de ajuste por meio dos resíduos de Pearson e 
resíduos Deviance, McFadden's Adjusted R2 e Curva ROC.  
Foi adotado nível de significância de 5% e utilizado o software 
Stata 12 (Stata Corporation, College Station, Texas, USA).

Resultados
As características da amostra estão na Tabela 1. Homens e 

mulheres com EMI-C elevada apresentaram maior idade 
mediana (47 e 48 anos versus 57 anos) e maior frequência 
de adiposidade abdominal (homens 71,9% a 78,4%; e 
mulheres 66% a 73,1%).
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Tabela 1 – Características da linha de base, de acordo com a espessura médio-intimal das carótidas e sexo. ELSA-Brasil, 2008-2010

Homem Mulher

EMI-C < P75 EMI-C ≥ P75 EMI-C < P75 EMI-C ≥ P75

n = 2.779 n = 958 n = 3.503 n = 1.209

Idade, mediana (IIQ) 48 (43-54) 57 (51-63) 47 (43-53) 57 (51-62)

Raça/cor da pele, n (%)

Branco 1.562 (56,2) 545 (56,8) 2.010 (57,3) 705 (58,3)

Pardo 836 (30,0) 266 (27,7) 883 (25,2) 306 (25,3)

Preto 381 (13,7) 147 (15,3) 610 (17,4) 198 (16,3)

Escolaridade, n (%)

Superior completo 1.352 (48,6) 420 (43,8) 1.976 (56,4) 613 (50,7)

Ensino médio completo 1.049 (37,7) 310 (32,3) 1.292 (36,8) 413 (34,1)

Fundamental incompleto + completo 378 (13,6) 228 (23,8) 235 (6,7) 183 (15,1)

Tabagismo, n (%)

Nunca fumou 1.588 (57,1) 366 (38,2) 2.284 (65,2) 695 (57,4)

Ex-fumante 811 (29,1) 404 (42,2) 803 (22,9) 334 (27,6)

Fumante atual 380 (13,6) 187 (19,5) 416 (11,8) 180 (14,8)

HDL-colesterol, mediana (IIQ) 49 (43-57) 49 (43-57) 60 (52-71) 59 (51-70)

LDL-colesterol, mediana (IIQ) 130 (110-152) 138,5 (117-161) 127 (106-149) 140 (119-164)

Hipertensão arterial, n (%) 709 (25,5) 499 (52,1) 644 (18,3) 540 (44,7)

IMC mediana (IIQ) 26,0 (23,6-28,5) 27,2 (24,6-29,9) 25,3 (22,7-29,5) 27,3 (24,1-30,4)

Adiposidade abdominal, mediana (IIQ)

Circunferência da cintura 92,3 (85,5-99,4) 96,6 (89,4-104,1) 83,2 (76,5-91,4) 88,9 (81-97,3)

Razão cintura quadril 0,93 (0,88-0,97) 0,96 (0,92-1,00) 0,82 (0,78-0,87) 0,86 (0,81-0,91)

Índice de Conicidade 1,26 (1,21-1,30) 1,29 (1,24-1,34) 1,19 (1,14-1,25) 1,23 (1,18-1,29)

Produto da acumulação lipídica 38,8 (22,1-65,3) 51,2 (30,4-82,2) 26,48 (15,3-44,4) 39,9 (23,4-63,3)

Índice de adiposidade visceral 2,41 (1,47-3,95) 2,91 (1,74-4,66) 1,62 (1,06-2,61) 2,15 (1,37-3,43)

Adiposidade abdominal, n (%)

Circunferência da cintura 1.599 (57,5) 690 (72,0) 1.939 (55,3) 884 (73,1)

Razão cintura quadril 1.628 (58,5) 751 (78,3) 1.744 (49,7) 847 (70,0)

Índice de conicidade 1.740 (62,6) 738 (77,0) 1.657 (47,3) 798 (66,0)

Produto da acumulação lipídica 1.670 (60,0) 715 (74,6) 1.834 (52,3) 865 (71,5)

Índice de adiposidade visceral 1.774 (63,8) 708 (73,9) 1.733 (49,4) 799 (66,0)

A soma das observações pode diferir em algumas variáveis devido à perda de dados; EMI-C: espessura médio-intimal das carótidas; P75: percentil 75; IIQ: intervalo 
interquartil; n (%): número de observações (frequência); IMC: índice de massa corporal.

Os valores dos indicadores de adiposidade abdominal 
foram maiores entre homens e entre homens e mulheres com 
EMI-C acima do percentil 75. Os homens apresentaram EMI-C 
mediana de 0,59 mm (0,52-0,69), as mulheres de 0,56 mm 
(0,50-0,64) (dados não apresentados).

Em ambos os sexos, a adiposidade medida pelos cinco 
indicadores foi associada com a média do logaritmo da EMI-C. 
O índice C mostrou o menor efeito (Tabela 2).

Segundo a análise de regressão logística multivariada 
(Tabela 3), houve associação entre o diagnóstico de adiposidade 
pela CC, RCQ, LAP e IAV, com a EMI-C em ambos os sexos.  
A adiposidade diagnosticada pela CC mostrou maior efeito 

sobre a EMI-C em ambos os sexos. De acordo com as análises 
de diagnóstico dos modelos não foram detectadas violações dos 
pressupostos, indicando adequação dos modelos.

Discussão
Usando os dados do ELSA-Brasil foram observadas 

associações entre medidas de adiposidade abdominal e EMI-C, 
um marcador não invasivo de aterosclerose subclínica capaz 
de predizer doença cardiovascular.23 É documentado, em 
estudo realizado no Sudeste do Brasil, a definição de EMI-C 
elevada como o espessamento do complexo médio-intimal a 
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Tabela 2 – Análise de regressão linear multivariada entre a adiposidade abdominal, medida por cinco indicadores isolados, e a EMI-C, 
segundo sexo. ELSA-Brasil 2008-2010

Homens Mulheres 

n = 3.737 n = 4.712

β (SE) IC 95% β (SE) IC 95%

Circunferência da cintura 0,045 (0,006) 0,033;0,058 0,025 (0,004) 0,016;0,035

Razão cintura quadril 0,032 (0,006) 0,019;0,045 0,026 (0,004) 0,016;0,035

Índice de conicidade 0,016 (0,006) 0,003;0,029 0,011 (0,004) 0,002;0,020

Produto da acumulação lipídica 0,030 (0,006) 0,016;0,043 0,024 (0,004) 0,014;0,034

Índice de adiposidade visceral 0,022 (0,007) 0,007;0,037 0,020 (0,005) 0,010;0,031

Os modelos foram ajustados por idade, raça/cor da pele, escolaridade, tabagismo, HDL-colesterol, LDL-colesterol e hipertensão arterial.

Tabela 3 – Odds ratio e respectivos intervalos de 95% de confiança para associação entre adiposidade abdominal, diagnosticada por cinco 
indicadores isolados, com a EMI-C, segundo sexo. ELSA-Brasil 2008-2010

Homem Mulher

n = 3.737 n = 4.712

OR (IC 95%) OR (IC 95%)

Circunferência da cintura 1,47 (1,22;1,77) 1,38 (1,17;1,64)

Razão cintura quadril 1,37 (1,12;1,67) 1,33 (1,13;1,57)

Índice de conicidade 1,02 (0,83;1,24) 1,12 (0,95;1,32)

Produto da acumulação lipídica 1,39 (1,13;1,69) 1,28 (1,08;1,53)

Índice de adiposidade visceral 1,42 (1,13;1,77) 1,31 (1,08;1,59)

Os modelos foram ajustados por idade, raça/cor da pele, escolaridade, tabagismo, HDL-colesterol, LDL-colesterol e hipertensão arterial.

partir de 1,0 mm.24 Tendo em vista esse valor, em nosso estudo, 
a presença de adiposidade abdominal diagnosticada pela CC, 
RCQ, LAP e IAV mostrou importante efeito, com variação de 
0,02 mm a 0,04 mm no logaritmo da EMI-C em ambos os 
sexos. Polack et al.,23 usando dados do estudo de coorte dos 
descendentes de Framingham, observaram que uma alteração 
anual na EMI-C superior a 0,02 mm foi associada ao risco de 
mais de duas vezes de acidente vascular cerebral.23

Poucos estudos compararam diferentes indicadores de 
adiposidade com a EMI-C, sendo este o primeiro trabalho 
que investigou isoladamente a contribuição de diferentes 
indicadores de adiposidade abdominal. Estudos prévios 
também realizados com os dados do ELSA-Brasil avaliaram a 
associação entre fatores de risco tradicionais e a EMI-C.25,26 
Foram incluídas na análise os indicadores CC, RCQ, razão 
cintura altura e circunferência do pescoço. Esse último 
indicador apresentou a mais forte associação com EMI-C.  
Os autores sugerem que o efeito local produzido pela gordura 
do pescoço atua diretamente nas artérias carótidas.25,26 
Nosso estudo não incluiu a circunferência do pescoço, 
entretanto as medidas usadas são relativamente simples e 
refletem importante informação sobre o risco de desenvolver 
doenças cardiovasculares, em nível individual e populacional.27

A maioria dos trabalhos que avaliou a relação entre a 
adiposidade abdominal e a EMI-C usou a gordura visceral 
medida por imagem. Nesses trabalhos a gordura visceral foi 

fortemente associada com a EMI-C,28,29 mas a comparação 
com esses achados torna-se limitada pelos diferentes métodos 
usados para identificar gordura abdominal e visceral. A relação 
entre a adiposidade abdominal e a aterosclerose subclínica 
está possivelmente vinculada ao componente visceral da 
gordura abdominal. Os indicadores avaliados no presente 
estudo são medidas indiretas deste componente, contudo 
apresentam boa correlação com a gordura visceral e são 
acessíveis à população em geral.27

A CC foi o indicador mais fortemente associado à EMI-C. 
Semelhante aos nossos dados, outras pesquisas também 
observaram associação entre CC e EMI-C em holandeses 
saudáveis de 45 a 65 anos, irlandeses adultos hospitalizados 
e sujeitos hospitalizados de 21 a 83 anos na China.7,30,31  
A CC é descrita como o indicador de adiposidade abdominal 
com maior capacidade de predizer alterações metabólicas e 
doenças cardiovasculares, sendo uma das medidas que mais 
se aproxima da gordura visceral medida por imagem.27

Neste estudo a RCQ também mostrou importante associação 
com a EMI-C entre homens e mulheres. Grandes estudos 
epidemiológicos descreveram as mais fortes associações não 
somente entre a adiposidade diagnosticada pela RCQ e a EMI-C, 
mas com a prevalência de infarto do miocárdio, incidência 
de doença arterial coronariana, risco coronariano elevado e 
eventos coronarianos.6,32,33 Entretanto, evidências mostram que 
a região gluteofemural é composta, principalmente, por tecido 
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adiposo subcutâneo. Este tecido parece não desempenhar 
importante papel na patogênese da doença cardiovascular. 
Ao incluir a medida do quadril, a RCQ reflete o efeito da 
adiposidade total como fator de risco para aterosclerose e outros 
desfechos cardiovasculares.32 Assim, a RCQ pode ser útil como 
um indicador simples e consistente em refletir a combinação 
das adiposidades total e abdominal.

O índice C foi o indicador que apresentou o menor efeito 
da adiposidade abdominal sobre a EMI-C neste estudo.  
Não foram encontrados estudos que investigaram este indicador 
em relação a aterosclerose subclínica. Publicações anteriores 
observaram associação deste indicador com risco coronariano 
elevado em brasileiros da região Nordeste34 e alterações 
metabólicas em funcionários públicos indianos.35 Apesar de não 
ser um indicador novo, o índice C ainda é pouco explorado e 
não há consenso sobre pontos de corte ideais para a população 
brasileira. Como considera o peso e a altura, semelhantemente a 
RCQ, pode ser útil para refletir a combinação das adiposidades 
total e abdominal sobre os desfechos cardiovasculares.  
Uma hipótese para a ausência de associação neste estudo 
é o grande percentual de participantes de raça/cor branca, 
uma vez que é melhor o desempenho deste indicador como 
discriminador de risco coronariano em populações negras.34

O IAV é um indicador originalmente proposto para 
identificar a distribuição e função do tecido adiposo, 
expressando indiretamente o risco cardiovascular. Devido a 
inclusão de parâmetros físicos e metabólicos (medidas 
antropométricas e exames bioquímicos) este indicador pode 
refletir a produção alterada de adipocitocinas, aumento de 
lipólise e ácidos graxos livres no plasma.10

Evidências apontam que o IAV foi independentemente 
associado a eventos cardiovasculares (OR = 2,45 
IC95%: 1,52;3,95) e cerebrovasculares (OR = 1,63 IC95%: 
1,06;2,50) em italianos saudáveis e não obesos.10 O único 
estudo encontrado que avaliou a associação entre IAV e 
uma medida subclínica de aterosclerose - o CAC - coronary 
artery calcium score - foi realizado com 33.468 coreanos com 
idade média de 42 anos. Na mesma direção dos presentes 
achados, porém com menor magnitude de associação, 
mostrou-se em participantes com o mais alto tercil de IAV 
a maior chance de apresentar aterosclerose subclínica 
(OR = 1,26, IC95%: 1,14;1,38).9 Foi encontrado no atual 
estudo que a chance de homens e mulheres com adiposidade 
abdominal avaliada pelo IAV apresentarem EMI-C elevada 
foi de 42% e 31%, respectivamente. Essa diferença entre os 
estudos, possivelmente, foi observada pelas características 
das populações investigadas (participantes saudáveis versus 
pacientes de um hospital universitário da Coreia).9

Semelhante ao IAV, o LAP apresentou associação entre 
a presença de adiposidade abdominal e a EMI-C. Não se 
encontrou nenhuma evidência anterior sobre a relação entre o 
LAP e a aterosclerose subclínica. O LAP foi desenvolvido para 
refletir alterações físicas e metabólicas combinadas, usando a 
CC e triglicerídeos. Portanto, mede a sobreacumulação lipídica 
e destaca-se como fator de risco cardiovascular em adultos. 
Este indicador tem sido investigado no contexto de doenças 
e mortalidade metabólicas e cardiovasculares. Um estudo 
de coorte americano com aproximadamente 5.000 sujeitos 
atendidos em clínica cardiológica, entre 1995-2006, mostrou 

associação entre o LAP e a mortalidade cardiovascular (HR:1,52 
IC 95%:1,27;1,82), ajustando por idade, sexo, tabagismo, 
diabetes, pressão arterial, LDL-colesterol e HDL-colesterol.36

Todavia, mais estudos são necessários, especialmente no 
Brasil, para ampliar a compreensão a respeito de indicadores 
menos populares, como o IAV e LAP. Evidências sugerem que 
informações não apenas sobre o tecido gorduroso acumulado 
na região abdominal são fornecidas por meio do LAP e IAV, mas 
sobre o depósito de gordura em áreas como fígado, músculo, 
coração e artérias. Essa sobreacumulação lipídica gera alterações 
no metabolismo intracelular e contribui para a ocorrência de 
doença cardiovascular, incluindo a aterogênese, e morte.19

No presente estudo as associações entre medidas de 
adiposidade e EMI-C foram mais expressivas para os homens 
que para as mulheres. Mulheres possuem mais gordura corporal 
total (e subcutânea), frequentemente nas pernas e glúteos 
e, especialmente, antes da menopausa. Homens tendem 
a acumular gordura na região abdominal ao longo da vida, 
por isso apresentam maior risco para desenvolver desfechos 
cardiovasculares,22 inclusive aterosclerose.

Evidências mostram diferenças na progressão da EMI-C e 
adiposidade por raça/cor da pele.37 Os pontos de corte adotados 
neste estudo incorporaram as diferenças entre sexo e raça/cor20 
e, talvez, por isso não se detectou modificação de efeito.

Por meio dos coeficientes de determinação (R2), as 
variáveis dos modelos de regressão linear, incluindo cada 
indicador isoladamente, explicaram aproximadamente 30% 
do total da variabilidade da EMI-C. Em nosso estudo os 
modelos foram ajustados por idade, raça/cor, escolaridade, 
tabagismo, HDL-colesterol, LDL-colesterol e hipertensão 
arterial. O estudo realizado por Santos et al.,25 usando a 
amostra ELSA-Brasil, encontrou coeficientes de determinação 
(R2) próximos a 40% ao investigar a associação de fatores 
de risco com a EMI-C através das variáveis pressão arterial, 
metabolismo da glicose, perfil lipídico e adiposidade (índice 
de massa corporal, CC, circunferência do quadril, RCQ, razão 
cintura altura, circunferência do pescoço). Destaca-se que, 
além dos padrões de adiposidade, características geográficas, 
genéticas, ambientais e comportamentais são também 
associadas à ocorrência da aterosclerose.

Foi adotado o percentil 75 da distribuição para categorizar 
a EMI-C na análise de regressão logística. Talvez, outros 
valores para esta classificação poderiam capturar resultados 
mais consistentes. Contudo, estudos apontam sujeitos com 
valores da EMI-C acima do percentil 75 com mais alto risco 
de desenvolver alterações cardiovasculares.17,38 Sabe-se que a 
placa de ateroma pode ser mais representativa da aterosclerose 
do que a EMI-C.39 Entretanto, nossa população é relativamente 
jovem e, quando a EMI-C foi dicotomizada em 1,5 mm, 
classificação proposta para placa de ateroma segundo consensos 
internacionais,5 apresentou baixa frequência de participantes 
com tal condição (4% entre homens e 2% entre mulheres) 
(dados não apresentados).

A adoção de protocolo rigoroso para a aquisição das 
imagens e controle de qualidade forneceu dados confiáveis 
e precisos das medidas de EMI-C deste estudo. Para reduzir 
a influência do avaliador, a leitura de todas as imagens foi 
centralizada e as medições automatizadas por software. 

225



Artigo Original

Eickemberg et al
Adiposidade abdominal e EMI-C no ELSA-Brasil

Arq Bras Cardiol. 2019; 112(3):220-227

Embora não tenhamos ajustado os modelos pelo índice de 
massa corporal, nós excluímos das análises sujeitos com 
obesidade grau III e aqueles que realizaram cirurgia bariátrica, 
buscando filtrar o efeito da adiposidade abdominal sem 
influência da gordura corporal total excessiva.

Este estudo apresenta l imitações. Dados sobre 
menopausa não foram inseridos. Quando a mulher atinge 
a menopausa perde a proteção sustentada pelo hormônio 
estrogênio e, ao envelhecer, há maior acúmulo de gordura 
abdominal, bem como o aumento da ocorrência de 
problemas cardiovasculares.22 A literatura é clara sobre 
o efeito da idade na aterosclerose.5 Embora as análises 
tenham sido ajustadas por idade neste artigo, não permitiu 
observar o efeito da adiposidade na EMI-C em diferentes 
grupos etários. Não é possível afirmar causalidade devido 
a natureza transversal deste estudo, contudo parece 
improvável que a instalação do espessamento das artérias 
ocorra antes do elevado acúmulo de gordura abdominal. 
O ELSA-Brasil é uma coorte ocupacional e generalizações 
para a população brasileira são limitadas, apesar das 
similaridades nos indicadores de prevalência observados 
no ELSA-Brasil e VIGITEL.40

Conclusão
Os resultados observados reforçam a importância da 

adiposidade abdominal na condição de aterosclerose 
subclínica. A adiposidade abdominal, identificada por 
meio da CC, RCQ, LAP e IAV se associou com a EMI-C 
em ambos os sexos, destacando-se o tradicional indicador 
antropométrico CC. A CC, comparada aos demais 
indicadores, e os homens, comparados às mulheres, 
exibiram os efeitos mais expressivos.
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A aterosclerose é a principal causa de morbimortalidade 
em adultos no Brasil e no mundo. Fatores de risco clássicos 
mostraram sua relação causal a partir de estudos experimentais 
randomizados como é o caso do colesterol e da hipertensão 
arterial. Outros fatores de risco, entre eles a adiposidade 
abdominal, mostram associações positivas com desfechos 
relacionados à aterosclerose.

O estudo observacional ELSA-Brasil1 iniciou a coleta de 
dados em 2008 com variáveis clínicas, epidemiológicas e 
laboratoriais de 15.105 funcionários públicos com idade 
de 35 a 74 anos. Vários artigos sobre estes dados já foram 
publicados e trouxeram informações relevantes sobre a relação 
entre fatores de risco e desfechos variados. Na presente 
publicação, Michaela Eickemberg et al.,2 apresentam dados 
de um estudo transversal que explora diferentes medidas de 
adiposidade abdominal e sua associação com a medida da 
espessura médio-intimal das carótidas (EMI-C).

Estudos epidemiológicos procuram encontrar associações 
plausíveis entre fatores de risco e desfechos clínicos ou 
“substitutos” (aqui representado pela EMI-C). Associações 
podem, ou não, ser causais. Para que uma associação entre 
variáveis indique uma possível causalidade, é necessário que 
alguns critérios, propostos pelo estatístico britânico Austin 
Bradford Hill,3 sejam considerados. São eles:

a) força da associação (magnitude do efeito);
b) consistência (ou reprodutibilidade);
c) especificidade (uma doença, uma variável);
d) temporalidade (causa antes do efeito);
e) gradiente biológico (maior exposição, mais doença);
f) plausibilidade (mecanismo conhecido);
g) coerência (entre laboratório e clínica);

h) experimento (nem sempre possível);
i) analogia (comparação com situações semelhantes).
Aplicando estes critérios ao estudo em questão temos: a) a 

magnitude do efeito adiposidade abdominal sobre a EMI-C é 
modesta (odds ratio em torno de 1,4); b) há outros estudos que 
comprovam esta associação; c) adiposidade abdominal não é a 
única causa da aterosclerose; d) é provável que a adiposidade 
anteceda o espessamento médio-intimal; e) não temos evidência 
definitiva de um gradiente biológico; f) há plausibilidade 
biológica para a associação explorada; g) a coerência entre dados 
laboratoriais e a clínica está presente; h) experimentos com 
animais mostram que dietas hiperlipêmicas afetam diretamente 
as artérias; i) em analogia com outros fatores de risco, a 
adiposidade abdominal pode significar mais adiposidade arterial.

De todos estes critérios, apenas um é “sine qua non” 
para causalidade: a temporalidade, ou seja, a causa antes 
do efeito. Sendo o presente estudo de desenho transversal a 
temporalidade está, por definição, excluída. Portanto, estamos 
discutindo uma associação não-causal. A conclusão principal do 
estudo é de que há uma associação estatisticamente significativa 
entre os diferentes índices de adiposidade abdominal e a EMI-C, 
sendo que, o mais singelo destes (a circunferência abdominal) 
mostrou a maior força de associação no modelo logístico, 
ajustado para variáveis de confusão selecionadas.

Com estes comentários queremos colocar em perspectiva 
a importância da análise crítica dos estudos observacionais. 
Esta crítica é necessária, porém temos que enfatizar que, sem 
os estudos observacionais a ciência médica não teria evoluído 
até aqui. O conhecimento das doenças que acometem 
o ser humano teve como alicerce dados provenientes de 
observações cuidadosas analisadas de forma a reduzir o efeito 
de viéses estatísticos e sistemáticos.

O estudo ELSA-Brasil e seus subestudos, como o de 
Eickemberg et al.,1 se encaixam neste perfil de qualidade, tão 
necessária à Ciência. Com criteriosa coleta de dados e um grupo 
de pesquisadores comprometidos com um padrão de qualidade 
excelente, o ELSA-Brasil tem trazido informações valiosas sobre 
fatores de risco de um grupo específico de brasileiros, dados 
estes que podem orientar futuras políticas de saúde.

A causalidade da adiposidade abdominal sobre eventos 
clínicos relacionados à aterosclerose, tem sido confirmada 
recentemente pela randomização mendeliana, -método 
observacional de estimação de efeitos causais utilizando 
variantes genéticas como variáveis instrumentais.4,5
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Resumo

Fundamento: A troponina cardíaca de alta sensibilidade I (TnI-as) tem desempenhado um papel importante na 
estratificação de risco dos pacientes durante a fase intra-hospitalar da síndrome coronariana aguda (SCA), mas poucos 
estudos determinaram seu papel como marcador prognóstico de longo prazo no ambiente ambulatorial.
Objetivo: Investigar a associação entre os níveis de TnI-as medidos na fase subaguda após um evento de SCA e o 
prognóstico a longo prazo, em uma população altamente miscigenada.
Métodos: Medimos os níveis de TnI-as em 525 pacientes em um período de 25 a 90 dias após a entrada em hospital 
por um evento de SCA; esses pacientes foram então divididos em tercis conforme os níveis de TnI-as, e acompanhados 
por até 7 anos. Comparamos as mortalidades por todas as causas e cardiovascular através de modelos de riscos 
proporcionais de Cox e adotando um nível de significância de 5%.
Resultados: Após um acompanhamento médio de 51 meses, os pacientes no tercil mais alto apresentaram uma taxa de 
risco (HR) maior para mortalidade por todas as causas, após ajustes para idade, sexo, fatores de risco cardiovascular 
conhecidos, uso de medicação e fatores demográficos (HR: 3,84 IC 95%: 1,92-8,12). Esses achados persistiram após um 
ajuste adicional para uma taxa de filtração glomerular (TFG) estimada < 60 ml/min/1,73 m2 e uma fração de ejeção do 
ventrículo esquerdo < 0,40 (HR: 6,53; IC95%: 2,12-20,14). A mortalidade cardiovascular foi significativamente maior 
no tercil mais alto, após ajustes para idade e sexo (RR: 5,65; IC95%: 1,94-16,47) e tanto no primeiro modelo de ajuste 
multivariado (HR: 4,90; IC 95%: 1,35-17,82) quanto no segundo (HR: 5,89; IC95%: 1,08-32,27).
Conclusões: Níveis elevados de TnI-as, medidos na fase estabilizada após um evento de SCA, são preditores 
independentes de mortalidade por todas as causas e de mortalidade cardiovascular em uma população altamente 
miscigenada. (Arq Bras Cardiol. 2019; 112(3):230-237)
Palavras-chave: Doença da Artéria Coronariana / mortalidade; Troponina I; Prognóstico; Síndrome Metabólica; Variação 
Biológica da População; Fatores de Risco.

Abstract
Background: High-sensitivity cardiac troponin I (hs-cTnI) has played an important role in the risk stratification of patients during the in-hospital 
phase of acute coronary syndrome (ACS), but few studies have determined its role as a long-term prognostic marker in the outpatient setting.
Objective: To investigate the association between levels of hs-cTnI measured in the subacute phase after an ACS event and long-term prognosis 
in a highly admixed population.
Methods: We measured levels of hs-cTnI in 525 patients 25 to 90 days after admission for an ACS event; these patients were then divided into 
tertiles according to hs-cTnI levels and followed for up to 7 years. We compared all-cause and cardiovascular mortality using Cox proportional 
hazards models and adopting a significance level of 5%.
Results: After a median follow-up of 51 months, patients in the highest tertile had a greater hazard ratio (HR) for all-cause mortality after adjustment for 
age, sex, known cardiovascular risk factors, medication use, and demographic factors (HR: 3.84, 95% CI: 1.92-8.12). These findings persisted after further 
adjustment for estimated glomerular filtration rate < 60 ml/min/1.73 m2 and left ventricular ejection fraction < 0.40 (HR: 6.53, 95% CI: 2.12-20.14). 
Cardiovascular mortality was significantly higher in the highest tertile after adjustment for age and sex (HR: 5.65, 95% CI: 1.94-16.47) and both in the 
first (HR: 4.90, 95% CI: 1.35-17.82) and second models of multivariate adjustment (HR: 5.89, 95% CI: 1.08-32.27).
Conclusions: Elevated hs-cTnI levels measured in the stabilized phase after an ACS event are independent predictors of all-cause and 
cardiovascular mortality in a highly admixed population. (Arq Bras Cardiol. 2019; 112(3):230-237)
Keywords: Coronary Artery Disease / mortality; Troponin I; Prognosis; Metabolic Syndrome; Biological Variation, Population; Risk Factors.
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Introdução
A síndrome coronariana aguda (SCA) é um importante 

fator de mortalidade e a principal causa de anos de vida 
perdidos em todo o mundo.1 Nas últimas décadas, diversas 
intervenções terapêuticas têm se mostrado benéficas no 
tratamento da SCA, e estratégias voltadas ao diagnóstico 
precoce e ao tratamento adequado têm sido recomendadas 
por várias sociedades de cardiologia.2-5 Devido aos progressos 
alcançados na terapêutica da SCA, um grupo heterogêneo de 
sobreviventes desta condição recebeu acompanhamento de 
longo prazo por parte dos serviços médicos. O prognóstico 
dos pacientes na fase estabilizada após a SCA varia de forma 
ampla;6 a validação de marcadores prognósticos de baixo 
custo e fácil obtenção pode melhorar a estratificação de risco 
a longo prazo para essa população.

Diversos estudos demonstraram que as troponinas cardíacas 
(Tnc) são mais sensíveis e específicas para o diagnóstico de 
infarto do miocárdio (IM), e têm uma maior correlação com 
níveis mais altos de mortalidade do que o padrão de referência 
anterior, a isoenzima creatina quinase-MB (CK-MB).7-11  
Nas últimas duas décadas, foram desenvolvidas novos ensaios 
que conferiram maior sensibilidade ao diagnóstico de IM; 
essas Tnc de alta sensibilidade (Tnc-as) demonstraram maior 
precisão na identificação de pacientes com maior risco de 
morte, mesmo naqueles que tinham níveis de Tnc de primeira 
geração indetectáveis.12 Mais recentemente, o uso de TnT-as 
como marcador prognóstico na fase subaguda após um episódio 
de SCA foi estudado em uma coorte europeia de pacientes 
brancos.13 Esses achados não foram replicados em populações 
mais heterogêneas de países em desenvolvimento. Nesta coorte 
observacional unicêntrica, temos como objetivo estudar a 
associação entre níveis elevados de TnI-as e as mortalidades 
por todas as causas e cardiovascular, a longo prazo, em uma 
população altamente miscigenada no Brasil.

Métodos
O desenho do estudo da Estratégia de Registro de 

Insuficiência Coronariana (ERICO) foi descrito em detalhes em 
outros trabalhos.14,15 Resumidamente, o ERICO é um estudo 
de coorte prospectivo de pacientes com SCA matriculados 
entre fevereiro de 2009 e dezembro de 2013 em um hospital 
comunitário em São Paulo, Brasil. Todos os pacientes com 
suspeita de SCA no departamento de emergência foram 
selecionados para participação no estudo. Os participantes do 
ERICO precisavam preencher os critérios diagnósticos de infarto 
agudo do miocárdio com elevação do segmento ST (IAMST), 
infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST 
(IAMSST) ou angina instável (AI); os critérios utilizados para 
definir as síndromes coronarianas agudas eram:14

1) IM: presença de sintomas compatíveis com isquemia 
cardíaca dentro de 24 horas da apresentação hospitalar, 
e níveis de troponina I acima do percentil 99, com um 
coeficiente de variação < 10% do teste específico.

1a) IAMST: presença dos critérios para IM mais um dos 
seguintes: elevação persistente do segmento ST de ≥ 1 mm 
em duas derivações eletrocardiográficas contíguas, ou 
presença de um novo ou presumivelmente novo bloqueio 
do ramo esquerdo.

1b) IAMSST: presença dos critérios para IM, mas não IAMST.
2) AI: sintomas compatíveis com isquemia cardíaca 

24 horas antes da admissão hospitalar, ausência de critérios 
do IM, e pelo menos um dos seguintes: (a) histórico de doença 
arterial coronariana; (b) teste de estratificação positivo para 
doença coronariana (invasiva ou não-invasiva); (c) alteração 
transitória do segmento ST ≥ 0,5 milímetros em duas 
derivações contíguas, nova inversão de onda T de ≥ 1 mm  
e/ou pseudo-normalização de ondas T anteriormente 
invertidas; (d) troponina I > 0,4 ng/ml; ou concordância 
diagnóstica de dois médicos independentes

Durante a fase intra-hospitalar, todos os participantes 
foram tratados pela equipe assistencial do hospital, sem 
influência da equipe do estudo. O protocolo do estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição. 
Todos os pacientes forneceram um termo de consentimento 
informado para o estudo.

Os participantes foram entrevistados durante a admissão 
hospitalar, e forneceram dados sobre fatores sociodemográficos, 
histórico médico e principais fatores de risco cardiovascular 
(hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia, tabagismo, 
sedentarismo, uso de cocaína, menopausa e histórico familiar 
e pessoal de doenças coronarianas). Três médicos foram 
responsáveis por revisar as informações dos pacientes e validar 
os casos de SCA. Seguindo o protocolo do estudo, foi coletada 
uma amostra de sangue para exames laboratoriais (troponina I, 
CK-MB, glicose sérica, colesterol total, colesterol HDL e LDL, 
triglicérides e contagem total de células sanguíneas).

Aproximadamente 30 dias após o evento, os participantes 
foram convidados a passar por nova avaliação médica 
presencial, para atualizar os dados sobre a estratificação 
do risco cardiovascular, uso atual de medicação e dados 
clínicos adicionais. Novas amostras de sangue também 
foram coletadas. Seis meses após o evento-índice, e a 
partir de então, anualmente, todos os participantes foram 
contatados por telefone para atualizar as informações 
sobre seu estado vital, histórico cardiovascular, medicações  
e sintomas.

Todos os participantes inscritos no estudo ERICO que 
tiveram amostras de sangue coletadas entre 25 e 90 dias após 
um episódio de SCA foram incluídos nesta análise. O limite 
inferior desse intervalo foi escolhido para evitar confusões 
causadas pelos níveis elevados esperados de Tnc circulante 
nos primeiros dias após um episódio de SCA; o limite superior 
de 90 dias permite comparação com estudos anteriores,13,16 
embora atualmente não haja na literatura uma definição 
amplamente aceita de fase subaguda após a SCA. A Tnc-as foi 
medida em todos os pacientes, na apresentação hospitalar e 
na fase subaguda após o evento. O ensaio utilizado para medir 
a TnI-as foi o Advia Centaur TnI-Ultra Assay (Siemens Medical 
Solutions Diagnostics, Tarrytown, Nova York, EUA), com valor de 
referência de 0.04 mcg/L no 99o percentil em sujeitos saudáveis, 
e coeficiente de variação menor do que 10% neste intervalo. 
Os sujeitos foram classificados em três subgrupos, conforme os 
tercis de TnI-as na fase subaguda após o evento índice de SCA.

Neste estudo, nossos desfechos foram mortalidade por 
todas as causas e mortalidade cardiovascular. Pesquisamos 
regularmente os registros oficiais de óbitos para obter 
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informações sobre todos os participantes quando: (1) recebíamos 
informações de que haviam morrido; ou (2) não conseguíamos 
contatá-los no momento. Os órgãos municipais e estaduais 
de saúde consultavam seus arquivos para obter certidões 
de óbito, e encaminhavam os resultados dessa consulta à 
equipe de pesquisa do ERICO. Dois médicos revisavam esses 
dados e classificavam a causa da morte dos participantes 
falecidos de acordo com as informações dos atestados de 
óbito. Os participantes recebiam uma definição de morte por 
causa cardiovascular (mortalidade cardiovascular) quando 
identificávamos uma causa de morte classificada no capítulo 
IX da 10ª versão da Classificação Internacional de Doenças 
(CID-10), intitulada “Doenças do aparelho circulatório”, ou 
quando identificávamos uma causa de morte classificada com 
o código CID-10 R57.0 – “Choque cardiogênico”.

Análise estatística
As análises estatísticas foram realizadas com R para Mac 

versão 3.5.0. As variáveis categóricas são apresentadas como 
proporções e comparadas por meio do teste do qui-quadrado. 
Para testar a suposição de normalidade na distribuição das 
variáveis contínuas, utilizamos o teste de Shapiro-Wilk. As 
variáveis contínuas com distribuição normal são apresentadas 
como médias (desvios padrão) e comparadas utilizando 
ANOVA unidirecional. Variáveis contínuas com distribuição 
não normal são apresentadas como medianas (intervalos 
interquartílicos) e comparadas por meio do teste de Kruskal-
Wallis. As probabilidades de sobrevivência cumulativa nos 
tercis são apresentadas como curvas de Kaplan-Meier e 
comparadas utilizando o teste log-rank.

Construímos modelos de risco proporcional de Cox para a 
mortalidade por todas as causas e a mortalidade cardiovascular, 
e os apresentamos como modelos brutos, ajustados para idade 
e em dois modelos multivariados. O modelo 1 foi ajustado para 
idade, sexo, subtipo de SCA, fatores de risco cardiovascular 
tradicionais (hipertensão, diabetes, dislipidemia, histórico de 
tabagismo e índice de massa corporal) e uso de medicação na 
primeira consulta de acompanhamento (aspirina, clopidogrel, 
betabloqueadores, inibidores da enzima conversora de 
angiotensina, bloqueadores dos receptores da angiotensina 
II e estatinas). O modelo 2 foi ajustado, adicionalmente, 
para de TFG < 60 ml/min/1,73 m2 e fração de ejeção do 
ventrículo esquerdo < 0,40, duas variáveis associadas a um pior 
prognóstico em estudos anteriores.13,17 Todos os testes foram 
bilaterais, e o valor de p < 0,05 foi considerado significativo.

Resultados
De fevereiro de 2009 a dezembro de 2013, 1085 pacientes 

foram incluídos no estudo ERICO. Tanto no pronto-socorro como 
entre 25 e 90 dias após o evento inicial, amostras de sangue 
foram coletadas de 525 desses participantes, os quais foram 
incluídos no presente estudo (mediana do segundo intervalo de 
coleta: 39 dias após o evento-índice; intervalo interquartílico: 
33-50 dias). O diagnóstico inicial foi IAMST em 144 (27,4%) 
pacientes, IAMSST em 230 (43,8%) e AI em 151 (28,8%). A idade 
média foi de 61,6 anos, e 60,2% eram homens. Os principais 
fatores de risco cardiovascular encontrados nessa população 
foram hipertensão (75,5%), tabagismo atual ou prévio (66,9%) 

e sedentarismo (69,9%). Os valores de corte para TnI-as entre os 
tercis foram < 0,012, 0,013-0,023 e > 0,023 mcg/L. A maioria 
das amostras de TnI-as coletadas de pacientes na fase subaguda 
após SCA estavam abaixo do 99º percentil do método (83,8%). 
Os pacientes foram acompanhados durante uma média de 
51 meses; as características basais do estudo, conforme os tercis 
TnI-as, são apresentadas na Tabela 1. Os indivíduos situados 
no tercil mais alto apresentavam maior probabilidade de ser 
do sexo masculino, ter diagnóstico de IAMST ou IAMSST no 
evento-índice, além de doença renal crônica e sedentarismo 
no início do estudo.

A partir dos dados coletados após a admissão dos pacientes, 
uma menor taxa de filtração glomerular (calculada segundo 
a CKD-Epi) e uma menor fração de ejeção estimada na 
ecocardiografia foram fortemente correlacionadas com níveis 
persistentemente elevados de TnI-as (p <0,001).

A Figura 1 mostra as curvas de Kaplan-Meier para 
sobrevivência cumulativa conforme cada tercil de TnI-as 
durante o acompanhamento. Encontramos taxas de 
sobrevivência significativamente menores em indivíduos no 
tercil mais alto (p < 0,001). Análises avaliando a mortalidade 
cardiovascular como desfecho principal mostraram achados 
semelhantes (Figura 2).

A Tabela 2 mostra os resultados das análises da regressão 
de Cox. Quanto aos participantes situados no terceiro tercil 
de troponina, utilizando o primeiro tercil como referência, 
apresentaram uma razão de risco (HR) de 4,14 (Intervalo de 
Confiança 95% [IC 95%]: 2,19-7,86) para mortalidade por 
todas as causas, após ajuste para idade e sexo; esse efeito 
persistiu nos modelos de ajuste multivariado 1 (HR: 3,84; 
IC95%: 1,92-8,12) e 2 (HR: 6,53; IC95%: 2,12-20,14). Para 
a mortalidade cardiovascular, houve diferenças significativas 
entre o primeiro e o terceiro tercis após ajustes para idade e 
sexo (HR: 5,65; IC 95%: 1,94-16,47) e em ambos os modelos 
de ajuste multivariado 1 (HR: 4,90; IC 95%: 1,35-17,82) e 2 
(HR: 5,89, IC 95%: 1,08-32,27).

Discussão
 Nesta coorte de pacientes com níveis de TnI-as medidos 

25 a 90 dias após um evento de SCA, os participantes 
apresentavam características sociodemográficas e comorbidades 
cardiovasculares semelhantes às de grandes registros 
internacionais, como o Registro Global de Eventos Coronarianos 
Agudos (GRACE).18 Como nesse registro, nossa coorte tinha uma 
população predominantemente masculina, com alta prevalência 
de hipertensão; outros fatores de risco cardiovascular, como 
insuficiência cardíaca e histórico de tabagismo, foram mais 
prevalentes em nosso estudo. O tipo de SCA mais frequente 
em nosso estudo foi o IAMSST (41,5% dos participantes), o que 
também é consistente com a tendência atual de incidência de 
IM,19 embora contrastante com a frequência menor de IAMSST 
na coorte do GRACE (26% dos participantes).18

O uso de medicamentos na primeira consulta de 
acompanhamento foi semelhante ao tratamento recebido na alta 
dos participantes do estudo do Registro Brasileiro de Síndromes 
Coronarianas Agudas (BRACE), que incluiu hospitais de todas 
as regiões do Brasil.20 Quando avaliamos a porcentagem de 
pacientes que receberam cada grupo terapêutico, encontramos 
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Tabela 1 – Características basais da população estudada, conforme o tercil de troponina de 25 a 90 dias

Característica 1o tercil 2o tercil 3o tercil valor-p

Número de participantes 179 171 175

Faixa de troponina de 25 a 90 dias < 0,012 0,012–0,023 > 0,023

Subtipo SCA (%)

AI 80 (44,9) 47 (27,5) 24 (13,7)

< 0,001IAMSST 67 (37,4) 77 (45,0) 86 (49,1)

IAMST 32 (17,9) 47 (27,5) 65 (37,1)

Idade* (anos) 60 (51-68) 63 (55-70) 61 (53-73) 0,05

Sexo masculino (%) 95 (53,1) 102 (59,6) 119 (68,0) 0,02

Histórico pregresso de DC (%) 49 (29,2) 39 (23,8) 40 (25,2) 0,51

Histórico familiar de DC (%) 52 (36,4) 43 (31,4) 50 (38,46) 0,46

Hipertensão (%) 136 (78,2) 127 (75,1) 126 (73,3) 0,56

Diabetes (%) 61 (35,7) 61 (37,2) 67 (39,6) 0,75

Dislipidemia (%) 87 (54,4) 85 (55,6) 75 (48,4) 0,40

Insuficiência cardíaca (%) 27 (16,2) 36 (22,4) 39 (23,8) 0,19

Doença renal crônica (%) 5 (3,1) 6 (4,1) 15 (10,3) 0,02

Histórico de AVC (%) 17 (9,9) 15 (9,1) 21 (12,1) 0,91

Estilo de vida sedentário (%) 117 (68,8) 106 (63,5) 127 (77,4) 0,02

Status de tabagismo (%)

Atual 44 (25,6) 48 (28,7) 58 (33,9)

0,31Passado 68 (39,5) 64 (38,3) 69 (40,4)

Nunca 60 (34,9) 55 (32,9) 44 (25,7)

Índice de massa corporal* 27,1 (24,5-30,4) 26,6 (24,2-29,4) 26,0 (23,5-29,4) 0,05

Colesterol total* (mg/dL) 174 (145-205) 169 (139-207) 174 (141-205)

0,65
Colesterol LDL * (mg/dL) 101 (79-133) 103 (79-136) 109 (80-135)

Colesterol HDL * (mg/dL) 37 (31-44) 36 (31-44) 36 (30-44)

Triglicérides* (mg/dL) 131 (100–190) 141 (97–192) 130 (97–181)

Hemoglobina* (g/dL) 14,3 (13,4-15,2) 14,1 (13,1-15,2) 14,2 (12,9-15,4) 0,84

Níveis de troponina na admissão† (mcg/L) 1,88 (0,09–9,20) 7,03 (1,16–41,97) 16,82 (3,05–44,16) 0,32

Estimativa de TFG-CKD-Epi * (ml/min/1.73m2) 83 (67-95) 79 (62-92) 71 (48-94) < 0,001

FEVE < 0.40 (%) 4 (3,5) 8 (6,6) 28 (21,9) < 0,001

Medicação no 1º acompanhamento (%)

Aspirina 155 (87,6) 143 (83,6) 134 (79,3) 0,12

Clopidogrel 92 (52,0) 100 (58,5) 82 (48,5) 0,17

Betabloqueador 117 (66,1) 119 (69,6) 96 (56,8) 0,04

Estatina 137 (77,4) 135 (78,9) 123 (72,8) 0,38

Inibidor da ECA 120 (67,8) 108 (63,2) 94 (55,6) 0,06

Bloq. receptor angiotensina 10 (5,6) 15 (8,8) 6 (3,6) 0,12

SCA: síndrome coronariana aguda; AI: angina instável; IAMSST: infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento de ST; IAMST: infarto agudo do miocárdio 
com supradesnivelamento de ST; DC: doença coronariana; AVC: acidente vascular cerebral; LDL: low-density lipoprotein; HDL: high-density lipoprotein; TFG: taxa 
de filtração glomerular; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; ECA: enzima conversora de angiotensina.

claras semelhanças entre nosso estudo e o BRACE com relação ao 
uso de aspirina (83,6% vs. 86,0%, respectivamente), clopidogrel 
(53,0% vs. 50,1%), betabloqueadores (64,2% vs. 69,8%), 
inibidores da ECA/bloqueadores dos receptores da angiotensina 

(68,3% vs. 70,6%) e estatinas (76,4% vs. 82,7%). Esses dados 
também mostram que a adesão às terapias recomendadas 
pelas diretrizes ainda não era ótima na época do recrutamento 
desses participantes.
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Figura 1 – Curva de Kaplan-Meier para mortalidade por todas as causas, conforme o tercil de TnI-as medida 25 a 90 dias após síndrome coronariana aguda.

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

0 500 1000 1500 2000 2500
Tempo (dias)

Pr
ob

ab
ilid

ad
e d

e s
ob

re
viv

ên
cia P<0,001 pelo teste Log-rank

1º tercil
2º tercil
3º tercil

1° tercil 179 173 162 109 33 3

2° tercil 171 157 147 98 39 5

3° tercil 175 149 131 90 43 5

Números em risco

A maioria dos pacientes em nosso estudo (83,8%) 
apresentou níveis de TnI-as abaixo do 99o percentil durante 
a fase subaguda após um evento de SCA; entretanto, 
mesmo nessa faixa, os que se situavam no tercil mais alto 
apresentavam uma razão de risco maior para mortalidade 
por todas as causas e cardiovascular, em comparação com 
o primeiro tercil. Níveis elevados de TnI-as verificados 25 
a 90 dias após uma SCA permaneceram sendo um fator de 
risco independente para mortalidade por todas as causas 
e mortalidade cardiovascular após ajustes para diversos 
fatores de confusão.

Os mecanismos pelos quais alguns pacientes apresentam 
elevações persistentes nos níveis de troponina cardíaca não 
estão bem estabelecidos. Estudos experimentais anteriores 
demonstraram a incidência de lesão miocárdica crônica após 
obstrução coronária mecânica induzida em ratos;21 apoptose 
acelerada por disfunção miocárdica crônica também foi 
demonstrada em pacientes com insuficiência cardíaca.22 
Outros mecanismos propostos incluem a renovação normal 
dos miócitos, a liberação celular de produtos de degradação 
proteolítica, maior permeabilidade da parede celular dos 
miócitos e formação de bolhas nas paredes celulares, com a 
presença dessas proteínas.23

A associação entre níveis mais elevados de Tnc e desfechos 
piores em ambientes extra-hospitalares foi relatada por estudos 
anteriores. Em 2007, Eggers et al.,16 analisaram uma coorte de 
pacientes com troponina I (TnI) anteriormente gerada, medida 
em 6 semanas, 3 meses e 6 meses após um evento de SCA. 

Ao longo deste estudo, o subgrupo de pacientes com níveis 
permanentemente elevados de TnI (≥ 0,01) apresentou maior 
probabilidade de morte durante o acompanhamento do que 
os pacientes com TnI transitoriamente elevada ou negativa.16

Em 2012, dois estudos abordaram o papel prognóstico 
da troponina T cardíaca de alta sensibilidade (TnT-as) na 
fase estabilizada após um evento cardíaco. Ang et al.,13 
acompanharam 326 pacientes por uma média de 30 meses, após 
medição da TnT-as 7 semanas após uma SCA; após ajustes para 
idade, subtipo da SCA, hipertensão, diabetes tipo 2, tabagismo, 
anemia, BNP, TFG estimada e achados ecocardiográficos, a TnT-as 
permaneceu como um forte preditor de morte e IM durante o 
acompanhamento. Koenig et al.,24 estudaram 1050 pacientes 
por uma média de 8,1 anos após um evento de SCA ou CRM, 
com níveis de TnT-as medidos aproximadamente 43 dias 
após o evento; os pacientes no quartil mais alto apresentavam 
maior risco de novos eventos cardíacos durante o período de 
observação. Um estudo publicado em 2014 também abordou 
o papel prognóstico da TnI-as após um episódio de SCA. 
White et al.,25 acompanharam 7.836 pacientes que haviam 
sofrido um evento de SCA; após uma média de 6 anos de 
seguimento, os pacientes no tercil mais alto apresentavam risco 
aumentado de morte por DAC e IM. Em comparação com 
a população de nosso estudo, esses estudos acompanharam 
pacientes com idade e TFG estimada semelhantes, mas com 
menor frequência basal de hipertensão, diabetes e dislipidemia.

Fora do escopo da SCA, vários estudos também encontraram 
uma associação entre níveis elevados de Tn cardíaca e risco 

234



Artigo Original

Castro et al
Troponina elevada após SCA

Arq Bras Cardiol. 2019; 112(3):230-237

Figura 2 – Curva de Kaplan-Meier para mortalidade cardiovascular, conforme o tercil de TnI-as medida 25 a 90 dias após síndrome coronariana aguda.
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de morte. Em pacientes com doença coronariana estável, um 
maior risco de mortalidade cardiovascular e de incidência de 
insuficiência cardíaca foi encontrado nos indivíduos com níveis 
mais altos de TnT-as26-28 e TnI-as.29 Também foi demonstrado 
que a elevação da TnT-as circulante está independentemente 
associada à maior mortalidade em pacientes ambulatoriais 
com insuficiência cardíaca estável,30,31 e em pacientes 
com estenose aórtica.32 Mesmo na população geral, de 

Tabela 2 – Taxas de risco e respectivos intervalos de confiança de 95% nos modelos bruto e ajustados por idade, e nos dois modelos 
ajustados de regressão multivariada de Cox

Bruto Ajustado para sexo-idade Ajuste de regressão 
multivariada (Modelo 1)

Ajuste de regressão 
multivariada (Modelo 2)

Mortalidade por todas as causas

1° tercil (referência) 1,0 (referência) 1,0 (referência) 1,0 (referência)

2° tercil 2,44 (1,23-4,81) 2,02 (1,02-4,01) 1,86 (0,86-4,05) 2,33 (0,74-7,33)

3° tercil 4,20 (2,22-7,94) 4,14 (2,19-7,86) 3,84 (1,92-8,12) 6,53 (2,12-20,14)

Mortalidade cardiovascular

1° tercil (referência) 1,0 (referência) 1,0 (referência) 1,0 (referência)

2° tercil 3,77 (1,24-11,47) 2,90 (0,95-8,90) 2,66 (0,72-9,84) 1,30 (0,21-8,00)

3° tercil 6,05 (2,08-17,57) 5,65 (1,94-16,47) 4,90 (1,35-17,82) 5,89 (1,08-32,27)

Modelo 1: Ajustado para idade, sexo, subtipo da SCA, hipertensão, diabetes, dislipidemia, histórico de tabagismo, índice de massa corporal e uso de medicação no 
primeiro acompanhamento (25 a 90 dias após a SCA). Modelo 2: Modelo 1 acrescido de TFG estimada < 60 ml/min /1,73 m2 e FEVE < 0,40.

Lemos et al.,33 encontraram uma associação entre altos níveis 
de TnT-as e uma menor sobrevida em uma coorte populacional 
de 3546 indivíduos. Tais resultados sugerem que níveis 
persistentemente elevados de Tnc circulantes são marcadores 
gerais de maior risco de morte em diferentes populações, 
independentemente de idade e comorbidades.

Merecem destaque alguns aspectos de nosso estudo. 
Primeiramente, ele foi realizado em um hospital comunitário, 

235



Artigo Original

Castro et al
Troponina elevada após SCA

Arq Bras Cardiol. 2019; 112(3):230-237

sem equipe cardiológica própria; esse tipo de atendimento 
médico é recebido por muitos pacientes com SCA no 
Brasil, mas poucos estudos prognósticos foram publicados 
nesse cenário. Segundo, o tamanho da nossa amostra, bem 
como o acompanhamento a longo prazo, fazem deste um 
dos maiores estudos com biomarcadores prognósticos em 
pacientes com SCA no Brasil. Além disso, como pesquisamos 
os registros de óbito de todos os pacientes que não puderam 
ser contatados durante o acompanhamento, nossa análise da 
mortalidade por todas as causas não foi significativamente 
afetada por viés.

Este estudo tem algumas limitações. Como em todos os 
estudos unicêntricos, os resultados em ambos os grupos poderiam 
ter sido influenciados por práticas locais. Como as intervenções 
coronarianas não foram realizadas no local, os dados sobre o tipo 
de revascularização (se houve) não estavam acessíveis no caso da 
maioria dos pacientes, não podendo, portanto, ser computados 
em nosso modelo de Cox. Também não dispúnhamos de dados 
sobre a proporção de pacientes apresentando IAMSST que 
receberam terapia de reperfusão. Além disso, a adesão às terapias 
recomendadas pelas diretrizes para SCA foi subótima em nossa 
coorte. Por fim, apesar de usarmos ensaios padronizados para 
medir todos os níveis de troponina na fase subaguda da SCA, 
tais ensaios não foram os mesmos utilizados na admissão desses 
pacientes no hospital; isso impediu a realização de mais análises 
das tendências evolutivas dos níveis de TnI-as ao longo do tempo. 
Apesar dessas limitações, nossos achados puderam demonstrar 
uma associação entre níveis elevados de TnI-as e piores desfechos 
nessa população altamente miscigenada.

Conclusões
Níveis elevados de TnI-as na fase estabilizada após um evento 

de SCA estão associados a maior mortalidade cardiovascular 
e por todas as causas, independentemente de comorbidades, 
função renal e fração de ejeção do ventrículo esquerdo.  

Esses achados podem, potencialmente, melhorar a estratificação 
de risco de pacientes pós-SCA no ambiente ambulatorial.
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Estudos do tipo coorte que avaliam preditores de 
mortalidade são de extrema importância para estabelecer 
prioridades de saúde pública, e são fundamentais para 
tomadas de decisões clínicas. Esses estudos são particularmente 
relevantes em países de renda baixa a média, uma vez que os 
recursos destinados à saúde são limitados e podem ser mais 
bem administrados. No entanto, historicamente, estudos 
tradicionalmente epidemiológicos avaliando o impacto de 
fatores de risco sobre a mortalidade têm sido conduzidos em 
países de alta renda.1

Resultados de estudos coorte realizados no mundo 
desenvolvido têm sido extrapolados e amplamente utilizados em 
países em desenvolvimento. Isso pode representar um problema, 
dadas as diferenças de populações e no manejo das doenças, 
reforçando a necessidade de se realizarem mais estudos coorte 
com acompanhamento em longo prazo, que incluam dados de 
mortalidade em países de renda baixa a média.

Ao longo dos anos, grupos de pesquisa no Brasil e no 
mundo têm se esforçado para gerar mais e mais dados de 
mortalidade que sejam precisos, confiáveis e resultantes de 
estudos coorte bem desenhados. Nesta edição do Arquivos 
Brasileiros de Cardiologia, Castro et al.2 publicaram um dos 
muitos exemplos desses esforços.

 Os autores utilizaram dados do estudo ERICO (Strategy 
of Registry of Acute Coronary Syndrome)3,4 para avaliar a 
hipótese de que níveis elevados de troponina I ultrassensível 
(hs-cTnI), medidos entre 25 a 90 dias após um evento de 
síndrome coronariana aguda (SCA), estão associados com 
maior mortalidade por todas as causas e maior mortalidade 
cardiovascular. Esse estudo coorte prospectivo foi delineado 
para investigar a epidemiologia da SCA no Brasil, e realizado 
em um hospital geral de nível secundário em São Paulo. 
Pacientes com SCA, com idade de 35 anos ou mais, foram 
recrutados consecutivamente. Dados sociodemográficos, 
clínicos, e sobre o tratamento foram obtidos na internação, 
juntamente com a coleta de amostra de sangue. Após 30 dias, 

foram realizados atualização da história clínica, coleta de 
outras amostras de sangue e de urina, exame de retinografia, 
e avaliação da espessura da íntima-média da artéria carótida, 
da variabilidade da frequência cardíaca e da velocidade de 
onda de pulso. A frequência de consumo alimentar, a prática 
de atividade física, apneia do sono e depressão foram avaliadas 
utilizando questionários específicos. Ainda, seis meses 
após o evento, e em seguida anualmente, foram coletadas 
informações por telefone.

Foram medidos os níveis de hs-cTnI em 525 pacientes 
entre os dias 25 e 90 após internação por SCA. Dados de 
mortalidade foram obtidos por acompanhamento desses 
pacientes durante sete anos. Pacientes no tercil mais alto de 
hs-cTnI apresentaram uma razão de risco (hazard ratio, HR) 
mais alta para mortalidade por todas as causas em comparação 
a pacientes no tercil mais baixo, após ajuste para idade, sexo, 
fatores de risco cardiovasculares, uso de medicamentos, 
e fatores demográficos (HR: 3,84; IC 95% 1,92 – 8,12). 
Esses achados persistiram após ajuste quanto à taxa de 
filtração glomerular estimada < 60 mL/min/1,73 m2 e 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo < 0,40 (HR: 6,53; 
IC 95%: 2,12 – 20,14). A mortalidade cardiovascular foi 
significativamente mais alta no quartil mais alto após ajuste 
para idade e sexo (HR: 5,65; IC 95%: 1,94-16,47), tanto no 
primeiro como no segundo modelo de ajuste multivariado 
(HR: 5,89; IC 95%: 1,08-32,27). Os autores concluíram que 
níveis elevados de hs-cTnI na fase estável após um evento 
de SCA fornece informações prognósticas de longo prazo, as 
quais são independentes de comorbidades, função renal e 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo.

Apesar de os achados não serem necessariamente inéditos, 
como os autores mencionam no artigo, esses resultados são 
únicos para a população brasileira (uma população altamente 
mista). Ainda, alguns aspectos do estudo de Castro et al. 
aumentam a sua força. O estudo foi realizado em um hospital 
comunitário, sem uma equipe de cardiologia específica, o 
que corresponde à realidade da maioria dos hospitais no 
Brasil. O tamanho da amostra estudada foi grande, com 
acompanhamento em longo prazo, de forma que o estudo 
provavelmente representa um dos mais importantes estudos 
com dados prognósticos utilizando biomarcadores em 
pacientes com SCA em nosso país. Foram obtidos dados de 
mortalidade de todos os pacientes (contatados ou não durante 
o acompanhamento), sugerindo ausência de viés na avaliação 
de mortalidade por todas as causas.

A principal limitação do estudo de Castro et al.,2 é seu 
caráter unicêntrico, o que foi discutido pelos autores no artigo.  
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No entanto, alguns aspectos dos resultados devem ser destacados, 
por minimizarem tal limitação. A maioria dos participantes 
era do sexo masculino e apresentava alta prevalência de 
hipertensão. As características sociodemográficas e comorbidades 
cardiovasculares são similares a de registros internacionais, tais 
como do Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE).5 
Outra semelhança com tendências internacionais6 está na 
frequência de infarto do miocárdio com elevação do segmento ST 
(41,5% dos participantes), que representou o tipo mais frequente 
de SCA no estudo. Além disso, o estudo apresentou semelhanças 
com o Registro Brasileiro de Síndromes Coronarianas Agudas 
(BRACE, Brazilian Registry of acute coronary syndrome), que 
incluiu hospitais de todas as regiões do Brasil. Os medicamentos 

usados na primeira visita foram similares em comparação ao 
tratamento recebido na alta dos participantes do registro BRACE:7 
aspirina (83,6% vs. 86,0%, respectivamente), clopidogrel (53,0% 
vs. 50,1%), betabloqueadores (64,2% vs. 69,8%), inibidores 
da enzima conversora de angiotensina/bloqueadores de 
receptor de angiotensina ACE (68,3% vs. 70,6 %) e estatinas 
(76,4% vs. 82,7%).

Os Arquivos Brasileiros de Cardiologia é a revista mais 
importante dedicada a publicar pesquisas na área cardiovascular 
realizadas no Brasil. Publicar estudos nacionais do tipo coorte 
com dados de mortalidade, particularmente de mortalidade 
cardiovascular deveria ser uma prioridade. Nesta edição, tal 
prioridade foi alcançada com um excelente artigo.
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Resumo
Fundamento: Nas últimas duas décadas, um novo perfil epidemiológico da Doença de Chagas (DC) foi registrado na Amazônia 
brasileira, onde a transmissão oral foi indicada como responsável pelo aumento dos casos agudos. No estado do Amazonas, 
foram registrados cinco surtos da doença desde 2004. As manifestações cardíacas nesses casos podem ser caracterizadas por 
miocardite difusa, com alteração nos resultados eletrocardiograma (ECG) e ecocardiografia transtorácica (ETT).
Objetivo: Avaliar parâmetros cardíacos em pacientes autóctones com DC na fase aguda e em um ano ou mais após 
tratamento, e avaliar as variáveis demográficas associadas com a presença de alterações cardíacas.
Métodos: Avaliamos os pacientes diagnosticados com DC aguda por método direto parasitológico e exame sorológico 
(IgM) entre 2007 e 2015. Os pacientes foram tratados com benzonidazol e submetidos à ECG e ETT antes e após 
tratamento. Assumimos um intervalo de confiança de 95% (p < 0,05) para todas as variáveis analisadas.
Resultados: Observamos 63 casos de DC aguda em que a transmissão oral ocorreu em 75% dos casos. Alterações cardíacas 
foram encontradas em 33% dos casos, com maior frequência de repolarização ventricular (13%), seguida de derrame 
pericárdico (10%), e bloqueio do ramo direito e bloqueio fascicular anterior esquerdo (2%). O acompanhamento foi 
realizado com 48 pacientes com ECG e 25 com ETT por um período médio de 15,5±4,1 meses após o tratamento. 
Desses pacientes, observou-se normalização das alterações eletrocardiográficas em 8% dos pacientes, e 62,5% continuaram 
com os parâmetros normais. Todos os pacientes apresentaram resultados da ETT normais no período pós-tratamento. 
Quanto às variáveis demográficas, os casos isolados apresentaram mais alterações cardíacas em comparação aos casos de 
surtos (p = 0,044) e os casos identificados na mesorregião do Amazonas Central (p = 0,020).
Conclusões: Apesar de as alterações cardíacas não terem sido frequentes na maioria da população do estudo, é 
necessária uma avaliação contínua da dinâmica clínica-epidemiológica da doença na região para se estabelecer medidas 
preventivas. (Arq Bras Cardiol. 2019; 112(3):240-246)
Palavras-chave: Doença de Chagas/epidemiologia; Ecosistema Amazônico; Trypanosoma cruzi; Cardiomiopatia 
Chagásica/fisiopatologia.

Abstract
Background: In the past two decades, a new epidemiological profile of Chagas’ disease (CD) has been registered in the Brazilian Amazon 
where oral transmission has been indicated as responsible for the increase of acute cases. In the Amazonas state, five outbreaks of acute CD 
have been registered since 2004. The cardiac manifestations in these cases may be characterized by diffuse myocarditis, with alteration in the 
electrocardiogram (ECG) and transthoracic echocardiogram (TTE).
Objective: To perform a cardiac evaluation in autochthonous patients in the acute phase and at least one year after submitted to treatment for 
acute CD and evaluate the demographic variables associated with the presence of cardiac alterations.
Methods: We evaluated patients diagnosed with acute CD through direct parasitological or serological (IgM) methods from 2007 to 2015. 
These patients were treated with benznidazole and underwent ECG and TTE before and after treatment. We assumed a confidence interval 
of 95% (CI 95%, p < 0.05) for all variables analyzed.
Results: We observed 63 cases of an acute CD in which oral transmission corresponded to 75%. Cardiac alterations were found in 33% of the 
cases, with a greater frequency of ventricular repolarization alteration (13%), followed by pericardial effusion (10%) and right bundle branch block 
and left anterior fascicular block (2%). The follow-up occurred in 48 patients with ECG and 25 with TTE for a mean period of 15.5 ± 4.1 months 
after treatment. Of these, 8% presented normalization of the cardiac alterations in ECG, 62.5% remained with the normal exams. All of the patients 
presented normal results in TTE in the post-treatment period. As for the demographic variables, isolated cases presented more cardiac alterations 
than outbreaks (p=0.044) as well as cases from Central Amazonas mesoregion (p = 0.020).
Conclusions: Although cardiac alterations have not been frequent in most of the studied population, a continuous evaluation of the clinical-epidemiological 
dynamics of the disease in the region is necessary in order to establish preventive measures. (Arq Bras Cardiol. 2019; 112(3):240-246)
Keywords: Chagas Disease/epidemiology; Amazoniany Ecosystem; Trypanosoma cruzi; Chagas Cardiomiopathy/physiopathology.
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Introdução
A Doença de Chagas (DC) é uma doença infecciosa 

emergente, causada pelo Trypanosoma cruzi, descoberta 
em 1909 pelo médico Carlos Chagas, que descreveu suas 
manifestações clínicas e características morfológicas do 
parasita.1 Estima-se que aproximadamente 75 milhões de 
pessoas encontram-se em risco de adquirir a doença, e que 
8 milhões estejam infectados pelo parasita em todo o mundo.2

A DC apresenta duas fases clínicas – uma fase aguda e uma 
fase crônica. Na DC aguda, sintomas clínicos não específicos 
podem retardar o diagnóstico e o tratamento da doença, o 
que representa um problema de saúde pública. Em alguns 
casos, a ausência de sintomas pode levar a uma forma crônica 
indeterminada da doença, ou posteriormente progredir para 
a forma digestiva, cardíaca ou mista.3,4 A infecção por via 
oral é a mais provável de causar sintomas e aumentar a taxa 
de mortalidade. Ainda, pode levar a alterações cardíacas e 
o sintoma mais preocupante dessa fase, a miocardite difusa 
com alterações nos resultados do eletrocardiograma (ECG) de 
ecocardiografia transtorácica (ETT).5,6

Devido às características genéticas do parasita supostamente 
associadas com manifestações clínicas da DC, em 1998, 
Tibayrenc7 propôs uma nova classificação para a diversidade 
genética do parasita. Em uma revisão publicada em 2009, 
um consenso estabeleceu uma divisão em seis genótipos, 
denominados Unidades Discretas de Tipagem (DTU, do inglês 
Discrete Typing Units”) TcI-TVI.8

Muitos casos agudos da doença foram documentados 
na Amazônia brasileira, sendo a maior parte deles 
concentrados nos estados do Pará e do Amazonas,9-14 com 
os primeiros casos registrados nesses estados em 1968 e 
1980, respectivamente.15,16 Posteriormente, microepidemias 
de casos agudos foram relatados, e a maioria deles associados 
com a ingestão de alimentos contaminados, tais como os 
frutos do açaí e da bacaba, e carnes de animais silvestres.3,17,18 
Nas últimas duas décadas, inúmeros casos agudos relacionados 
à transmissão oral foram registrados, com seis surtos no estado 
do Amazonas.5,19-21 As DTU do T.cruzi relacionada a esses casos 
foram TcIV e Z3 (TcIII/TcIV).21,22

Apesar de a DC ser amplamente estudada na região da 
Amazônia brasileira, no estado do Amazonas, ainda existem 
poucos dados sobre o perfil epidemiológico da DC aguda 
e, mais importante, poucos estudos sobre manifestações 
cardíacas da doença e estudos incluindo o acompanhamento 
pós-tratamento desse grupo de pacientes. Assim, o objetivo 
deste estudo foi descrever as alterações cardíacas em pacientes 
autóctones que apresentaram DC após um ano ou mais do 
tratamento com benzonidazol.

Métodos
Este foi um estudo longitudinal de pacientes atendidos no 

Hospital Universitário Francisca Mendes para acompanhamento 
cardíaco. Todos os participantes tinham um diagnóstico 
confirmado de DC aguda pela Fundação de Medicina Tropical 
Dr. Heitor Vieira Dourado, de janeiro de 2007 a julho de 2015.

População do estudo
Os pacientes foram incluídos considerando os seguintes 

critérios – um resultado positivo no teste laboratorial, 
no teste parasitológico direto (esfregaço sanguíneo ou o 
xenodiagnóstico), ou reatividade no teste imunológico (IgM 
anti-T.cruzi) (ensaio de imunoabsorção enzimática – ELISA  
e/ou teste de imunofluorescência direta – IFA), além do 
histórico epidemiológico (como ser originário da região da 
Amazônia brasileira). Pacientes que mencionaram alguma 
viagem para outra região do Brasil ou para outro país, 
pacientes que não aderiram ao tratamento e aqueles com 
tratamento incompleto foram excluídos do estudo.

Coleta de dados e tratamento
Exames cardiológicos, ECG de 12 derivações e ETT foram 

analisados antes e um ano ou mais após o final do tratamento. 
Para obtenção de dados pré-tratamento (ECG, ETT, dados 
demográficos, epidemiológicos e clínicos), realizou-se uma 
análise retrospectiva de todos os casos registrados no sistema 
de prontuários médicos eletrônicos (iDoctor) entre 2007 e 
2015. Durante o período pós-tratamento, realizamos uma 
avaliação prospectiva dos pacientes, incluindo avaliação 
clínica, e realização ECG e ETT.

A ECG com 12 derivações foi feita utilizando o programa 
Wincardio (Micromed) e o ETT realizado utilizando o aparelho 
Vivid 3, GE, seguindo-se as recomendações da Sociedade 
Americana de Ecocardiografia.

Todos os pacientes foram tratados com benzonidazol 
(Rochagan®), 5-7 mg/kg por 60 dias, segundo o II Consenso 
Brasileiro em Doença de Chagas de 2015.23 Qualquer 
alteração cardíaca no ECG ou ETT foi considerada para 
descrição das alterações cardíacas na fase aguda da DC.

Análise estatística
Os dados clínicos e epidemiológicos foram organizados 

usando o programa Excel 2016, e analisados usando o 
programa Stata/MP 13,0. Para as variáveis categóricas, 
foi utilizado o teste exato de Fisher e os resultados 
apresentados em tabelas, como frequências absolutas 
e relativas, seguidas dos valores-p correspondentes.  
A distribuição das variáveis contínuas foi testada quanto 
à normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk; para aquelas 
com distribuição normal, foi usado o teste t de Student não 
pareado, e os resultados apresentados em média ± DP, e 
o teste de soma dos postos de Wilcoxon (Mann-Whitney) 
usados para dados sem distribuição normal, e apresentados 
como mediana e intervalos interquartis. Assumiu-se um 
intervalo de confiança de 95% (IC95%, p < 0,05) para 
todos os testes estatísticos.

Considerações éticas
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade do Estado do Amazonas (número 
923.701/2014), e realizado de acordo com a Resolução 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde.
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Resultados

Distribuição dos casos, rota de transmissão e 
linhagem do T.cruzi

Durante o período do estudo, 63 pacientes com 
diagnóstico confirmado de DC foram avaliados, todos com 
origem no estado do Amazonas. Do total de diagnósticos, 
98% foi realizado pelo método parasitológico direto 
esfregaço sanguíneo. A idade mediana foi 20 (16-44) anos, 
e 60% dos participantes eram do sexo masculino. Quarenta 
e quatro (70%) dos casos fizeram parte de algum surto 
registrado entre 2007 e 2015, outros 19 casos distribuídos 
entre casos agudos isolados associados com transmissão oral 
e transmissão vetorial clássica. Houve mais casos registrados 
de alterações cardíacas nos casos isolados que aqueles 
registrados em surtos (48% vs. 21%, p = 0,044).

Uma ampla distribuição de casos agudos está melhor 
ilustrada na Figura 1, na qual pode-se perceber que a 
maioria dos municípios da mesorregião da Amazônia 
Central é afetada. Por outro lado, a mesorregião sudoeste do 
Amazonas concentrou a maior frequência dos casos agudos, 
correspondendo a 33 (53%) dos casos, sendo que 31 desses 
fizeram parte de surtos ocorridos em Carauari em 2011 e 
2015. Alterações cardíacas estiveram presentes em 69% da 
mesorregião do Amazonas Central, atingindo significância 
estatística (p = 0,020).

Em relação às linhagens do T.cruzi, foi possível isolá-las 
em 35 casos (56%), dos quais 22 (63%) foram Z3 (TcIII/TcIV), 
11 (31%) TcIV e 2 (6%) TcI; ambos Z3 (TcIII/TcIV) e TcIV 
estiveram associados com transmissão oral aguda registrada 
em surtos (Tabela 1).

Avaliação cardíaca no grupo I (pré-tratamento)
Observamos 33% de alteração cardíaca, de qualquer tipo, 

na população de nosso estudo. Todos os 63 pacientes haviam 
se submetido a um ECG antes do início do tratamento com 
benzonidazol. Desses, 44 (70%) apresentaram resultados 
normais. Ainda, foram comuns anormalidades tais como 
mudanças de repolarização ventricular. Em relação aos 
resultados do ETT, 87% apresentaram parâmetros normais 
(Tabela 2). Apesar de a maioria da nossa amostra ter 
apresentado exames normais, vale destacar a morte de uma 
criança de três meses de idade por condição cardíaca grave.

Avaliação cardíaca no grupo II (pós-tratamento)
A avaliação dos parâmetros cardíacos de acompanhamento 

foi realizada um ano ou mais após o final do regime terapêutico 
estabelecido, com uma média de 15,5 meses. Foi possível 
reavaliar 48 pacientes submetidos à ECG e 25 à ETT. Entre os 
48 pacientes com ECG avaliados, 35 apresentaram resultados 
normais no período pré-tratamento, 30 (86%) continuaram com 
resultados normais, e 5 (14%) apresentaram alterações no período 
pós-tratamento. Quatro (16%) dos 25 pacientes reavaliados 
apresentaram anormalidades na ETT, e todos se recuperaram 
completamente após o tratamento (Tabelas 3 e 4).

Discussão

Distribuição de casos, rotas de transmissão e 
linhagem de T. cruzi

O perfil da DC na região amazônica brasileira mudou nos 
últimos anos, sendo a maioria casos agudos, com transmissão 
oral. Uma peculiaridade da região é a distância entre os 

Figura 1 – Distribuição geográfica dos casos agudos de doença de Chagas avaliados no estado do Amazonas. Em parênteses, o número de pacientes de cada município.
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municípios em que ocorreram os surtos e a capital do estado, 
Manaus. Assim, a maioria dos pacientes não foram capazes de 
viajar e passarem por avaliação cardíaca completa.

Durante o período do estudo (2007-2015), foram 
registrados quatro dos seis surtos ocorridos no Amazonas, com 
um total de 85 casos. Todos os casos estavam associados à 
transmissão oral por consumo de açaí. Na maioria dos casos, 
os indivíduos não apresentaram alterações cardíacas durante a 
fase aguda; portanto, acredita-se que os casos em nossa região 
apresentem sintomas mais leves que possam estar associados 
com as DTU de T.cruzi presentes na Amazônia brasileira.

Observamos que somente um paciente foi diagnosticado 
por teste imunológico (IgM anti-T.cruzi), enquanto todos 
os demais tiveram seus diagnósticos confirmados por 
esfregaço de sangue. Tal fato pode estar relacionado à grande 
qualificação de microscopistas e de todos os profissionais da 
saúde, funcionários do Laboratório de Malária da Função 
de Medicina Tropical. Considerando que, na maioria dos 
pacientes que chegam com síndrome febril, a principal 
suspeita é malária, os profissionais são constantemente 
treinados para a identificação do Tripanosoma cruzi, o que 
permite melhor vigilância dos casos agudos de DC no estado.24

Em nossa população, entre os casos agudos que tiveram 
a linhagem de T. cruzi identificada, a TcIV esteve presente 
em pacientes de surtos. Esse fato é melhor descrito por 
Monteiro et al.21 Apesar de TcI e Z3 (TcIII/TcIV) também terem 
sido identificadas em humanos,22 a patogenicidade dessas 
linhagens ainda não é bem conhecida, mas acredita-se que seja 
causa da baixa morbidade comparada à das áreas endêmicas 
em que outra linhagem de T.cruzi, a TcII, está presente.25

Avaliação das alterações cardíacas durante as fases 
pré- e pós-tratamento

As mudanças cardíacas durante a fase aguda terem ocorrido 
em pequenas proporções (33%), mas destacaram a importância 
de uma investigação contínua da cardiopatia chagásica crônica, 
uma vez que não está claro se o tratamento com benzonidazol 
pode de fato eliminar a chance de o paciente não progredir 
para uma condição crônica da doença.6,26

Ao analisar as variáveis demográficas com a presença de 
qualquer alteração cardíaca causada pela infecção por T.cruzi, 
pode-se observar um resultado estatisticamente significativo 
para a mesorregião do Amazonas Central (p = 0,020) e para os 
casos isolados (p = 0,044). A frequência mais alta de cardiopatia 

Tabela 1 – Características basais dos pacientes com doença de Chagas aguda tratados com benzonidazol

Variável
Grupo

Total (n = 63) Alterações cardíacas (n = 21) Sem alterações cardíacas (n = 42) Valor de p

Idade (y) 29 [16-44] 38 [15-44] 26,5 [17-44] 0,694*

Sexo 0,588†

Masculino 38 (60%) 14 (67%) 24 (57%)

Feminino 25 (40%) 7 (33%) 18 (43%)

Transmissão 0,364†

Oral 47 (75%) 14 (67%) 33 (79%)

Vetor 16 (25%) 7 (33%) 9 (21%)

Caso 0,044†

Surto 44 (70%) 11 (52%) 33 (79%)

Isolado 19 (30%) 10 (48%) 9 (21%)

Origem (Mesorregião) 0,020†

Amazonas Central 13 (21%) 9 (43%) 4 (10%)

Norte do Amazonas 15 (24%) 3 (14%) 12 (29%)

Sudoeste do Amazonas 33 (53%) 9 (43%) 24 (59%)

Amazonas do Sul 1 (2%) - 1 (2%)

T. cruzi DTU 0,355†

TcI 2 (3%) 2 (9%) -

TcIV 11 (17%) 2 (9%) 9 (21%)

Z3 (TcIII/TcIV) 22 (35%) 9 (43%) 13 (31%)

ND 28 (44%) 8 (38%) 20 (48%)

Follow-up period (y) 15,5  4,1 14 ± 4 16,4 ± 4,1 0,050**

Os dados são expressos como mediana [IQ25% -IQ75%] e média ± SD; Entre parênteses estão a porcentagem do grupo total; ND: não descrito; Obs.: Não foi 
possível obter a proveniência de um caso. * Teste de Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney). ** Teste t não pareado (teste t de Student). † Teste exato de Fisher.
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na mesorregião Central poderia ser atribuída à localização da 
capital do estado, Manaus; no entanto, o número de casos de 
cardiopatia em Manaus foi muito baixo (n = 4).

Ainda, a maior frequência de cardiopatia relatada nos 
casos agudos isolados (48%) pode sugerir uma associação 
da transmissão oral ou da transmissão vetorial clássica com a 
linhagem do protozoário, uma vez que a TcI já foi encontrada 
em todos os casos isolados da DC e associada à DC crônica e 
cardiomiopatia chagásica,27,28 e a TcIV identificada em surtos.21 

No entanto, não podemos afirmar que essa associação seja 
verdadeira, considerando o pequeno número de pacientes 
que tiveram a linhagem do parasita identificada.

Durante a avaliação cardíaca na fase aguda, a maioria 
dos pacientes apresentaram resultados normais tanto da 
ECG como da ETT. No período pós-tratamento, observamos 
que a maioria dos pacientes evoluíram para a normalidade 
nos exames cardiológicos. Houve boa recuperação no caso 
de derrame pericárdico, porém alterações de repolarização 

Tabela 2 – Eletrocardiograma, alterações de ecocardiografia transtorácica de pacientes com doença de Chagas aguda antes e após o tratamento

Variável
Grupo (n = 63)

Pré-tratamento Pós-tratamento

Eletrocardiograma (n = 63) (n = 48)

Alteração da reporalização ventricular 8 (13%) 4 (8%)

Bloqueio fascicular anterior esquerdo 1 (2%) 1 (2%)

Bloqueio do ramo direito 1 (2%) 1 (2%)

Bloqueio do ramo direito + bloqueio fascicular anterior esquerdo 2 (3%) 2 (4%)

Baixa tensão QRS 2 (3%) -

Bradicardia - 3 (6%)

Bloco do ramo direito incompleto 1 (2%) 2 (4%)

Extrassístoles ventriculares 1 (2%) 1 (2%)

Fibrilação atrial 1 (2%) -

Taquicardia 2 (3%) -

Normal 44 (70%) 34 (71%)

Ecocardiograma (n = 31) (n = 25)

Derrame pericárdico 3 (10%) -

Disfunção ventricular esquerda 1 (3%) -

Normal 27 (87%) 25 (100%)

Os dados são expressos como frequência e, entre parênteses, a porcentagem correspondente para cada grupo.

Tabela 3 – Frequência dos resultados do eletrocardiograma antes e após o tratamento

Pré-tratamento ECG
Pós-tratamento ECG

Normal % Alterado % Total

Normal 30 62,5 5 10,4 35

Alterado 4 8,3 9 18,7 13

Total 34 - 14 - 48

ECG: eletrocardiograma.

Tabela 4 – Frequência dos resultados da ecocardiografia transtorácica antes e após o tratamento

Pré-tratamento ETT
Pós-treatment ETT

Normal % Alterado % Total

Normal 21 86,9 0 - 21

Alterado 4 13,1 0 - 4

Total 25 - 0 - 23

ETT: ecocardiografia transtorácica
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ventricular permaneceram em quatro pacientes mesmo após o 
tratamento. Essa indefinição foi já destacada em outros estudos 
de acompanhamento de casos agudos, uma vez que ainda se 
conhece um parâmetro preditor de cura para a doença.6,13,14

Embora casos de alterações cardíacas no estado do 
Amazonas não sejam frequentes, o conhecimento acerca 
de toda dinâmica da transmissão e de possíveis influências 
é ainda escasso. Casos agudos registrados no estado vizinho 
Pará apresentaram envolvimento cardíaco grave, com três 
mortes por miocardite, insuficiência renal e tamponamento 
cardíaco.19 Em um estudo conduzido por Ferreira et al.,29 na 
região do Amazonas, foram relatados cinco casos (dois do 
Pará e três do Amazonas), todos com alterações cardíacas 
revertidas e nenhuma morte. No presente estudo, um 
óbito foi registrado de uma criança de três meses de idade, 
que apresentou choque cardiogênico e meningoencefalite 
devido à transmissão vetorial com a presença de chagoma, 
um inchaço cutâneo no local da inoculação. Essa diferença 
marcante sugere que as manifestações clínicas e a 
mortalidade são menores no estado do Amazonas, por razão 
ainda indefinida.

Limitações do estudo
Este foi um estudo longitudinal unicêntrico, envolvendo 

pequena população, e a maioria vivendo no interior do estado. 
Esses fatores não permitiram um acompanhamento completo, 
contribuindo para uma perda de pacientes. Além disso, foi 
possível a identificação das linhagens do parasita somente 
daqueles pacientes recrutados mais recentemente no estudo, 
o que limitou a caracterização genética.

 

Conclusão
Em nosso estudo, demonstramos a presença de alterações 

cardíacas em 33% dos pacientes na fase aguda da DC. 
Apesar de a maioria dos casos estar presentes na mesorregião 
sudoeste, a maior frequência dessas alterações foi detectada 
na mesorregião do Amazonas Central e casos agudos isolados.

Apesar de as alterações cardíacas estarem presentes em 
baixa frequência durante a fase pré-tratamento, essa condição 
clínica sugere a existência de um novo perfil epidemiológico 
no estado do Amazonas, que difere do perfil presente nos 

estados vizinhos. É possível que esse cenário de mudança 
esteja associado com a linhagem do T.cruzi. A maioria dos 
pacientes acompanhados tiveram um desfecho satisfatório, 
mas em alguns, as alterações cardíacas persistiram ou mesmo 
evoluíram posteriormente.

Portanto, é evidente a necessidade de se reforçarem ações 
de vigilância para o diagnóstico e tratamento imediatos, 
e para o acompanhamento contínuo, de longo prazo, da 
condição cardíaca dos pacientes com DC aguda a fim de se 
estabelecerem medidas preventivas e melhorar o prognóstico 
dessa população em nossa região.
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A doença de Chagas, além de se encontrar disseminada 
no continente americano, com cerca de seis milhões de 
pessoas infectadas, atualmente está presente em diversas 
regiões do mundo em consequência da migração de pessoas 
com a doença.1,2

As estatísticas mostram que a incidência de casos agudos 
diminuiu de 700.000 novos casos em 1990 para a estimativa 
atual de 29.000 à 30.000 casos agudos anuais de transmissão 
vetorial, somados a outros 8.000 casos originados anualmente 
por transmissão congênita e por outras vias de transmissão 
como a via transfusional e a via digestiva, por consumo de 
alimentos contaminados pelo Trypanosoma cruzi,2 como 
abordado por Ortiz et al.3 em sua publicação nesse periódico, 
em que relatam o registro de 63 casos de forma aguda da 
doença de Chagas no estado do Amazonas no período de oito 
anos, com transmissão oral em 75% dos pacientes.

Embora com significativa redução anual de sua incidência 
e prevalência nas Américas, a doença de Chagas continua 
sendo um grave problema de saúde pública, provocando 
a morte de cerca de 12.000 pessoas por ano. Essa doença 
também está associada a um alto custo socioeconômico, 
estimado recentemente em 500 milhões de dólares na 
América Latina, e uma perda anual de 770.000 anos de vida 
(ajustados) por morte prematura ou perda de anos produtivos 
por incapacidade física.4

A lenta evolução nos métodos laboratoriais de diagnóstico 
e no desenvolvimento de novos medicamentos de melhor 
eficácia e tolerabilidade pelos pacientes, além da precariedade 
das políticas de saúde pública direcionadas para a extinção 
da doença, fazem com que ela seja classificada como uma 
“Doença Negligenciada”.1,2,5,6 Calcula-se que apenas 1% dos 
pacientes infectados pelo T. cruzi recebam anualmente o 
diagnóstico e tratamento apropriados.2

O artigo de Ortiz et al.,3 chama atenção para alguns fatos 
importantes: o primeiro diz respeito ao aumento da incidência 

de casos agudos por transmissão oral na Região Amazônica onde 
tem sido registrado casos da forma aguda isolados ou em surtos, 
em microepidemias familiares, de transmissão por via oral, através 
de alimentos contaminados com triatomíneos ou suas fezes. 
Outros autores têm destacado a característica epidemiológica 
regional1,7-10 e observa-se ainda que esse tipo de transmissão 
parece ser muito mais eficaz do que pela via vetorial.

O outro aspecto ressaltado pelos autores é o caráter 
menos agressivo da doença sobre o coração, com 
um elevado percentual de pacientes da sua amostra 
sem evidências de miocardite quando avaliados pelo 
eletrocardiograma (70% normais) e pelo ecocardiograma 
transtorácico (87% normais). Embora a sensibilidade desses 
dois métodos para detecção da miocardite tenha limitações 
discutíveis, é provável que características peculiares 
regionais possam explicar esses achados.

A partir de estudos de genotipagem do T. cruzi, Ortiz et al.,3 
sugerem que a menor prevalência de alterações cardíacas 
dos seus pacientes possa estar relacionada a linhagem de  
T. cruzi denominada TclV presente em pacientes de surtos, 
cuja patogenicidade, embora não muito bem conhecida, 
pode ter menor morbidade quando comparada a linhagem 
TcII presente em outras áreas endêmicas.11 

A aplicação dos novos conhecimentos da genética e a 
realização de estudos longitudinais desenhados para testar essa 
hipótese, provavelmente irão trazer informações relevantes 
para a abordagem diagnóstica e terapêutica desses pacientes.

Por último, merecem destaque os achados de Ortiz 
et al.,3 sobre o tratamento da fase aguda da doença de 
Chagas com a droga Benznidazol. As informações a respeito 
deste tema, no entanto, são escassas, baseadas em estudos 
não randomizados, com número de pacientes e tempo 
de observação insuficientes. Embora a definição sobre os 
critérios de cura da doença permaneça controversa, existe 
um consenso atual de que o tratamento com Benznidazol 
deve ser realizado nas formas agudas e que existe um provável 
benefício a longo prazo.1,2,10,12

O pequeno tamanho da amostra, o período relativamente 
curto de acompanhamento e a adoção de desfechos 
substitutos na avaliação dos resultados são limitações que 
ocorrem com certa frequência nas publicações sobre este 
tema e que também estão presentes no estudo de Ortiz et al.,3 
Entretanto, as informações apresentadas são significativas e 
podem fornecer elementos para futuras pesquisas superando 
tais limitações e trazendo novos conhecimentos para melhorar 
o diagnóstico e o tratamento da doença de Chagas.
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Resumo

Fundamentos: A relação entre a disfunção diastólica do ventrículo esquerdo (DDVE), seus achados mais importantes, 
como aumento do átrio esquerdo e hipertrofia ventricular esquerda (HVE), e a função do ventrículo direito (VD) tem 
pouca documentação na literatura científica.

Objetivo: Avaliar a correlação entre o tamanho atrial esquerdo em indivíduos com e sem DDVE e HVE e função e 
dimensões do VD.

Métodos: Foram selecionados 50 pacientes, sendo 25 com DDVE (grupo de estudo [GE]; 67,1 ± 10,6 anos; 40% 
homens) e 25 sem DDVE (grupo-controle [GC]; 49,9 ± 16,3 anos; 52% homens). Os pacientes foram submetidos 
a ecocardiografia transtorácica com avalição do tamanho e volume atrial esquerdo (VAE), DDVE, HVE, dimensões e 
função do VD. Valores de p < 0,05 indicaram significância estatística.

Resultados: VAE > 34 ml/m² e tamanho atrial esquerdo > 40 mm apresentaram menores valores absolutos de excursão 
sistólica do plano do anel tricúspide (TAPSE) e S’ lateral do VD (p ≤ 0,001, coeficiente de correlação de Pearson de –0,4 
e –0,38, respectivamente) no GE. O GE apresentou maior incidência de HVE e maior diâmetro atrial esquerdo quando 
comparado ao GC (p = 0,02 e p = 0,03, respectivamente). O GE apresentou maior diâmetro e VAE nos indivíduos com 
DDVE grau II quando comparados aos indivíduos com DDVE grau I (p = 0,02 e p = 0,01, respectivamente).

Conclusões: O presente estudo permitiu correlacionar de maneira inédita o aumento atrial esquerdo com diminuição 
progressiva da função ventricular direita em pacientes com disfunção diastólica de VE. (Arq Bras Cardiol. 2019; 
112(3):249-257)

Palavras-chave: Disfunção Ventricular Direita; Função Atrial/Fisiologia; Ecocardiografia/Métodos; Pressão Sanguínea; 
Insuficiência Cardíaca; Volume Sistólico.

Abstract
Background: Few reports exist on the relationship of the left ventricular diastolic dysfunction (LVDD) with its most important features including 
enlargement of the left atrium and left ventricular hypertrophy (LVH), and with the right ventricular (RV) function.

Objective: To determine the correlation between the left atrial size and the RV function and dimensions in patients with and without 
LVDD and LVH.

Methods: Fifty patients were included, 25 (40% men) of them with LVDD, aged 67.1 ± 10.6 years (study group) and 25 without LVDD (52% men) 
aged 49.9 ± 16.3 years (control group). Patients underwent transthoracic echocardiography with evaluation of the left atrial size and volume (LAV), 
LVDD, LVH, and RV function and dimensions. P-values < 0.05 were considered statistically significant.

Results: LAV > 34 mL/m² and left atrial size > 40 mm were associated with lower absolute values of tricuspid annular plane systolic excursion 
(TAPSE) and RV lateral S’ (p ≤ 0.001, Pearson’s correlation coefficient -0.4 and -0.38, respectively) in the study group. Patients in the study group 
showed higher incidence of LVH (p = 0.02) and greater left atrial diameter (p=0.03) compared with the control group. In addition, greater left 
atrial diameter (p = 0.02) and LAV (p = 0.01) values were found in patients with LVDD grade II compared with LVDD grade I.

Conclusions: The present study determined, for the first time, the correlation of left atrial enlargement with progressive RV dysfunction in 
patients with LVDD. (Arq Bras Cardiol. 2019; 112(3):249-257)

Keywords: Ventricular Dysfunction Right; Atrial Function/Physiology; Echocardiography/Methods; Blood Pressure; Heart Failure; Stroke Volume
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Introdução
A interdependência morfológica e funcional entre os 

dois ventrículos pode ser explicada por três mecanismos: 
(1) aumento da pressão diastólica final do ventrículo direito 
(VD) em resposta ao aumento do volume do ventrículo 
esquerdo (VE); (2) aumento das pressões de enchimento 
do VE determinando tensão mecânica nas fibras musculares 
comuns aos dois ventrículos; e (3) fatores humorais, como 
as catecolaminas, que podem mediar a hipertrofia dos 
ventrículos como resposta à sobrecarga pressórica de um 
dos dois ventrículos.1-4 A função do VD, bem como suas 
dimensões, está diretamente interligada à função sistólica 
do VE. A dilatação do VD e a redução de sua força contrátil 
é frequentemente encontrada em estágios avançados de 
disfunção ventricular esquerda, evidenciando a estreita 
correlação interventricular.5-7 É conhecido que nos pacientes 
com insuficiência cardíaca com fração de ejeção do VE 
reduzida, a dinâmica dos fluxos e pressões está alterada, 
influenciando o tamanho e a função de outras cavidades 
cardíacas. Entretanto, a relação entre insuficiência cardíaca 
com fração de ejeção do VE preservada e aumento das 
dimensões do VD com redução de sua função sistólica tem 
documentação reduzida na literatura.4 O mesmo ocorre em 
relação à disfunção diastólica do VE (DDVE) e seus achados 
mais importantes como aumento do átrio esquerdo (AE), 
hipertrofia ventricular esquerda (HVE) e a sua influência 
sobre a função sistólica e volumes do VD. Particularmente, 
o AE reflete a disfunção diastólica ventricular esquerda, 
uma vez que as tensões parietais causadas pela elevação 
das pressões de enchimento aumentadas no VE levam a 
sua dilatação.4 Ainda não existem trabalhos na literatura 
avaliando especificamente a influência de tamanho e volume 
atriais esquerdos (VAE) sobre diâmetros e função sistólica 
do VD. Assim sendo, o objetivo do presente estudo foi 
avaliar a correlação entre diâmetro e VAE em indivíduos 
com e sem DDVE e presença de HVE e função e diâmetros 
ventriculares direitos.

Metodologia

Pacientes
Estudo de coorte observacional transversal. Foram 

selecionados por conveniência 50 pacientes ambulatoriais 
consecutivos usuários do sistema público de saúde, que 
realizaram ecocardiograma transtorácico (ETT), com 
quantificação de função diastólica ventricular esquerda, 
diâmetro e VAE, presença de HVE e função sistólica e diâmetros 
ventriculares direitos. Dentre a população ambulatorial 
referendada pelo médico assistente para realização de ETT, 
por qualquer indicação clínica, foram selecionados pacientes 
de ambos os sexos, acima de 18 anos de idade, de qualquer 
etnia. Os critérios de exclusão foram: presença de disfunção 
sistólica do VE global (fração de ejeção < 52% para homens 
e < 54% para mulheres) ou segmentar, doenças infiltrativas 
e pericardiopatias, doença pulmonar obstrutiva crônica/
asma, valvopatias moderadas a graves com repercussão 
hemodinâmica, defeitos do septo interatrial ou interventricular, 
pacientes com impossibilidade de análise da função diastólica 

do VE (valvopatias com repercussão hemodinâmica, fibrilação 
atrial no momento do exame, transplante cardíaco, presença 
de marca-passo definitivo), presença de bloqueio completo do 
ramo esquerdo ou direito ao eletrocardiograma e pacientes 
com DDVE grau III. Os seguintes dados clínicos foram 
coletados: idade, sexo, peso, altura, índice de massa corpórea, 
presença de hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes 
melito (DM), doença arterial coronariana (DAC), tabagismo 
(atual ou pregresso) e dislipidemia. Os diagnósticos da HAS, 
DM, dislipidemia e tabagismo constavam dos prontuários dos 
pacientes e/ou foram relatados pelos mesmos (informação 
referida). O diagnóstico de HAS foi realizado considerando 
presença de pressão arterial ≥ 140/90 mmHg para pressão 
sistólica e diastólica, respectivamente, em pelo menos duas 
ocasiões, ou uso de medicação anti-hipertensiva pelo paciente.8 
O diagnóstico de DM foi considerado na presença de:  
(1) sintomas de poliúria, polidipsia e perda ponderal acrescidos 
de glicemia casual > 200 mg/dl. Compreende-se por 
glicemia casual aquela realizada a qualquer hora do dia, 
independentemente do horário das refeições; (2) glicemia 
de jejum ≥ 126 mg/dl (7 mmol/l); (3) glicemia de 2 horas 
pós-sobrecarga de 75 g de glicose > 200 mg/dl; e  
(4) hemoglobina glicada A1C ≥ 6,5% ou uso de medicação 
hipoglicemiante ou insulina pelo paciente.9 Dislipidemia foi 
considerada seguindo a V Diretriz Brasileira de Dislipidemia 
e Prevenção de Aterosclerose, sendo considerado colesterol 
total > 200 mg/dl, colesterol de lipoproteínas de alta densidade 
(HDL) < 40 mg/dl para homens e < 50 mg/dl para as 
mulheres, colesterol de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) 
> 160 mg/dl, triglicerídeos > 150 mg/dl ou uso de medicações 
para dislipidemia pelo paciente.10 A presença de DAC foi 
confirmada por dados de prontuário médico, incluindo: infarto 
do miocárdio não fatal e revascularização miocárdica cirúrgica 
ou percutânea. Todos os pacientes assinaram um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias, sendo que 
uma ficou em posse do participante da pesquisa. O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa local.

Avaliação ecocardiográfica
Os seguintes equipamentos de ecocardiografia foram 

utilizados: iE33™ (Phillips), EnVisor™ (Phillips) e Vivid™ e 
(GE), todos com software de imagem harmônica habilitado.  
Os exames foram realizados por dois ecocardiografistas 
experientes com habilitação em ETT. Os dados ecocardiográficos 
tabulados foram função diastólica do VE (normal, grau I e 
grau II), presença de HVE concêntrica e excêntrica, tamanho e 
VAE, dimensões e medida de função sistólica do VD. O tamanho 
atrial esquerdo foi medido linearmente na janela paraesternal 
longitudinal utilizando os modos M e bidimensional.  
O VAE foi estimado nas janelas apical 4 câmaras e 2 câmaras, 
de acordo com recomendações atuais.5-8 Na avaliação da 
função diastólica ventricular esquerda, foram consideradas 
primordialmente variáveis altamente específicas – com o 
objetivo de reduzir os resultados falso-positivos. São elas: 
relação das velocidades do fluxo transmitral E e A (< 0,8); 
avaliação pelo Doppler tecidual da velocidade e’ anular (septal 
< 7 cm/s e lateral < 10 cm/s); relação média E/e’ > 14; 
volume indexado do AE obtido nas janelas 2 e 4 câmaras 
> 34 ml/m2; e pico da velocidade da regurgitação tricúspide 
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> 2,8 m/s. A graduação da disfunção diastólica foi realizada 
considerando-se inicialmente a análise do fluxo transmitral. 
Quando a relação E/A foi < 0,8 e a velocidade da onda 
E < 50 cm/s, foi determinada a disfunção grau I. Quando a 
relação E/A foi > 2, sugeriu-se disfunção grau III. Quando há 
houve relação E/A < 0,8 com velocidade da onda E > 50 cm/s 
ou relação E/A entre 0,8 e 2, outros parâmetros foram 
recomendados para avaliação: velocidade da regurgitação 
mitral, volume do AE e relação E/e’, de acordo as diretrizes 
atuais.11 A HVE foi avaliada e categorizada em concêntrica 
(índice de massa aumentado + espessura relativa de parede 
aumentada) e excêntrica (índice de massa aumentado + 
espessura relativa de parede normal), de acordo com a 
espessura relativa das paredes (normal < 0,42), e a massa 
ventricular indexada (normal < 95 mg/m² para mulheres e 
< 115 mg/m² para homens), seguindo as recomendações 
vigentes.5 O diâmetro ventricular direito considerado foi 
a medida efetuada na janela longitudinal paraesternal, 
entre a parede anterior do VD e o septo interventricular na 
junção septal-aórtica.5-7 A análise da função sistólica do VD 
considerou dois parâmetros: TAPSE (excursão sistólica do 
plano do anel tricúspide) com o modo M (normal > 16 mm) 
e velocidade da onda S’ lateral por meio do Doppler tecidual 
(normal > 9,5 cm/s).5-7 Os pacientes foram então divididos 
em dois grupos: o primeiro constituído por 25 sujeitos com 
análise da função diastólica normal do VE (grupo-controle 
[GC]) e o segundo envolvendo 25 pacientes com DDVE graus I 
e II (grupo de estudo [GE]).

Análise estatística
Os resultados das variáveis quantitativas foram descritos 

por médias e desvios padrão, medianas e amplitudes. 
Para variáveis categóricas foram apresentadas frequências e 
percentuais. Para a comparação de dois grupos em relação 

a variáveis quantitativas foi usado o teste t de Student para 
amostras independentes. Em relação a variáveis categóricas 
as comparações foram feitas usando-se o teste exato de 
Fisher. Para avaliar a associação entre variáveis quantitativas 
foram analisados os coeficientes de correlação de Pearson. 
A condição de normalidade das variáveis quantitativas foi 
verificada usando-se o teste de Kolmogorov-Smirnov. Valores 
de p < 0,05 indicaram significância estatística. Os dados foram 
analisados com o programa computacional IBM SPSS Statistics 
v.20.0 (Armonk, NY).

Resultados
A média de idade do GC foi 49,9 ± 16,3 anos e 52% dos 

indivíduos eram do sexo masculino. No GE, a média de idade 
foi 67,1 ± 10,6 anos (p < 0,001), 40% do sexo masculino, 
com maior prevalência de HAS. As demais características 
clínicas da população estudada estão dispostas na Tabela 1. 
Os valores de TAPSE, S’ lateral do VD, diâmetro diastólico 
do VD, tamanho do AE e volume do AE apresentaram 
distribuição normal. O GE apresentou maior incidência 
de HVE (concêntrica e excêntrica) e maior diâmetro atrial 
esquerdo quando comparado ao GC; entretanto, não houve 
diferença significativa em relação aos demais parâmetros 
(Tabelas 2 e 3). Na análise específica do GE, foram encontrados 
maior diâmetro e maior VAE nos indivíduos com DDVE grau II 
quando comparados aos indivíduos com DDVE grau I, sem 
alterações significativas em relação aos demais parâmetros 
(Tabela 4). Os padrões de HVE concêntrica ou excêntrica não 
influenciaram o AE ou os demais parâmetros ecocardiográficos 
(Tabela 4). Foi encontrada uma correlação estatisticamente 
significativa entre o valor absoluto do TAPSE e S’ lateral do 
VD com tamanho e VAE. Volume atrial esquerdo > 34 ml/m2 

e tamanho atrial esquerdo > 40 mm apresentaram menores 
valores absolutos de TAPSE e S’ lateral do VD [p ≤ 0,001, 

Tabela 1 – Características basais da população estudada

Variável Classificação
Grupo

Valor de p*
Controle (n = 25) Estudo (n = 25)

Idade (anos) Média ± DP 49,9 ± 16,3 67,1 ± 10,6 < 0,001

Sexo
Masculino 13 (52%) 10 (40%)

Feminino 12 (48%) 15 (60%) 0,571

HAS
Não 17 (68%) 5 (20%)

Sim 8 (32%) 20 (80%) 0,001

DM
Não 23 (92%) 18 (72%)

Sim 2 (8%) 7 (28%) 0,138

Dislipidemia
Não 21 (84%) 18 (72%)

Sim 4 (16%) 7 (28%) 0,496

DAC
Não 25 (100%) 23 (92%)

Sim 0 (0) 2 (8%) 0,490

Tabagismo
Não 22 (88%) 21 (84%)

Sim 3 (12%) 4 (16%) 1

Resultados descritos por média ± desvio padrão (DP) ou por frequência e percentual. *Teste t de Student para amostras independentes (idade); teste exato de Fisher 
(variáveis categóricas); p < 0,05. HAS: hipertensão arterial sistêmica; DM: diabetes melito; DAC: doença arterial coronariana.
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coeficiente de correlação de Pearson (ccP) de –0,4 e –0,38, 
respectivamente]. O TAPSE e o S’ lateral do VD apresentaram 
uma forte correlação positiva (ccP de 0,70, p < 0,001), 
assim como o VAE e o tamanho atrial esquerdo (ccP de 0,89, 
p < 0,01) (Tabelas 5 e 6, Figuras 1 e 2).

Discussão
A importância do VAE como um índice sensível que 

expressa a gravidade da função diastólica do VE e que fornece 

informações prognósticas em várias cardiopatias está bem 
documentada na literatura;4 entretanto, sua possível influência 
no desempenho ventricular direito ainda é um campo que 
carece de pesquisas. O presente estudo evidenciou correlação 
significativa inversa entre tamanho e VAE e valores absolutos 
do TAPSE e S’ lateral do VD em pacientes com DDVE.

Em um estudo semelhante, Torii et al.,12 comparando 
239 indivíduos com fibrilação atrial (FA) e 281 indivíduos 
com ritmo sinusal, evidenciaram menores valores de TAPSE 
nos pacientes com FA independentemente de idade, sexo, 

Tabela 2 – Parâmetros ecocardiográficos basais nos grupos estudados

Variável Grupo n Média ± desvio padrão Valor de p*

TAPSE VD (mm)
Controle 25 22,3 ± 2,0

Estudo 25 21,2 ± 2,6 0,103

S' lateral VD (cm/s)
Controle 25 13,7 ± 1,8

Estudo 25 13,2 ± 1,7 0,295

DDVD (mm)
Controle 25 20,9 ± 2,7

Estudo 25 22,0 ± 3,2 0,219

Tamanho do AE (mm)
Controle 25 33,5 ± 5,1

Estudo 25 37,3 ± 5,5 0,016

Volume do AE (ml/m²)
Controle 25 29,2 ± 5,5

Estudo 25 30,3 ± 6,7 0,508

*Teste t de Student para amostras independentes, p < 0,05. TAPSE: excursão sistólica do plano do anel tricúspide com o modo M; DDVD: diâmetro diastólico do 
ventrículo direito; AE: átrio esquerdo; VD: ventrículo direito.

Tabela 3 – Comparação entre os parâmetros ecocardiográficos basais nos grupos de estudo e controle

Variável Classificação
Grupo

Valor de p*
Controle (n = 25) Estudo (n = 25)

Grau da disfunção diastólica VE

Normal 25 (100%)

Grau I 21 (84%)

Grau II 4 (16%) -

HVE

Normal 25 (100%) 19 (76%)

Concêntrica (c) 0 (0) 5 (20%)

Excêntrica (e) 0 (0) 1 (4%) -

HVE
Normal 25 (100%) 19 (76%)

Hipertrofia (c/e) 0 (0) 6 (34%) 0,022

TAPSE VD (mm)
Normal (> 16) 25 (100%) 25 (100%)

Alterado (≤ 16) 0 (0) 0 (0) 1

S' lateral VD (cm/s)
Normal (> 9,5) 25 (100%) 25 (100%)

Alterado (≤ 9,5) 0 (0) 0 (0) 1

DDVD (mm)
Normal (16 a 30) 25 (100%) 25 (100%)

Alterado (< 16 ou > 30) 0 (0) 0 (0) 1

Tamanho do AE (mm)
Normal (< 40) 23 (92%) 16 (64%)

Alterado (≥ 40) 2 (8%) 9 (36%) 0,037

Volume do AE (ml/m²)
Normal (< 34) 20 (80%) 18 (72%)

Alterado (≥ 34) 5 (20%) 7 (28%) 0,742

Resultados descritos por frequência e percentual. Teste exato de Fisher (variáveis categóricas); p < 0,05. VE: ventrículo esquerdo; HVE: hipertrofia ventricular 
esquerda; TAPSE: excursão sistólica do plano do anel tricúspide com o modo M; DDVD: diâmetro diastólico do ventrículo direito; AE: átrio esquerdo.
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frequência cardíaca, fração de ejeção ventricular esquerda ou 
grau de regurgitação tricúspide. Não foi feita, nessa pesquisa, 
nenhuma correlação com o tamanho ou o VAE. Uma vez que 
no presente estudo não foram admitidos pacientes portadores 
de FA, é possível inferir que o aumento do AE por si só esteja 
influenciando também os valores do TAPSE e S’ lateral do 
VD. Sabe-se que o aumento do AE ocorre de modo não 
uniforme devido a limitações físicas impostas pelo esterno e 
pela coluna vertebral, os quais também influenciam a dilatação 
e o movimento das demais câmaras.4 O TAPSE reflete não 
apenas o encurtamento da parede livre do VD, mas também 
a tração do VD resultante da contração ventricular esquerda 
e os efeitos da translação do coração dentro do tórax.13  
O aumento do AE devido à sobrecarga de pressão e volume 
causa alterações estruturais nas demais câmaras cardíacas, 
incluindo dilatação concomitante do anel tricúspide, aumento 
da mobilidade dos folhetos tricúspides, remodelamento 
ventricular direito e aparecimento de regurgitação valvar 
tricúspide.14,15 Uma hipótese possível seria que a dilatação do 
anel tricúspide, secundária ao aumento do AE, altere os valores 
de TAPSE e S’ lateral devido ao deslocamento do próprio 
anel mitral, causando remodelamento ventricular direito e 
alterando sua capacidade de encurtamento longitudinal, 
uma vez que o local determinado para a realização dessas 
medidas é justamente o implante lateral da valva tricúspide. 

Tabela 4 – Parâmetros ecocardiográficos no grupo de estudo em relação ao grau de disfunção diastólica ventricular esquerda e à presença 
de hipertrofia ventricular esquerda (HVE) concêntrica (c) e excêntrica (e)

Variável Disfunção diastólica VE n Média ± desvio padrão Valor de p*

TAPSE VD (mm)
Grau I 21 21,2 ± 2,5

Grau II 4 21,5 ± 3,5 0,832

S' VD (cm/s)
Grau I 21 13,2 ± 1,7

Grau II 4 12,8 ± 1,7 0,604

DDVD (mm)
Grau I 21 21,5 ± 3,2

Grau II 4 24,5 ± 1,9 0,085

AE (mm)
Grau I 21 35,9 ± 4,6

Grau II 4 44,5 ± 4,4 0,002

Volume AE (ml/m2)
Grau I 21 29,0 ± 5,5

Grau II 4 37,5 ± 8,9 0,017

Variável HVE n Média ± desvio padrão Valor de p*

TAPSE VD (mm)
Normal 19 20,8 ± 2,5 0,176

HVE (c/e) 6 22,5 ± 2,8

S' VD (cm/s)
Normal 19 13,1 ± 1,7 0,580

HVE (c/e) 6 13,5 ± 1,8

DDVD (mm)
Normal 19 21,5 ± 3,3 0,185

HVE (c/e) 6 23,5 ± 2,8

AE (mm)
Normal 19 36,3 ± 5,2 0,104

HVE (c/e) 6 40,5 ± 6,0

Volume AE (ml/m²) Normal 19 29,7 ± 6,2 0,413

*Teste t de Student para amostras independentes, p < 0,05. TAPSE: excursão sistólica do plano do anel tricúspide com o modo M; DDVD: diâmetro diastólico do 
ventrículo direito; VE: ventrículo esquerdo; AE: átrio esquerdo; VD: ventrículo direito.

Entretanto, não se pode afastar que essas alterações e 
deslocamentos anatômicos das cavidades cardíacas causados 
pelo aumento atrial esquerdo provoquem alterações no ângulo 
do feixe ultrassônico, modificando os valores de Doppler 
tecidual obtidos. Um achado interessante foi o fato de que 
o volume atrial esquerdo medido em toda a população foi 
praticamente normal, embora o tamanho linear do AE tenha 
sido maior no GE. Sabe-se que essa medida linear do AE tem 
baixa acurácia e reprodutibilidade na sua quantificação devido 
a limitações técnicas como a angulação do feixe de ultrassom 
e a geometria irregular do próprio AE.4

Também se faz necessário ressaltar que os valores de 
referência para o volume atrial esquerdo são baseados 
em trabalhos internacionais que envolvem populações de 
maior estatura, não existindo dados envolvendo uma grande 
população exclusivamente brasileira.16 Entretanto, aumentos 
pequenos no VAE notados nos pacientes com DDVE foram 
suficientes para alterar os valores de TAPSE e S’ lateral do VD. 

Os critérios de exclusão no presente estudo foram rígidos 
e não eram esperados sinais de disfunção ventricular direita 
evidentes em nenhum dos grupos, o que foi confirmado pelos 
valores normais de TAPSE e S’ lateral do VD na população 
estudada. Em um estudo prévio de Bruhl et al.,17 avaliando 
51 indivíduos saudáveis, sem história de doença cardíaca, 
os valores tanto do TAPSE, do MAPSE (excursão sistólica do 
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Tabela 5 – Parâmetros ecocardiográficos no grupo de estudo em relação ao tamanho do átrio esquerdo (AE) em mm e ao volume do AE em ml/m2

Variável Tamanho do AE n Média ± desvio padrão Valor de p*

TAPSE VD (mm)
Normal (< 40) 16 21,9 ± 2,4

Alterado (≥ 40) 9 20,1 ± 2,6 0,103

S' lateral VD (cm/s)
Normal (< 40) 16 13,6 ± 1,8

Alterado (≥ 40) 9 12,4 ± 1,2 0,111

DDVD (mm)
Normal (< 40) 16 21,7 ± 3,2

Alterado (≥ 40) 9 22,4 ± 3,3 0,584

Volume AE (ml/m²)
Normal (< 40) 16 26,8 ± 3,8

Alterado (≥ 40) 9 36,7 ± 6,2 <0,001

Variável Volume do AE n Média ± desvio padrão Valor de p*

TAPSE VD (mm)
Normal (< 34) 18 22,2 ± 2,4

Alterado (≥ 34) 7 18,9 ± 0,9 < 0,001

S' lateral VD (cm/s)
Normal (< 34) 18 13,7 ± 1,7

Alterado (≥ 34) 7 11,9 ± 0,7 0,001

DDVD (mm)
Normal (< 34) 18 21,7 ± 3,3

Alterado (≥ 34) 7 22,6 ± 3,2 0,565

Tamanho AE (mm)
Normal (< 34) 18 34,7 ± 3,6

Alterado (≥34) 7 43,9 ± 4,0 < 0,001

*Teste t de Student para amostras independentes, p < 0,05. TAPSE: excursão sistólica do plano do anel tricúspide com o modo M; DDVD: diâmetro diastólico do 
ventrículo direito; AE: átrio esquerdo; VD: ventrículo direito.

Tabela 6 – Avaliação da correlação entre variáveis quantitativas no grupo de estudo

Variáveis n Coeficiente de correlação de Pearson Valor de p

Idade × TAPSE VD 25 –0,22 0,281

Idade × S' lateral VD 25 –0,42 0,035

Idade × DDVD 25 0,04 0,866

Idade × tamanho do AE 25 0,31 0,134

Idade × volume do AE 25 0,40 0,050

TAPSE VD × S' lateral VD 25 0,70 < 0,001

TAPSE VD × DDVD 25 0,33 0,106

TAPSE VD × tamanho do AE 25 –0,33 0,107

TAPSE VD × volume do AE 25 –0,40 0,047

S' lateral VD × DDVD 25 0,40 0,051

S' lateral VD × tamanho do AE 25 –0,26 0,216

S' lateral VD × volume do AE 25 –0,38 0,063

DDVD × tamanho do AE 25 0,30 0,149

DDVD × volume do AE 25 0,23 0,271

Tamanho do AE × volume do AE 25 0,89 < 0,001

TAPSE: excursão sistólica do plano do anel tricúspide com o modo M; DDVD: diâmetro diastólico do ventrículo direito; AE: átrio esquerdo; VD: ventrículo direito.

plano do anel mitral) quanto os índices de Doppler tecidual 
do VD e do VE permaneceram estáveis independentemente 
de idade, sexo e superfície corpórea. Esses achados refletem 
a relação e a interdependência sistólica entre os ventrículos. 
O tamanho e a função ventricular direita correlacionam-se 
à ocorrência de sintomas e à capacidade física em várias 

condições clínicas. Uma acurada avaliação ecocardiográfica 
do VD permite detecção precoce de doenças cardíacas, 
aumenta a estratificação de risco e pode indicar o início 
apropriado de terapia medicamentosa.18,19 Zakir et al.,20 
correlacionaram, com propriedade e detalhamento, a DDVE 
e a disfunção sistólica do VD, com base na medida da 
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Figura 2 – Correlação entre TAPSE (excursão sistólica do plano do anel tricúspide) e S’ lateral do ventrículo direito (VD).
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Figura 1 – Correlação entre TAPSE (excursão sistólica do plano do anel tricúspide) e volume atrial esquerdo (painel esquerdo; p < 0,001) e entre S’ lateral do ventrículo 
direito e volume atrial esquerdo (painel direito; p < 0,001). VD: ventrículo direito; AE: átrio esquerdo; EP: erro padrão; DP: desvio padrão. Teste T de Student para 
amostras independentes, p < 0,05.
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pressão invasiva do sistema venocapilar pulmonar. A DDVE 
sabidamente causa o aumento das pressões de enchimento 
do AE e, retrogradamente, hipertensão arterial pulmonar, 
provocando sobrecarga pressórica no VD. De acordo com 
Simon et al.,21 a progressão da disfunção do VD inicia-se 
com a hipertensão pulmonar, o que gera a hipertrofia do VD 
e finalmente o déficit sistólico direito. Entretanto, no presente 
estudo, mesmo nos pacientes com DDVE grau II, os valores 
absolutos de TAPSE e S’ lateral do VD permaneceram normais. 
Acredita-se também que a dificuldade da análise da função do 
VD, por sua conformação geométrica e complexa correlação 

com a região septal do VE, propicie o retardo do diagnóstico 
da disfunção sistólica do VD, sendo esta evidenciada apenas 
em casos avançados de doença. Assim, uma análise seriada do 
volume atrial esquerdo e dos valores de TAPSE e S’ lateral do 
VD nos pacientes com DDVE ou com insuficiência cardíaca 
com fração de ejeção preservada de VE pode fornecer indícios 
de deterioração inicial da função ventricular direita. 

Os demais achados do presente estudo estiveram de 
acordo com dados de literatura. Pode-se observar que os 
indivíduos com DDVE eram mais idosos, apresentaram 
maior incidência de HVE e maior tamanho do AE quando 
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comparados ao GC e também maior prevalência de HAS.22-24 
O AE foi maior em pacientes com função diastólica alterada, 
assim como mostrou-se progressivamente aumentado em 
relação ao grau de disfunção diastólica, o que está de acordo 
com o trabalho de El Aouar et al.,16

Com relação à prevalência de HAS no GE, sabe-se que 
a sua presença causa não apenas HVE como também pode 
provocar hipertrofia ventricular direita,25,26 a qual não foi 
avaliada no presente estudo. O fato de não terem sido 
encontradas diferenças significativas entre os grupos com 
relação às variáveis ecocardiográficas do VD reflete os rígidos 
critérios de exclusão; reflete também a constatação de que os 
parâmetros ecocardiográficos para análise da função do VD 
apresentam grande discussão na literatura e sofrem com grande 
variabilidade intra e interobservador.6,7 Não existe padrão-ouro, 
mas um conjunto de dados que devem ser interpretados com 
cautela e de modo seriado diante do quadro clínico de cada 
paciente. Assim, mudanças sutis nos valores analisados em 
relação à função do VD encontradas no presente estudo e 
sua correlação com o aumento do AE podem fornecer dados 
para futuras pesquisas neste campo. Nesse sentido, a inclusão 
da análise do VD com a tecnologia speckle-tracking (strain e 
strain rate) na avaliação do VD se faz pertinente. O strain (ε) e 
o strain rate (SR ou s–1) são índices que avaliam a deformação 
miocárdica regional e global com muitas vantagens em relação 
ao strain obtido pelo Doppler tecidual, principalmente com 
menor variabilidade intra e interobservador. Por meio do 
rastreamento de pontos (speckle-tracking) pela ecocardiografia 
bidimensional, é possível determinar o strain nos sentidos 
longitudinal, circunferencial e radial da estrutura ou local 
analisado, sem sofrer influência do ângulo.27

Finalizando, devem ser citadas algumas limitações 
importantes do presente estudo: (1) o número pequeno 
de pacientes envolvidos, sendo necessária uma população 
maior para confirmar os achados aqui apresentados; (2) o não 
pareamento adequado dos indivíduos, principalmente em 
relação à idade; (3) a falta de informações adequadas ou 
precisas sobre o tempo de doença hipertensiva e o seu 
tratamento, bem como medicações em uso pelos pacientes; 
e (4) a não inclusão do diâmetro do anel tricúspide, bem 
como do volume atrial direito nas variáveis analisadas, as quais 
poderiam fornecer mais informações sobre o remodelamento 
ventricular direito. Com relação à idade na população aqui 
estudada, o grupo de pacientes com DDVE foi composto 
por indivíduos mais idosos em relação ao GC, o que pode 

ter influenciado os resultados obtidos, principalmente em 
relação ao VAE. Sabe-se também que a prevalência de HAS 
aumenta com a idade e de maneira diferente entre homens e 
mulheres.28,29 A proporção entre homens e mulheres, embora 
sem um pareamento perfeito, foi semelhante nos dois grupos; 
entretanto, não foram encontradas diferenças significativas 
entre os sexos nas variáveis estudadas.

Conclusões
O presente estudo permitiu correlacionar de maneira 

inédita o aumento do volume atrial esquerdo com alterações 
progressivas da função ventricular direita em pacientes 
com DDVE. Entretanto, mais estudos são necessários para 
confirmar tais achados.
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Quase metade dos pacientes com insuficiência cardíaca 
apresenta fração de ejeção preservada (ICFEP). A ICFEP é 
tradicionalmente atribuída a um aumento da pressão de 
enchimento diastólico final do ventrículo esquerdo (Pd2), 
desencadeada por mecanismos estruturais, metabólicos e 
funcionais.1 A ecocardiografia permite identificar os sinais 
de ICFEP, como disfunção diastólica (DD),2 átrio esquerdo 
aumentado e anormalidades mais sutis da função sistólica 
detectadas pelo strain longitudinal global.3,4 Alterações do 
ventrículo direito (VD) e hipertensão pulmonar também são 
identificadas pela ecocardiografia, sendo frequentemente 
observadas na ICFEP.5 No entanto, há controvérsias sobre 
se as alterações observadas nas câmaras cardíacas direitas 
são consequência de alterações do lado esquerdo ou se 
correspondem a efeito direto sobre as câmaras esquerda e 
direita, causado simultaneamente pelos mesmos mecanismos, 
tais como fibrose subendocárdica difusa e disfunção 
sistólica subclínica.

Neste estudo, Baroncini et al.6 buscaram apresentar mais 
evidências para preencher essa lacuna de conhecimento.  
Os autores compararam duas pequenas amostras de indivíduos 
com e sem DD (25 indivíduos em cada grupo) e não 
encontraram alterações significativas na função do VD entre 
os grupos medidos pela excursão sistólica do plano anular 
tricúspide (TAPSE) ou velocidade sistólica da parede livre do 
VD (s'). A análise secundária destacada pelos autores mostrou 
que, no subgrupo com DD, os 7 indivíduos com átrio esquerdo 
dilatado apresentaram piores parâmetros de função do VD 
em comparação com os demais pacientes com DD (n = 18).  
Esses resultados poderiam sugerir que as alterações do VD 
estariam presentes apenas naqueles já com aumento crônico 
da pressão atrial esquerda, identificado por sua dilatação.

No entanto, esse achado específico, restrito a um 
subgrupo é muito provável que tenha ocorrido por acaso. 
Além das reconhecidas limitações de achados a posteriori, 
há outros achados que enfraquecem a consistência da 
plausibilidade biológica da associação descrita. Não houve 
correlação significativa quando as medidas do átrio esquerdo 
e do ventrículo direito foram analisadas de forma contínua 
(diferentemente do título do artigo), e não houve associação 
relevante identificada nas análises que incluíram o grupo de 
controles supostamente normais. Outra questão importante 
é a impossibilidade do estudo, como realizado, de ajustar 
adequadamente as relações intrincadas entre as variáveis de 
confusão. Isso fica evidente quando analisamos as relações 
entre idade, função diastólica, tamanho do átrio esquerdo e 
função diastólica no estudo.

Alterações da função VD nos estágios iniciais da DD já 
foram estudadas, quando os efeitos da circulação pulmonar 
no VD ainda não foram observados. Brand et al.,7 estudando 
438 mulheres (BNP = 34,4 ± 31,6 pg/ml, pressão sistólica 
da artéria pulmonar = 21,8 ± 6,2 mmHg) mostraram que o 
grupo com DD (n = 152) apresentou pior função sistólica do 
VD em relação ao grupo sem DD (n = 286), seja por medidas 
convencionais, como TAPSE, S’, e fração de variação de área, 
ou por métodos mais novos, como strain longitudinal global e 
da parede livre do VD. Destaca-se que o grupo com DD não 
apresentou sinais ecocardiográficos de aumento da pressão 
de enchimento do ventrículo esquerdo, dilatação do VD ou 
hipertensão pulmonar, reforçando o conceito fisiopatológico 
de que a ocorrência de disfunção do VD independe da 
sobrecarga de pressão nessa cavidade.

Os avanços no conhecimento da ICFEP são indiscutíveis, 
demonstrando o envolvimento global cardíaco, pulmonar e 
multissistêmico na síndrome, além da DD. Esses avanços foram 
conquistados em grande parte com a ajuda de exames de 
imagem não-invasivos e é provável que ajudem na identificação 
de alvos terapêuticos e de estratégias de prevenção. Por outro 
lado, apesar de seu uso clínico universal, o papel diagnóstico 
e prognóstico independente de qualquer biomarcador de 
imagem empregado de forma isolad ainda é motivo de debate, 
devido às suas complexas interconexões. Considerando isso, 
é fundamental o discernimento adequado entre associações, 
causalidade e utilidade clínica de qualquer biomarcador, 
particularmente na avaliação ecocardiográfica da DD.
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Resumo

Fundamento: Saúde cardiovascular (CV) ideal é caracterizada por quatro parâmetros de estilo de vida ideal e ausência de fatores 
de risco CV. A prevalência da saúde CV ideal na Bacia Amazônica e sua relação com estresse no trabalho é desconhecida.
Objetivo: Avaliar a prevalência da saúde CV ideal e sua relação com o estresse no trabalho em uma área isolada de um 
país em desenvolvimento.
Métodos: O estresse no trabalho foi avaliado em 478 funcionários de uma universidade na Bacia Amazônica através de 
um questionário validado que classificou os participantes como passivos, ativos, baixa tensão ou alta tensão no trabalho, 
de acordo com o modelo de demanda e controle. A saúde CV foi avaliada usando os 7 parâmetros usados pela American 
Heart Association (dieta, atividade física, IMC, tabagismo, hipertensão, diabetes e hipercolesterolemia). Os participantes 
foram classificados em saúde CV ideal, intermediária ou ruim. O nível de significância adotado foi de 5% (p < 0,05).
Resultados: A idade média foi de 44,3 ± 12 anos, 65% eram homens e 35% eram professores. Nenhum participante 
preencheu os critérios de saúde CV ideal. A saúde CV intermediária foi encontrada em 44 (9%) e ruim em 434 (91%) 
dos entrevistados. Considerando a baixa tensão como grupo de referência, indivíduos classificados como de alta tensão, 
ativos e passivos tiveram um aumento não significativo (p > 0,05) nas chances de ter saúde CV ruim. Ao ajustar 
para possíveis fatores de confusão, a alta tensão no trabalho foi associada à obesidade (IMC > 30 kg/m2): OR 2,11 
(IC 95% 1,06-4,22; p = 0,034) e dieta inadequada: OR 2,31 (IC 95%: 1,29-4,13 p = 0,005).
Conclusão: Não houve associação entre saúde CV e estresse no trabalho, mas a obesidade e a má alimentação foram 
relacionadas à alta tensão. Dada a alta prevalência de saúde CV ruim e ausência de participantes com saúde CV ideal, 
as políticas voltadas para a educação em saúde e as intervenções de estilo de vida são primordiais para essa população. 
(Arq Bras Cardiol. 2019; 112(3):260-268)
Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares/epidemiologia; Fatores de Risco; Prevenção e Controle; Ecosistema 
Amazônico; Estresse Psicológico; Obesidade; Transtornos da Alimentação.

Abstract
Background: Ideal Cardiovascular (CV) Health is characterized by four ideal lifestyle parameters and absence of cardiovascular risk factors. 
The prevalence of ideal CV health in the Amazon Basin and the influence of job strain on CV health in this setting are uncertain.
Objective: To evaluate the prevalence of ideal CV health and its relationship with job strain in a secluded area from a developing country.
Methods: Job strain was evaluated in 478 employees from an university in the Amazon Basin by a questionnaire that classified participants 
as passive, active, low or high strain, according to the demand-control model. CV health was evaluated using the American Heart Association 
7 health factors (diet, physical activity, body mass index (BMI), smoking, hypertension, diabetes and hypercholesterolemia). Participants were 
classified as having ideal, intermediate or poor CV health. The level of significance was set at p < 0.05.
Results: The mean age was 44.3 ± 12 years, 65% were men, and 35% were faculty. No participant fulfilled the criteria for ideal CV health. 
Intermediate CV health was found in 44 (9%) and poor in 434 (91%) individuals. Considering low strain as a reference group, individuals 
classified as high strain, active and passive had a non-significant (p > 0.05) increase in the chances of having poor CV health. When adjusting 
for possible confounders, high job strain was associated with poor BMI (> 30 kg/m2), (OR 2.11, 95%CI 1.06-4.22; p = 0.034) and poor diet 
(OR 2.31, 95% CI 1.29-4.13; p = 0.005).
Conclusion: Job strain was not associated with cardiovascular health, but high job strain was related to obesity and poor diet. Given the high 
prevalence of poor CV health and lack of participants with ideal CV health, policies focusing on health education and lifestyle interventions are 
paramount to this population. (Arq Bras Cardiol. 2019; 112(3):260-268)
Keywords: Cardiovascular Diseases/epidemiology; Risk Factors; Prevention and Control; Amazonian Ecosystem; Stress,Psychological; Obesity; 
Eating Disorders.
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Introdução
As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa 

de morte nos países desenvolvidos e também naqueles em 
desenvolvimento.1-3 Para combatê-las, a American Heart 
Association (AHA) lançou o “2020 impact Goal” e o conceito 
de saúde cardiovascular (CV) ideal.4 Esta é definida como a 
presença de comportamentos de saúde ideais (não fumar, índice 
de massa corporal (IMC) < 25 kg/m,2 prática de atividade física 
em níveis adequados e dieta de acordo com as recomendações 
da diretriz) e fatores de saúde ideais (colesterol total < 200 mg/dL 
(sem tratamento), pressão arterial não tratada < 120/80 mmHg e 
glicemia em jejum < 100 mg/dL). Os indivíduos em estado ideal 
de saúde CV apresentam menor incidência de DCV e aumento 
da expectativa de vida quando comparados aos que estão em 
situação de saúde ruim.4-6

A saúde CV parece ser influenciada pelas condições do 
local de trabalho.7,8 Em um estudo realizado por Karasek 
et al.,8 a alta tensão no trabalho estava associada a maiores 
chances de desenvolver DCV.8 Os autores propuseram que 
a demanda e o controle no local de trabalho influenciam o 
estado de saúde. O controle é definido como a autonomia 
para tomada de decisão do empregado e a quantidade de 
habilidades intelectuais necessárias ao trabalhar. A demanda 
é a pressão intelectual que pode ser quantitativa, relacionada 
ao tempo e velocidade para realizar o trabalho, ou qualitativa, 
definida como conflito de demandas contraditórias.7

Apesar de terem sido realizados poucos estudos sobre 
o assunto em países desenvolvidos, a relação entre tensão 
laboral e saúde CV não é completamente conhecida no 
cenário de um país em desenvolvimento. De acordo com 
o cenário exposto, nós hipotetizamos que a saúde CV ideal 
tem baixa prevalência na Bacia Amazônica. Além disso, 
acreditamos que a tensão no trabalho está associada a uma 
maior prevalência de saúde CV ruim.

Objetivo
O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência da saúde 

CV ideal e sua relação com o estresse no trabalho em uma 
área isolada de um país em desenvolvimento.

Métodos
O estudo foi realizado entre 2012 e 2013 em Rio Branco, 

Brasil. Todos os 759 funcionários da Universidade Federal 
do Acre foram convidados a participar. Eles receberam 
uma ligação ou e-mail para marcar um encontro com os 
pesquisadores. Um total de 478 funcionários aceitaram 
participar, incluindo 166 (35%) professores e 312 (65%) 
funcionários não docentes. Um questionário foi utilizado para 
coletar informações sobre dados socioeconômicos, saúde 
CV e fatores de risco. O peso, a altura, a circunferência da 
cintura e a pressão arterial foram medidos duas vezes em 
visitas diferentes. A média das duas medidas foi considerado 
o valor final. Nós excluímos aqueles sujeitos que se recusaram 
a assinar o termo de consentimento. Vinte e sete participantes 
com dados faltantes em relação ao estresse no trabalho não 
foram incluídos nas comparações entre os fatores de saúde CV 
e a tensão no trabalho. Este estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Acre.

Utilizamos um questionário validado e adaptado para 
língua portuguesa baseado no modelo teórico de Robert 
Karesek para avaliar o estresse no trabalho.9 O questionário 
é composto de 6 questões para avaliar o controle, 5 questões 
para avaliar a demanda e 6 questões para avaliar o apoio social. 
Cada pergunta foi composta por 4 respostas possíveis que 
variam de 1 (discorda totalmente) a 4 (concorda totalmente). 
Nós definimos como alta demanda aqueles participantes com 
pontuações acima do percentil 50 no questionário adaptado 
em língua portuguesa; baixo controle quando abaixo do 
percentil 50; para as análises, os participantes foram divididos 
em grupos, como segue: alta tensão: a combinação de alta 
demanda e baixo controle; baixa tensão: baixa demanda e 
alto controle; ativo: alta demanda e alto controle; passivo: 
baixa demanda e baixo controle.

Consideramos os sete indicadores propostos pela AHA como 
fatores de saúde CV. Estes sete parâmetros incluem quatro 
variáveis de estilo de vida (tabagismo, atividade física, dieta e 
IMC) e três fatores de risco CV (diabetes, hipercolesterolemia 
e hipertensão arterial sistêmica). O status de tabagismo foi 
classificado como nunca fumante, ex-fumante e fumante 
atual. A atividade física ideal foi definida como mais de 
150 minutos/semana de exercício de intensidade moderada; 
qualquer atividade física inferior a 150 minutos/semana 
como intermediária; e o sedentarismo como ruim. O IMC 
foi calculado como peso corporal em quilogramas dividido 
pelo quadrado da altura em metros quadrados (kg/m2).  
Os valores inferiores a 25 foram considerados ideais, entre 25 
e 29,9 intermediários, e maiores de 30 foram considerados 
ruins. Diabetes e hipercolesterolemia foram auto-referidos 
através do questionário com pergunta de respostas sim ou 
não. A pressão arterial foi obtida seguindo as orientações da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia. A pressão arterial elevada 
foi definida como um valor médio superior a 140/90 mmHg 
ou pressão arterial alta auto-relatada, no uso ou não de 
medicação anti-hipertensiva. A pressão arterial sistólica entre 
120 e 139 ou a pressão arterial diastólica entre 80 e 89 foram 
classificadas como intermediárias. A pressão arterial < 120/80 
foi considerada ideal. De acordo com a AHA, um padrão 
de dieta ideal foi definido como o consumo de 4 porções 
ou mais de frutas e/ou verduras por dia, menos de 1 litro de 
bebidas industrializadas por semana e mais de duas porções 
de 100 gramas/semana de peixe. Usamos um questionário de 
frequência alimentar previamente validado em uma coorte 
brasileira.10 O questionário não pode mensurar o consumo 
de grãos, fibras e sódio consumido. Os indivíduos foram 
classificados como tendo saúde CV ideal (estilo de vida ideal e 
ausência de fatores de risco CV), ruim (quando algum dos sete 
fatores foi avaliado como ruim) ou intermediário (participantes 
que não pertenciam ao grupo de saúde CV ideal ou ruim).

As covariáveis utilizadas para análise dos dados foram: idade, 
gênero, renda, nível de educação e ocupação, que foram 
auto-relatadas no questionário. A renda foi mensurada em dólares 
americanos e os sujeitos foram divididos em duas categorias, de 
ganho maior ou menor de US $ 20.000/ano. A ocupação foi 
classificada como servidor docente e não-docente. Nós dividimos 
o nível de educação como variável dicotômica com sujeitos 
classificados como ensino superior ou maior, ou ensino médio ou 
menor. O suporte social foi definido como baixo quando abaixo 
do percentil 50 no questionário adaptado.
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Análise estatistica
O estudo foi desenhado para detectar uma diferença de 

15% na frequência de saúde CV ruim entre os grupos de 
alta tensão (85%) e baixa tensão (70%). Considerando um 
erro alfa = 0,05, poder de 80%, a amostra mínima seria de 
121 participantes em cada grupo, resultando em um tamanho 
mínimo da amostra de 424 participantes (assumindo quatro 
grupos balanceados). Previmos a inclusão de 478 indivíduos, 
permitindo uma taxa de não resposta ou respostas incompletas 
em até 12% dos participantes.

Os dados categóricos foram avaliados como frequências 
percentuais e comparados pelo teste do qui-quadrado.  
As variáveis contínuas de distribuição normal foram apresentadas 
como média e desvio padrão, e as variáveis contínuas de 
distribuição não-normal foram exibidas com mediana e 
percentis 25º e 75º. As comparações parciais significativas 
foram ajustadas para testes múltiplos usando a correção de 
Bonferroni e são mostradas apenas para variáveis nas quais uma 
diferença significativa global foi detectada usando testes ANOVA 
unidirecionais ou Kruskal-Wallis. A associação entre a tensão do 
trabalho e a saúde CV foi avaliada através de regressão logística 
multivariada, usando o grupo de baixa tensão como referência. 
Também usamos regressão logística multivariada para avaliar 
a associação entre a tensão do trabalho e os fatores de risco 
CV. Construímos dois modelos para análises; as análises brutas 
sem covariável e as análises ajustadas, com ajuste para idade, 
sexo, educação, renda e ocupação. As variáveis de exposição 
(independentes) incluíram alta tensão no trabalho e também alta 
demanda e baixo controle, separadamente. Todas as análises 
estatísticas foram realizadas com a STATA versão 13.1 (Stata 
Corp., College Station, TX, EUA). Os valores de p < 0,05 foram 
considerados estatisticamente significantes.

Resultados
Os participantes tinham idade média de 44,3 ± 12 anos e 

65% eram homens; em relação à tensão no trabalho, o grupo 
mais prevalente apresentou baixa tensão no trabalho com 
144 (32%) indivíduos. Um total de 86 (19%) participantes 
apresentaram alta tensão no trabalho, 93 (21%) foram 
considerados ativos e 128 (28%) passivos. Os professores 
foram menos propensos a estar entre o grupo de trabalho com 
alta tensão. Não foram encontradas diferenças significativas 
entre o grupo de alta tensão e de baixa tensão em termos 
de idade, sexo e renda. Os participantes passivos eram mais 
propensos a serem mais velhos e de baixa escolaridade do 
que indivíduos de baixa tensão. Os participantes ativos tinham 
maior renda e eram mais propensos a serem professores do 
que participantes de baixa tensão (Tabela 1).

Nenhum indivíduo dessa amostra foi classificado no grupo 
saúde CV ideal. A saúde CV intermediária foi encontrada em 44 
(9%) e pobre em 434 (91%) dos entrevistados. O sedentarismo 
(53%) e a má alimentação (55%) foram os fatores com maior 
prevalência entre os participantes. O IMC ruim foi encontrado 
em 22% dos participantes, tabagismo em 7%, hipertensão em 
36%, hipercolesterolemia em 26% e diabetes em 7% (Figura 1). 
A maioria dos participantes teve de um a três fatores de saúde 
CV classificados como ruim (Tabela 2).

Considerando o desfecho saúde CV e baixa tensão como 
grupo de referência para comparações, verificamos que 
indivíduos de alta tensão, ativos e passivos têm um aumento 
não significativo nas chances de ter saúde CV ruim (Tabela 3 e 
Figura 2). A alta demanda ou baixo controle, quando analisados 
combinados ou separadamente, não foram associados à saúde 
CV ruim (Tabela 3). Individualmente, o grupo ativo teve uma 
tendência de aumento da chance de sedentarismo (OR 1,67, 
IC 95% 0,96-2,92; p = 0,07). A alta tensão no trabalho aumentou 
a chance em 2,3 vezes de ter uma dieta ruim em comparação 
com o grupo de baixa tensão (p = 0,005). Da mesma forma, a 
alta tensão no trabalho foi associada ao IMC ruim (> 30 kg/m2),  
OR 2,11, IC 95% 1,06-4,22; p = 0,034. Não encontramos 
uma associação entre tensão no trabalho e tabagismo, 
hipertensão arterial, hipercolesterolemia ou diabetes (Tabela 4). 
Quando demanda e controle são analisados separadamente, há 
associação entre baixo controle e dieta ruim. (Tabela 5)

Discussão
Este estudo incluiu 451 indivíduos de um centro acadêmico 

e, ao nosso conhecimento, é o primeiro a descrever a 
prevalência de saúde CV e explorar uma possível relação com 
a tensão no trabalho na Bacia Amazônica. Nosso principal 
achado foi uma alta prevalência de saúde CV ruim e ausência 
de entrevistados com saúde CV ideal. A alta tensão no trabalho 
foi associada com dieta pobre e obesidade. Esses achados 
destacam a influência da condição do local de trabalho na 
saúde CV dos funcionários e a necessidade de implementar 
políticas para melhoria da saúde.

Não encontramos indivíduos com saúde CV ideal conforme 
definido pela diretriz da AHA. Mais de 90% foram classificados 
como saúde CV ruim. Isso mostra um cenário pior do que 
aquele de estudos em países desenvolvidos. Em um estudo 
na comunidade realizado nos Estados Unidos com 1.933 
indivíduos, apenas um indivíduo preenchia critérios para 
saúde CV ideal.11 No mesmo estudo, 17% apresentaram 
saúde CV intermediária e 83% apresentaram saúde CV 
pobre. Esperávamos um melhor perfil de saúde CV em nossa 
população haja vista que entrevistamos funcionários de um 
centro acadêmico com amplo acesso a informações de saúde, 
particularmente dada a presença dos cursos de nutrição, 
medicina e outros cursos relacionados à saúde no campus. 
Além disso, a população de nossa amostra era aproximadamente 
10 anos mais jovem do que a população de outros estudos 
similares.11,12 Em um estudo asiático, a prevalência de saúde 
CV ideal foi de 0,2%, intermediária de 21% e ruim de 79% 
entre trabalhadores hospitalares.13 Comparando esta amostra 
com os participantes do presente estudo, a principal diferença 
de parâmetros CVs pode ser explicada por um melhor controle 
da pressão arterial e baixo índice de sobrepeso e obesidade 
na população asiática. Esse cenário desfavorável encontrado 
em nossa amostra não pode ser explicado por diferenças 
na metodologia entre os estudos porque usamos definições 
similares para fatores de saúde CV como definidos pela AHA.4

 No que diz respeito à tensão no trabalho e à saúde CV, 
não houve associação entre alta tensão e saúde CV ruim. 
Diferentemente, estudos anteriores ao nosso demonstraram 
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Tabela 1 – Características dos funcionários de acordo com estresse no trabalho (ativo, passivo, baixa tensão, alta tensão)

Variáveis
Baixa Tensão Ativo Passivo Alta Tensão

n = 144 (32%) n = 93 (21%) n = 128 (28%) n = 86 (19%)

Idade (anos) 42,9 ± 11,9 43,6 ± 10,7 46,7 ± 13,2† 42,8 ± 13,3

Gênero Masculino n(%) 94 (65) 56 (60) 82 (64) 55 (64)

Renda - > $ 20.000/ano n(%) 57 (42) 62 (67)* 42 (35) 31 (37)

Educação (nível superior) n(%) 112 (78) 82 (88) 63 (49) † 64 (76)

Profissão- professor n(%) 63 (44) 65 (70)* 10 (8) † 18 (21) ‡

Suporte social baixo n(%) 66 (40) 59 (66)* 39 (31) 56 (66) ‡

Tabagismo n(%)

Ruim 8 (6) 7 (8) 9 (7) 8 (9)

Intermediário 31 (22) 14 (15) 42 (33) 11 (13)

Ideal 105 (73) 72 (77) 77 (60) 67 (78)

Hipercolesterolemia n(%) 34 (24) 24 (26) 39 (30) 17 (20)

Atividade Física n(%)

Ruim 66 (46) 53 (57) 73 (57) 46 (54)

Intermediária 38 (26) 21 (23) 31 (24) 21 (24)

Ideal 40 (28) 19 (20) 24 (19) 19 (22)

Dieta n(%)

Ruim 71 (49) 45 (48) 72 (56) 58 (67) ‡

Intermediária 38 (26) 32 (34) 36 (28) 17 (20)

Ideal 35 (24) 16 (17) 20 (16) 11 (13)

Diabetes n(%) 8 (6) 6 (6) 11 (9) 5 (6)

Pressão arterial n(%)

Ruim 51 (35) 28 (30) 48 (38) 32 (37)

Intermediária 72 (50) 50 (54) 70 (55) 49 (57)

Ideal 21 (15) 15 (16) 10 (8) 5 (6)

Índice de massa corporal (kg/m2) 26,5 ± 3,8 26,4 ± 4,2 27,3 ± 4,6 27,5 ± 5,0
*p < 0,05 ativo vs. baixa tensão; †p < 0,05 passivo vs. baixa tensão; ‡p < 0,05 alta tensão vs baixa tensão.

associação entre estresse no trabalho e escores de saúde 
CV e mesma associação com DCV estabelecida.14 O nosso 
resultado negativo pode ser relacionado à limitação no 
tamanho da amostra (n = 451 participantes) além de haver 
possíveis peculiaridades socioculturais não detectadas 
no presente estudo da Amazônia que podem influenciar 
a relação entre estresse no trabalho e a saúde CV. 
Outros autores exploraram a associação entre tensão no 
trabalho e fatores de saúde CV individualmente e acharam 
associação entre tensão no trabalho e inatividade física,15,16 
diabetes, tabagismo e obesidade.16

No presente estudo, o padrão de dieta ruim foi associado 
à alta tensão no trabalho, possivelmente devido ao fato 
de que as pessoas com maior demanda e menor controle 
costumam ter menos tempo para preparar ou comprar 
alimentos saudáveis. Também encontramos uma associação 
entre alta tensão no trabalho e a obesidade, o que pode ser 
consequência de uma dieta pobre; é razoável formular uma 
hipótese de que uma dieta pobre é um fator mediador para 

a associação entre alta tensão no trabalho e a obesidade. 
No entanto, não encontramos efeito mediador para esta 
associação (dados não apresentados). Além disso, o modelo 
de demanda-controle foi construído para avaliar os fatores 
psicossociais que afetam a saúde mental.7 Os participantes 
com alta tensão no trabalho são mais propensos a ter 
transtornos alimentares, resultando em ganho de peso, o que 
pode explicar nossos achados. Em nossos questionários, não 
exploramos distúrbios de saúde mental para adicionar nesta 
discussão. No estudo atual, o sedentarismo não foi associado 
à tensão no trabalho, diferente de uma publicação anterior 
que encontrou como o único fator de risco associado à alta 
tensão no trabalho.15 Nossos dados mostraram uma tendência 
para piores fatores de saúde CV em trabalhadores de alta 
tensão no trabalho, embora sem significância estatística. 
Isto é provavelmente devido à falta de poder da amostra, 
dado o tamanho relativamente pequeno. Além disso, 
também é possível que os funcionários mais ocupados 
e os mais saudáveis   tenham se recusado a participar do 

263



Artigo Original

Muniz et al
Saúde cardiovascular ideal e estresse no trabalho

Arq Bras Cardiol. 2019; 112(3):260-268

Tabela 2 – Distribuição (contagem) de fatores cardiovasculares ruins de acordo com a tensão do trabalho

Número de fatores CV ruins Baixa tensão n = 144 (32%) Ativo n = 93 (21%) Passivo n = 128 (28%) Alta tensão n = 86 (19%)

0 16 (11) 9 (10) 12 (9) 6 (7)

1 52 (36) 31 (33) 27 (21) 18 (21)

2 37 (26) 23 (25) 35 27) 27 (31)

3 29 (20) 17 (18) 35 (27) 25 (29)

4 5 (4) 9 (10) 13 (10) 8 (9)

5 3 (2) 4 (4) 4 (3) 2 (2)

6 2 (1) 0 2 (2) 0

7 0 0 0 0

Média de fatores CV ruins (n) 1,8 2 2,2 2,2

p > 0,05 para toda comparação de grupo. CV: cardiovascular.

estudo, introduzindo um viés com tendência a aceitar a 
hipótese nula. Por outro lado, o estresse no trabalho poderia 
determinar menor influência na saúde CV em um ambiente 
acadêmico na região amazônica porque os funcionários 
trabalhariam em um ambiente menos competitivo.

Esse estudo tem algumas limitações. Os dados sobre diabetes 
e hipercolesterolemia foram auto-relatados, o que poderia 
introduzir o viés de definição das doenças. Por outro lado, os 
questionários auto-relatados apresentam baixa sensibilidade 
para detectar essas doenças,17 assim, a prevalência de fatores 
de risco CV podem ter sido subestimados, o que aumenta 
a preocupação acerca das DCV entre os funcionários da 
universidade. É importante ressaltar que isto precisa ser 
abordado, pois pode refletir uma alta prevalência de fatores 
de risco CV em Rio Branco, a capital brasileira com maior taxa 
de obesidade.18 Por fim, a prevalência desses fatores CVs em 
nosso estudo foi semelhante aos dados sobre fatores de risco 
CV relatados na literatura.18-20 O questionário alimentar utilizado 

Figura 1 – Barras empilhadas que mostram a prevalência de fatores de risco cardiovasculares. IMC: índice de massa corporal (kg/m2).
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não conseguiu mensurar o consumo de grãos integrais, fibras e 
sódio, o que limitou os fatores alimentares a apenas três itens 
da dieta proposta pela AHA.4 Além disso, alguns funcionários 
se recusaram a responder o questionário, o que poderia 
introduzir viés, uma vez que os funcionários que se recusaram 
a preencher a pesquisa poderiam ter características diferentes, 
como empregos de tensão mais elevada e nível educacional 
inferior em comparação com os funcionários que participaram 
da pesquisa. Mesmo assim, consideramos que a amostra 
atual do estudo é expressiva, pois a maioria dos funcionários 
respondeu ao questionário. Além disso, os fatores de confusão 
residuais ou fatores não medidos para a relação entre estresse no 
trabalho e saúde CV não foram completamente eliminados no 
modelo de regressão. Finalmente, como o desenho do estudo 
é transversal, apenas associações podem ser estabelecidas. 
Um estudo mais aprofundado com um desenho longitudinal 
exploraria a causalidade entre a tensão do trabalho e os fatores 
de saúde CV.
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Figura 2 – O gráfico de barras com porcentagens de saúde cardiovascular intermediária e pobre de acordo com tensão no trabalho: baixa tensão (baixa demanda e 
alto controle), ativo (alta demanda e alto controle), passivo (baixa demanda e baixo controle) e alta tensão (alta demanda e baixo controle). A saúde cardiovascular ideal 
não é representada porque nenhum indivíduo estava neste grupo.
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Tabela 3 – Associação entre demanda, controle ou tensão no trabalho com Saúde Cardiovascular Ruim

Saúde Cardiovascular Ruim (Bruto) Saúde Cardiovascular Ruim (Ajustado*)

n (%) Odds Ratio (95% IC) p Odds Ratio (95% IC) p

Parâmetros isolados

Alta demanda 180 (40) 1,24 (0,64-2,39) 0,52 1,49 (0,76-2,94) 0,24

Baixo Controle 229 (49) 1,29 (0,69-2,40) 0,43 1,09 (0,54-2,20) 0,81

Parâmetros combinados

Baixa tensão 144 (32) Ref - Ref -

Ativo 93 (21) 1,17 (0,49-2,76) 0,73 1,21 (0,49-2,97) 0,68

Passivo 128 (28) 1,21 (0,55-2,66) 0,64 0,91 (0,38-2,18) 0,84

Alta tensão 86 (19) 1,67 (0,63-4,44) 0,31 1,79 (0,65-4,92) 0,26

IC: intervalo de confiança; *Ajustado por idade, sexo, renda, educação e profissão.

Conclusão
Não houve associação entre saúde CV e estresse no trabalho. 

Obesidade e má alimentação foram relacionadas a alta tensão. 
Os achados de alta prevalência de saúde CV ruim fornecem 
informações importantes para autoridades de saúde pública 
em países em desenvolvimento. As estratégias para promover 
comportamentos saudáveis, como alimentação saudável 
oferecida em restaurantes do campus, projetos de atividades 
físicas, campanhas de educação, em conjunto com uma boa 
atenção primária no campus, poderiam ter um grande impacto na 
expectativa de vida e na melhoria da saúde CV nessa população.
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Tabela 4 – Associação entre fatores de saúde cardiovascular e categorias de estresse no trabalho

 n (%) Odds Ratio Bruto (95% IC) p Odds Ratio Ajustado (95% IC)* p

Sedentarismo

Baixa Tensão 66 (46) Ref - Ref -

Ativo 53 (57) 1,57 (0,93-2,65) 0,09 1,67 (0,96-2,92) 0,07

Passivo 73 (57) 1,57 (0,97-2,53) 0,066 1,19 (0,70-2,04) 0,52

Alta Tensão 46 (53) 1,36 (0,80-2,32) 0,26 1,40 (0,80-2,46) 0,24

Dieta Pobre

Baixa Tensão 71 (49) Ref - Ref -

Ativo 45 (48) 0,96 (0,57-1,62) 0,89 0,95 (0,55-1,65) 0,86

Passivo 72 (56) 1,32 (0,82-2,13) 0,25 1,38 (0,81-2,35) 0,24

Alta Tensão 58 (67) 2,13 (1,22-3,18) 0,008 2,31 (1,29-4,13) 0,005

IMC > 30 kg/m2

Baixa Tensão 22 (15) Ref - Ref -

Ativo 21 (23) 1,62 (0,83-3,15) 0,16 1,75 (0,86-3,53) 0,12

Passivo 34 (26) 2,01 (1,10-3,65) 0,023 1,83 (0,94-3,57) 0,07

Alta Tensão 23 (27) 2,02 (1,05-3,91) 0,036 2,11 (1,06-4,22) 0,034

Tabagismo

Baixa Tensão 8 (6) Ref - Ref -

Ativo 7 (8) 1,38 (0,48-3,95) 0,55 1,65 (0,53-5,11) 0,39

Passivo 9 (7) 1,29 (0,48-3,44) 0,62 1,01 (0,34-3,04) 0,98

Alta Tensão 8 (9) 1,74 (0,63 (4,83) 0,29 2,06 (0,69-6,12) 0,19

Hipertensão

Baixa Tensão 51 (35) Ref - Ref -

Ativo 28 (30) 0,79 (0,45-1,37) 0,4 0,82 (0,44-1,51) 0,53

Passivo 48 (38) 1,09 (0,67-1,79) 0,72 0,72 (0,41-1,28) 0,27

Alta Tensão 32 (37) 1,08 (0,62-1,88) 0,78 0,93 (0,51-1,71) 0,82

Dislipidemia

Baixa Tensão 34 (24) Ref - Ref -

Ativo 24 (26) 1,13 (0,62-2,06) 0,7 1,23 (0,64-2,36) 0,53

Passivo 38 (31) 1,42 (0,83-2,43) 0,2 0,92 (0,50-1,69) 0,78

Alta Tensão 17 (19) 0,80 (0,41-1,53) 0,5 0,72 (0,36-1,45) 0,35

Diabetes

Baixa Tensão 8 (6) Ref - Ref -

Ativo 6 (6) 1,17 (0,39-3,49) 0,78 1,05 (0,33-3,30) 0,94

Passivo 11 (9) 1,60 (0,62-4,11) 0,33 1,20 (0,42-3,49) 0,73

Alta Tensão 5 (6) 1,05 (0,33-3,32) 0,93 1,07 (0,32-3,56) 0,91

IC: intervalo de confiança; IMC: índice de massa corporal; *Ajustado para idade, sexo, renda, educação e profissão.

Aprovação ética e consentimento informado

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da 
Universidade Federal do Acre sob o número de protocolo 
23107.017363/2011-52. Todos os procedimentos envolvidos 

nesse estudo estão de acordo com a Declaração de Helsinki 
de 1975, atualizada em 2013. O consentimento informado 
foi obtido de todos os participantes incluídos no estudo.
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Tabela 5 – Associação entre demanda ou controle com os fatores de saúde cardiovascular

Demanda Controle

n (%) Odds Ratio Ajustado (IC 95%) p n (%) Odds Ratio Ajustado (IC 95%)* p

Sedentarismo

Baixa Demanda 99 (39) Ref - Alto Controle 121 (49) Ref -

Alta Demanda 141 (59) 1,34 (0,90-1,98) 0,15 Baixo Controle 126 (51) 1.03 (0.68-1.56) 0,88

Dieta Pobre

Baixa Demanda 160 (61) Ref - Alto Controle 123 (47) Ref -

Alta Demanda 103 (39) 1,21 (0,82-1,80) 0,34 Baixo Controle 140 (53) 1,70 (1,12-2,58) 0,012

IMC > 30 kg/m2

Baixa Demanda 45 (44) Ref - Alto Controle 59 (58) Ref -

Alta Demanda 58 (56) 1,49 (0,93-2,41) 0,1 Baixo Controle 43 (42) 1,50 (0,91-2,49) 0,12

Tabagismo

Baixa Demanda 18 (55) Ref - Alto Controle 18 (54) Ref -

Alta Demanda 15 (45) 1,98 (0,91-4,29) 0,085 Baixo Controle 15 (45) 1,17 (0,52-2,65) 0,71

Hipertensão

Baixa Demanda 31 (61) Ref - Alto Controle 17 (32) Ref -

Alta Demanda 20 (39) 0,70 (0,37-1,35) 0,29 Baixo Controle 36 (68) 0,78 (0,38-1,60) 0,5

Dislipidemia

Baixa Demanda 74 (64) Ref - Alto Controle 62 (52) Ref -

Alta Demanda 42 (36) 1,00 (0,62-1,59) 0,99 Baixo Controle 58 (48) 0,83 (0,51-1,34) 0,44

Diabetes

Baixa Demanda 19 (63) Ref - Alto Controle 14 (44) Ref -

Alta Demanda 11 (37) 1,01 (0,19-1,16) 0,98 Baixo Controle 18 (56) 1,21 (0,52-2,79) 0,66

OR: odds ratio; IC: intervalo de confiança; IMC: índice de massa corporal; *Ajustado para idade, sexo, renda, educação e profissão.
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A relação entre estresse psicológico e doença cardiovascular 
(CV) tem sido estudada há muito tempo. Em especial, a relação 
entre o estresse no trabalho e desfechos CV tem sido objeto 
de debate. Embora existam dados que sustentem que o 
estresse no trabalho aumenta o risco CV, alguns especialistas 
acreditam que essa associação não seja muito relevante ou 
que os resultados possam ser tendenciosos.1

Existem muitos mecanismos plausíveis pelos quais o 
estresse no trabalho pode aumentar a probabilidade de 
eventos CV, incluindo o aumento do tônus autonômico e a 
predisposição a comportamentos de risco, como inatividade 
física, alimentação não saudável e tabagismo.2

Nesse contexto, o estudo de Muniz et al.3 publicado 
nesta edição dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia é muito 
bem-vindo. Os autores buscaram investigar, em um estudo de 
corte transversal, a prevalência de saúde CV ideal e a influência 
do estresse no trabalho na saúde CV de 478 funcionários de 
uma universidade em Rio Branco, Acre, Brasil.

A saúde CV foi determinada por um método padrão 
proposto pela American Heart Association,4 que considera 
variáveis relacionadas ao estilo de vida e a fatores de risco 
tradicionais. O estresse no trabalho foi avaliado pelo modelo 
clássico proposto por Karasek et al.,5 que é o método mais 
frequentemente utilizado em estudos semelhantes. De acordo 
com esse modelo, altos níveis de tensão no trabalho ocorrem 
quando há alta demanda psicológica associada a baixo 
controle sobre as demandas.

Três principais aspectos do estudo de Muniz et al.3 podem 
ser destacados.

Em primeiro lugar, é sempre bom e enriquecedor ver os dados 
científicos de um lugar remoto, subrepresentado na literatura 
cardiológica, sendo relatados em uma revista médica.

Em segundo lugar, e isso é alarmante, a vasta maioria 
dos indivíduos (91%) foi considerada de saúde CV ruim, 
e ninguém apresentava saúde CV ideal.3 Pode-se dizer 
que os critérios para a saúde CV ideal são muito rigorosos. 
Pode-se dizer também que a saúde CV não foi devidamente 
avaliada (por exemplo, informações sobre colesterol alto e 

diabetes foram autorreferidas). Além disso, o estudo tem 
validação externa limitada, pois recrutou funcionários de 
uma única universidade (65% homens), não verdadeiramente 
representando a população geral. Mesmo assim, a saúde CV 
geral ruim relatada neste estudo superou as expectativas, 
conforme apontado pelos autores.3 Esse achado é, por 
si só, uma manchete a ser cuidadosamente interpretada 
pela população geral, pelos profissionais de saúde e pelas 
autoridades de saúde.

Em terceiro lugar, o estudo traz algumas percepções sobre 
a relação entre estresse no trabalho e saúde CV. Os autores 
relatam uma associação entre alta tensão no trabalho e saúde 
CV ruim que não alcançou significância estatística. No entanto, 
o alto estresse no trabalho relacionou-se com obesidade e 
dieta inadequada.3

Deve-se reconhecer, como os autores o fazem, que 
os estudos transversais só podem estabelecer associação 
e não causalidade. Portanto, o presente estudo tem um 
potencial limitado para contribuir, de maneira relevante, 
para o conhecimento sobre a relação causal entre estresse no 
trabalho e doenças CV. Esta questão é melhor avaliada por 
estudos de coorte prospectivos, uma vez que ensaios clínicos 
randomizados com estresse no trabalho como intervenção não 
são viáveis ou éticos. A esse respeito, embora muitos estudos 
de coorte não tenham encontrado uma associação positiva 
entre estresse no trabalho e doença arterial coronariana 
(DAC),2 muitos outros estudos e meta-análises encontraram 
uma relação significativa entre estresse no trabalho e 
desfechos CV,1,6 assim como com diabetes, tabagismo, 
sedentarismo e obesidade.7,8

Por exemplo, Kivimäki et al. demonstraram que o estresse 
no trabalho aumentou o risco de DAC em 23% em uma 
meta-análise que incluiu quase 200.000 indivíduos de 
estudos publicados e não publicados, numa tentativa de 
evitar viés de publicação.6

Demonstrou-se também que longas jornadas de trabalho 
(≥ 55 horas por semana), um padrão frequentemente 
correlacionado com estresse no trabalho, aumentam o risco 
de DAC em 1,12 vezes e o risco de acidente vascular cerebral 
em 1,21 vezes em uma meta-análise de grande porte.9

Portanto, parece razoável aceitar o estresse no trabalho 
como um fator de risco para doenças CV ou, pelo menos, 
um fator que pode aumentar o risco de eventos CV através 
da exacerbação de fatores de risco tradicionais ou por 
facilitar um estilo de vida não saudável.

Esforços devem ser feitos para aprofundar o conhecimento 
nesse campo. Pesquisas futuras devem se concentrar nas 
nuances da relação entre estresse no trabalho e saúde 
CV. A identificação de tipos e padrões de trabalho mais 
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estreitamente relacionados com as doenças CV pode revelar 
alvos para intervenções preventivas, que podem ser testadas 
em ensaios clínicos ou implementadas no local de trabalho.

O estudo de Muniz et al.3 tem o mérito de lançar luz 
sobre um aspecto relevante e frequentemente subestimado 
da prevenção CV. No mundo contemporâneo caracterizado 
por um ambiente profissional altamente competitivo, o 
estresse no trabalho é bastante prevalente e sua relevância 

aumenta em tempos de crise econômica. Tanto os 
empregadores quanto os funcionários devem estar cientes 
das possíveis consequências maléficas do estresse no trabalho. 
Os profissionais de saúde devem abordar essa questão ao 
conversar com os pacientes sobre estilo de vida e prevenção 
CV. As autoridades de saúde não devem ignorar esse tema.  
O objetivo final é reduzir o peso do estresse no trabalho sobre 
as doenças CV.
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Resumo

Fundamento: O diagnóstico, tratamento e controle da hipertensão arterial são fundamentais para a redução de 
eventos cardiovasculares, especialmente em idosos. No Brasil são escassos os estudos que identificaram essas taxas 
especificamente na população idosa.

Objetivo: Verificar a prevalência, taxas de tratamento e controle da hipertensão arterial entre idosos da zona urbana de 
uma capital brasileira.

Métodos: Estudo transversal de base populacional, com amostragem aleatória por conglomerado, realizado com 912 idosos 
(maiores de 60 anos), residentes na zona urbana de Goiânia. Variáveis preditoras: idade, sexo, aspectos socioeconômicos e estilo 
de vida. Medidas da pressão arterial (PA) realizada em domicílio; hipertensão arterial (HA) igual a PA sistólica e/ou diastólica 
maior ou igual a 140/90mmHg ou usando anti-hipertensivos (variável dependente). Foram avaliadas taxas de tratamento e 
controle de HA. Análise de associação dos desfechos com regressão logística multivariada e nível de significância de 5%.

Resultados: Prevalência de hipertensão arterial total foi de 74,9%, sendo maior entre os homens 78,6% (OR 1,4; 
IC95%1,04–1,92); A taxa de tratamento foi de 72,6%, com taxas superiores entre os fumantes (OR 2,06; IC 95% 
1,28–3,33). A taxa de controle total foi de 50,8%, maior entre as mulheres (OR 1,57; IC 95% 1,19– 2,08).

Conclusões: As taxas de prevalência foram elevadas. Taxas de tratamento e controle foram baixas e mostraram associação 
com sexo, faixa etária e estilo de vida, indicando necessidade de intervenções precoces e individuais. (Arq Bras Cardiol. 
2019; 112(3):271-278)

Palavras-chave: Hipertensão/epidemiologia; Hipertensão/prevenção e controle; Prevalência; Idoso; Pressão Arterial; 
Estudos Transversais.

Abstract
Background: The diagnosis, treatment and control of arterial hypertension are fundamental for a reduction in cardiovascular outcomes, 
especially in the elderly. In Brazil, there are few studies that specifically identified these rates in the elderly population. 

Objective: To verify rates of prevalence, treatment and control of hypertension in elderly people living in the urban area of a Brazilian capital city.

Methods: A cross-sectional, population-based, randomized, cluster-based study with 912 non-institutionalized elderly individuals (≥ 60 years), 
living in urban areas in the city of Goiania, Midwest Brazil. Predictor variables were: age, gender, socioeconomic and lifestyle aspects. 
Blood pressure measurements were performed at home; patients were considered as having arterial hypertension when SBP and/or DBP 
≥ 140/90 mmHg or when using antihypertensive drugs (dependent variable). Rates of hypertension treatment and control were evaluated. 
Variable association analyses were performed by multivariate logistic regression and level of significance was set at 5%.

Results: The prevalence of arterial hypertension was 74.9%, being higher (78.6%) in men (OR 1.4, 95% CI: 1.04-1.92); the treatment rate was 
72.6%, with higher rates being observed in smokers (OR 2.06, 95% CI: 1.28-3.33). The rate of hypertension control was 50.8%,being higher 
in women (OR 1.57, 95% CI: 1.19-2.08).

Conclusion: The prevalence rates were high. Treatment and control rates were low and associated with gender, age and lifestyle, indicating 
the need for early and individual interventions. (Arq Bras Cardiol. 2019; 112(3):271-278)

Keywords: Hypertension/epidemiology; Hypertension/prevention and control; Prevalence; Aging; Blood Pressure; Cross-Sectional Studies.

Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br
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Introdução
Apesar de fácil diagnóstico e tratamentos disponíveis, a 

hipertensão arterial (HA) ainda é uma doença subdiagnosticada e 
com baixas taxas de controle.1,2 Informações sobre a prevalência, 
conhecimento do diagnóstico, tratamento e controle entre 
idosos são escassas em países em desenvolvimento, mesmo 
que sejam reconhecidas como necessárias objetivando o 
monitoramento e desenvolvimento de estratégias efetivas para 
o controle da HA.2

No Brasil, a partir da década de 1970 observou-se 
uma transformação do perfil demográfico da população, 
passando-se de uma sociedade majoritariamente rural, 
com famílias numerosas e jovens, para uma sociedade 
principalmente urbana e com maior proporção de idosos.3

A prevalência da HA aumenta à medida em que se muda a 
faixa etária analisada. No Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde 
apontou uma prevalência de 44,4% de HA dos 60 aos 64; 52,7% 
dos 65 aos 74 e de 55,5% para aqueles com 75 anos ou mais.4 
Estudo realizado no Tibet identificou progressivo aumento dessa 
taxa, com variação de 19% na faixa de 40 anos e 78,1% na faixa 
acima de 70 anos.5 Por outro lado, as taxas de conhecimento do 
diagnóstico, tratamento e controle foram baixas.6

Observa-se que na população idosa brasileira, pouco tem 
sido analisado além dos dados de prevalência.7-10 Inquéritos 
populacionais brasileiros dos últimos 20 anos, considerando 
população adulta acima de 20 anos, apontaram prevalência de 
HA variando de 28,5% na região sudeste11 e de até 53,2% na 
região norte do país.12 Nesse último estudo foi identificada taxa 
de conhecimento diagnóstico de 63,1% e de tratamento de 
85,4%,12 mas não especificamente entre os idosos. Não foram 
identificados estudos de base populacional que analisassem todas 
essas taxas entre a população idosa no Brasil e esta ausência de 
informações tem sido um obstáculo no desenvolvimento de 
políticas públicas de saúde para essa população.

O objetivo desse estudo foi analisar a prevalência, 
tratamento e controle da HA e a associação com hábitos de 
vida entre idosos, residentes na zona urbana de uma capital 
da região central do Brasil.

Métodos
Trata-se de estudo transversal de base populacional, por 

meio de inquérito domiciliar e amostragem aleatória por 
conglomerados, recortado do projeto matriz “Situação de 
saúde da população idosa do município de Goiânia-GO”, 
vinculado à Rede de Vigilância à Saúde do Idoso no Estado 
de Goiás (REVISI)”. Os detalhes metodológicos e de cálculo 
amostral foram descritos em publicações prévias.13,14

Foi desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás, 
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e Secretaria 
de Estado da Saúde de Goiás, por meio da REVISI, com 
aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal de Goiás (Protocolo nº 050/2009) em consoante à 
Declaração de Helsinki.

Foi realizado inquérito epidemiológico, com a participação 
de pessoas com 60 anos ou mais, vivendo em seus domicílios 
e residentes na zona urbana do município de Goiânia.  
A amostra foi calculada considerando a população de idosos 

em 7% do total de 1.249.645 habitantes, no ano base 2007,15 
uma frequência estimada de 30% (menor frequência esperada 
entre as variáveis investigadas no projeto matriz) intervalo de 
confiança (IC) de 95%, nível de significância de 5%, precisão 
absoluta de 5%. À amostra calculada (n = 823) foram 
acrescidos 11% para reposição de perdas, e foram investigados 
934 idosos. Do total de 934 questionários, foram excluídos 22 
por inconsistência de dados, ficando a amostra final composta 
por 912 idosos.

A área do estudo foi definida a partir dos setores censitários 
(SC). As unidades amostrais foram os domicílios e os idosos nas 
unidades elementares de observação. Primeiramente, foram 
identificados os SC utilizando Mapa Urbano Básico Digital 
de Goiânia como layer básico. O processo de amostragem 
baseou-se nos mapas de quadras e lotes das regiões selecionadas 
e foi realizada em múltiplos estágios a partir da identificação dos 
SC definidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).16 Foram sorteados 56 SC, com estimativa de alcançar, 
em média 17 idosos em cada SC.

Os dados foram coletados com moradores que estivessem 
presentes no momento da visita do entrevistador e que 
aceitassem participar da pesquisa, assinando o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Se, durante a coleta de 
dados, duas casas consecutivas com idosos residentes, fossem 
identificadas, a segunda casa era excluída para minimizar o 
efeito de conglomerado e vizinhança. Foram considerados 
critérios de inclusão no estudo: idade superior a 60 anos 
e ser morador do domicílio. Foram excluídos idosos que, 
embora estivessem no domicílio no momento da entrevista, 
não eram residentes locais ou estavam impossibilitados de 
responder por qualquer motivo (demência, inconsciência). 
Nesses casos aquele domicílio era desconsiderado e 
passava-se para o próximo.

As entrevistas foram conduzidas por pesquisadores 
devidamente treinados para a aplicação de formulários 
do estudo e também padronização dos procedimentos a 
serem executados na coleta de dados. As entrevistas foram 
realizadas no período de novembro de 2009 a abril de 2010, 
considerada a linha de base para a Rede de Vigilância à Saúde 
do Idoso na capital. Maiores detalhes do método podem ser 
verificados em publicação prévia.17

No momento da coleta de dados foram obtidas informações 
sobre idade, sexo, dados socioeconômicos (escolaridade, 
estado civil e renda familiar), fatores de risco modificáveis 
(atividade física, tabagismo, consumo de álcool), informações 
sobre tratamento da HA e realizada aferição da PA.

A PA foi aferida com utilização de aparelhos automáticos 
da marca OMRON, modelo HEM-705CP, seguindo o 
protocolo das Diretrizes Brasileiras.18 Eram realizadas 
três medidas, no mesmo braço, com a pessoa sentada, 
obedecendo um intervalo de tempo de 3 a 5 minutos e 
utilizadas as duas últimas medidas para o cálculo da média, 
desde que não houvesse diferença entre elas superior a 
4 mmHg. Esse cuidado foi tomado para diminuir a dispersão 
dos dados. Ressalta-se que foram utilizadas braçadeiras 
adequadas a medida da circunferência dos braços, com 
aplicação de tamanhos (padrão, obeso, infantil) que 
cobrissem dois terços da extensão do braço.18
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Figura 1 – Fluxograma da amostra avaliada identificando participantes normotensos e hipertensos; aqueles em tratamento e sem tratamento para hipertensão e com 
e sem controle pressórico. Goiânia, Goiás, 2010.

Amostra total
n = 912 (100%)

Normotensos
n = 229 (25,2%)

Hipertensos
n = 683 (74,9%)

Em tratamento
n = 496 (72,7%)

Ausência de tratamento
n = 187 (27,3%)

Sem controle pressórico
n = 244 (49,2%)

Com controle pressórico
n = 252 (50,8%)

Para a identificação da prevalência foi considerado 
hipertenso todo idoso que, durante a coleta de dados a PA 
apresentasse valores de pressão sistólica ≥ 140 mmHg ou a 
pressão diastólica ≥ 90 mmHg ou aqueles idosos que relatavam 
uso regular de anti-hipertensivos, independentemente do 
valor pressórico no momento da entrevista.18

Foram considerados sob tratamento para a HA todos que 
referiram uso de anti-hipertensivo na época da coleta de dados 
e apresentaram a receita ou as caixas dos medicamentos para 
serem conferidas.

O indivíduo foi considerado com valores pressóricos 
controlados quando referisse tratamento e o valor da média 
das medidas da PA fosse inferior a 140/90 mmHg.

O consumo de tabaco foi classificado em três grupos: 
ex-fumantes, independentemente do tempo que estivesse 
sem fumar, não fumante para aqueles que nunca fumaram, 
e fumantes aqueles que fumavam atualmente. Consumo de 
álcool foi identificado de acordo com a resposta do idoso 
em dois grupos: aqueles que referiram consumir, mesmo que 
ocasionalmente e aqueles que referiram não consumir em 
nenhum momento. Foi considerado não sedentário aquele que 
referisse atividade física regular (três ou mais vezes por semana) 
e sedentário aquele que praticasse atividade física menos que 
três vezes por semana ou que não praticasse.

Análise estatística
As variáveis quantitativas foram apresentadas com suas 

médias e medianas, desvios-padrão e IC 95%; as variáveis 
categóricas foram apresentadas, de acordo com suas 
frequências, com números absolutos e percentagens. A análise 
da normalidade de distribuição dos dados foi efetuada com 
aplicação do teste Kolmogorov-Smirnov.

Para a análise dos dados foi utilizado o programa SPSS-IBM 
versão 23 e foram calculadas as médias e razão de chances 
(Odds ratio), prevalências da HA, taxas de tratamento e 
controle, com IC de 95%. Foi utilizado o teste qui-quadrado 

para analisar a associação entre a hipertensão e as variáveis 
categóricas e o teste U de Mann Whitney de amostras 
independentes para analisar associação entre variáveis 
quantitativas contínuas não paramétricas.

A análise de regressão logística múltipla foi usada para 
estimar o efeito independente das variáveis sobre desfechos 
como prevalência da HA, tratamento e controle da doença. 
Foram testadas, nos modelos de regressão logística múltipla, 
as variáveis que, na análise bivariada, apresentaram p < 0,20. 
Todos os testes estatísticos foram feitos considerando um nível 
de significância de 5%.

Resultados
Do total de 912 idosos, 683 (74,9%) eram hipertensos, 

destes 72,6% faziam tratamento para HA e, entre os 
hipertensos que tratavam, 50,8% apresentaram controle 
pressórico (Figura 1).

Da amostra total (n = 912), 62,1% eram do sexo feminino. 
A média de idade foi de 71,5 anos (DP ± 8,3), e mediana de 
70 anos (Tabela 1).

A prevalência de HA foi 74,9% (n = 683), dos quais 431 
idosos foram identificados com PA maior ou igual a 140  
e/ou 90 mmHg e 252 idosos com valores pressóricos dentro 
da normalidade, porém referiram uso de medicamentos 
anti-hipertensivos. Houve diferença da prevalência entre os 
sexos, sendo 39,8% nos homens e 60,2% em mulheres.

A prevalência da hipertensão sistólica isolada (HSI) foi de 
29,2% no total, sem diferença entre os sexos e significativamente 
maior na faixa etária de 70 a 80 anos (112;42,1%) quando 
comparada com a faixa etária de 60 a 70 anos (94; 35,3%), 
com razão de prevalência igual a 1,75 (IC95% 1,38 – 2,20).

Do total de 431 que foram identificados com valores 
pressóricos alterados, 187 (43,4%) desconheciam o 
provável diagnóstico da HA e não tratavam. Dentre os 
683 considerados hipertensos, 496 (72,6%) referiram ao 
uso regular de medicamentos anti-hipertensivos, sendo 
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Tabela 1 – Características gerais dos idosos segundo a condição hipertensão arterial. Goiânia, Goiás, Brasil, 2010

Variáveis
Hipertensos n = 683 Não hipertensos n = 229

p
Total n = 912

Mediana
(Intervalo Interquartil)

Mediana
(Intervalo Interquartil)

Mediana
(Intervalo Interquartil)

Idade (anos) 70,0 (64,0 – 77,0) 70,0 (66,0 – 77,5) 0,275** 70,0 (65,0 – 77,0)

PAS (mmHg) 144,0 (126,0 – 158,0) 124,0 (114,0 – 132,5) < 0,001** 136,5 (123,0 – 152,0)

PAD (mmHg) 81,0 (73,0 – 89,0) 73,0 (66,5 – 79,4) < 0,001** 79,4 (70,0 – 87,0)

n(%) n(%) n(%)

Sexo 0,043†

Homens 272 (39,8) 74 (32,3) 346 (37,9)

Mulheres 411 (60,2) 155 (67,7) 566 (62,1)

Faixa etária 0,906†

60 |-- 70 335 (49,0) 106 (46,3) 441 (48,4)

70 |-- 80 222 (32,5) 79 (34,5) 301 (33,0)

80 |-- 90 110 (16,1) 38 (16,6) 148 (16,2)

90 + 16 (2,3) 6 (2,6) 22 (2,4)

Estado civil 0,730†

Casado 330 (48,3) 118 (51,5) 448 (49,1)

Solteiro 69 (10,1) 19 (8,3) 88 (9,6)

Viúvo 220 (32,2) 73 (31,9) 293 (32,1)

Divorciado 61 (8,9) 19 (8,3) 80 (8,8)

Escolaridade 0,831†

Analfabeto 107 (15,7) 34 (14,8) 141 (15,5)

Nunca foi a escola/sabe ler 34 (5,0) 10 (4,4) 44 (4,8)

Primário completo/incompleto 324 (47,4) 106 (46,3) 430 (47,1)

Ensino médio completo/ incompleto 144 (21,1) 50 (21,8) 194 (21,3)

Superior completo/incompleto 67 (9,8) 24 (10,5) 91 (10,0)

Renda (em SM*) 0,173†

< 1 SM 210 (30,8) 54 (23,6) 264 (29,0)

1SM |--- 2SM 284 (41,6) 110 (48,0) 394 (43,2)

2 SM|--- 4SM 118 (17,3) 43 (18,8) 161 (17,7)

4SM + 70 (10,3) 22 (9,6) 92 (10,1)

Tabagismo 0,240†

Sim 73 (10,7) 16 (7,0) 89 (9,8)

Não 368 (54,1) 132 (57,9) 500 (55,1)

Ex-fumante 239 (35,1) 80 (35,1) 319 (35,1)

Alcoolismo 0,243†

Sim 147 (21,8) 38 (16,7) 185 (20,5)

Não 459 (68,0) 162 (71,4) 621 968,8)

Ex-alcoolista 69 (10,2) 27 (11,9) 96 (10,6)

Atividade Física 0,374†

Sim 206 (30,2) 73 (31,9) 279 (30,6)

Não 466 (68,2) 155 (67,7) 621 (68,1)

Não respondeu 11 (1,6) 1 (0,4) 12 (1,3)

 *SM: salário mínimo (valor R$ 510,00 – ano 2010); † Teste Qui-quadrado; **Teste U de Mann Whitney de amostras independentes.

274



Artigo Original

Sousa et al
Prevalência de hipertensão arterial em idosos

Arq Bras Cardiol. 2019; 112(3):271-278

Tabela 2 – Prevalência, tratamento e controle da hipertensão arterial entre idosos em uma capital brasileira. Goiânia, Goiás, 2010

Variáveis Taxa de Prevalência
(n = 683) (IC 95%)

Taxa de tratamento
(n = 496) (IC 95%)

Taxa de controle
(n = 252) (IC 95%)

Total 74,9 (69,2 – 75,9) 72,6 (69,2 – 75,9) 50,8 (44,8 – 53,6)

Sexo

Homens 78,6 (74,1 – 82,7) 67,6 (61,9 – 73,0) 44,0 (37,0 – 51,3)

Mulheres 72,6 (68,8 – 76,2) 75,9 (71,6 – 79,9) 54,8 (49,2 – 60,3)

Valor de p 0,043 0,018 0,020

Faixa etária

60 |-- 70 76,0 (71,8 – 79,8) 74,9 (70,1 – 79,4) 57,8 (51,6 – 63,8)

70 |-- 80 73,8 (68,6 – 78,5) 68,9 (62,6 – 74,8) 39,2 (31,7 – 47,1)

80 |-- 90 74,3 (66,8 – 80,9) 70,9 (61,9 – 78,8) 51,3 (40,2 – 62,2)

90 + 72,7 (51,7 – 88,1) 87,5 (64,5 – 97,8) 50,0 (25,1 – 74,9)

Valor de p 0,906 0,224 0,004

Estado civil

Casado 73,7 (69,4 – 77,6) 73,6 (68,7 – 78,2) 51,4 (45,2 – 57,7)

Solteiro 78,4 (68,9 – 86,1) 72,5 (61,1 – 82,0) 50,0 (36,3 – 63,7)

Viúvo 75,1 (69,9 – 79,8) 70,9 (64,6 – 76,6) 46,8 (39,1 – 54,6)

Divorciado 76,3 (66,0 – 84,6) 72,1 (59,9 – 82,3) 63,6 (48,7 – 76,8)

Valor de p 0,730 0,803 0,364

Escolaridade

Analfabeto 75,9 (68,3 – 82,4) 68,2 (59,0 – 76,5) 46,6 (35,4 – 58,0)

Nunca foi a escola/sabe ler 77,3 (63,2 – 87,8) 55,9 (39,1 – 71,8) 31,6 (13,9 – 54,5)

Primário completo/incompleto 75,3 (71,1 – 79,2) 73,8 (68,8 – 78,3) 53,6 (47,2 – 59,8)

Ensino médio completo/ incompleto 74,2 (67,7 – 80,0) 74,3 (66,7 – 80,9) 50,5 (41,0 – 59,9)

Superior completo/incompleto 73,6 (63,9 – 81,9) 79,1 (68,2 – 87,6) 54,7 (41,2 – 67,7)

Valor de p 0,986 0,104 0,359

Renda (em SM)

< 1 SM 79,5 (74,4 – 84,1) 74,3 (68,1 – 79,8) 55,8 (47,9 – 63,4)

1SM |--- 2SM 72,1 (67,5 – 76,3) 72,9 (67,5 – 77,8) 44,9 (38,2 – 51,8)

2 SM|--- 4SM 73,3 (66,1 – 79,7) 70,3 (61,6 – 78,1) 51,8 (41,1 – 62,4)

4SM + 76,1 (66,6 – 83,6) 71,4 (60,1 – 81,1) 58,0 (44,1 – 71,0)

Valor de p 0,173 0,883 0,141

Tabagismo

Sim 82,0 (73,0 – 89,0) 84,9 (75,3 – 91,8) 46,8 (34,6 – 59,2)

Não 73,6 (69,6 – 77,3) 72,8 (68,11 – 77,2) 51,5 (45,5 – 57,4)

Ex-fumante 74,9 (69,9 – 79,4) 68,6 (62,5 – 74,3) 51,8 (44,2 – 59,4)

Valor de p 0,240 0,024 0,773

Alcoolismo

Sim 79,5 (73,2 – 84,8) 75,5 (68,1 – 81,9) 38,7 (30,2 – 48,0)

Não 73,9 (70,4 – 77,2) 71,2 (67,0 – 75,2) 53,2 (47,8 – 58,6)

Ex-alcoolista 71,9 (62,3 – 80,2) 73,9 (62,6 – 83,2) 58,8 (45,0 – 71,7)

Valor de p 0,243 0,577 0,014

Atividade Física

Sim 73,8 (68,4 – 78,7) 75,2 (69,0 – 80,8) 51,0 (43,1 – 58,8)

Não 75,0 (71,5 – 78,3) 71,2 (67,0 – 75,2) 50,6 (45,2 – 56,0)

Valor de p 0,374 0,285 0,940

SM: salário mínimo (valor R$ 510,00 – ano 2010).
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Tabela 3 – Análise de regressão logística multivariada dos fatores associados com as taxas analisadas

Variáveis Odds Ratio ajustado (IC 95%) Índice de Wald Valor de p

Prevalência de hipertensão arterial

Idade (anos) 1,01 (0,99 – 1,02) 0,25 0,614

Sexo

Feminino 1

Masculino 1,39 (1,04 – 1,92) 4,16 0,041

Renda (em SM)

< 1 SM 1

1SM |--- 2SM 0,79 (0,45 – 1,4) 0,64 0,423

2 SM|--- 4SM 1,17 (0,69 -- 2,00) 0,34 0,559

4SM + 1,12 (1,00 – 1,02) 0,25 0,614

Taxa de tratamento

Idade (anos) 1,00 (0,99 – 1,02) 0,11 0,740

Sexo

Feminino 1

Masculino 1,12 (0,85 – 1,47) 0,66 0,417

Tabagismo

Não/ex-fumante 1

Sim 2,06 (1,28 – 3,33) 3,22 0,003

Taxa de controle

Idade (anos) 0,99 (0,97 – 1,00) 2,30 0,130

Sexo

Masculino 1

Feminino 1,57 (1,19 – 2,08) 9,93 0,002

Ingestão alcoólica

Sim 1

Não 1,41 (1,00 – 1,99) 3,88 0,049

SM: salário mínimo (valor R$ 510,00 – ano 2010).

que os homens apresentavam taxas inferiores (67,6%) a das 
mulheres (75,9%) (Tabela 2).

Entre aqueles que tratavam, 252 (50,8%) apresentavam 
controle da PA (PAS/PAD < 140/90 mmHg), também com 
diferença entre os sexos; as taxas de controle foram maiores 
entre aqueles na faixa etária de 60 a 70 anos (Tabela 2).

Quanto à ingestão alcoólica houve associação com a taxa 
de controle, sendo identificado que entre os alcoolistas, as 
taxas de controle foram menores (Tabela 2).

A análise de regressão logística múltipla mostrou que houve 
associação da prevalência da HA com o sexo masculino 
(OR = 1,39; IC95% 1,04-1,92) e da taxa de tratamento com 
fumantes (2,06; IC95% 1,28-3,33). A taxa de controle associou-se 
com a não ingestão alcoólica (OR = 1,41; IC95% 1,00-1,99) e 
com o sexo feminino 1,57 (1,19-2,08) (Tabela 3).

Discussão
O presente estudo analisou as taxas de prevalência, 

tratamento e controle da HA em uma amostra representativa 

da população de idosos da zona urbana em Goiânia, Brasil.  
A prevalência de HA encontrada foi de 74,9%, sendo mais 
alta do que na população adulta do país apresentada em 
outros estudos em diferentes regiões.8,11,12,19-21 A prevalência 
de HA em indivíduos com idade entre 50 e 70 anos é cerca 
de 6 a 8 vezes maior do que em adultos jovens, idade entre 
18 e 29 anos19-22 consistentes com 16 estudos realizados no 
país, entre 1989 a 2007, que relataram taxas de prevalência 
da HA, entre a população idosa, superiores a 60%.10

Taxas de prevalência semelhantes foram apresentadas 
também em estudo realizado na Polônia, com valores mais baixos 
entre os homens (69,9%; IC95% 65,2 – 74,2) do que entre as 
mulheres (80,2%; IC95% 75,7 – 84,1), a partir dos 80 anos de 
idade. A prevalência para os poloneses maiores de 65 anos 
(PA ≥ 140/90 mmHg) foi de 78,2% (IC 95% 76,4,4–79,8%) 
entre as mulheres e 70,1% (IC95% 68,2% -- 71,8%) entre os 
homens;22 situação contrária ao nosso estudo, onde as mulheres 
apresentaram menores taxas. A diferença de prevalência da HA 
entre os sexos já foi descrita em diversos estudos em diferentes 
países e também a associação com a idade.23-26 Até os 60 anos a 
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proporção de mulheres hipertensas é menor, pois contam com a 
proteção hormonal dos estrogênios e, estima-se uma igualdade 
dessas taxas entre os sexos após a menopausa.24

Da mesma forma, em nosso estudo a HSI apresentou taxas 
de prevalência mais elevadas entre aqueles com idade acima 
de 70 anos, sem diferença entre os sexos, o que contrapõe ao 
estudo polonês que encontrou taxas de HSI superiores entre 
os homens acima de 85 anos.22

A taxa de tratamento identificada em nosso estudo foi maior 
entre as mulheres e não mostrou associação com as diferentes 
faixas etárias.6,27,28 Outros estudos, com população de idosos têm 
encontrado maior proporção de pessoas sob tratamento do sexo 
feminino. O tratamento está relacionado ao acesso aos serviços 
de saúde, assim como o nível de conhecimento do diagnóstico e 
a prevalência.28,29 Em nosso país a identificação dessas taxas, seja 
entre a população geral ou em faixas etárias específicas, advém 
de inquéritos populacionais ou estudos pontuais em determinadas 
situações como programas instituídos.30 A dificuldade de acesso e 
atendimento aos serviços de saúde não permitem a oportunidade 
de diagnóstico e tratamento. Isso é ainda mais grave quando se trata 
de pessoas idosas com HA que desconhecem o seu diagnóstico.

As taxas de controle pressórico encontradas em nosso estudo, 
entre aqueles que tratavam, foram baixas e significativamente 
menores entre os homens. De acordo com dados do estudo 
PURE, que analisou dados de 17 países representando cinco 
continentes, as taxas de tratamento e controle em países da 
América do Sul foi inferior àquelas encontradas em nosso estudo, 
mesmo quando se considera a faixa etária específica dos idosos.2

Apesar dos esforços dos profissionais de saúde em todos 
os níveis, as taxas mundiais de controle pressórico são apenas 
razoáveis. O Canadá apresenta taxa de 64,6%,31 a Suíça de 
59,4%,32 os Estados Unidos de 57%33 e a Inglaterra de 37%.34 
No Brasil estas taxas variam entre 22,5% na região Norte11 e 
24,2% na região Centro Oeste.20

Ignorar a PA elevada é um risco à saúde cardiovascular e 
renal, pois aumentam as chances de complicações com risco 
de vida e quanto maior a PA, maior o risco de consequências 
para o coração e vasos sanguíneos nos principais órgãos, tais 
como o cérebro e os rins, independente da faixa etária.29

Conclusões
As taxas de prevalência e tratamento da HA encontradas 

na população desse estudo foram altas, 74,9% e 72,6%. 
Entretanto apenas 50,8% alcançavam metas de controle 
pressórico. As mulheres apresentaram maiores taxas de 
tratamento e de controle que os homens.
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Esta edição dos Arquivos traz o estudo Prevalência, 
Tratamento e Controle da Hipertensão Arterial em Idosos de uma 
Capital Brasileira, de Souza ALL et al.,1 revelando dados sobre 
esse importante fator de risco cardiovascular em Goiânia, GO, 
um retrato da situação em nosso meio.1 Neste minieditorial, 
revisamos a epidemiologia da hipertensão arterial (HA) no 
Brasil e no mundo.

A HA é a principal causa evitável de morte prematura.2 
Um relatório do Instituto de Medicina dos EUA considera a 
HA como uma doença negligenciada, pois é frequentemente 
ignorada pela população e subestimada pela comunidade 
médica.3 Embora a HA seja relativamente fácil de 
prevenir, simples de diagnosticar e seu tratamento seja 
consideravelmente pouco oneroso, continua sendo uma das 
mais importantes causas de morte.4 Mais de 50% das mortes 
por coronariopatias e acidente vascular encefálico ocorrem 
entre indivíduos com HA nos EUA.5

Um levantamento concluiu que a prevalência mundial 
estimada de HA está aumentando.6 Globalmente, 31,1% da 
população adulta apresentavam HA em 2010. A prevalência 
de HA é maior em países de baixa e média renda (31,5%) 
do que em países de alta renda (28,5%).6 De 2000 a 2010, a 
prevalência de HA em países de alta renda diminuiu em 2,6%, 
e a conscientização, o tratamento e o controle melhoraram 
substancialmente. Contudo, nos países de baixa e média 
renda, houve aumento de prevalência de 7,7%.6

Uma análise mais recente revelou, contudo, que a 
prevalência global de HA padronizada por idade foi de 24,1% 
em homens e 20,1% em mulheres em 2015.7 O número 
mundial de adultos com HA aumentou de 594 milhões 
em 1975 para 1,13 bilhões em 2015, tendo aumentado, 
principalmente, em países de baixa e média renda.7

Em relação à população idosa, o Estudo Internacional 
de Mobilidade no Envelhecimento (IMIAS) mostrou que a 
prevalência de HA variou de 53,4% a 83,5% em cinco cidades 
avaliadas: Kingston (Canadá), Saint-Hyacinthe (Canadá), Tirana 
(Albânia), Manizales (Colômbia) e Natal (Brasil).8 Mais de 2/3 
dos participantes hipertensos estavam cientes do diagnóstico 
(de 67,3% em Saint-Hyacinthe para 85,4% em Tirana), 
principalmente entre mulheres.8 Embora mais de 80% dos 

pacientes estivesse em tratamento, as taxas de controle foram 
baixas: 37,6%, em Manizales; 29,5%, em Kingston; 26,5%, em 
Saint-Hyacinthe; 24%, em Tirana e 22%, em Natal, sendo a 
cidade brasileira aquela com controle menos efetivo.8

Atualmente, o Canadá registra as melhores taxas mundiais 
de controle da HA, estimada em 68% da população afetada.9 
Naquele país, conseguiu-se uma dramática redução no 
desconhecimento do diagnóstico (43%, em 1991, versus 
17%, em 2013), tendo o percentual pacientes em tratamento 
aumentado de 34% para 80% no mesmo periodo.9

Nos EUA tem havido melhor controle da HA nas mulheres 
do que nos homens (55,3% versus 38,0% em 2009-2012); 
também melhor entre brancos que em negros e hispânicos 
(41,3% versus 31,1% e 23,6%).10 Naquele país, observa-se um 
melhor controle da HA nos idosos do que entre jovens (50,5%, 
em adultos de 60 a 70 anos, versus 34,4%, em pacientes 
de 18 a 39 anos, em 2011-2012).11,12 Já na população com 
75 ou mais anos, há um ligeiro declínio no controle (46%), 
continuando a decair a partir de 80 anos (39,8%).12

No Brasil, dados do sistema de vigilância de fatores de risco e 
proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico (VIGITEL) 
(2006 a 2014), indicam que a HA autorreferida em adultos, 
residentes nas capitais, variou de 23% a 25%.13,14 Entre adultos de 
60 a 64 anos, a prevalência foi de 44,4%; de 65 a 74 anos, 52,7%; 
e a partir de 75 anos, 55%.13 As taxas de conhecimento (22% a 
77%), tratamento (11,4% a 77,5%) e controle (10,1% a 35,5%) 
variaram bastante, dependendo da população estudada.15  
Dados do VIGITEL 2017, referentes à 2016, revelam que 60,9% 
dos adultos com 65 ou mais anos referiram o diagnóstico de HA 
em pesquisa telefônica.16

O Primeiro Registro Brasileiro de HA revela dados 
alentadores, ao demostrar uma expressiva melhora no controle 
da HA no país, quando considerada a população assistida 
em centros de referência.17 Tendo como base a população 
assistida em 45 centros distribuídos por todas as regiões 
brasileiras, com idade média de 61 anos, foi observado o 
controle da PA, abaixo de 140/90 mmHg, em 59,6% dos 
pacientes, considerando-se a estabilização da PA em todas as 
visitas, e 60,6%, quando consideradas as medidas na consulta 
de seguimento de 1 ano.17 Tais taxas, contudo, não refletem 
a situação global do controle da HA no país.

No artigo de Souza ALL et al.,1 publicado nesta edição, a 
prevalência total de HA nos idosos pesquisados foi de 74,9%, 
sendo maior entre os homens (78,6%). A taxa de tratamento 
foi de 72,6% e o percentual de controle foi de 50,8%, maior 
entre as mulheres.1 Estes dados revelam que, embora ainda haja 
necessidade de melhora, tem havido um importante incremento 
no diagnóstico, conhecimento, tratamento e controle da HA em 
nosso meio, com especial destaque na população idosa.
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Resumo

Fundamento: A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) está associada à morte súbita (MS). A fibrose miocárdica está 
supostamente correlacionada à MS.

Objetivo: Realizamos uma revisão sistemática com metanálise, atualizando os marcadores de risco (MR) em CMH 
enfatizando a fibrose miocárdica.

Métodos: Revisamos estudos de CMH que abordaram desfechos arrítmicos graves e certos MR: história familiar de MS, 
hipertrofia ventricular grave, síncope inexplicada, taquicardia ventricular não sustentada (TVNS) na monitorização com 
Holter de 24 horas, resposta anormal da pressão arterial ao exercício (ABPRE), fibrose miocárdica e obstrução da via de 
saída do ventrículo esquerdo (VSVE) nas bases de dados MEDLINE, LILACS e SciELO. Utilizamos os riscos relativos (RRs) 
como uma medida de efeito e modelos aleatórios para a análise. O nível de significância foi estabelecido em p < 0,05.

Resultados: Vinte e um estudos foram selecionados (14.901 pacientes com idade de 45 ± 16 anos; homens, 62,8%).  
A fibrose miocárdica foi o principal MARCADOR DE RISCO (RR, 3,43; IC95%, 1,95-6,03). Os outros MR, exceto obstrução 
da VSVE, também foram preditores: história familiar de MS (RR, 1,75; IC95%, 1,39-2,20), hipertrofia ventricular grave (RR, 
1,86; IC95%, 1,26-2,74), síncope inexplicada (RR, 2,27; IC95%, 1,69-3,07), TVNS (RR, 2,79; IC95%, 2,29-3,41) e ABPRE 
(RR, 1,53; IC95%, 1,12-2,08).

Conclusões: Confirmamos a associação de fibrose miocárdica e outros MR com desfechos arrítmicos graves na CMH 
e enfatizamos a necessidade de novos modelos de previsão no manejo desses pacientes. (Arq Bras Cardiol. 2019; 
112(3):281-289)

Palavras-chave: Cardiomiopatia Hipertrófica Familiar; Fibrose Endomiocárdica; Fatores de Risco; Morte Súbita Cardíaca; 
Revisão; Metanálise.

Abstract
Background: Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is associated with sudden death (SD). Myocardial fibrosis is reportedly correlated with SD.

Objective: We performed a systematic review with meta-analysis, updating the risk markers (RMs) in HCM emphasizing myocardial fibrosis.

Methods: We reviewed HCM studies that addressed severe arrhythmic outcomes and the certain RMs: SD family history, severe ventricular 
hypertrophy, unexplained syncope, non-sustained ventricular tachycardia (NSVT) on 24-hour Holter monitoring, abnormal blood pressure 
response to exercise (ABPRE), myocardial fibrosis and left ventricular outflow tract obstruction (LVOTO) in the MEDLINE, LILACS, and SciELO 
databases. We used relative risks (RRs) as an effect measure and random models for the analysis. The level of significance was set at p < 0.05.

Results: Twenty-one studies were selected (14,901 patients aged 45 ± 16 years; men, 62.8%). Myocardial fibrosis was the major RISK MARKER 
(RR, 3.43; 95% CI, 1.95-6.03). The other RMs, except for LVOTO, were also predictors: SD family history (RR, 1.75; 95% CI, 1.39-2.20), severe 
ventricular hypertrophy (RR, 1.86; 95% CI, 1.26-2.74), unexplained syncope (RR, 2.27; 95% CI, 1.69-3.07), NSVT (RR, 2.79; 95% CI, 2.29-3.41), 
and ABPRE (RR, 1.53; 95% CI, 1.12-2.08).

Conclusions: We confirmed the association of myocardial fibrosis and other RMs with severe arrhythmic outcomes in HCM and emphasize the 
need for new prediction models in managing these patients. (Arq Bras Cardiol. 2019; 112(3):281-289)

Keywords: Cardiomyopathy, Hypertrophic, Familial;Endomyocardial Fibrosis; Risk Factors; Death, Sudden,Cardiac; Review; Meta-Analsis.

Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br
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Introdução
A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é uma doença 

autossômica dominante caracterizada por hipertrofia 
ventricular na ausência de outras condições que causam 
sobrecarga cardíaca.1-3 É a doença genética mais comum, 
com uma taxa de prevalência estimada em 1:500, afetando 
homens e mulheres.4 Sua apresentação pode variar de 
complicações assintomáticas a mais graves, como a morte 
súbita (MS), que tem uma taxa de incidência de 1% ao ano. 
CMH é o principal responsável pela MS em atletas jovens e 
competitivos.5-7 Há uma discussão sobre como deveríamos 
estratificar a MS e indicar o cardioversor-desfibrilador 
implantável (CDI) para a prevenção primária desta doença.8,9 
Estratégias têm sido propostas para identificar esses pacientes, 
e marcadores de risco (MR) clássicos, como história familiar 
de MS, hipertrofia ventricular grave, síncope inexplicada, 
taquicardia ventricular não sustentada (TVNS) no Holter de 
24 horas e resposta anormal da pressão arterial ao exercício 
(ABPRE), foram avaliados em vários estudos clínicos.10-13 

Como tal, a fisiopatologia da MS na CMH não é totalmente 
compreendida. Alguns fatores parecem estar envolvidos, 
incluindo o desenvolvimento de fibrose miocárdica. 
Estudos que investigaram a fibrose miocárdica utilizando 
ressonância magnética (RM) mostraram correlações com 
desfechos graves. Em um estudo recente, Chan et al.,14 
observaram que uma porcentagem de fibrose >15% da 
massa ventricular esquerda estava associada a um aumento 
de duas vezes no risco de MS em pacientes considerados 
inicialmente como de baixo risco. No entanto, a detecção de 
fibrose miocárdica utilizando RM cardíaca continua a gerar 
discussões entre especialistas e agora é considerada apenas 
um modificador de risco, como evidenciado pelo American 
College of Cardiology Foundation / American Heart Association 
Task Force on Practice Guidelines.1 A reavaliação dos MR, 
considerando a presença de fibrose miocárdica, é fundamental 
para melhorar a estratificação de risco. Foi realizada uma 
revisão sistemática e metanálise de estudos observacionais 
que examinaram os MR na CMH, enfatizando a presença 
de fibrose utilizando RM cardíaca, para avaliar seu poder 
estatístico na predição da MS.

Métodos

Desenho do estudo
Revisão sistemática com metanálise de estudos observacionais 

da história natural da CMH que relataram MR de MS e 
desfechos arrítmicos graves.

Estratégia de busca
A pesquisa utilizou 3 bases de dados - MEDLINE, LILACS e 

SciELO - contemplando estudos prospectivos ou retrospectivos 
realizados entre 1980 e 2016, que analisaram a história 
natural de pacientes com CMH, independente de sexo 
ou etnia.15 Utilizamos a lista de verificação da declaração 
PRISMA para conduzir a revisão sistemática e a metanálise.16 
A pesquisa detalhada adaptada para cada base de dados 
foi realizada utilizando as seguintes palavras-chave do 
Medical Subject Heading (MeSH) e DECS: Cardiomyopathy, 

Hypertrophic, Familial [MeSH] OU "Cardiomyopathy, 
Hypertrophic" [Mesh] OU "cardiomyopathies" [MeSH] OU 
cardiomyopathy [MEASURE] OU "risk factors" [MeSH] Death 
[Text Word] OU "defibrillators, implantable" [MeSH] OU 
"cardioverter defibrillator, implantable" [Text Word]. Apenas os 
artigos publicados em inglês, português e espanhol foram 
considerados para a revisão do texto completo.

Critérios de Seleção
Incluímos apenas estudos observacionais (coorte 

prospectiva ou retrospectiva) que tiveram um desfecho 
arrítmico grave equivalente à MS. Os estudos que também 
analisaram pelo menos um dos seguintes MR foram incluídos: 
a) história familiar de MS, b) hipertrofia ventricular esquerda 
grave, c) síncope inexplicada, d) TVNS em Holter de 24 horas, 
e) ABPRE, f) presença de obstrução da VSVE, e g) presença de 
fibrose miocárdica na RM cardíaca. Os critérios de exclusão 
foram (1) estudos que eram relatos de casos ou artigos de 
revisão, (2) estudos que não atendiam aos critérios de inclusão 
previamente descritos e (3) estudos duplicados.

Definições
Os estudos incluídos em nossa metanálise frequentemente 

utilizaram conceitos de variáveis, mas se encaixam nas 
definições listadas na Tabela 1.

Extração de dados
A elegibilidade (utilizando os critérios de inclusão e 

exclusão) de cada estudo foi sistematicamente analisada 
por dois revisores (MIB e SAC), inicialmente pelos títulos e 
resumos. Os artigos selecionados foram lidos e analisados 
na íntegra para avaliar sua elegibilidade e qualidade 
metodológica; todas as referências foram revisadas para 
identificar qualquer estudo adicional. Diferenças na opinião 
entre os dois principais revisores foram resolvidas por um 
terceiro revisor (DV) de forma independente. Após essa fase, 
os dados foram extraídos. As informações coletadas em cada 
estudo incluíram desenho do estudo, número de pacientes, 
dados demográficos, seguimento, MR para a MS e desfechos 
arrítmicos graves. Os autores foram contatados quando 
qualquer informação adicional era necessária. Não houve 
restrição de tempo para os desfechos arrítmicos graves.

Análise estatística
A análise estatística utilizou o risco relativo (RR) como 

medida de efeito com intervalos de confiança (IC) de 95%.  
A metanálise foi realizada pelo método DerSimonian e Laird, no 
caso de heterogeneidade, e pelo método de Mantel-Haenszel, 
em caso de homogeneidade. A heterogeneidade foi analisada 
pelos testes Cochran Q e I2 Higgins/Thompson. O risco de viés 
foi testado utilizando gráficos de funil e o teste de regressão 
linear de Egger. O software utilizado para a análise foi R 3.4.1. 
O nível de significância foi estabelecido em p < 0,05.

Aspectos legais e éticos
O protocolo do estudo foi submetido ao Comitê de Ética 

Médica do Hospital Universitário Pedro Ernesto e recebeu 
parecer final em 14 de novembro de 2013.
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Resultados

Resultados da busca
A estratégia de busca identificou 809 artigos potencialmente 

relevantes (Figura 1). Após a leitura dos títulos e resumos, 123 
permaneceram para a análise de elegibilidade. Após avaliação 
detalhada, 103 artigos foram excluídos e 1 artigo foi 
adicionado após a revisão das referências. Assim, foram 
selecionados 21 estudos observacionais, incluindo 14 estudos 
prospectivos e 7 estudos retrospectivos, com um total de 
14.901 pacientes (idade de 45 ± 16 anos; 62,8% eram do 
sexo masculino).11-14,17-33 As principais características dos 
estudos incluídos são mostradas na Tabela 2.

Fibrose miocárdica
A revisão sistemática selecionou cinco artigos que 

correlacionaram a presença de fibrose na RM cardíaca 
com desfechos arrítmicos graves. Um deles foi excluído da 
metanálise porque todos os pacientes que tiveram eventos 
apresentaram fibrose miocárdica usando a RM, impossibilitando 
o cálculo da medida de efeito.24 Entre os quatro estudos 
restantes envolvendo 2549 pacientes, a presença de fibrose 
correlacionou-se com eventos equivalentes a MS em dois 
estudos;14,29 entretanto, isso ocorreu apenas na análise 
univariada dos outros dois.32,33 Na metanálise, encontramos 
uma probabilidade significativa de desfechos arrítmicos graves 
na presença dessa variável (RR, 3,43; IC95%, 1,95-6,03). 
Destacamos a ausência de heterogeneidade no gráfico forest 
plot e o RR, que foi o maior entre todos os outros marcadores 
avaliados (Figuras 2A e 3). O gráfico de funil para fibrose 
miocárdica é mostrado na figura 2B.

Metanálise dos MR clássicos
Como mostrado na Figura 3, os seguintes MR clássicos 

demonstraram uma associação com os desfechos estudados: 
história familiar de MS (13 estudos - 9815 pacientes; RR, 1,75; 
IC95%, 1,39-2,20); hipertrofia ventricular esquerda grave 
(11 estudos - 5501 pacientes; RR, 1,86; IC95%, 1,26-2,74); 
síncope inexplicável (12 estudos - 10064 pacientes; RR, 2,27; 
IC95%, 1,69-3,07); TVNS em Holter de 24 horas (14 estudos 
- 9421 pacientes; RR, 2,79; IC95%, 2,29-3,41); e ABPRE 
(6 estudos - 3061 pacientes; RR, 1,53; IC95%, 1,12-2,08).

Em nossa análise, o único MARCADOR DE RISCO 
que não apresentou correlação com desfechos arrítmicos 
graves foi a obstrução da VSVE (5 estudos - 4762 pacientes; 
RR, 1,72; IC95%, 0,97-3,02). Isso pode ter sido influenciado 
pelo pequeno número de estudos envolvidos na análise 
combinada. Deve-se enfatizar que a inclusão desse marcador 
na estratificação da MS sempre foi motivo de debate.

Quando avaliamos a heterogeneidade em todos os 
MR, observamos que apenas a hipertrofia ventricular 
esquerda grave foi significativa (I2 = 75%, p < 0,01), porém 
enfatizamos que o modelo de efeito aleatório utilizado 
na metanálise já atenua esse aspecto. O teste de Egger 
também aponta para um viés de publicação para este 
MARCADOR DE RISCO (p = 0,002). Não observamos viés 
de publicação pelo teste de Egger ou pelo gráfico de funil 
para os outros MR clássicos.

Com base nesses resultados, parece plausível que todos os 
MR clássicos ainda sejam utilizados na estratificação de MS 
na CMH, exceto na obstrução da VSVE.

Discussão
Esta revisão sistemática e metanálise mostra a importância 

de uma abordagem ampla na estratificação de risco de MS em 
pacientes com CMH, incluindo avaliação da fibrose miocárdica.

A avaliação de pacientes com CMH pode incluir 
múltiplos exames complementares na tentativa de predizer 
a MS. Obviamente, isso tem vários efeitos, incluindo o 
ônus econômico. Assim, saber selecionar os MR mais 
importantes é essencial. Embora a prevenção primária 
tenha sido objeto de pesquisa em vários estudos nas últimas 
décadas, a tentativa de predizer quais pacientes com CMH 
apresentam maior risco de MS permanece um desafio. 
Portanto, revisões sistemáticas e metanálises de um tema tão 
controverso tornam-se importantes. A presença dos MR aqui 
estudados pode definir a necessidade de colocação do CDI, 
considerando-se que é a única ferramenta segura e eficaz 
na prevenção de MS.34-36 Têm sido relatado que alguns MR 
são mais relevantes, como a história familiar de MS, que foi 
destacada no estudo de Dimitrow et al.,10 no entanto, seus 
baixos valores preditivos positivos são uma limitação. No caso 
de síncope, é apenas indicativo de risco quando inexplicada. 
Portanto, todos os MR têm suas limitações.

Tabela 1 – Definições de desfechos e marcadores de risco utilizados na metanálise

Desfechos arrítmicos graves MS, MS abortada, taquicardia ventricular sustentada documentada ou choque apropriado em pacientes com CDI

História familiar de MS História familiar de MS em parentes de primeiro grau de pacientes

Hipertrofia ventricular esquerda grave Espessura ventricular >30 mm medida pela ecocardiografia em qualquer segmento do ventrículo esquerdo

Síncope inexplicada História de perda de consciência inexplicada e transitória com recuperação espontânea

TVNS na monitorização por Holter de 24 horas ≥ 3 extra-sístoles ventriculares consecutivas com frequência cardíaca ≥ 120 bpm por <30 segundos

Obstrução da VSVE Gradiente de pico ≥ 30 mmHg na via de saída do ventrículo esquerdo detectada na ecocardiografia

ABPRE Pressão arterial sistólica aumentada (<20 mmHg) ou diminuída (>10 mmHg) ao pico de exercício

Fibrose miocárdica Detecção de realce tardio na RM com gadolínio

MS: morte súbita; CDI: cardioversor-desfibrilador implantável; TVNS: taquicardia ventricular não sustentada; VSVE: via de saída do ventrículo esquerdo; 
ABPRE: resposta anormal da pressão arterial ao exercício; RM: ressonância magnética.
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Figura 1 – Fluxograma da revisão sistemática.
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Tabela 2 – Características dos estudos observacionais envolvendo MR de MS na CMH

Autor / ano de 
publicação País No de pacientes Idade (anos) % sexo 

masculino
Seguimento 

(meses)
Desfechos 

arrítmicos graves

Elliott et al. 200617 RU; 1988-2002 917 43 60,4 61 54

Elliott et al. 200018 RU; 1988-1998 368 37 64,9 43,2 22

Gimeno et al. 2009 13 RU; 1988 – 2004 1380 42 61,8 54 NI

Kofflard et al. 2003 19 Países Baixos; 1970-1999 225 41 57,7 96 20

Kofflard et al. 1993 20 Países Baixos; 1970-1990 113 38 53,09 87,6 9

Maron B et al. 2007 21 Multicêntrico; 1983-2005 383 41 62,9 44,4 51

Maron M et al. 2003 22 EUA e Itália; 1983- 2001 1101 45 59,4 75,6 71

Michaelides et al. 2009 23 Grécia; 1999-2001 81 42 70,3 63,6 8

Monserrat et al. 2003 12 RU; 1988-2000 531 39 60,8 70 32

Rubinshtein et al. 2010 24 EUA; 2001-2007 424 55 59,1 43 8

Spirito et al. 2009 25 EUA e Itália; 1983-2005 1511 46 61,3 67,2 74

Spirito et al. 2000 11 EUA e Itália; 1983-1997 480 47 60 78 23

Syska et al. 2010 26 Polônia; 1996-2006 78 36,4 47,4 55,2 13

Chan et al. 2014 14 EUA e Itália; 2001-2010 1293 46 63 39,6 37

Spirito et al. 2014 27 Multicêntrico; 1990-2009 653 44,4 70,5 63,6 24

Magnusson et al. 2016 28 Suécia; 1995-2002 237 52 69,2 64,8 77

Klopotowski et al. 2015 29 Polônia; 2008-2013 328 45 58,5 37 14

Mahony et al. 2014 30 Multicêntrico 3675 48 63,9 68,4 198

Debonmaire et al. 2015 31 Países Baixos e Bélgica 195 52 61 68,4 26

Ismail et al. 201432 RU; 2000-2011 711 55 70,4 42 22

O´Hanlon et al. 2010 33 RU; 2000-2006 217 53,2 70,5 37,2 12

MR: marcadores de risco; MS: morte súbita; CMH: cardiomiopatia hipertrófica; RU: Reino Unido; EUA: Estados Unidos da América; NI: não informado.
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Figura 2 – A. Gráfico em floresta ou forest plot de fibrose miocárdica e risco relativo dos desfechos arrítmicos graves. B. Gráfico em funil da fibrose miocárdica para 
avaliar o viés de publicação. ET: efeito estimado do tratamento; epTE: erro padrão da estimativa do tratamento; RR: risco relativo; IC95%: intervalo de confiança de 95%.
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Estratégias utilizando a soma de MR clássicos não foram 
viáveis. No registro multicêntrico realizado por Maron et al.,8 
em pacientes com CMH tratados com colocação de CDI, 
observou-se que 35% que receberam um choque apropriado 
tinham apenas 1 MR. Esses dados foram reforçados por uma 
metanálise recente de pacientes com CMH e CDI que tinham, 
em média, 1,8 MARCADOR DE RISCO para a MS, os quais 
apresentavam uma taxa de 3,3% de choques apropriados por 
ano.37 Também enfatizamos que a análise não incluiu estudos 
que tinham fibrose miocárdica como MR.

Entre os últimos marcadores estudados para estabelecer 
correlações com um risco aumentado de MS na CMH, o 
mais importante foi a fibrose miocárdica. O mecanismo 
sugerido para essa predisposição é que a presença de 
fibrose miocárdica poderia ser um substrato para áreas de 
reentrada ventricular. Um estudo clássico demonstrou que 
esse achado se correlaciona com a presença de TVNS na 
monitorização por Holter de 24 horas.38 Shiozaki et al.,39 em 
uma experiência nacional recente com 26 pacientes com 
CMH e CDI, avaliou a fibrose miocárdica por outro método, 

a tomografia computadorizada com contraste, e encontrou 
uma taxa maior de choques apropriados em pacientes que 
tinham uma massa de fibrose >18 g. A maioria dos estudos 
que avaliou a fibrose miocárdica nessa população utilizaram 
a RM cardíaca, e essas foram as experiências que analisamos 
com foco nos desfechos associados à MS.

Colocando os resultados em contexto, esta metanálise de 
estudos observacionais relata uma associação estatisticamente 
significativa entre a fibrose miocárdica detectada na RM 
cardíaca e os resultados equivalentes à MS. Embora tenhamos 
utilizado poucos artigos, este é o achado mais importante 
deste estudo, mostrando o maior RR entre todos os MR 
estudados com um IC muito confiável. E mesmo que o gráfico 
de funil tenha revelado assimetria discreta, sugerindo um 
viés de publicação para a fibrose miocárdica, é importante 
observar que o pequeno número de artigos não nos permite 
fazer essa afirmação.

Uma metanálise publicada por Briasoulis et al.,40 
abordando apenas a fibrose miocárdica, encontrou 
resultados semelhantes. No entanto, um artigo utilizado nas 
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Figura 3 – Gráfico em floresta (forest plot) dos marcadores de risco e risco relativo de desfechos arrítmicos graves: A: síncope inexplicada; B: hipertrofia ventricular 
grave; C: história familiar de morte súbita; D: taquicardia ventricular não-sustentada; E: resposta anormal da pressão arterial ao exercício; F: obstrução da via de saída 
do ventrículo esquerdo. ET: efeito estimado do tratamento; epET: erro padrão da estimativa do tratamento; RR: risco relativo; IC95%: intervalo de confiança de 95%.
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análises não permitiu o cálculo preciso de uma medida de 
efeito, pois o grupo sem fibrose não apresentou nenhum 
evento.24 Optou-se por removê-lo, pois entendemos que 
isso comprometeria a análise estatística. Destaca-se que 
esta metanálise incluiu o artigo de Klopotowski et al.,29 com 
328 pacientes e atualizou outros MR.

Consideramos que esse achado é de grande relevância 
clínica, uma vez que as diretrizes mais recentes sobre o 
assunto não abordam a presença de fibrose como MR. Em seu 
último documento sobre a doença, a Sociedade Europeia 
de Cardiologia baseou a indicação da colocação do CDI na 
utilização de um calculador de risco (HCM-Risk SCD) criado 

para fornecer estratificações mais precisas.2 Baseado em uma 
coorte, o modelo derivado utilizou os parâmetros de idade, 
espessura ventricular máxima, obstrução da VSVE, diâmetro 
do átrio esquerdo, história familiar de MS, presença de TVNS 
e síncope inexplicada.30 Estudos subsequentes mostraram 
resultados conflitantes em relação ao calculador.41,42 Talvez, o 
fato de não avaliar a fibrose possa ser uma limitação.

Em relação aos demais achados, observamos que todos 
os MR clássicos se correlacionaram com a ocorrência dos 
desfechos estudados, com exceção da obstrução da VSVE. 
Em contraste com o que foi observado em uma metanálise 
publicada anteriormente, nossos achados não indicam que 
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Figura 3 – Gráfico em floresta (forest plot) dos marcadores de risco e risco relativo de desfechos arrítmicos graves: A: síncope inexplicada; B: hipertrofia ventricular 
grave; C: história familiar de morte súbita; D: taquicardia ventricular não-sustentada; E: resposta anormal da pressão arterial ao exercício; F: obstrução da via de saída 
do ventrículo esquerdo. ET: efeito estimado do tratamento; epET: erro padrão da estimativa do tratamento; RR: risco relativo; IC95%: intervalo de confiança de 95%.
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a obstrução da VSVE possa estar associada a desfechos 
arrítmicos graves.43 Isso se deve provavelmente ao menor 
número de pacientes utilizados em nossa análise e à inclusão 
de dois estudos recentes cujos resultados não apontam para 
a associação entre esse marcador e a MS.

Os métodos que investigaram possíveis viés de publicação 
só encontraram resultado significante para hipertrofia 
ventricular esquerda grave. Entretanto, a relevância clínica 
deste marcador de risco já foi documentada em vários estudos 
e enfatizada nas últimas diretrizes.1,2,11,18,43

As limitações do nosso estudo incluem: (1) os critérios 
de inclusão e exclusão, métodos diagnósticos e definições 
variaram discretamente entre os diferentes estudos; (2) os 
dados dos pacientes da mesma instituição podem ter se 
sobreposto, embora isso não tenha ocorrido na maioria 
das análises; (3) a ausência de estudos randomizados 
também pode ser considerada uma limitação relativa, 
mas é importante lembrar que a revisão sistemática com 
metanálise tem a propriedade de minimizar esse problema, 
trazendo a informação dos estudos observacionais a um 
nível mais alto de evidência; (4) a fibrose miocárdica foi 
analisada em poucos estudos e de forma binária, não 
quantitativamente, embora o último caso tenha recebido 
atenção em publicações recentes.14,44 Embora o estudo 
de Chan et al.,14 que foi utilizado nesta metanálise, tenha 
fornecido informações quantitativas, utilizamos apenas o 
RR para a presença ou ausência de fibrose.14 Outra questão 
relevante para discussão, embora não abordada neste 
estudo, que pode ser considerada uma limitação, é o custo 
da RM cardíaca. Nenhuma análise de custo-efetividade 
direcionada à investigação da fibrose utilizando RM em 
pacientes com CMH foi realizada até hoje.

Apesar dessas limitações, confiamos nos achados de 
nosso estudo devido à sua metodologia, consistência 
de resultados (ausência de heterogeneidade na maioria 
das análises) e, principalmente, a estreita e conhecida 
associação entre fibrose miocárdica e arritmias. E com o 
objetivo de estudar essa relação, é importante enfatizar 

que optamos por incluir apenas estudos que avaliaram 
desfechos equivalentes à MS.

Conclusões
Em resumo, embora seja muito difícil tomar decisões 

clínicas de grande relevância para os pacientes com base 
apenas em informações de estudos observacionais, é 
importante pesar os riscos e benefícios do uso de CDIs com 
os pacientes e suas famílias. Apesar disso, essa metanálise de 
estudos observacionais ressalta a importância da detecção de 
fibrose miocárdica pela RM cardíaca na estratificação de risco 
da MS na CMH e confirma o papel dos MR tradicionais, com 
uma dúvida para a obstrução da VSVE. Assim, novos modelos 
de predição clínica utilizando fibrose miocárdica devem ser 
considerados, no futuro, como uma estratégia de prevenção 
primária para a MS nesses pacientes.
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A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é uma doença complexa 
e bastante estigmatizada por estar muito relacionada com 
desfechos negativos. Sua prevalência na população geral é de 1 
caso a cada 500 pessoas, com alguns dados sugerindo prevalência 
ainda maior quando se utiliza critérios genéticos associadamente.1 
Isso significa que, numa estimativa conservadora, cidades como 
Goiânia-GO ou Recife-PE apresentam algo acima de 3 mil 
pessoas com a doença, número que pode atingir mais de 25 mil 
pessoas em uma metrópole como São Paulo.

Apesar de a CMH ser percebida como uma doença rara 
e em geral muito grave, relacionada a episódios dramáticos 
de morte súbita (MS) em indivíduos jovens e atletas, trata-se 
de uma doença de baixa mortalidade. Devido a avanços no 
diagnóstico, tratamento e prevenção de MS, estimativas atuais 
apontam para uma mortalidade de 0,5% ao ano, similar à 
taxa da população geral, sendo que a grande maioria dos 
portadores da doença é assintomática ou minimamente 
sintomática.2 Neste cenário, é de fundamental importância 
a correta identificação de subgrupos de indivíduos com 
maior risco de evolução desfavorável e, portanto, com maior 
chance de benefício com estratégias terapêuticas específicas, 
como por exemplo, a utilização de cardiodesfibriladores 
implantáveis (CDI).

Porém, a CMH é uma doença extremamente desafiadora, 
com apresentações clínicas variáveis e história natural muitas 
vezes imprevisível. A MS, sua manifestação clínica mais 
devastadora, ocorre na maioria das vezes em indivíduos 
previamente saudáveis e desacompanhada de sintomas 
premonitórios. Uma série de marcadores clínicos derivados 
de estudos observacionais foram organizados em modelos de 
estratificação de risco, dando origem aos algoritmos adotados 
pelas sociedades americana e europeia de Cardiologia.3,4

No entanto, a utilização de tais ferramentas apresenta 
várias limitações. A escassez de estudos randomizados faz 
com que as recomendações se baseiem principalmente 

em registros, estudos retrospectivos ou prospectivos 
de pequena escala. A acurácia destes modelos para 
predição de MS, de acordo com análises de validação, 
foi moderada (área sob a curva ROC variando de 0,60 
a 0,69), com especificidade e valor preditivo positivo 
baixos e desempenho subótimo quando utilizados a nível 
individual. Além disso, os marcadores de risco tradicionais, 
individualmente, apresentam baixa sensibilidade e 
especificidade, e a ausência destes não exclui de maneira 
segura a chance de MS.5 Desta forma, as ferramentas 
atuais de estratificação de risco na CMH são imperfeitas 
e imprecisas, tornando crucial a investigação de novos 
marcadores de risco.

A ressonância magnética cardíaca (RMC) possibilita, pela 
técnica do realce tardio, a identificação das áreas de fibrose 
miocárdica de substituição de maneira bastante precisa.6,7 
Análises de prevalência e padrão de distribuição do realce 
tardio na CMH já foram amplamente descritas. Há um grande 
conjunto de evidências demonstrando que o mecanismo 
arritmogênico que levaria à MS nos portadores de CMH 
estar diretamente ligado à fibrose miocárdica e, da mesma 
forma, vários estudos em pacientes com CMH avaliados pela 
ressonância demonstraram pior prognóstico naqueles que 
apresentavam realce tardio (eventos arrítmicos, insuficiência 
cardíaca, MS, morte cardíaca e morte por qualquer causa).8

No presente artigo desta edição,9 os autores apresentaram 
uma revisão sistemática e metanálise que incluiu 21 estudos 
avaliando a associação de marcadores de risco com a 
ocorrência de MS. Os autores demonstraram forte correlação 
entre a presença de fibrose miocárdica detectada pela RMC 
e a ocorrência de desfechos arrítmicos, com risco relativo 
claramente maior desta quando comparado aos demais 
marcadores de risco identificados (RR 3,43; IC95%: 1,95–6,03). 
Este resultado está alinhado a outra metanálise avaliando 
a CMH e fibrose miocárdica, totalizando 1.063 pacientes 
(seguimento médio de 43±14 meses), na qual a presença de 
realce tardio nesses pacientes resultou em chance 9 vezes maior 
de fibrilação/taquicardia ventricular e 3,3 vezes maior de MS.10 
Tais resultados sugerem que o realce tardio possa ter grande 
utilidade como marcador prognóstico de alto risco.

A este respeito, é preciso tecer que algumas considerações 
são importantes. A fibrose miocárdica detectada pela RMC é 
muito frequente na CMH, sendo observada em cerca de 2/3 
dos pacientes.8 Portanto, sua simples presença por si só não 
possibilita a seleção adequada de pacientes candidatos ao CDI.

Recentemente, foram publicados estudos estabelecendo 
uma relação positiva e linear entre a extensão do realce tardio 
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e pior prognóstico, com presença de mais de 15% de massa 
de fibrose miocárdica, conferindo chance aproximada 2 vezes 
maior de MS quando comparada a indivíduos sem realce 
tardio, de maneira independente de outros marcadores de 
risco.11,12 Porém, esta abordagem também apresenta limitações 
significativas. Primeiramente, não existe uma padronização 
universal da técnica de quantificação do realce tardio, levando à 
grande heterogeneidade dos resultados (atualmente, as técnicas 
mais utilizadas são o método de 6 desvios-padrão, a técnica 
de full-with half maximum e o método da curva de Raileigh).8

Além disso, ainda existe alguma controvérsia sobre se o 
realce tardio fornece informações incrementais aos fatores de 
risco tradicionais de maneira clinicamente relevante, muito 
em virtude do pequeno número de desfechos primários 
observados nos estudos. Soma-se a isso o fato de ainda 
não haver estudos prospectivos de larga escala avaliando a 
quantificação do realce tardio incorporado aos algoritmos 

da ACC/AHA e da Sociedade Europeia de Cardiologia para a 
predição de MS na CMH.

A RMC é uma ferramenta extremamente valiosa na 
avaliação da CMH e sua aplicação para fins diagnósticos é 
muito bem demonstrada. Da mesma maneira, a avaliação 
da fibrose miocárdica pela técnica do realce tardio 
comprovadamente é um forte marcador prognóstico da 
doença e muito provavelmente terá grande impacto como 
ferramenta de estratificação de risco. Apesar disso, de acordo 
com as principais diretrizes sobre CMH, atualmente a utilização 
clínica da técnica para profilaxia primária de MS se restringe 
a casos ambíguos, quando a indicação de CDI apresenta-se 
duvidosa pelos algoritmos tradicionais.3,4 Portanto, para se 
dar um passo adiante e a pesquisa fibrose miocárdica ser 
formalmente incorporada na rotina de estratificação de risco 
na CMH, algumas lacunas ainda precisam ser preenchidas. 

Penso ser uma questão de tempo!
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Resumo

Fundamento: A escolha de próteses mecânicas ou biológicas para pacientes com doença de válvula cardíaca ainda não 
é um consenso.
Objetivo: Determinar os desfechos clínicos de próteses mecânicas e biológicas nesses pacientes.
Métodos: Conduzimos uma revisão sistemática e metanálise e estudos controlados randomizados (RCTs) que compararam 
próteses mecânicas e biológicas em pacientes com doenças de válvulas cardíaca, e avaliamos seus resultados. A busca por 
RCTs foi feita nas bases de dados MEDLINE, EMBASE, LILACS, CENTRAL, SCOPUS e Web of Science (do início a novembro 
de 2014). As metanálises foram realizadas usando variação inversa com modelos de efeitos aleatórios. Usamos o sistema 
GRADE para avaliar a qualidade da evidência. Um valor menor que 0,05 foi considerado significativo. 
Resultados: Um total de quatro RCTs foi incluído na metanálise (1528 pacientes) com acompanhamento de 2 a 20 anos.  
Em três estudos, foram utilizadas próteses mecânicas e biológicas mais antigas, e em um estudo próteses contemporâneas. 
Não foi observada diferença de mortalidade entre os pacientes que receberam próteses mecânicas e biológicas (risco 
relativo, RR = 1,07; IC95% 0,99-1,15). O risco de sangramento foi significativamente mais baixo nos pacientes que 
receberam próteses biológicas que naqueles com próteses mecânicas (RR = 0,64; IC95% 0,52-0,78). Contudo, as 
reoparações foram mais frequentes em pacientes com próteses biológicas (RR = 3,60; IC95% 2,44-5,32). Não houve 
diferenças estatisticamente significativas entre pacientes com próteses biológicas e mecânicas em relação à embolia 
arterial sistêmica e endocardite infecciosa (RR = 0,93; IC95% 0,66-1,31; RR = 1,21; IC95% 0,78-1,88, respectivamente). 
Resultados entre os estudos com próteses modernas e antigas foram similares.
Conclusões: A taxa de mortalidade e o risco de eventos tromboembólicos e endocardite foram similares entre os 
pacientes que receberam próteses biológicas e mecânicas. O risco de sangramentos foi aproximadamente um terço 
menor nos pacientes com próteses biológicas que mecânicas, ao passo que o risco de reoperação foi mais que três vezes 
maior nos pacientes com próteses biológicas. (Arq Bras Cardiol. 2019; 112(3):292-301)
Palavras-chave: Próteses Valvulares Cardíacas; Doença das Valvas Cardíacas; Bioprótese; Próteses Articulares Metal-
Metal; Implante de Prótese de Valva Cardíaca/tendências; Revisão.

Abstract
Background: The choice of a mechanical (MP) or biological prosthesis (BP) for patients with valvular heart disease undergoing replacement is 
still not a consensus.
Objective: We aimed to determine the clinical outcomes of MP or BP placement in those patients.
Methods: We conducted a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials (RCTs) that compared biological prostheses and 
mechanical prostheses in patients with valvular heart diseases and assessed the outcomes. RCTs were searched in the MEDLINE, EMBASE, LILACS, 
CENTRAL, SCOPUS and Web of Science (from inception to November 2014) databases. Meta-analyses were performed using inverse variance with 
random effects models. The GRADE system was used to rate the quality of the evidence. A P-value lower than 0.05 was considered significant.
Results: A total of four RCTs were included in the meta-analyses (1,528 patients) with follow up ranging from 2 to 20 years. Three used old 
generation mechanical and biological prostheses, and one used contemporary prostheses. No significant difference in mortality was found between 
BP and MP patients (risk ratio (RR = 1.07; 95% CI 0.99-1.15). The risk of bleeding was significantly lower in BP patients than MP patients 
(RR = 0.64; 95% CI 0.52-0.78); however, reoperations were significantly more frequent in BP patients (RR = 3.60; 95% CI 2.44-5.32). There were 
no statistically significant differences between BP and MP patients with respect to systemic arterial embolisms and infective endocarditis (RR = 0.93; 
95% CI 0.66-1.31, RR = 1.21; CI95% 0.78-1.88, respectively). Results in the trials with modern and old prostheses were similar. 
Conclusions: The mortality rate and the risk of thromboembolic events and endocarditis were similar between BP and MP patients. The risk of 
bleeding was approximately one third lower for BP patients than for MP patients, while the risk of reoperations was more than three times higher 
for BP patients. (Arq Bras Cardiol. 2019; 112(3):292-301)
Keywords: Heart Valve Prosthesis; Bioprosthesis; Metal-on-Metal Joint Prosthesis; Heart Valve Prosthesis Implantation/trends; Review.

Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br

292

https://orcid.org/0000-0002-0827-9021
mailto:atk@uol.com.br
mailto:clinicatakeshi@gmail.com


Artigo Original

Kiyose et al
Uma revisão sistemática de próteses valvares

Arq Bras Cardiol. 2019; 112(3):292-301

Introdução
No início da década de 60, a cirurgia de substituição valvar 

utilizando próteses mudou completamente a história natural dos 
pacientes com doença valvar cardíaca. Aproximadamente 90 mil 
próteses valvares são implantadas nos Estados Unidos e 280 mil 
implantadas em todo o mundo por ano.1 Atualmente, o número 
total de implantes de próteses valvares biológicas ultrapassa o de 
próteses mecânicas.2-4

Os fatores que parecem contribuir para o maior uso de 
próteses biológicas incluem os avanços ocorridos na sua 
elaboração, levando à maior durabilidade, e o fato de que 
essas próteses prescindem o uso de anticoagulantes orais.5 
Contudo, as próteses biológicas ainda apresentam um 
risco elevado de deterioração estrutural e a necessidade 
de reoperação, apesar da redução considerável no risco 
cirúrgico envolvido na reoperação nos últimos anos.6  
Além disso, em casos de estenoses, os pacientes com 
disfunção na bioprótese aórtica podem ser tratados com 
implante de valva transcateter.7

Uma revisão sistemática de ensaios randomizados publicados 
em 2000 comparou próteses valvares mecânicas e biológicas, 
sugerindo que não houve diferença na mortalidade entre os dois 
tipos de implantes.8 Houve, contudo, menor risco de reoperação, 
mas maior risco de hemorragia com as próteses mecânicas 
em comparação às próteses biológicas. Desde a publicação 
da última revisão, outros estudos randomizados podem 
ter sido publicados, mostrando a evolução ocorrida no 
desenvolvimento das próteses, nas técnicas cirúrgicas e nos 
tratamentos clínicos durante o período. O objetivo desta revisão 
sistemática de estudos randomizados foi comparar o efeito da 
prótese valvar biológica com o efeito de prótese mecânica em 
termos de mortalidade, reoperação, incidência de eventos 
tromboembólicos, sangramento e endocardite.

Métodos

Estratégia e fontes da revisão
A revisão na literatura incluiu as seguintes bases de dados 

eletrônicas: MEDLINE/PubMed, (de 1950 a 04 de novembro 
de 2014), CENTRAL/Cochrane Library, EMBASE/Elsevier (de 
1966 a 04 de novembro de 2014), SCOPUS/Elsevier (de 1960 
a 04 de novembro de 2014), Web of Science/Thomson Reuters 
(de 1898 a 04 de novembro de 2014), e LILACS/BVS (de 
1980 a 04 de novembro de 2014), sem restrições de idioma 
ou data de publicação. Também foram consultadas revisões 
sistemáticas, diretrizes, e outras fontes incluindo Clinicaltrials.
gov, resumos de congressos, referências bibliográficas 
relacionadas ao tema, artigos de revisão para identificar e 
incluir outros estudos relevantes, além de cartas informativas 
mencionando estudos não publicados ou incompletos.

As estratégias de busca foram desenvolvidas definindo-se 
descritores, sinônimos e uso de operadores lógicos booleanos 
(AND, OR, e AND NOT) para cada base de dados (MeSH/
Medline, Emtree/Embase, e DeCs/BVS).9 Para a pesquisa 
dos descritores MeSH/Medline usou-se a ferramenta de 
busca “entry terms” (busca de sinônimos). Na base de dados 
Medline, usou-se o filtro de busca Cochrane Handbook,10 

que foi muito sensível na identificação de ensaios controlados 
randomizados (RCTs, randomized clinical trials) indexados.

Seleção dos estudos
Incluímos ensaios randomizados, publicados em qualquer 

idioma, que comparou a substituição de valvas nativas por 
próteses biológicas e próteses mecânicas, independentemente 
do tempo de acompanhamento. Estudos observacionais, 
estudos com crianças ou pacientes com idade menor de 
18 anos, e estudos com pacientes que necessitaram de 
substituição da valva tricúspide foram excluídos. A avaliação 
da elegibilidade do estudo consistiu em duas etapas, ambas 
realizadas de maneira independente por dois revisores.  
O primeiro autor (ATK) participou de todas as revisões por pares. 
Na primeira etapa, os artigos foram rastreados a partir do título 
e resumo; os artigos foram selecionados para a etapa seguinte se 
ao menos um dos dois revisores considerasse o artigo elegível.  
Na segunda etapa, textos de artigos completos foram avaliados 
e selecionados com base em um formulário de elegibilidade. 
A elegibilidade final do artigo foi decidida por consenso entre 
os revisores, e julgamento de um terceiro revisor em caso de 
desacordo. Se houvesse mais de uma publicação do mesmo 
estudo, consideramos o estudo em que houve o tempo de 
acompanhamento mais longo.

 
Extração dos dados e risco de viés

Para o processo de extração dos dados, desenvolvemos um 
formulário padrão com informações clínicas de cada paciente 
incluindo sexo, idade, classe funcional, válvula afetada, tipo 
de prótese implantada, período de acompanhamento, e 
características metodológicas para avaliação posterior da 
qualidade da evidência.

O risco de viés dos estudos incluídos foi avaliado com 
base dos seguintes domínios: geração de sequência aleatória, 
desconhecimento da ordem de alocação, avaliação dos 
desfechos a cegas, e dados de desfechos incompletos. Não foi 
possível manter os pacientes e os profissionais de saúde “cegos” 
quanto ao tipo de prótese e, por isso, esse item não foi avaliado. 
Elaboramos uma tabela descritiva para comparar os estudos 
selecionados, classificando-os quanto ao risco de viés baixo, 
moderado, alto ou indefinido de cada domínio.

Desfechos
Os desfechos incluíram mortalidade total, definida como 

morte por qualquer causa; eventos embólicos, definidos 
como embolia sistêmica; eventos hemorrágicos (de qualquer 
magnitude); nova cirurgia, definida como a necessidade de 
substituição da prótese implantada no procedimento inicial; 
e episódios de endocardite infecciosa.

Síntese e análise dos dados
Determinamos o risco relativo (RR) e seus respectivos 

intervalos de confiança (IC) de 95% para desfechos binários 
de cada ensaio. Meta-análises foram realizadas por modelos 
de efeitos aleatórios com variação inversa. Subgrupos foram 
analisados por localização da substituição valvar (aórtica, mitral 
ou combinada aórtica-mitral).
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Figura 1 – Processos de busca e seleção dos estudos.
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A maioria dos estudos não relatou o número de eventos, 
somente probabilidades dos eventos e seus erros padrões. 
Assim, calculamos a variância do logaritmo do RR com a 
fórmula usada por Kassai et al.,8

SE2
1

p2
1

SE2
2

p2
2

+

Onde:

p1 = probabilidade de um evento para implante de válvula 
cardíaca mecânica

p2 = probabilidade de um evento para implante de bioprótese

SE1 = erro padrão de p1

SE2 = erro padrão p2

Avaliamos a heterogeneidade entre os estudos ou subgrupos 
pelo teste qui-quadrado de Cochrane. O teste de inconsistência 
de Higgins (I2) foi usado para quantificar a porcentagem 
de variabilidade nas estimativas de efeitos atribuídos à 
heterogeneidade e não ao acaso.11 Consideramos um valor 
de I2 ≤ 25% como baixa heterogeneidade e ≥ 50% como alta 
heterogeneidade. As análises foram realizadas pelo programa 
Review Manager Version 5.2 (Cochrane IMS, Oxford, Reino 
Unido). Um valor de p < 0,05 foi considerado significativo.

Qualidade da avaliação da evidência
Avaliamos a confiabilidade das estimativas do efeito 

(qualidade das evidências) pelo sistema GRADE (Grades of 
Recommendation, Assessment, Development, and Evaluation).12

Resultados

Características dos estudos incluídos
As bases de dados eletrônicas resultaram em 7725 citações 

(Figura 1). Após avalição dos artigos, identificamos quatro estudos 
originais incluindo 1528 pacientes no total. As características 
clínicas desses estudos são apresentadas na Tabela 1.

Vallejo et al.,13 no período entre 1975 e 1979, alocaram 
aleatoriamente 110 candidatos à substituição de valva mitral em 
um dos três grupos - bioprótese porcina Angell-Shiley, prótese 
mecânica Björk-Shiley, e prótese mecânica Lillehei-Kaster.  
O tempo médio de acompanhamento foi de dois anos.13

O estudo The Veterans Affairs Cooperative incluiu 575 
pacientes entre 1977 e 1982.14-17 Os pacientes foram separados 
aleatoriamente para receberem bioprótese Hancock de 
primeira geração ou prótese mecânica de disco basculante 
(60 graus) Björk-Shiley ou bioprótese porcina. Entre 1975 e 
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1977, os pacientes alocados no grupo da bioprótese receberam 
uma prótese Hancock, e entre janeiro de 1977 e 1979, 
os pacientes receberam uma prótese Carpentier-Edwards 
prosthesis.18-20 Aproximadamente metade dos pacientes foram 
submetidos ao procedimento de substituição da válvula aórtica, 
e metade dos pacientes submetidos à substituição da válvula 
mitral. O tempo médio de acompanhamento foi de 20 anos.

Stassano et al.,21 alocaram, aleatoriamente, 310 pacientes 
que necessitaram de substituição valvar entre 1995 e 2003, 
em grupo de prótese biológica e grupo de prótese mecânica.  
As próteses utilizadas foram a prótese porcina Carpentier-Edwards 
e a prótese de pericárdio bovino Carpentier-Edwards. No grupo 
alocado para prótese mecânica, foram usadas as próteses de 
disco duplo Carbomedics ou St. Jude. O tempo médio de 
acompanhamento foi 8,8 anos.

Risco de Viés
Características relacionadas ao risco de viés dos estudos 

estão apresentadas na Tabela 2. Nenhum dos estudos descreveu 
como a lista aleatória foi gerada. Os ensaios foram classificados 
como de baixo risco de viés para todos os outros domínios, 
incluindo desconhecimento da ordem de alocação, avaliação 
dos desfechos a cegas, e dados de desfechos incompletos.  
Em nenhum dos estudos, os pacientes ou os profissionais da 
saúde eram “cegos”, por não ser viável nesse cenário.

Desfechos clínicos
Não houve diferença estatisticamente significativa no risco 

de morte entre próteses mecânicas e biológicas, apesar de a 
maioria dos ICs favorecer as próteses biológicas (RR = 1,07; 
IC95% 0,99-1,15) (Figura 2). Além disso, a mortalidade foi 

Tabela 1 – Características dos estudos incluídos

Estudos Ano de 
publicação

Total de 
pacientes

Tipo de 
válvulas

Número de 
pacientes 

randomizados
Características dos pacientes

Local de 
implantação 
da prótese

Acompanhamento 
(meses/anos)

Vallejo 1981 110

Biopróteses: 
Angell-Shiley 38 7% NYHA II; 27% NYHA III; 4% NYHA IV

66% homens, idade média: 39,7 ± 11,2 mitral Média
24,13 ±11,16 meses

Próteses 
mecânicas *: 
Bjork-Shiley

35
7% NYHA II; 24% NYHA III;

4% NYHA IV
69% homens, 40,7 ± 11,3

mitral Média
31,61 ± 13,02 meses

Lillehei-Kaster 37
4% NYHA II; 30% NYHA III;

3% NYHA IV
76% homens, 41,9 ± 10,4

mitral Média
30,4 ± 15,9 meses

Veterans Affairs
(Hammermeister) 2000 575

Biopróteses:
Hancock 
porcina

289 100% homens 67% aórtica;
33% mitral Máximo 18 anos

Próteses 
mecânicas:
Bjork-Shiley

286 100% homens 69% aórtica;
31% mitral Máximo 18 anos

Edinburgh
(Oxenham, 
Bloomfield)

2003 533

Biopróteses:
Hancock 
porcina

Carpentier-
Edwards

107
159

53% NYHA III ou IV AF †
76% mulheres (válvula mitral)

38% aórtica,
50% mitral,

12% 
aórtica+mitral

Média
20,4 anos

Próteses 
mecânicas:
Bjork-Shiley

267 57% NYHA III ou IV
74% mulheres (válvula mitral)

41% aórtica,
48% mitral,

11% 
aórtica+mitral

Média
20,4 anos

Stassano 2009 310

Biopróteses: 
Carpentier-

Edwards SAV
93

75,5% NYHA III ou IV
Homens 50,3%
Idade 63,5 ± 3,9

100% aórtica Média
106 ± 28 m

Carpentier-
Edwards 

Pericárdica
62

Próteses 
mecânicas: St. 
Jude Medical

107 76,8% NYHA III ou IV
Homens 42,5%
Idade 64,0 ± 7,6

Carbomedics 48

* Prótese mecânica de disco basculante. 37,8% cirurgia prévia na válvula mitral com LK (p < 0,005); † 67% Biopróteses com fibrilação atrial.
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similar entre os subgrupos de pacientes que receberam prótese 
aórtica, prótese mitral ou em ambas posições. O efeito dos 
diferentes estudos foi relativamente homogêneo (I2 = 22%).

A necessidade de reoperação foi mais frequente em 
pacientes que receberam próteses biológicas que aqueles que 
receberam próteses mecânicas (RR = 3,60; IC95% 2,44-5,32; 
I2 = 0%). O efeito foi similar em pacientes que receberam 
próteses na posição aórtica, mitral, ou em ambas (Figura 3).

O risco de sangramento foi mais baixo em pacientes 
tratados com próteses biológicas que naqueles tratados com 
próteses mecânicas (RR = 0,64; IC95% 0,52-0,78; I2 = 0%). 
Observou-se uma tendência, mas sem significância estatística, 
para diferentes efeitos entre os subgrupos de acordo com a 
localização do implante (p = 0,09) (Figura 3). Vale mencionar 
que as definições para hemorragia não são iguais entre os 
estudos. Vallejo et al.,13 consideraram somente sangramentos que 
requereram hospitalização ou que foram causa direta de morte;13 
Bloomfield et al.,20 incluíram todos os sangramentos maiores 
(65%) e menores.20 O estudo Veteran Affairs incluiu sangramentos 
que fossem clinicamente relevantes.17 Stassano et al.,21 não 
fizeram menção à magnitude do sangramento.21

Não houve diferenças significativas no risco de endocardite 
(RR = 1,21, IC95% 0,78-1,88; I2 = 4%) ou embolia arterial 
sistêmica (RR = 0,93, IC95% 0,66-1,31; I2 = 31%) entre os 
grupos que receberam próteses biológicas e mecânicas (Figura 4).

Discussão
Esta revisão sistemática e meta-análise de estudos 

randomizados envolvendo pacientes que necessitaram de 
substituição de válvula cardíaca revelou uma mortalidade 
similar entre pacientes submetidos ao implante de prótese 
biológica e pacientes submetidos ao implante de prótese 
mecânica. Também não foram observadas diferenças no risco 
de tromboembolismo e endocardite. No entanto, o risco de 
sangramento foi aproximadamente um terço menor entre os 
pacientes tratados com prótese biológica que nos pacientes 
tratados com prótese mecânica. Por outro lado, a necessidade 
de nova cirurgia entre pacientes tratados com bioprótese foi 
mais que três vezes maior que em pacientes que receberam 
prótese mecânica.

Atualmente, a decisão entre uma prótese biológica e 
mecânica baseia-se na avaliação clínica e na preferência 

Tabela 2 – Risco de viés nos estudos incluídos

Vallejo 1981 Veterans 2000 Edinburgh 2003 Stassano 2009

Geração de sequência aleatória Indefinida Indefinida Indefinida Indefinida

Desconhecimento da ordem de alocação Baixo risco de viés Baixo risco de viés Baixo risco de viés Baixo risco de viés

Avaliação dos desfechos a cegas Baixo risco de viés Baixo risco de viés Baixo risco de viés Baixo risco de viés

Dados de desfechos incompletos Baixo risco de viés Baixo risco de viés Baixo risco de viés Baixo risco de viés

Figura 2 – Gráfico em floresta mostrando os efeitos de próteses biológicas versus próteses mecânicas sobre a mortalidade.
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Figura 3 – Gráfico em floresta mostrando os efeitos de próteses biológicas versus próteses mecânicas sobre a necessidade de reoperação (A) e risco de sangramento (B).
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2,90 [1,47, 5,71]
4,17 [2,41, 7,21]

5,79 [3,19, 10,50]
1,89 [0,12, 29,46]
2,00 [1,14, 3,52]
3,21 [1,30, 7,92]

2,93 [1,26, 6,80]
2,93 [1,26, 6,80]

3,60 [2,44, 5,32]

0,69 [0,38, 1,28]
0,49 [0,22, 1,08]
0,59 [0,43, 0,80]
0,59 [0,46, 0,77]

0,70 [0,37, 1,34]
0,95 [0,18, 4,94]
0,58 [0,37, 0,93]
0,63 [0,44, 0,91]

2,01 [0,70, 5,80]
2,01 [0,70, 5,80]

0,64 [0,52, 0,78]

1.5.1 Valva aórtica
Edinburgh 2003
Stassano 2009
Veterans Affairs 2000
Subtotal (IC95%)

Teste para efeito total: Z = 5,09 (p < 0,00001)
Heterogeneidade: Tau2 = 0,08; Chi2 = 3,09, df = 2 (p = 0,21); I2 = 35%

1.5.2 Mitral valve
Edinburgh 2003
Vallejo 1981
Veterans Affairs 2000
Subtotal (IC95%)

Teste para efeito total: Z = 2,53 (p = 0,01)
Heterogeneidade: Tau2 = 0,38; Chi2 = 6,60, df = 2 (p = 0,04); I2 = 70%

1.5.3 Valva mitral + aórtica
Edinburgh 2003
Subtotal (IC95%)

Teste para efeito total: Z = 2,50 (p = 0,01)
Heterogeneidade: Not applicable

1.2.3 Valva mitral + aórtica
Edinburgh 2003
Subtotal (IC95%)

Teste para efeito total: Z = 1,29 (p = 0,20)
Heterogeneidade: Not applicable

Total (IC95%)

Teste para efeito total: Z = 6,46 (p = 0,00001)
Teste para diferenças entre subgrupos: Chi2 = 0,56, df = 2 (p = 0,76); I2 = 0%

Heterogeneidade: Tau2 = 0,11; Chi2 = 10,41, df = 6 (p = 0,11); I2 = 42%

Total (IC95%)

Teste para efeito total: Z = 4,32 (p < 0,0001)
Teste para diferenças entre subgrupos: Chi2 = 4,82, df = 2 (p = 0,09); I2 = 58,5%

Heterogeneidade: Tau2 = 0,00; Chi2 = 5,74, df = 6 (p = 0,45); I2 = 0%

1.2.1 Valva aórtica
Edinburgh 2003
Stassano 2009
Veterans Affairs 2000
Subtotal (IC95%)

Teste para efeito total: Z = 3,98 (p < 0,0001)
Heterogeneidade: Tau2 = 0,00; Chi2 = 0,48, df = 2 (p = 0,79); I2 = 0%

1.2.2 Mitral valve
Edinburgh 2003
Vallejo 1981
Veterans Affairs 2000
Subtotal (IC95%)

Teste para efeito total: Z = 2,44 (p = 0,01)
Heterogeneidade: Tau2 = 0,00; Chi2 = 0,44, df = 2 (p = 0,80); I2 = 0%

0,1 0,2 0,5 1 2 5 10
Em favor das
próteses biológicas

Em favor das
próteses mecânicas

0,1 0,2 0,5 1 2 5 10
Em favor das
próteses biológicas

Em favor das
próteses mecânicas

A Necessidade de reoperação

B Sangramento

Estudo ou subgrupo Peso
Risco relativo Risco relativo

IV, randômico, IC95% IV, randômico, IC95%

Estudo ou subgrupo Peso
Risco relativo Risco relativo

IV, randômico, IC95% IV, randômico, IC95%

do paciente. Os seguintes fatores são importantes nessa 
decisão – idades biológica e cronológica, expectativa de vida, 
contraindicações absoluta e relativa ao uso de anticoagulantes 
orais após cirurgia (p.ex. comorbidades ou atividade esportiva 
intensa). As diretrizes americanas de 2014,22 recomendaram 
o implante de uma prótese mecânica para válvula aórtica 
ou mitral em pacientes com idade inferior a 60 anos, sem 
contraindicação de anticoagulantes orais (recomendação 
IIa, nível de evidência B); a bioprótese é recomendada para 
pacientes com idade maior que 70 anos, e as próteses biológicas 

ou mecânicas recomendadas para aqueles com idade entre 60 
e 70 anos de idade (ambos com recomendação IIa e nível de 
evidência B).22 As diretrizes europeias de 2012 recomendam 
o uso de uma prótese mecânica em pacientes com idade 
menor que 60 anos na posição aórtica, e na posição mitral 
naqueles com idade inferior a 65 anos (recomendação IIa, nível 
de evidência C).23 Assim, não existe, atualmente, nenhuma 
recomendação definitiva para a escolha de próteses na faixa 
etária entre 60 e 70 anos, e não há evidência sólida indicando 
maior benefício na escolha de um tipo de prótese sobre o outro. 
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Figura 4 – Gráfico em floresta mostrando os efeitos de próteses biológicas versus próteses mecânicas sobre o risco de embolia arterial sistêmica (A) e risco de endocardite.
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2,12 [0,30, 14,94]
2,12 [0,30, 14,94]

100,0% 1,21 [0,78, 1,88]

1.3.1 Valva aórtica
Edinburgh 2003
Stassano 2009
Veterans Affairs 2000
Subtotal (IC95%)

Teste para efeito total: Z = 0,16 (p = 0,87)
Heterogeneidade: Tau2 = 0,12; Chi2 = 3,46, df = 2 (p = 0,18); I2 = 42%

1.3.2 Valva mitral
Edinburgh 2003
Vallejo 1981
Veterans Affairs 2000
Subtotal (IC95%)

Teste para efeito total: Z = 0,99 (p = 0,32)
Heterogeneidade: Tau2 = 0,05; Chi2 = 2,94, df = 2 (p = 0,23); I2 = 32%

1.3.3 Valva mitral + aórtica
Edinburgh 2003
Subtotal (IC95%)

Teste para efeito total: Z = 0,47 (p = 0,64)
Heterogeneidade: Não aplicável

Total (95 CI)

Teste para efeito total: Z = 0,41 (p = 0,68)
Teste para diferenças entre subgrupos: Chi2 = 0,92, df = 2 (p = 0,63); I2 = 0%

Heterogeneidade: Tau2 = 0,06; Chi2 = 8,69, df = 6 (p = 0,19); I2 = 31%

1.4.1 Valva aórtica
Edinburgh 2003
Stassano 2009
Veterans Affairs 2000
Subtotal (IC95%)

Teste para efeito total: Z = 0,24 (p = 0,81)
Heterogeneidade: Tau2 = 0,32; Chi2 = 4,45, df = 2 (p = 0,11); I2 = 55%

1.4.2 Valva mitral
Edinburgh 2003
Vallejo 1981
Veterans Affairs 2000
Subtotal (IC95%)

Teste para efeito total: Z = 0,91 (p = 0,36)
Heterogeneidade: Tau2 = 0,00; Chi2 = 1,06, df = 2 (p = 0,59); I2 = 0%

1.4.3 Valva mitral + aórtica
Edinburgh 2003
Subtotal (IC95%)

Test for overall effect: Z = 0,75 (p = 0,45)
Heterogeneidade: Não aplicável

Total (IC95%)

Teste para efeito total: Z = 0,85 (p = 0,40)
Teste para diferenças entre subgrupos: Chi2 = 0,41, df = 2 (p = 0,82); I2 = 0%

Heterogeneidade: Tau2 = 0,01; Chi2 = 6,23, df = 6 (p = 0,40); I2 = 4%

0,1 0,2 0,5 1 2 5 10
Em favor das
próteses biológicas

Em favor das
próteses mecânicas

0,1 0,2 0,5 1 2 5 10
Em favor das
próteses biológicas

Em favor das
próteses mecânicas

A Systemic arterial embolism

Estudo ou subgrupo Peso
Risco relativo Risco relativo

IV, randômico, IC95% IV, randômico, IC95%

B Endocarditis

Estudo ou subgrupo Peso
Risco relativo Risco relativo

IV, randômico, IC95% IV, randômico, IC95%

Portanto, é provável que ocorra variabilidade na escolha entre 
os pacientes, especialmente naqueles com idade entre 60 e 
70 anos, e os dados da presente revisão sistemática possam 
ser úteis nessa decisão.24

Estudos randomizados que avaliaram tratamentos para 
doença cardíaca valvar destacam a existência de desafios 
únicos nessa área. Primeiramente, a doença é de relativa 
baixa prevalência. Segundo, é difícil comparar intervenções 
complexas cirúrgicas em ensaios clínicos randomizados. 
Terceiro, desfechos clínicos importantes podem ser avaliados 
somente após décadas de acompanhamento. Quarto, avanços 
contínuos na tecnologia de válvulas cardíacas tornam o 

acompanhamento desses pacientes um objetivo constante, 
uma vez que dados de longo prazo, por definição, só 
estão disponíveis de próteses mais antigas. Novas próteses 
mecânicas e de tecidos oferecem melhor hemodinâmica que a 
de próteses mais antigas, e dados sugerem que a durabilidade 
dessas próteses e a mortalidade dos usuários são superiores em 
comparação a de biopróteses mais antigas. Paralelamente, as 
próteses mecânicas também evoluíram. No entanto, avanços 
importantes foram feitos a partir de resultados de estudos 
randomizados em campos igualmente desafiadores na área 
de cardiologia, por exemplo cirurgia de revascularização 
miocárdica (CABG) versus tratamento clínico ou tratamento 
percutâneo. Significa, em termos de interesse público, tanto 
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Tabela 3 – Avaliação da qualidade da evidência e resumo dos achados

Avaliação da qualidade Resumo dos achados

No de estudos (N°. 
de participantes)

Limitações do 
estudo Inconsistência Objetividade Imprecisão Viés de 

publicação
Risco relativo 

(IC95%) Qualidade

Mortalidade

4 (1535) Não importante Não importante Objetivo Não importante Pouco provável 1,07 (0,99, 1,15) ⊕⊕⊕⊕ ALTA

Reoperação

4 (1535) Não importante Não importante Objetivo Não importante Pouco provável 3,60 (2,44, 5,32) ⊕⊕⊕⊕ ALTA

Sangramento

4 (1535) Não importante Não importante Objetivo Não importante Pouco provável 0,64 (0,52, 0,78) ⊕⊕⊕⊕ ALTA

Embolia

4 (1535 Não importante Não importante Objetivo Impreciso† Pouco provável 0,93 (0,66, 1,31) ⊕⊕⊕O 
MODERADA

Endocardite

4 (1535) Não importante Não importante Objetivo Impreciso* Pouco provável 1,21 (0,78, 1,88) ⊕⊕⊕O 
MODERADA

* Efeito estimado compatível com nenhum efeito ou dano; † Efeito estimado compatível com benefício ou dano substancial

em termos de saúde como financeiro, ter acesso a dados 
de qualidade para tomada de decisões quanto ao uso de 
tecnologias em saúde. Portanto, melhores e mais estudos 
que comparem o uso de tecnologias para os pacientes com 
doenças valvares são necessários e viáveis. O financiamento 
para esses estudos pode ser realizado pela indústria das 
próteses, com realização de testes comparativos de acordo 
com normas ambientais, assim como é atualmente realizado 
com medicamentos. Uma alternativa seria o financiamento 
desses estudos por agências públicas.

Aplicabilidade da evidência
Sangramento foi mais comum no grupo de próteses 

mecânicas que no grupo de prótese biológicas. No entanto, os 
estudos incluídos na revisão foram conduzidos anteriormente 
à Razão Normalizada Internacional (INR) e ao Índice de 
Sensibilidade Internacional (ISI). A INR foi introduzida na 
década de 80 e o ISI na década de 90. É possível que, com 
os avanços no monitoramento da anticoagulação, disponíveis 
atualmente, a diferença na frequência de sangramentos entre 
os grupos seria maior à encontrada nesta revisão.

Na presente revisão, três dos quatro ensaios usaram 
próteses biológicas de primeira geração e próteses mecânicas 
de disco simples.13,17,20 Apesar de estudos não controlados 
sugerirem que próteses biológicas de segunda e de terceira 
geração tenham maior durabilidade,24 no estudo de Stassano 
et al.,21 que incluiu tanto próteses biológicas como mecânicas 
modernas, o risco aumentado de reoperação foi similar ao 
encontrado em outros estudos.

Concordância e discordância com outros estudos
Encontramos uma metanálise que incluiu três estudos 

comparando prótese biológicas e mecânicas mais antigas, 
publicada por Kassai et al.,13 15 anos atrás. Na presente 
revisão, identificamos mais um estudo21 que comparou 
próteses modernas. Ainda, os estudos randomizados do 
grupo Veterans Affairs14 e Edinburgh18 apresentaram novas 

publicações com períodos de acompanhamento mais 
extensos, 15 e 20 anos, respectivamente.17,20 Assim, nosso 
estudo, além de apresentar um estudo adicional, reflete um 
acompanhamento de longo prazo, fundamental para uma 
melhor caracterização da evolução clínica dos pacientes 
submetidos ao implante de válvula protética.

De fato, muitos estudos observacionais mostraram 
maior durabilidade das próteses biológicas, com redução 
da mortalidade na reoperação.5 Paralelamente, houve um 
aumento substancial na utilização das próteses biológicas.6 
Contudo, as evidências de estudos observacionais são 
fracas devido ao risco elevado de viés de seleção. Por outro 
lado, estudos observacionais sugeriram maior mortalidade 
com próteses biológicas para substituição da válvula 
mitral. Nossos resultados mostram uma tendência não 
significativa para maior mortalidade com válvulas biológicas, 
independentemente da localização.

Qualidade da evidência (GRADE)
Os estudos randomizados incluídos apresentaram um baixo 

risco de viés e avaliaram diretamente se existem diferenças 
nos desfechos clínicos entre próteses biológicas e mecânicas. 
O viés de informação também foi pouco provável. Em relação 
à mortalidade, os desfechos de reoperação e sangramento, 
o efeito estimado de próteses biológicas versus mecânicas 
mostrou boa precisão e ausência de inconsistência séria. 
Portanto, consideramos que a evidência é de alta qualidade 
(Tabela 3). Para os desfechos de embolia arterial sistêmica e 
endocardite, apesar de não termos encontrado inconsistência 
importante, o efeito estimado foi impreciso (isto é, o IC95% foi 
compatível com um desfecho desfavorável tanto para próteses 
mecânicas como para biopróteses).

Pontos fortes e fracos
Nossa revisão sistemática tem pontos fortes e limitações.  

O desenvolvimento da estratégia de busca pode ser considerado 
um ponto forte, uma vez que foi muito sensitiva e ofereceu 
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baixa probabilidade de não identificar qualquer evidência 
relevante. As principais bases de dados foram buscadas, além 
das fontes de evidências não publicadas, além da busca manual 
de evidências. Todos os procedimentos da revisão sistemática 
foram orientados por diretrizes e literatura específicas a esse 
tipo de estudo, incluindo todas as características metodológicas 
necessárias para execução adequada da revisão.10 Os estudos 
incluídos conduziram um longo acompanhamento dos 
pacientes (2 a 20 anos), permitindo avaliação adequada dos 
efeitos das próteses biológicas versus próteses mecânicas sobre 
desfechos clínicos, particularmente aqueles com incidência 
tardia, tal como necessidade de nova cirurgia.

Em relação aos fatores limitantes, as limitações inerentes 
às revisões sistemáticas devem ser consideradas, tais como 
pequenas diferenças entre as populações dos estudos.  
Por exemplo, pacientes com um pequeno anel valvar aórtico 
foram excluídos no estudo Bloomfield,20 pacientes com pequeno 
anel valvar mitral ou doença arterial coronariana importante 
foram excluídos do estudo Veterans,17 e paciente com lesões 
valvares aórticas foram excluídos do estudo de Vallejo.13

Um ponto fraco importante de nossa revisão sistemática 
é a idade dos ensaios disponíveis. Três dos quatro ensaios 
incluídos são antigos e usaram próteses biológicas de primeira 
geração e próteses mecânicas de disco simples. Uma vez que 
ambos os tipos de próteses e cuidados auxiliares evoluíram, 
é possível que os resultados observados possam não ser 
aplicados atualmente. De fato, muitos estudos observacionais 
mostraram maior durabilidade das próteses biológicas e 
uma tendência de uso em pacientes mais jovens.6 Contudo, 
evidências mostradas por estudos observacionais são fracas 
devido ao alto risco de viés de seleção. Ainda, os resultados 
do estudo randomizado de Stassano et al.,21 comparando 
próteses biológicas e mecânicas modernas são consistentes 
com resultados de estudos anteriores. Particularmente, houve 
um aumento importante na necessidade de reoperação e um 
risco diminuído de sangramentos em comparação a próteses 
biológicas. Portanto, apesar de mais evidência de novos 
ensaios comparando prótese biológica com mecânica seja 
urgentemente necessária, a melhor evidência disponível não 
corrobora a preferência crescente pelas próteses biológicas.

Conclusão
Nossa revisão sistemática de estudos randomizados, 

que avaliou os desfechos de pacientes que receberam, 

aleatoriamente, próteses valvares biológicas e mecânicas, 
mostrou que, apesar de não haver diferenças na mortalidade, 
há um aumento significativo no risco de nova cirurgia de 
substituição valvar ao se optar por próteses biológicas. Por outro 
lado, seu risco de sangramento é menor em comparação ao 
de próteses mecânicas. Não houve diferenças na mortalidade, 
risco de endocardite ou de embolia sistêmica entre os dois 
tipos de próteses. Apesar de três dos quatro estudos incluídos 
na metanálise utilizarem próteses da antiga geração, o estudo 
que avaliou próteses atuais mostrou resultados similares. 
Contudo, evidências que contribuam na escolha entre próteses 
atualmente disponíveis são escassas, e a maioria baseadas 
em estudos observacionais. Comparações aleatórias são 
urgentemente necessárias.
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O manuscrito: " Comparação de Próteses Biológicas e 
Mecânicas para Cirurgia de Válvula Cardíaca: Revisão Sistemática 
de Estudos Controlados Randomizados"1 aborda uma questão 
controversa. Os autores fizeram uma meta-análise de estudos 
randomizados envolvendo seguimento a longo prazo de 
pacientes que necessitaram de substituição valvar cardíaca 
revelando mortalidade semelhante entre pacientes que foram 
submetidos ao implante de próteses biológicas e aqueles que 
foram submetidos ao implante de próteses mecânicas. Não houve 
diferenças significantes em relação ao risco de tromboembolismo 
e endocardite. Entretanto, o risco de sangramento foi 
aproximadamente um terço menor entre os pacientes tratados 
com próteses biológicas, em relação aos tratados com próteses 
mecânicas. Em contrapartida, a necessidade de reoperação entre 
os pacientes tratados com biopróteses foi ao menos três vezes 
maior que a dos pacientes tratados com próteses mecânicas.

Os autores selecionaram estudos "randomizados" para 
evitar viés de avaliação. O estudo é interessante, pois procura 
ser fiel a avaliações randomizadas, que são muito incomuns 
na literatura das doenças valvares, sobretudo à época em que 
foram realizados os estudos.

A escolha da prótese valvar mais adequada aos nossos 
pacientes, deve levar em consideração fatores clássicos como 
idade (jovens: tendência para mecânicas/idosos: biológicas), 
sexo (mulheres em idade fértil: tendência para biológicas), 
número de cirurgias cardíacas prévias (duas ou mais cirurgias: 
preferência por mecânicas), necessidade de anticoagulação 
permanente (mecânicas), fatores socio-educacionais (dificuldade 
em aceitação ou controle da anticoagulação e/ou contraindicação 
à anticoagulação: próteses biológicas) e finalmente, e mais 
importante, respeitar a preferência do paciente.2

Considerando-se somente o fator idade, as diretrizes em 
doenças valvares têm recomendado, a escolha de próteses 
mecânicas para pacientes mais jovens, ou seja, com idade 
inferior a 50 anos (AHA/ACC/ESC) e biológicas para pacientes 
acima de 65-70 anos.3,4 Entretanto, a melhor prótese a ser 
indicada no intervalo entre 50 e 70 anos, persiste controversa.3-5 

Recentes avaliações demostraram uma possível maior 
durabilidade das próteses biológicas mais modernas e uma 
tendência mundial em escolher biopróteses para pacientes 
cada vez mais jovens. Desde a década de 1990 a 2013, 
notou-se aumento de três a quatro vezes mais do implante de 
próteses biológicas tanto em posição aórtica quanto mitral.6 
Novas técnicas médicas, como a possibilidade de implante 
de uma prótese dentro de outra prótese (“valve-in-valve”),7 
também tem sido promissoras, para evitar o uso de próteses 
mecânicas e a obrigatória anticoagulação e seus já conhecidos 
riscos, ou seja, sangramento e/ou eventos tromboembólicos.

O estudo de Kiyose et al.,1 demonstrou que "ambas as próteses 
apresentam mortalidade tardia semelhantes". Entretanto, sabemos 
que esses achados podem ter ocorrido por viés de avaliação 
devido ao tempo de acompanhamento inadequado na maioria 
dos estudos randomizados ou observacionais.8,9 Além disso, 
as prótese valvares avaliadas nesses estudos estão, na maioria 
das vezes, desatualizadas ou até mesmo fora do mercado.  
A informação torna-se “histórica”, mas, mantem-se a necessidade 
de contínua avaliação para identificar a real durabilidade das 
próteses, que variam bastante. A deterioriação estrutural das 
próteses biológicas correlacionam-se com a idade de implante, 
assim em 15 anos, 50% das próteses implantadas aos 20 anos 
terão deterioriação estrutural, reduzindo para 30% se implantadas 
aos 40 anos e 10%, se após os 70 anos.3

A relevância desse estudo é advertir para um tema 
inacabado. É possível que próteses biológicas com tecnologia 
mais refinada, durem mais, comprometendo o principal fator 
para uso de próteses mecânicas, que é evitar novas cirurgias 
cardíacas. Entretanto, o mesmo pode ocorrer, com próteses 
mecânicas com melhor perfil tecnológico, reduzindo a 
necessidade de anticoagulação com valores elevados de 
INR. Sabe-se, igualmente, que pacientes complacentes, com 
excelente monitorização da anticoagulação, tem reduzido de 
eventos de sangramento ou tromboembolismo.

Endopróteses implantadas por cateter tem contribuído para 
a mudança deste cenário, e acreditamos que a tendência de 
implante de próteses biológica em pacientes cada vez mais 
jovens, deva se tornar rotineira em futuro próximo.

Concluindo, parece razoável admitir a escolha de próteses 
biológicas em pacientes que não necessitam de anticoagulação 
permanente, com idade maior que 60-65 anos, para mulheres 
que desejam engravidar e pacientes com dificuldade em 
monitorar ou com contraindicação à anticoagulação. Por outro 
lado, reservar as próteses mecânicas para os mais jovens, 
usuários crônicos de anticoagulante e pacientes com múltiplas 
cirurgias. Lembrando que a decisão final deve ser do paciente, 
após detalhada explicação dos benefícios e inconvenientes de 
cada prótese, pelo seu cardiologista clínico e cirurgião.
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Resumo
Os dados sobre efeito do tipo de betabloqueador de terceira 

e segunda geração na oxidação do substrato, especialmente 
durante exercícios de alta intensidade, são escassos.

O objetivo do estudo é explorar as diferenças de 
tratamentos com betabloqueadores (betabloqueadores 
vasodilatadores vs. não-vasodilatadores) na oxidação de 
substratos durante exercícios intermitentes de alta intensidade 
(HIIE) na insuficiência cardíaca crônica e fração de ejeção do 
ventrículo esquerdo reduzida (ICFEr).

Dezoito pacientes do sexo masculino com ICC 
(58,8 ± 9 anos), 8 em uso de betabloqueadores β1 específicos 
+ bloqueador α-1 e 10 utilizando betabloqueadores β1 
não-específicos, foram aleatoriamente designados para 
4 diferentes HIIE, em um desenho cruzado. Os 4 protocolos 
foram: 30 segundos (A e B) ou 90 segundos (C e D) a 100% 
da potência de pico de saída (PPO), com recuperação passiva 
(A e C) ou ativa (50% de PPO; B e D). O gasto energético (GE; 
kcal/min), a ingestão de carboidratos quantitativos (CHO) e 
oxidação lipídica (g/min) e qualitativa (%) foram calculados. 
Anova de dois fatores e teste post-hoc de Bonferroni foram 
usados (p-valor ≤ 0,05) para comparar a oxidação de CHO 
e lipídios em repouso e aos 10 minutos.

O tempo total de exercício ou GE não mostraram 
diferenças de acordo com o uso de betabloqueadores. O tipo 
de betabloqueador mostrou impacto em CHO (%) e lípides 
(g/min e %) para repouso e aos 10 min, mas a contribuição 
absoluta de CHO (g/min) foi diferente apenas aos 10 minutos 
(Interação p = 0,029). Foram encontradas maiores oxidações 
de CHO com betabloqueadores vasodilatadores quando 
comparados com os não-vasodilatadores.

De acordo com nossos dados piloto, há um efeito do tipo 
do betabloqueador na oxidação do substrato durante o HIIE, 

mas nenhuma influência no GE ou no tempo total de exercício 
nos pacientes com ICFEr.

Introdução
Para reduzir a ativação do sistema nervoso simpático 

e melhorar a contratilidade do miocárdio, a morbidade e 
a mortalidade, a maioria dos pacientes com insuficiência 
cardíaca crônica (ICC) está sob uso de betabloqueadores.1 
Além de todos os benefícios, há algumas evidências 
mostrando controle glicêmico reduzido, ganho de peso, 
inibição da secreção da insulina e resistência à mesma e 
dislipidemia nos estados de repouso em pacientes recebendo 
betabloqueadores.2,3 Além disso, foi demonstrado que o uso 
de betabloqueadores poderia remodelar o uso do substrato 
durante o exercício contínuo de intensidade moderada.4

A terceira geração de betabloqueadores, descritos como 
β-bloqueadores vasodilatadores (ou seja, β não seletivo + 
bloqueador α-1), parece ter um efeito benéfico em comparação 
com os anteriores (β -seletivo). Devido à sua falta de efeito 
sobre os receptores α1-adrenérgicos, os betabloqueadores 
não-vasodilatadores podem induzir vasoconstrição, reduzindo 
o fluxo sanguíneo e a captação da glicose a nível muscular.2,3  

Mas quando comparações entre o Carvedilol e o Metoprolol 
foram feitas em relação à NYHA, nenhuma alteração foi 
encontrada.5 No entanto, não há evidências de comparação 
do tipo de betabloqueador durante o exercício, especialmente 
durante exercícios de alta intensidade (por exemplo, 
vasodilatadores vs. não-vasodilatadores).

Em relação à intensidade do exercício, há um uso crescente 
de programas de treinamento intermitente de alta intensidade 
em locais de reabilitação cardíaca. Há evidências suficientes 
sobre os benefícios superiores desta modalidade para o 
consumo máximo de oxigênio (VO2max) e qualidade de vida 
quando comparado ao treinamento contínuo moderado.6 
Entretanto, ainda não há evidências sobre diferentes prescrições 
de exercícios intermitentes de alta intensidade (HIIE, do inglês 
high-intensity interval exercise) em termos de intensidade ideal, 
duração dos treinos, tempo e tipo de recuperação (passiva ou 
ativa).7 Além disso, não existem evidências suficientes sobre a 
utilização do substrato no contexto de reabilitação cardíaca, 
especialmente no que diz respeito ao uso de medicação.4,8 
Acreditamos que betabloqueadores vasodilatadores podem 
influenciar especialmente a oxidação de carboidratos (CHO), 
e isso pode refletir no tempo total da sessão de exercício.
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Portanto, para este estudo, comparamos a oxidação do 
substrato, gasto energético (GE) e tempo total de exercício 
dos protocolos de HIIE realizados por pacientes com ICC 
com fração de ejeção ventricular esquerda reduzida (ICFEr), 
recebendo dois tipos diferentes de betabloqueadores 
(vasodilatador versus não-vasodilatador).

Métodos

Participantes
Vinte pacientes estáveis com ICFEr foram recrutados do 

Ambulatório de Insuficiência Cardíaca do Instituto do Coração 
de Montreal. Este é um subestudo; os critérios de inclusão 
e critérios de exclusão foram detalhados em publicação 
anterior,7 e as informações clínicas foram obtidas de 
prontuários médicos. O estudo foi realizado em um desenho 
cruzado, e todos os pacientes participaram das mesmas sessões 
de exercício em ordem aleatória (gerada por randomizer.org), 
sendo cada sessão separada por um intervalo de uma semana 
(5 semanas para o protocolo completo). Nenhuma mudança 
na medicação foi feita durante as avaliações. O protocolo 
foi aceito pelo Comitê de Ética do Montreal Heart Institute 
(08-1023), todos os procedimentos estavam de acordo com a 
Declaração de Helsinque e consentimento livre e informado 
por escrito foi obtido de todos os pacientes.

Teste de esforço cardiopulmonar máximo
O teste de esforço cardiopulmonar máximo foi realizado 

de acordo com metodologia publicada anteriormente.7-9  
Em suma, o protocolo de exercício máximo foi realizado 
em um cicloergômetro (Ergoline 800S, Bitz, Alemanha), 
e a velocidade foi estabelecida em 60 rpm e a potência 
aumentada em 10 W a cada minuto até a exaustão. 
As variáveis de trocas gasosas foram medidas respiração a 
respiração durante o teste e, em seguida, obtida a média 
a cada 15s. A potência de pico de saída (PPO, do inglês 
peak power output) foi definida quando a potência de saída 
atingiu o último estágio totalmente concluído. A atividade 
eletrocardiográfica foi monitorada continuamente por meio 
de um ECG de 8 derivações (Marquette, Missouri, USA).

Sessões de HIIE
As sessões de exercício foram baseadas em metodologia 

publicada anteriormente em pacientes com ICFEr.7  

Os protocolos HIIE foram todos prescritos a 100% de PPO, 
com base no teste de exercício cardiopulmonar (CPET) e 
diferiram na duração do intervalo (30 segundos para os 
protocolos A e B versus 90 segundos para os protocolos C e 
D) e tipo de recuperação (recuperação ativa a 50% de PPO 
para os protocolos B e D versus recuperação passiva [0% 
de PPO] para os protocolos A e C). O tempo de exercício 
e recuperação foram projetados como uma proporção de 
1:1. Cada paciente se exercitou por um tempo máximo de 
30 min ou até a exaustão devido a fadiga, dispneia, tontura 
ou incapacidade de manter a cadência do pedal a 60 rpm.7

Oxidação de substrato e cálculo de gasto energético
O GE foi calculado utilizando a equação de Weir.10  

A oxidação do substrato (CHO e lípides) foi calculada a partir 

das trocas gasosas utilizando a equação de Frayn11 (em g/min) 
e com valores da taxa de troca respiratória (em %) utilizando 
uma tabela de quociente respiratório não-proteico.12 

Análise estatística
Os resultados são expressos como média ± DP para 

características clínicas e descritos como n (%) para o 
tratamento com betabloqueador (Tabela 1). Esta é uma 
análise exploratória de nossos estudos anteriores,7-9 e todas as 
sessões de HIIE que duraram mais de 10 min foram incluídas. 
Os substratos foram comparados em dois momentos: 
repouso e ao final de 10 min, com ambas as medidas 
médias de 3 min. O GE total (Kcal/min), oxidação de CHO e 
lípides, em g/min e contribuição total (%), foram comparados 
durante os protocolos HIIE utilizando ANOVA de dois 
fatores para os fatores tipo de betabloqueador e tempo.  
O teste post-hoc de Bonferroni com um valor de p ≤ 0,05 
foi utilizado. O teste t de Student foi utilizado para comparar 
o GE e o tempo total de exercício entre os tipos de 
betabloqueador. Todas as análises foram realizadas utilizando 
os softwares IBM SPSS Statistics, versão 21 e Statview.

Resultados
As características dos pacientes são descritas na Tabela 1. 

Dois pacientes foram excluídos desta análise porque não 
atingiram o mínimo de 10 minutos de exercício. Ambos os 
grupos foram similares para características clínicas, exceto para 
pressões arteriais sistólica e diastólica. O tempo de exercício 
total não foi diferente entre os tipos de betabloqueadores 
(grupo não vasodilatador = 1377 ± 505 s; grupo vasodilatador 
= 1371 ± 503 s; p = 0,962). Também não foram encontradas 
diferenças entre grupos para o GE (p grupo = 0,203 e p tempo 
< 000,1 e interação = 0,867). Diferenças em CHO (mg/min* Kg-1  
e %; p = 0,012 e p = 0,0006) e lípides (mg/min *Kg-1 e %; 
p = 0,0017 e p = 0,0083) foram encontradas na análise de 
grupo e tempo, e a interação foi encontrada apenas para CHO 
(mg/min *Kg-1; p = 0,03) (Figura 1).

Discussão
Nossos resultados mostraram um efeito diferente na 

oxidação do substrato, dependendo do tipo de geração 
de betabloqueador. Acreditamos que a decisão do uso de 
betabloqueador pode beneficiar a oxidação do substrato durante 
o exercício e pode ser escolhida de acordo com a necessidade 
do paciente. Devido ao seu efeito sobre os receptores alfa 
1-adrenérgicos, os betabloqueadores vasodilatadores, como 
o Carvedilol, poderiam beneficiar a oxidação do CHO, 
como mostrado em nossos resultados em valores absolutos 
e relativos, em comparação com os betabloqueadores não 
vasodilatadores. Como esses agentes bloqueadores podem 
ter um efeito diferente nos sistemas circulatório e respiratório, 
anteriormente eles eram conhecidos anteriormente por 
potencialmente reduzirem a capacidade de exercício em 
pacientes com insuficiência cardíaca.13 Evidências recentes 
mostram alguma melhora; com uma combinação diferente 
de fármacos, betabloqueadores vasodilatadores demonstraram 
efeito positivo aumentando a sensibilidade à insulina em 
comparação com os não-vasodilatadores14 e provavelmente 
remodelando a oxidação do substrato.
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Tabela 1 – Características clínicas basais de acordo com o tipo de classe do betabloqueador

Variáveis Clínicas
Classe de betabloqueador

Não-vasodilatador n = 10 Vasodilatador n = 8

Idade (anos) 59,3 ± 9,8 58,0 ± 8,5

IMC (kg/m2) 30,0 ± 4,0 28,0 ± 3,7

FEVE (%) 29 ± 7 27 ± 6

PAS (mmHg) 129 ± 20 108 ± 17*

PAD (mmHg) 75 ± 10 61 ± 15*

Classe funcional NYHA

I 1 (10%) 4 (50%)

II 9 (90%) 3 (37,5%)

III 0 1 (12,5%)

Etiologia da insuficiência cardíaca

Doença cardíaca isquêmica 6 (60%) 4 (50%)

Cardiomiopatia dilatada idiopática 4 (40%) 4 (50%)

Histórico médico

Diabetes mellitus 1 (10%) 3 (37,5%)

Hipertensão 6 (60%) 4 (50%)

Medicamentos

Inibidores de ECA ou BRAs 10 (100%) 8 (100%)

Digoxina 2 (20%) 4 (50%)

Furosemida 8 (80%) 6 (75%)

Espironolactona 4 (40%) 4 (50%)

Dispositivos

CDI 7 (70%) 6 (75%)

TRC 1 (10%) 3(37,5%)

Variáveis do exercício máximo

Potência do pico de saída (Watts) 108 ± 33 110 ± 31

VO2pico (L/min) 1598 ± 507 1478 ± 422

VO2pico (% previsto) 63 ± 13 59 ± 12

VO2pico(mL/min/kg) 17,3 ± 4,6 18,3 ± 4,6

Os valores são apresentados como médias ± DP ou números de pacientes (porcentagens). IMC: índice de massa corporal; FEVE: fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; ECA: enzima conversora da angiotensina; BRAs: Bloqueadores do receptor da angiotensina II; 
CDI: cardioversor-desfibrilador implantável; TRC: terapia de ressincronização cardíaca; VO2: consumo de oxigênio; VO2pico: pico de consumo de oxigênio. * p < 0,05.

De acordo com a literatura, o HIIE requer maior 
demanda energética do sistema muscular15 e, portanto, 
deve ser acompanhado por maior oxidação de CHO.  
O uso crescente de HIIE em um contexto clínico é devido 
à sua superioridade em comparação com o treinamento 
físico contínuo para melhorar o VO2pico, com efeitos similares 
na função ventricular esquerda, segurança e aderência 
ao exercício.6,16 Em nosso trabalho anterior,9 mostramos 
diferenças na oxidação de substratos entre os protocolos 
de HIIE, e as variâncias individuais nos levaram a explorar 
as potenciais diferenças no metabolismo muscular que 
poderiam estar relacionadas ao uso de betabloqueadores. 
Além disso, ainda há poucos dados disponíveis sobre a 
oxidação de substrato e o efeito de agentes farmacológicos 

em pacientes com insuficiência cardíaca,3 especialmente 
durante o exercício de alta intensidade, por isso acreditamos 
que estamos fornecendo dados iniciais interessantes a fim 
de aumentar o interesse sobre o assunto.

A principal limitação do nosso estudo é o tamanho da 
amostra, mas acreditamos que o mesmo é apropriado 
para um estudo piloto, com o objetivo de encorajar uma 
investigação mais aprofundada. Além disso, devido à falta de 
um grupo placebo, não podemos investigar o efeito real do 
betabloqueador na oxidação do substrato, mas sim diferenças 
entre diferentes regimes de tratamento. Como mais de 90% 
dos nossos pacientes com ICFEr recebem algum tipo de 
medicação betabloqueadora, não consideramos a possibilidade 
de suspender ou alterar a medicação dos pacientes.
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Figura 1 – A) Oxidação de carboidratos por grupo, em repouso e com 8-10 minutos de exercício intermitente de alta intensidade. B) Oxidação de lípides por grupos, 
em repouso e com 8-10 minutos de exercício intermitente de alta intensidade. *p < 0,05 para os grupos; ** f p < 0,05 ou efeito do tempo. Resultados ANOVA: A: grupo; 
B: tempo; C: interação.

A: p = 0,012
B: p = < 0,001
C: p = 0,029 
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Conclusão
Em suma, de acordo com nossos dados piloto, o Carvedilol 

parece facilitar a oxidação de CHO durante HIIE e deve ser 
considerado, quando possível, para pacientes em programas de 
exercícios de alta intensidade. No entanto, como o uso de diferentes 
agentes betabloqueadores (por exemplo: vasodilatadores) pode 
afetar o metabolismo muscular durante diversos programas de 
treinamento de exercícios agudos e crônicos nesses pacientes é 
um assunto que precisa ser melhor explorado.
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Introdução
O câncer (CA) tornou-se a segunda causa de mortalidade 

no Brasil a partir de 2006 e há previsão de que ultrapasse as 
doenças cardiovasculares (DCV), atualmente consideradas 
a causa principal, entre 2020 e 2025.1 As DCV e o CA 
partilham fatores de risco em comum tais como a obesidade, 
o sedentarismo, a hipertensão arterial, o tabagismo, o diabetes 
mellitus, a faixa etária elevada e o padrão alimentar. Portanto, 
a coprevalência de CA e DCV é elevada. O diagnóstico e a 
prevenção de ambas as doenças devem ser realizados de forma 
integrada.2 O tratamento oncológico com a quimioterapia (QT) 
combinada trouxe aumento da sobrevida, porém também levou 
ao risco de cardiotoxicidade (CTX); à incidência de disfunção 
ventricular assintomática; ou até mesmo de miocardiopatia.3 
O diagnóstico precoce da CTX é importante, posto que quanto 
mais precoce for o diagnóstico do acometimento miocárdico, 
maior é a chance de recuperação da função sistólica.4

A monitorização da função ventricular esquerda (VE) 
durante o tratamento do CA objetiva detectar a disfunção 
cardíaca em uma fase subclínica, e não quando já houver 
fração de ejeção reduzida em paciente sintomático. Os grupos 
de quimioterápicos que mais frequentemente causam 
agressão ao miocárdio são as antraciclinas (ANT), largamente 
usadas no tratamento dos tumores sólidos e doenças 
malignas hematológicas, e os anticorpos monoclonais, cujo 
exemplo típico é o trastuzumabe (TZU).5,6 A CTX das ANT foi 
inicialmente descrita como dose-cumulativa, irreversível e por 
lesão mitocondrial. Em contraste àquela relacionada ao TZU 
que não é dose-dependente, é reversível e não causa lesão 
mitocondrial, entretanto em ambas as agressões relatou-se a 
possibilidade do remodelamento reverso e da recuperação da 
função ventricular. Séries de casos de pacientes sob uso de ANT 
referiram incidência entre 15% e 17% de algum grau de redução 
da fração de ejeção do VE (FEVE) pelo método de Simpson e 
2% a 3% de insuficiência cardíaca (IC) grave,7 entretanto séries 
mais recentes relatam incidência menor.

Há diferentes definições arbitradas para o diagnóstico 
de disfunção ventricular relacionada à terapêutica do CA, 
extrapoladas de situações clínicas diversas e com escassa 
validação específica. Atualmente, uma das mais usadas é 
a redução da FEVE em valores superiores a 10% do valor 
basal para valores abaixo do corte de 53%, com ou sem 
sintomas, repetindo-se o exame duas a três semanas após 
a aferição inicial.8 Para Zamorano et al.9 este limite inferior 
de normalidade da FEVE é de 50%, também com uma 
redução de 10%. Outras definições quantificam em queda 
da FEVE maior que 10% para FEVE abaixo de 55%, em 
pacientes assintomáticos, ou queda maior que 5% para 
FEVE menor que 55% em sintomáticos.10 Inicialmente, a 
biópsia endomiocárdica foi utilizada como padrão-ouro 
de cardiotoxicidade, mas seu caráter invasivo e o risco de 
complicações fizeram com que fosse progressivamente 
substituída pelos métodos de imagem. Várias técnicas 
foram propostas como ferramentas para o diagnóstico e o 
prognóstico da CTX associada à QT, com destaque para os 
biomarcadores séricos, o ecocardiograma convencional, o 
strain bidimensional, a ventriculografia radionuclídica (VRN) 
e a ressonância magnética cardíaca (RMC). O objetivo da 
presente revisão é trazer ao clínico as principais vantagens e 
desvantagens dos diversos métodos de imagem, com respeito 
à análise crítica, acurácia, limitações e perspectivas clínicas, 
no diagnóstico e monitoramento da disfunção ventricular 
esquerda por quimioterápicos.

Métodos
Esta revisão seguiu adaptações dos princípios da 

metodologia Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). A pesquisa de artigos 
incluiu as bases de dados MEDLINE, ScIELO e LILACS. 
Os descritores utilizados foram “Cardiotoxicidade”; “Disfunção 
Ventricular Esquerda”; “Antineoplásicos”; “Antraciclinas”; 
“Técnicas e Procedimentos Diagnósticos”; “Ecocardiografia”; 
“Ecocardiografia Doppler”; “Ecocardiografia Bidimensional/
Tridimensional/de contraste”; “Cintilografia”; “Medicina 
nuclear”; “Tomografia computadorizada”; “Ressonância 
magnética”. Também foram consultadas as listas de referências 
dos artigos encontrados na busca eletrônica e, assim, foram 
identificados artigos relevantes. Objetivou-se responder qual é 
o método de imagem mais apropriado para a detecção precoce 
de disfunção ventricular em pacientes submetidos à QT do CA 
dentro do contexto da prática clínica. Todos os resumos foram 
analisados de forma independente por dois pesquisadores. 
Foram considerados nesta revisão os artigos originais do tipo 
ensaio clínico, coorte, caso-controle, meta-análises e artigos de 
revisão que dispusessem consenso de especialistas, publicados 
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no período de janeiro de 1998 até junho de 2017, com textos 
disponíveis na íntegra, em inglês, espanhol ou português. 
Os estudos foram selecionados conforme os seguintes critérios: 
(a) a doença de base fosse CA com diagnóstico comprovado 
por histopatologia; (b) o tratamento incluísse QT com ANT, 
TZU ou outros sabidamente depressores do miocárdio;  
e (c) os métodos de diagnóstico como ecocardiografia, 
tomografia computadorizada, medicina nuclear ou ressonância 
magnética tivessem sido utilizados. Foram excluídos relatos de 
caso, artigos com outros tipos de terapia oncológica e os artigos 
que apresentaram duplicidade entre as bases. Duzentos e vinte 
e um resumos preencheram os critérios de pesquisa nas bases 
de dados. Foram excluídos 162 artigos.

Doravante faremos a análise crítica de cada um dos 
métodos, ressaltando-se suas vantagens, desvantagens e 
aplicabilidade clínica no tocante a detecção de CTX causada 
pela QT. Um resumo desta análise encontra-se na tabela 1.

Ecocardiografia bidimensional
A ecocardiografia bidimensional (2D ECO) com 

Doppler é o método mais frequentemente utilizado no 
acompanhamento pré-, per- e pós-QT por não ser invasivo, 
não utilizar radiação ionizante, ter alta disponibilidade e 
custo-efetividade. Avalia as funções sistólica e diastólica, 
as valvas cardíacas e o pericárdio, oferecendo desta 
forma análise das diversas manifestações de CTX.11  

A quantificação da FEVE é a mais aceita para a aferição 
da função sistólica do VE e é um importante parâmetro 
no algoritmo de monitorização de CTX induzida pela QT, 
capaz de diagnóstico e prognóstico de resultados clínicos, 
sustentando decisões de seguir ou parar com a terapêutica 
antineoplásica.8 É importante que esta medida seja acurada 
com mínima variabilidade temporal. No entanto, a FEVE 
pelo 2D ECO tem uma elevada variabilidade temporal, em 
torno de 10% [9,1% – 11,8%] e para que se possa detectar 

com segurança uma alteração na FEVE de 10%, esta medida 
deveria ter uma variabilidade temporal menor. Desta forma 
é possível afirmar que a FEVE medida pelo 2D ECO é 
menos confiável.12

A redução da FEVE após QT é considerada um achado 
tardio que pode indicar uma agressão miocárdica irreversível 
e impedir mudança da evolução com a terapia adequada. 
A disfunção diastólica poderia preceder e predizer uma 
disfunção sistólica tardia, entretanto nenhum parâmetro da 
função diastólica mostrou definitivamente ser preditivo de 
CTX e os estudos são conflitantes.13-17

O ventrículo direito (VD) é comumente acometido pela 
QT, de modo precoce, com maior número de segmentos 
acometidos do que o VE e com a predominância do septo 
interventricular.18 Sua rotina de avaliação deve seguir as 
recomendações de Lang et al.19 Deste modo, a quantificação 
da função sistólica e diastólica do VD seria importante para 
a monitorização seriada, porém há significativa dificuldade 
técnica que restringe seu uso rotineiro na prática clínica.

Em suma, pesa sobre o 2D ECO a elevada variabilidade 
intra- e inter-examinador que comprometem a reprodutibilidade 
do método.

Ecocardiograma tridimensional
A avaliação dos volumes e da FEVE pelo 3D ECO não 

se baseia em suposições geométricas; não é afetada por 
exibições encurtadas20 e é quantificada por um algoritmo 
automatizado de rastreamento de borda,21 diferente do 2D 
ECO. Estudos com RMC mostraram que a avaliação da FEVE 
e dos volumes do VE através do 3D ECO tem melhor acurácia 
e reprodutibilidade22,23 e menor variabilidade temporal para 
a monitorização seriada da FEVE.12

No estudo de Walker et al.23 avaliou-se a acurácia da 
medida da FEVE através do 2D ECO, VRN e 3D ECO em 

Tabela 1 – Vantagens, desvantagens e aplicabilidade dos métodos de imagem na detecção de cardiotoxicidade por quimioterápicos

Método Vantagens Desvantagens Aplicabilidade

2D-ECO
• Disponível

• Permite repetições seriadas
• Avalia anatomia e função

• Elevada variabilidade
• Detecta alterações tardias

• Exame de triagem
• Diagnóstico de doença estabelicida

2D-ECO + 
Simpson + 
Contraste

• Melhora a acurácia em relação ao 2D-ECO • Eleva o custo
• Maior tempo de exame

• Permite avaliação acurada com 
tecnologia mais simples e acessível

3D-ECO • Acurácia e reprodutibilidade próximas à RMC • Baixa disponibilidade • Detecção acurada

2D-STE • Detecta disfunção subclínica
• Baixa disponibilidade

• Depende de janela ecocardiográfica
• Variabilidade entre valores de referência

• Triagem inicial dos pacientes que 
necessitarão de acompanhamento

VRN • Excelente acurácia e reprodutibilidade
• Baixa disponibilidade

• Não avalia outras estruturas como 
válvulas, pericárdio

• Dúvidas da aferição da FEVE ao ECO
• Imagens inadequadas ao ECO

RMC
• Padrão-ouro para avalição de volumes e da FEVE

• Permite diagnóstico de outras etiologias de miocardiopatias
• Permite caracterização tecidual

• Baixa disponibilidade
• Tempo prolongado de exame

• Custo

• Nas dúvidas etiológicas
• Dúvidas na aferição da FEVE ao ECO

2D ECO: ecocardiograma bidimensional; 3D ECO: ecocardiograma tridimensional; 2D STE: ecocardiograma bidimensional com strain; VRN: ventriculografia com 
radionuclídeos; RMC: ressonância magnética cardíaca; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo.
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relação à RMC, de pacientes que usaram doxorrubicina 
(DOXO) e TZU. O volume diastólico final do ventrículo 
esquerdo (VDFVE) demonstrou modesta correlação entre 
2D ECO e a RMC (r = 0,64 basal, r = 0,69 aos 12 meses); a 
correlação do VDFVE entre 3D ECO e RMC demonstrou ser 
mais forte (r = 0,87 basal; r = 0,95 aos 12 meses); a FEVE 
pelo 2D ECO apresentou uma fraca correlação com a RMC 
(r = 0,31 basal, r= 0,42 aos 12 meses). Ambos 3D ECO e 
VRN mostraram uma forte correlação quando comparados 
com a RMC (r = 0,91 basal, r = 0,90 aos 12 meses). 
Quando comparado com a VRN, a medida seriada da FEVE 
através da 3D ECO mostrou ser viável, precisa e reprodutível 
para o monitoramento seriado da FEVE nesses pacientes.

A ecocardiografia é o método de escolha para a avaliação 
seriada de pacientes submetidos à QT ao se ponderar 
disponibilidade, custo e risco. O cálculo preciso da FEVE deve 
ser realizado com o melhor método disponível no laboratório de 
ecocardiografia, idealmente pelo 3D ECO. Caso se utilize o 2D 
ECO, a técnica de Simpson é a de eleição.8 Ao se utilizar o 2D 
ECO, dever-se-ia associar o contraste, com melhora da acurácia 
e reprodutibilidade das medidas dos volumes e na FEVE.24

Strain miocárdico bidimensional
O ecocardiograma bidimensional com Speckle tracking 

(2D STE) é uma técnica acurada, de fácil realização e boa 
reprodutibilidade. Mede a deformação miocárdica através do 
strain e do strain rate nos três planos espaciais: longitudinal, 
circunferencial e radial. O strain sistólico global longitudinal 
do VE (GLS VE) tem uma variabilidade intra e interobservadora 
de 4,9% a 8,6%, portanto menor do que na medida da 
FEVE.25 Tem um valor prognóstico incremental à FEVE para 
a predição de todas as causas de mortalidade na população 
geral.26 Ao strain e strain rate são imputadas a capacidade 
de detecção da disfunção subclínica do VE e a predição da 
disfunção cardíaca relacionada à QT, especialmente com o 
uso das ANT e do TZU.

No estudo de Charbonnel et al.27 o GLS VE aferido 
precocemente antes do tratamento e após doses baixas de 
ANT – 150 mg/m² – demonstrou ser preditor de alteração na 
FEVE doze meses após a dose inicial. A CTX ocorreu em seis de 
86 pacientes (7,0%). Observou-se um valor preditor do GLS VE 
na avaliação pré-QT, com uma área sob a curva ROC de 0,76 
e um limiar preditor do GLS VE de (-) 19,95%; na avaliação 
com doses baixas, o GLS VE mostrou uma informação preditiva 
incremental de CTX, com uma área sob a curva ROC de 0,82, 
para um limiar preditor do GLS VE de (-)17,45%.

O estudo de Mousavi et al.28 demonstrou que o GLS VE 
foi um forte preditor de IC sintomática, na avaliação pré-QT, 
de pacientes submetidos a QT com ANT. A idade e o GLS VE 
também foram preditores de todas as causas de mortalidade. 
Um GLS VE maior que (-)16% esteve associado a um aumento 
de 4,7 vezes na ocorrência de IC sintomática.

Nosso grupo de pesquisa em cardio-oncologia estudou 
o GLS VE pré-QT como preditor de disfunção VE e 
encontrou dados, ainda não publicados, semelhantes aos 
dos autores supracitados.27,28

Em 52 pacientes com CA de mama submetidos à QT 
com ANT, estudados uma semana antes da QT e após o 
ciclo completo, ocorreu queda significativa do GLS VE não 
acompanhada por queda da FEVE maior que 10%, o que 
sugere ser o GLS VE mais sensível do que a FEVE em detectar 
alteração da função sistólica.17

Em pacientes com linfoma não-Hodgkin, seguidos por 
seis meses, ocorreu uma redução significativa no GLS VE e 
aumento da troponina T cardíaca (cTnT), porém a FEVE se 
manteve dentro dos valores de referência. Quando alterações 
no GLS VE e da cTnT foram incluídas na análise multivariada, 
somente a diminuição no GLS VE entre o basal e o terceiro 
ciclo de QT foi preditor independente de CTX, porém não 
houve acompanhamento em longo prazo para determinar 
a relevância clínica destes achados em predizer eventos 
cardíacos tardios.29

Sawaya et al.30 acompanharam 43 pacientes com CA 
de mama tratados com ANT e TZU, realizando 2D STE 
e medida de biomarcadores, no basal e a 3 e 6 meses.  
A troponina de alta sensibilidade (hsTnI) e o GLS VE foram 
marcadores precoces de subsequente queda da FEVE. 
Aqueles que não apresentaram uma queda maior que 10% 
do GLS VE ou elevação da hsTnI no terceiro mês tiveram 
3% de probabilidade de queda da FEVE no sexto mês. 
Aqueles com uma queda do GLS VE acima de 10% e/ou 
elevação da hsTnI apresentaram risco de CTX no sexto mês 
nove vezes maior do que aqueles sem uma destas alterações. 
Os autores inferem que a presença destes marcadores não 
autoriza a suspender a QT, mas sim alerta para a necessidade 
de monitorização cardíaca mais frequente, ou início 
precoce de medidas “cardioprotetoras”, ou uso de terapias 
alternativas menos cardiotóxicas.30

Sawaya et al.31 acompanharam 81 pacientes tratados com 
ANT, taxanos e TZU, dos quais 26 desenvolveram CTX, cinco 
com sintomas de IC. O GLS VE e a hsTnI foram preditores 
de CTX e um GLS VE maior que (-)19% esteve presente em 
todos que desenvolveram sintomas de IC.

Para Negishi et al.32 uma redução relativa maior que 11% 
do GLS VE, em relação ao exame pré-QT, seria o melhor 
preditor de CTX. Na ausência do exame pré-QT um GLS VE 
maior que (-)20,5% também seria um preditor de CTX, porém 
com uma área sob a curva ROC menor (0,67); deste modo, ele 
sugere que se use a redução relativa e não o valor absoluto.

Quarenta e dois pacientes em regime de ANT e TZU 
foram seguidos por 12 meses e 10 deles desenvolveram 
CTX. O GLS VE, o strain sistólico global radial (GRS) do 
VE e o S’ detectaram uma redução pré-clínica no terceiro 
mês, com uma redução da FEVE no sexto mês em todos 
que desenvolveram CTX.33

Embora exista consenso para a necessidade de 
monitorização da função cardíaca por imagem não invasiva 
após a exposição à QT, o método utilizado e o tempo de 
vigilância não estão definidos. As evidências sugerem que a 
diminuição do GLS VE precede a queda da FEVE, entretanto 
faz-se necessário o acompanhamento em longo prazo para 
determinar a relevância clínica destes achados.
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Ventriculografia radionuclídica
A VRN foi o primeiro método cintilográfico de avaliação 

seriada da FEVE em paciente sob QT.34,35 Ela tem como 
vantagens a excelente acurácia, a variabilidade inter e 
intraobservadora estimada em menos que 5%, a independência 
da geometria do VE, e o fato de ser exequível em pacientes 
de grande superfície corporal.36,37 Atualmente, o gated 
single-photon emission computed tomography (SPECT) tem 
sido utilizado para medir a FEVE; contudo, a American Society 
of Nuclear Cardiology recomenda que a monitorização seriada 
seja realizada por VRN como indicação classe I, enquanto 
que a técnica do gated blood-pool SPECT é indicação 
IIb.36 As limitações para o uso rotineiro da imagem nuclear 
incluem os pacientes com arritmias; a incompletude de 
informações sobre o ventrículo direito, os átrios, as valvas, 
e o pericárdio; a repetida exposição à radiação ionizante; e 
um custo mais elevado que a ecocardiografia. A American 
Society of Clinical Oncology publicou uma diretriz em 2016 
sobre a prevenção e a monitorização da disfunção cardíaca 
em pacientes adultos com CA e recomendou a utilização 
da VRN ou da RMC quando o ecocardiograma não estiver 
disponível ou não for tecnicamente exequível, como em casos 
de janela ultrassonográfica inadequada.38 Além da avaliação 
da função sistólica, a VRN tem demonstrado o valor do 
acompanhamento da função diastólica em pacientes expostos 
a fármacos cardiotóxicos.

Ventriculografia radionuclídica versus ecocardiografia
A VRN foi mais sensível do que a ecocardiografia em 

detectar diminuição precoce da FEVE,39,40 porém nestes 
pequenos estudos houve alta incidência de CTX (maior que 
48%) sem seguimento em longo prazo. Tal limitação não 
permitiu traçar correlação com incidência de IC. Em um estudo 
de pacientes com CA de mama que receberam ANT e TZU a 
medida da FEVE por 3D ECO foi comparável à VRN, usando a 
RMC como referência.23 No documento intitulado "American 
Society of Echocardiography Expert Consensus Statement for 
Multimodality Imaging Evaluation of Adult Patients During and 
After Cancer Therapy"8 preconizam a utilização do 2D ECO ou 
3D ECO para avaliação da FEVE antes, durante e após a QT. 
Em caso de imagem inadequada, recomenda-se a utilização 
da RMC, não tendo sido mencionada a VRN como método 
de rotina. Seguramente as disponibilidades específicas de 
cada serviço interferem na eleição do método. Há atualmente 
novos métodos cintilográficos com outros marcadores de 
injúria miocárdica precoce,35 capazes de detecção subclínica 
da disfunção VE, que poderiam predizer o desenvolvimento 
de subsequente disfunção VE ou IC, como a imagem neuronal 
simpática pela técnica do 123Metaiodobenzilguanidina 
(123I-mIBG), imagem de morte celular (111In antimiosina), 
imagem de terapêutica alvo (111In TZU), e imagem metabólica 
molecular do PET. Todas essas técnicas continuam ainda sem 
validação para uso clínico nesta situação da CTX. 

Estudos com o marcador de integridade neuronal 
adrenérgico 123I-mIBG conduzidos em pacientes em uso de 
ANT demonstraram que a cintilografia com mIBG é capaz 
de identificar com grande acurácia os pacientes em maior 
risco de CTX.41

Ressonância magnética cardíaca

Avaliação funcional (cine RM e tagging/strain)
A RMC é o padrão-ouro na avaliação dos volumes e 

da FEVE pela técnica de cine RM com a quantificação 
pelo método de Simpson. Sua utilização de rotina está 
limitada pela disponibilidade e custo.42,43 Além de avaliar 
com precisão a função ventricular esquerda e direita, a 
RMC pode identificar outras prováveis causas associadas de 
miocardiopatia tais como a invasão miocárdica do tumor, a 
amiloidose, a sarcoidose, a miocardite e a doença coronariana 
aterosclerótica. A RMC deve sempre ser considerada o 
primeiro degrau antes da biópsia endomiocárdica.8

Draft et al.44 detectaram anormalidades subclínicas da 
geometria e função ventricular, como aumento significativo 
do volume sistólico final, redução da FEVE e aumento do 
strain circunferencial médio em pacientes submetidos à dose 
baixa ou intermediária de antracíclicos. Estes marcadores 
não são critérios usuais de CTX e se desconhece a relação 
com predição de eventos futuros. Armstrong et al.45 também 
detectaram disfunção cardíaca subclínica através da RMC, 
analisando FEVE e volume do VE. Até o momento nenhum 
estudo de RMC demonstrou que alteração nos índices 
de função miocárdica após QT com ANT fosse preditora 
de subsequente CTX ou IC. Um estudo observacional em 
andamento avalia se medidas da função do VE pela RMC, 
em pacientes em uso de ANT com ou sem TZU, será capaz 
de predizer a queda da FEVE em 24 meses.46

Para Plana et al.8 a RMC deve ser usada na confirmação 
de alteração na FEVE relatada por outra técnica, ou quando 
há conflito entre medidas de técnicas diferentes. Isto só 
se justificaria se houvesse um plano para modificar ou 
interromper a QT. O uso da RMC para análise da função 
diastólica é de pouco interesse devido a sua acurácia ser 
semelhante à de ecocardiografia.47,48

Há poucos trabalhos na avaliação do strain miocárdico pela 
RMC na avaliação da CTX por QT. No ensaio de Draft et al.44 
houve aumento no strain circunferencial da parede média 
precocemente, com um mês de terapia por ANT, associado 
a anormalidade subclínica da função ventricular, como 
demonstrado por uma queda da FEVE avaliada pela RMC.  
Faz-se necessário determinar se estes marcadores estão associados 
com eventos cardiovasculares nos sobreviventes de CA.

Caracterização tecidual (realce miocárdico/mapa T1/
mapa T2)

A caracterização tecidual miocárdica da CTX remonta à 
década de 1980, quando os estudos de necropsia e biópsia 
já revelavam que a inflamação miocárdica e o edema 
do cardiomiócito são achados precoces de CTX, e que 
ocorreriam anteriormente à redução da função miocárdica, 
em oposição à fibrose miocárdica cujo achado é tardio.49,50 
A RMC, além da avaliação funcional, é capaz de realizar a 
avaliação morfológica e tecidual de forma qualitativa (visual) 
e quantitativa em percentual do músculo acometido.51  
A lesão intersticial miocárdica pode ser reversível ou não, 
dependendo de diversos fatores, incluindo o grau de fibrose 
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intersticial. Desta forma, a RMC consegue estabelecer o 
diagnóstico diferencial entre a fibrose reacional, infiltrativa 
e a cicatricial.52

É possível avaliar a CTX em nível tecidual com as técnicas 
de realce precoce e tardio.52 O grande problema é que, na 
grande maioria dos casos de doença subclínica, não existe 
fibrose visualmente detectável para ser quantificada e esta 
técnica é negativa.

O mapa T1 foi validado para detecção de fibrose 
intersticial não detectada pelas técnicas do realce tardio 
e os resultados são informados mediante a quantificação 
do tempo de relaxamento miocárdico em milissegundos.53  
No pós-contraste, quanto mais baixo o T1 do miocárdio, 
maior o grau de fibrose intersticial. Já no pré-contraste, quanto 
maior o T1 do miocárdio, maior o grau de fibrose intersticial. 
O mapa T1 se mostrou um preditor independente de CTX 
em pacientes que realizaram tratamento com ANT e foram 
acompanhados por um período de três anos.54 A fração do 
volume extracelular que demarca a expansão do espaço 
intersticial corrigido pelo hematócrito também foi um forte 
biomarcardor pela imagem.54

O mapa T2 fica responsável pela quantificação do edema 
do cardiomiócito e auxilia na caracterização de um dano 
agudo, subagudo ou crônico.55 Os resultados do mapa T2 
também são representados pelo tempo em milissegundos. 
Estudo com nove pacientes que receberam ANT mostrou 
que valores médios de T2 > 59 ms foram associados à CTX.56

 A caracterização do tecido miocárdico pela RMC pode 
detectar injúria miocárdica precoce durante a QT e identificar 
alterações miocárdicas subclínicas nos sobreviventes de CA, 
porém estudos prospectivos são necessários para a confirmação 
desta hipótese. A relação de custo-efetividade em usar RMC 
frente a outras técnicas de acompanhamento sequencial de 
pacientes sob QT ainda necessita ser quantificada.

A tomografia computadorizada cardíaca (angio-TC 
de coronárias)

A angio-TC de coronárias é um método de aplicabilidade 
clínica crescente que utiliza baixas doses de radiação (1–2 
mSv) e de contraste iodado (50 mL).57 Além de suas indicações 
clássicas, é possível a quantificação dos volumes e da fração 
de ejeção dos ventrículos.58 Após o estudo de Nacif et al.,59 
o uso da angio-TC para a quantificação de fibrose intersticial 
miocárdica pela técnica de quantificação do VEC pode ser 
de grande utilidade clínica. Valores do VEC maiores do que 
35% estão associados com fibrose intersticial.

Estratégia de abordagem racional para a detecção 
precoce da cardiotoxicidade

Na Figura 1, propomos um fluxograma de abordagem racional 
aos pacientes submetidos à QT. Tal algoritmo é baseado na 
revisão da literatura e expertise dos autores. Carece, portanto, 
de validação em ensaios clínicos randomizados e controlados. 
A abordagem deve ser adaptada à realidade das condições 
de oferta e demanda de cada serviço.8 Frente a um 
paciente com CA sugere-se adotar os seguintes passos:  
(a) Ações integradas, partilhadas por cardiologistas e 

oncologistas, dentro de equipe multidisciplinar; (b) Avaliação 
clínica com estimativa do risco cardiovascular global, doenças 
prévias, tratamento quimio- ou radioterápicos prévios e 
intervenção específica quando indicada previamente à 
QT; (c) Dentro das limitações institucionais, considerar 
o ecocardiograma bidimensional com medida do strain;  
(d) Caso não seja exequível uma avaliação cardíaca basal 
em todos, priorizar aqueles com alto risco para CTX, tais 
como aqueles com doença prévia ou fatores de risco 
cardiovascular; disfunção sistólica do VE; idade maior que 
65 anos; programação de altas doses de ANT (DOXO), maior 
que 350 mg/m²; ou combinação de QT (figura 1).

Nos pacientes sob acompanhamento, quando detectado 
uma FEVE < 53%, GLS VE abaixo do limite inferior da 
normalidade, e/ou troponinas elevadas, na ausência de 
sintomas, o cardiologista deve ser consultado, discutindo 
com o oncologista a relação risco-benéfico da QT, 
entretanto sua continuação ou não é uma decisão do 
oncologista. Os fluxogramas de atendimento dependem 
do potencial cardiotóxico do esquema quimioterápico. 
Segundo documento das sociedades norte-americana e 
europeia de ecocardiografia, pacientes com doses cumulativas 
menores que 240 mg/m² de DOXO deveriam repetir a avaliação 
cardíaca após o término do esquema terapêutico e seis meses 
depois.8 Os pacientes com doses maiores que 240 mg/m²  
deveriam passar por nova avaliação antes de cada ciclo 
adicional de 50 mg/m². Os pacientes sob uso de TZU, 
idealmente, deveriam ter um ecocardiograma a cada três 
meses.8 Por indisponibilidade de dados, em pacientes com 
terapia por inibidores do fator de crescimento do endotélio 
vascular, sugere-se uma avaliação ecocardiográfica um mês 
depois da dose inicial e depois a cada três meses.8 

Detecção subclínica da disfunção ventricular esquerda
Até o presente momento, não há evidências para o 

tratamento de pacientes assintomáticos com FEVE preservada e 
alteração exclusiva no strain. No entanto, o racional de se aferir 
o strain se fundamenta na possibilidade de monitorar amiúde 
os pacientes sob risco e, tão logo detectada a queda da FEVE, 
iniciar-se a terapêutica e obter-se o remodelamento reverso.

Para fins de detecção de disfunção subclínica, o GLS VE 
basal é o marcador para comparação com as medidas após 
QT. Uma redução relativa maior que 15% pode confirmar 
a disfunção. Este valor alterado deveria ser confirmado em 
um novo exame em duas a três semanas. A elevação da TnI 
com ou sem alteração do GLS VE também é considerada um 
marcador de lesão miocárdica, porém há múltiplas causas 
de elevação da TnI, assim como dúvidas quanto ao seu valor 
prognóstico de disfunção ventricular. Sempre que se cogite a 
necessidade de suspensão da QT em assintomáticos, faz-se 
necessário a medida da FEVE por outro método mais acurado 
como a VRN ou a RMC.8

Não há estudos com nível de evidência segura demonstrando 
o benefício do tratamento farmacológico “cardioprotetor” 
nos pacientes sob QT. Na hipótese de continuação da QT 
a despeito de alterações na função do VE, é necessária 
reavaliação ecocardiográfica antes de novo ciclo, ciente de 
antemão que o risco de CTX irá aumentar progressivamente.
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Exames adicionais de imagem não são necessários para 
pacientes que não têm fatores concomitantes de risco, na 
presença de GLS ou troponina normais durante a QT e seis 
meses depois da última QT com ANT. Sugere-se que, após 
completar seu esquema terapêutico, deva haver avaliação 
clínica cardiovascular anual e o uso de imagem cardíaca 
condicionada à disponibilidade no serviço.8 

Conclusões
A monitorização da FEVE pela 2D ECO é a estratégia mais 

exequível para se detectar doença cardiovascular relacionada 
à QT em grandes grupos de pacientes, entretanto deve ser 
considerada no contexto das inúmeras limitações do método. 
O 3D ECO é o método de escolha ao se ponderar acurácia 
com disponibilidade, limitações de repetição e facilidade de 
execução. Na sua indisponibilidade, a adição de contraste 
à 2D ECO deve ser recomendada, visto que isto aumenta 
acurácia. O GLS VE é o melhor parâmetro da deformação 
miocárdica para a detecção subclínica da disfunção VE, 
porém não há evidências sólidas mostrando o benefício de 
se iniciar a terapia “cardioprotetora” precoce baseada em 
seus resultados. A VRN tem elevada acurácia diagnóstica para 
disfunção ventricular e pode ser uma alternativa para os casos 
de dúvida à ecocardiografia. A RMC auxilia nos diagnósticos 
diferenciais com outras causas de miocardiopatias.

A decisão da interrupção ou manutenção de esquema 
quimioterápico é clínica, conjunta, multidisciplinar, 

Figura 1 – Proposta de acompanhamento cardiovascular aos pacientes submetidos à quimioterapia baseada em informações da literatura e experiência dos autores. 
ECG: eletrocardiograma; QT: quimioterapia; RT: radioterapia; 2D ECO: ecocardiograma bidimensional; VRN: ventriculografia com radionuclídeos; RMC: ressonância 
magnética cardíaca; ECO: ecocardiografia.

• Poucos fatores de risco ou doenças
• Exame clínico normal
• ECG normal
• QT com baixo potencial cardiotóxico
• Ausência de QT ou RT prévias

• Presença de fatores de risco ou doenças
• Exame clínico alterado
• ECG anormal
• QT com considerável potencial cardiotóxico
• QT ou RT prévias

Na dúvida ou janela ruim: VRN ou RMC

AVALIAÇÃO CLÍNICA (anamnese + exame físico + ECG)
Sintomas? Fatores de risco? Doenças prévias? Potencial cardiotóxico do tratamento prévio ou proposto?
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ECO
alterado
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strain normal
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clínico
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do tratamento
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2D-ECO ao meio e
final do tratamento
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individualizada

RISCO INTERMEDIÁRIO ou ALTO

2D-ECO com strain pré-QT

fundamentada na relação risco versus benefício para 
cada paciente.

Ensaios clínicos randomizados, controlados, com 
seguimento em longo prazo, são necessários para que se 
possa definir se a detecção precoce da disfunção cardíaca é 
preditor de redução da FEVE e, sobretudo, de IC e eventos 
cardiovasculares maiores. 
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As sociedades médicas são instituições importantes e fortes 
em nosso país. Tomo como exemplo, a Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SBC), da qual a maioria dos que estão lendo 
este texto faz parte. Nunca fiz política societária, mas a 
acompanho com interesse. Impressiona a determinação nas 
acirradas disputas entre concorrentes em época de eleição. 
Esses grupos, tendo sempre membros de corpos docentes de 
universidades, dispendem muita energia para se colocarem 
nas posições de comando. Assim é o jogo, que não raro migra 
para caminhos tortuosos. Portanto, os recursos humanos de 
sociedades e universidades têm muito em comum, tendo 
em vista que promovem atividades científicas e didáticas, 
educando profissionais por todo o país, tanto na modalidade 
presencial, como pelos meios de comunicação. A qualidade 
das informações recebidas é diretamente proporcional à das 
universidades e de seus membros. Por isso, as sociedades 
devem ter enorme interesse na evolução intelectual de nossas 
universidades. Sendo assim, perguntas se impõem:

Há empreendimentos construtivos para a melhoria das 
universidades públicas por parte das sociedades? São essas 
energias, encerradas as eleições, utilizadas em seus benefícios? 
Se não são, quais seriam os projetos para haver uma maior 
interação entre esses dois universos? Esses projetos seriam úteis 
para atenuar a constante queda de qualidade das academias? 

As razões dessa queda são bem conhecidas e a falência 
financeira é, sem dúvida, causa primária dessa decadência. 
Há outras causas, talvez mais graves, para essa crise nas 
academias, cuja abordagem é dificultada por corporativismos 
poderosos. Estes estão tornando a educação e a saúde em 
um grande negócio; Seu poder tem enorme influência na 
ausência de vontade política para enfrentá-los. Poderíamos, 
como membros de uma sociedade, ter posições bem 
definidas e construtivas, tentando colaborar com as 
autoridades no encaminhamento de pretensas soluções? 
Como as sociedades se relacionam com o poder público? 
Há interesse nesse relacionamento?

No universo universitário, essa situação gera profundo 
impacto sobre os recursos humanos, levando descrença e 
desesperança aos funcionários de todos os níveis, mesmo 
havendo entre eles profissionais altamente qualificados e 

produtivos, muitas vezes desvalorizados por não serem aceitos 
pelos membros dos atuais sistemas de poder. Essa desesperança 
é o sentimento mais destrutivo, o maior veneno para a 
produtividade de nossas instituições. A evasão de cérebros, 
tanto para o setor privado como para outros países, piora essa 
equação maligna. Não causa surpresa o pouco interesse que 
nossos jovens têm pela vida acadêmica.

Complicando ainda mais, os planos de carreira são 
agredidos pelos corporativismos, fisiologismos e nepotismos. 
Fatos políticos importantes colaboram muito para afastar 
professores de elevado nível humano e profissional de nossos 
centros de ensino. É triste observar indivíduos que dedicaram 
décadas de suas vidas, com carreiras universitárias exemplares, 
serem preteridos, diminuindo muito sua dedicação ao ensino, 
pesquisa e extensão. Esse lado político é causa importante da 
decadência intelectual dos recursos humanos. Muitas carreiras 
brilhantes foram interrompidas por essa associação maligna de 
fatores. Temos, portanto, a receita perfeita para a decadência.

Há solução ou soluções? Acredito que sim, com vontade 
política que gere mudanças no padrão cultural hoje vigente. 
Muitas opiniões deverão ser colocadas e confrontadas, em 
sérios e saudáveis diálogos. Vamos aos meus pensamentos:

Pelo lado acadêmico, o professor deve e deverá se envolver, 
humana e profissionalmente, à sua instituição. É diferente 
ser ou estar professor. Deve e deverá ser a missão primordial 
em sua vida profissional. Deve preencher integralmente as 
necessidades de suas instituições, não criando, assim, conflitos de 
interesse. O professor deve e deverá ser julgado periodicamente 
por seu mérito, que deveria ser o fator fundamental para se 
atingir o topo da carreira. Deveríamos ter mais titulares, que 
seriam imparcialmente escolhidos entre os docentes atuantes, 
institucionais, com perfis heterogêneos, assim diminuindo o 
risco da formação de oligarquias dominantes. Deve levar a 
universidade à sociedade civil, retirá-la de seu domo de cristal, e 
trazer a sociedade produtiva para a universidade, em associações 
saudáveis para ambos. Como ideia, as sociedades médicas 
poderiam desempenhar papel importante nessa questão.

Os professores devem se distanciar do pensamento 
utilitário. Deve ter em mente o equilíbrio entre realização 
pessoal e institucional. Infelizmente, predomina o 
conveniente pessoal, em detrimento do avanço da entidade. 
Essa forma de pensar se tornou cultural, com raízes profundas. 
Se minha instituição avança, eu avanço. Disse Cícero: “Cada 
um deve, em todas as matérias, ter um só objetivo, qual seja, 
conformar o seu próprio interesse com o interesse geral”. 
O genebrino Rousseau deu a mesma lição, assim como 
muitos outros pensadores. São ideias presentes com o ser 
humano há muito tempo. As sociedades médicas seriam 
beneficiadas. Haveria aumento nos índices de qualidade 
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nas atividades didáticas e de divulgação. Fica a pergunta 
que, acredito, seja hoje de difícil resposta: é possível as 
sociedades médicas contribuírem com as universidades 
públicas? Se sim, qual ou quais seriam essas contribuições? 
Qual poderia ser a participação das sociedades em futuras 
reformas universitárias?1

É um trabalho que necessita diálogo entre todos que 
participam destes dois universos. Há recursos humanos altamente 
qualificados para levar essa tarefa adiante. As divergências serão 
muitas, mas este é o caminho para se construir algo sólido.  
Este texto não tem a intenção de propor ideias, apenas o de 
propor o diálogo. Quando este se faz presente, os resultados 
surgem. Todos os setores deste país estão necessitando 
de reformas saudáveis, assim como nossas sociedades e 
universidades. Acredito que essa aproximação poderia deixar 
uma magnífica herança para o futuro, para os nossos sucessores.
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Dados clínicos
Paciente evoluiu sem sintomas desde o nascimento, ocasião 

do diagnóstico da cardiopatia exteriorizada por sopro cardíaco 
em presença de elementos físicos da síndrome de Down. 
Atualmente caminha cerca de 30 minutos diariamente sem 
mostrar cansaço e acompanha as demais pessoas normalmente. 
Usa enalapril e levotiroxina por hipotireoidismo.

Exame físico: bom estado geral, eupneica, acianótica, 
pulsos normais nos 4 membros. Peso: 41 Kg, Altura: 131 cm, 
PAMSD: 110 x 60 mmHg, FC: 93 bpm, Sat O2: 97%.

Precórdio: ictus cordis não palpado, sem impulsões 
sistólicas. Bulhas cardíacas hiperfonéticas, e segunda bulha 
desdobrada constante. Sopro holossistólico de moderada 
intensidade na borda esternal esquerda baixa e sopro de ejeção 
na borda alta. Fígado não palpado e pulmões limpos.

Exames complementares
Eletrocardiograma: Ritmo sinusal, sem sinais de 

sobrecargas cavitárias e/ou de distúrbios de condução, com 
QRS estreito de 0,87 ms (AQRS= -10º), onda T positiva em 
V1 (AT = 0º), e onda P normal (AP = + 30º) (Figura 1).

Radiografia de tórax: Aumento discreto da área cardíaca 
a custa do arco direito com duplo contorno e do arco 
ventricular esquerdo (ICT = 0,50). Trama vascular pulmonar 
normal (Figura 1).

Ecocardiograma: Conexão atrioventricular e ventrículo-
arterial concordantes com comunicação interatrial tipo ostium 
primum de 10 mm de diâmetro e comunicação interventricular 
de via de entrada de 15 mm, mas com orifício efetivo de 7 mm 
por interposição de tecido valvar, com gradiente de pressão 
interventricular de 78 mmHg. Valva atrioventricular única com 
dois orifícios, sendo o direito de 23 mm e o esquerdo de 30 mm. 
Havia insuficiência da valva à esquerda por cleft, ocasionando 

aumento do átrio esquerdo. A regurgitação à direita é discreta. 
A pressão sistólica do ventrículo direito é de 39 mmHg.  
As cavidades tinham as seguintes dimensões: VD = 16, VE = 54, 
AE = 45, Ao = 25, AP´s = 17 mm (Figura 2).

Diagnóstico clínico: Defeito total do septo atrioventricular 
com discreta repercussão à custa da insuficiência da valva 
atrioventricular à esquerda e pequena manifestação por 
desvio de sangue da esquerda para a direita em posição 
atrioventricular em síndrome de Down, em evolução natural 
até a idade adulta.

Raciocínio clínico: Havia elementos clínicos de orientação 
diagnóstica da cardiopatia congênita acianogênica com 
discreta repercussão clínica, tipo comunicação interatrial (CIA) 
e interventricular (CIV), em presença de ausculta característica. 
O eletrocardiograma não salientava qualquer sobrecarga 
cavitária e a radiografia de tórax com discreto aumento 
preponderante das cavidades esquerdas. O ecocardiograma 
salientou os elementos diagnósticos do defeito.

Diagnóstico diferencial: Outras cardiopatias acianogênicas 
tipo CIA e ou CIV devem ser lembradas nesse contexto.  
A regurgitação da valva à esquerda poderia também suscitar 
dúvidas em relação ao diagnóstico do defeito parcial do 
septo atrioventricular.

Conduta: Em face do balanceamento dos fluxos pulmonar 
e sistêmico ao longo do tempo, sem sinais de hipoxemia  
e/ou de insuficiência cardíaca e na presença de boa tolerância 
física, foi considerada a conduta expectante clínica.

Comentários: É sabido que o defeito total do septo 
atrioventricular evolui desfavoravelmente com sinais de 
insuficiência cardíaca após a diminuição da resistência 
vascular pulmonar, com poucos dias de vida, além da 
instalação progressiva da doença vascular pulmonar 
em poucos meses até o final do primeiro ano de vida. 
Daí a necessidade de intervenção cirúrgica precoce, nos 
primeiros meses de vida, quando se verifica boa evolução 
pós-operatória a longo prazo.1

Pode-se afirmar que raramente são identificados casos com 
defeito do septo atrioventricular com discreta repercussão, que 
evoluem assintomáticos até a idade adulta. Nessa condição, 
não requerem intervenção operatória precoce. Por isso, é 
importante salientar que esses pacientes necessitam de uma 
avaliação rigorosa e minuciosa, afim de poder determinar 
a conduta mais correta no lactente, se expectante ou de 
intervenção cirúrgica. No entanto, é uma decisão difícil de 
ser tomada, já que não encontramos na literatura relatos 
semelhantes ao do caso descrito.
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Figura 1 – Radiografia de tórax salienta o discreto aumento da área cardíaca com trama vascular pulmonar normal, expressão do balanceamento dos fluxos, pulmonar 
e sistêmico. Eletrocardiograma mostra-se normal sem sobrecargas ou distúrbios de condução.

Figura 2 – Ecocardiograma salienta no plano apical de 4 câmaras o aumento do átrio esquerdo decorrente da insuficiência discreta da valva atrioventricular à esquerda 
por cleft em C. As demais cavidades se mostram normais por fechamento da comunicação interventricular de via de entrada e da comunicação interatrial por tecidos 
valvares, em A, B e D.

1. Ginde S, Lam J, Hill GD, Cohen S, Woods RK, Mitchell ME, et al. Long-term 
outcomes after surgical repair of complete atrioventricular septal defect. J 
Thorac Cardiovasc Surg. 2015;150(2):369-74.
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Introdução
As complicações aórticas durante a gestação podem ocorrer 

em mulheres sem fatores de risco, porém, mais frequentemente, 
se associam com doenças do colágeno (Síndromes de 
Marfan e Ehlers-Danlos) e malformações estruturais cardíacas 
(coarctação e valva aórtica bivalvular).1,2 Na mulher abaixo dos 
40 anos, aproximadamente metade desses eventos ocorre na 
gravidez, particularmente no terceiro trimestre, ou puerpério.3 
É um evento extremamente raro, contabilizando 0,1% a 0,4% 
de todas as dissecções aórticas, acometendo 5,5 (IC 95% 
4,0 - 7,8) mulheres a cada 1 milhão durante a gestação e 
puerpério.1,4,5 Acredita-se que as alterações hemodinâmicas 
fisiológicas da gestação, modificações estruturais determinadas 
pela compressão do útero gravídico e a ação hormonal podem 
agravar essa patologia aórtica.1,6

As classificações mais utilizadas tomam como base a porção 
anatômica acometida. O grupo de Stanford considera: tipo 
A (dissecção que envolve aorta ascendente) e tipo B (apenas 
aorta descendente).7 De acordo com a duração dos sintomas 
até a apresentação clínica, a dissecção aórtica pode ser 
classificada como crônica se apresentar duas semanas ou mais 
após o início dos sintomas.6

Apresentamos um caso de dissecção crônica da aorta, tipo 
B de Stanford, em paciente na 36° semana de gestação e 
discutiremos as peculiaridades do diagnóstico e conduta diante 
de complicações maternas e fetais potencialmente graves.

Relato do Caso
Gestante de 35 anos, parda, seis gestações prévias com 

cinco partos normais, no curso da 36° semana, solteira, 
procedente de Damião-PB, foi encaminhada de Campina 
Grande-PB para a unidade de terapia intensiva (UTI) do 
IMIP após realização de ultrassonografia (USG) obstétrica 
que evidenciou dilatação importante da aorta abdominal. 
Relatava história de dor abdominal de caráter lancinante 
sugestiva há aproximadamente um ano (três meses antes do 
diagnóstico da gestação). Chegou ao serviço assintomática, já 

em uso de alfametildopa 750 mg/dia, propranolol 40 mg/dia,  
furosemida 40 mg/dia e AAS 100 mg/dia.

No exame apresentou-se consciente, eupneica, acianótica, 
afebril e normocorada, pressão arterial (PA) de 100x68 mmHg 
e a frequência cardíaca (FC) 84 batimentos por minuto (bpm). 
Ausculta respiratória sem alterações e ausculta cardíaca 
com ritmo regular, bulhas normofonéticas e sem sopros. 
Apresentava edema ++/++++ depressível em membros 
inferiores; abdome gravídico, altura de fundo uterino 
27 cm (abaixo do percentil 2,5 para a idade gestacional), 
tônus fisiológico, movimentos fetais presentes, batimentos 
cardiofetais de 132bpm e ausência de visceromegalias.

A tomografia computadorizada (TC) de tórax e abdome 
realizada no primeiro dia de internação identificou dissecção 
aórtica desde o arco aórtico até a aorta abdominal, ao nível da 
emergência das artérias renais (Figuras 1 e 2). Realizou USG 
obstétrica evidenciando feto único, vivo, peso estimado em 
2.316 g, índice do líquido amniótico de 6 cm, doppler da artéria 
umbilical normal, idade gestacional de 35 semanas e 5 dias.

Permaneceu assintomática até o terceiro dia de internação 
quando evoluiu com dor em baixo ventre e dinâmica uterina 
(três contrações em dez minutos), PA 160x100 mmHg durante 
as contrações, sendo indicada cesariana. O procedimento foi 
realizado sob raquianestesia, com equipes da cardiologia e 
cirurgia vascular de sobreaviso, sem intercorrências, sendo 
realizada também laqueadura tubária bilateral. Recém-nascido 
do sexo feminino, 2.475 g, APGAR 8/9.

No puerpério foi inicialmente acompanhada em UTI 
obstétrica e manteve-se estável em uso de propranolol 40 mg/dia  
e anlodipino 5 mg/dia, com adequado controle pressórico. 
Realizou ecocardiograma (2º DPO) que evidenciou fração 
de ejeção de 52%, dissecção da aorta com fluxo na falsa luz, 
além de insuficiências aórtica, mitral e tricúspide discretas; 
câmaras cardíacas com dimensões normais. No 5º DPO de 
cesariana, foi submetida a implante de endoprótese torácica 
sem intercorrências. No 3º DPO do implante, evoluiu com 
febre cuja origem não foi determinada, sendo administrados 
vancomicina, piperacilina e tazobactan por 7 dias, enoxaparina 
e prednisona. Recebeu alta hospitalar no 35º DPO de cesariana 
e 28º DPO de colocação de endoprótese aórtica, assintomática, 
em uso de propranolol 120mg/dia, anlodipino 10 mg/dia, 
losartana 100 mg/dia e digoxina 0,125 mg/dia com orientação 
de acompanhamento ambulatorial com a cardiologia.

Discussão
A dissecção aórtica durante a gestação é considerada uma 

catástrofe clínica potencialmente devastadora para mãe e 
concepto.2 A mortalidade materna para a dissecção aguda tipo 
A e B de Stanford corresponde a 21% e 23%, com morte fetal 
de 10,3% e 35%, respectivamente.2 As taxas elevadas estão 
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relacionadas à ruptura do vaso, tamponamento pericárdico, 
falência cardíaca e isquemia de órgãos vitais como cérebro, 
rins e medula espinhal.3

Quando a apresentação é aguda, os sintomas são típicos: 
dor torácica, abdominal ou nas costas de início súbito tipo 
lancinante.3 O quadro oligossintomático, como o apresentado, 
típico das dissecções crônicas, frequentemente é subestimado 

e atribuído às modificações fisiológicas da gestação, o que 
gera um atraso no diagnóstico.6

Apesar do risco conhecido da radiação ionizante para o 
concepto, sabe-se que esse é pequeno, e que nesses casos 
o benefício da realização da TC supera o risco. A USG 
foi importante inicialmente por flagrar a dilatação aórtica. 
A TC permitiu a confirmação diagnóstica bem como um melhor 

Figura 1 – Tomografia computadorizada ilustrando a dissecção tipo B.

Figura 2 – Tomografia computadorizada em corte axial ilustrando a dissecção que se estende ao nível da emergência das artérias renais.
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detalhamento da extensão da dissecção e do envolvimento 
dos ramos vasculares aórticos, dados fundamentais para 
classificação da dissecção e planejamento terapêutico.3

A decisão sobre o manejo apenas clínico ou a necessidade 
de intervenção cirúrgica, antes ou após a interrupção da 
gestação, deve considerar o risco de rotura, o tipo de dissecção 
e a viabilidade fetal.3,8

A delaminação na aorta descendente caracterizou a 
dissecção como do tipo B e foi decidido por tratamento clínico 
durante gestação seguido de implante de endoprótese torácica 
no puerpério imediato.3,8,9 A estabilidade hemodinâmica 
materna e o acompanhamento rigoroso da patologia aórtica e 
da vitalidade fetal permitiram essa conduta no nosso serviço.

Os betabloqueadores são a terapia de primeira linha no 
tratamento medicamentoso por reduzirem tanto a FC como 
a PA e consequentemente as forças de cisalhamento na aorta, 
assim limitam a extensão da dissecção e diminuem o risco de 
rotura ou dano em órgãos-alvo.9 Podem ser utilizados com 
relativa segurança durante a gravidez (propranolol Classe C 
pelo Food and Drug Administration- FDA).3,8,9

A interrupção da gravidez previamente à correção da 
dissecção oportunizou maiores chances de sobrevivência 
a esse concepto uma vez que as taxas de morbidade e 
mortalidade fetais relatadas podem alcançar 30% e 9%, 
respectivamente, durante os procedimentos de correção.3,8

A via de parto em pacientes cardiopatas é controversa.  
O parto normal resulta em menor sangramento, recuperação 
mais rápida e diminui o risco de complicações pós-operatórias. 
Na ausência de dissecção aguda, o parto normal pode ser 
realizado com diâmetro aórtico menor que 40 milímetros 
nos casos da Síndrome de Marfan, sendo indicada cesariana 
acima desse valor de referência.3,8 A condução do parto deve 
incluir intervenções para reduzir o estresse da parede da aorta, 
controle rigoroso da pressão arterial, analgesia adequada e parto 
instrumental quando indicado.3,8 A paciente do caso apresentava 
a aorta com diâmetro máximo de cerca de cinco centímetros, o 
que embasou a escolha da via de parto pela equipe.

A realização da laqueadura tubária bilateral foi 
oportunamente indicada como método contraceptivo 
definitivo, sendo fundamentada pelo alto risco de morte 
materna com uma nova gravidez.8

A grande diversidade dos casos e a pequena quantidade 
de experiências relatadas na literatura não permitem 
determinar diretrizes para a conduta ante à dissecção aórtica 
durante a gravidez. O manejo multidisciplinar e o tratamento 
individualizado visam proporcionar chances de sobrevida 
à mãe e ao feto, levando em consideração a estabilidade 
hemodinâmica materna, a viabilidade fetal e a melhor 
oportunidade da intervenção cirúrgica, quando indicada.
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Carta-resposta
Agradecemos Ravnskov et. al.1 pela carta, a qual oferece 

a oportunidade de discussão sobre uma questão relevante na 
prática clínica e preocupante para pacientes portadores de 
dislipidemias na infância e adolescência, especialmente em 
longo prazo. A motivação para a realização de nossa metanálise 
partiu da recomendação de uso de estatinas em crianças com 
dislipidemias secundárias, a qual, em nossa percepção, carece de 
evidências sólidas. Realizamos, assim, uma revisão sistemática da 
literatura, com esse foco principal, ou seja, identificar evidências 
que corroborem essa prática, e não a revisão de estudos com 
crianças portadoras de hipercolesterolemia familiar.

Buscamos evidências para o uso de estatinas em crianças 
e adolescentes nas bases de dados PubMed, EMBASE, 

Bireme, Web of Science, Cochrane Library, SciELO e LILACS 
desde o início até fevereiro de 2016. Das 16 793 citações 
potencialmente relevantes recuperadas das bases de dados 
eletrônicas, nenhum ensaio clínico randomizado atendeu aos 
critérios de inclusão.1

Apesar de citarmos alguns estudos sobre hipercolesterolemia 
familiar na discussão do trabalho, não realizamos a revisão 
desses estudos, tampouco, elaboramos recomendações clínicas 
para essa condição. Essa é a única ressalva que teríamos em 
relação à carta, a de que talvez tenha havido uma interpretação 
da discussão como se ela embasasse uma recomendação, 
quando não tivemos essa intenção. Nesse sentido, agradecemos 
a oportunidade de esclarecimento.2

DOI: 10.5935/abc.20190034

Em sua metanálise, Radaelli et al., conclui que o tratamento 
com estatinas é eficiente na redução de lipídios em crianças 
com hipercolesterolemia familiar (HF) e sugere que devem ser 
realizados estudos clínicos de longo prazo para estabelecer 
a segurança a longo prazo.1 Nós alertaríamos contra esta 
recomendação por vários motivos.

Como mostramos em um artigo recente,2 há várias 
evidências de que os níveis elevados de LDL-colesterol 

(LDL-C) não sejam a causa da doença arterial coronariana 
prematura na HF. É mais provável que sejam fatores anormais 
de coagulação congênitos, e apenas uma pequena minoria 
entre aqueles com HF herdam esses fatores. Em média, 
pessoas com HF vivem tanto quanto qualquer outra pessoa, 
porque os níveis elevados de LDL-C protegem contra câncer e 
doenças infecciosas.2 Além disso, tratar crianças com estatinas 
pode causar danos, porque o colesterol é necessário para o 
cérebro em desenvolvimento e é um precursor essencial de 
co-fatores e hormônios metabólicos, incluindo a vitamina D 
e todos os esteroides sexuais.

Finalmente, está se tornando bem conhecido, que o número 
de efeitos adversos do tratamento com estatina é muito maior 
e muito mais grave do que o relatado nos relatórios de estudo 
clínico.3,4 Portanto, existe uma preocupação justificável, de 
que o tratamento a longo prazo de crianças com HF cause 
mais danos do que benefício.
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Referências

Afirmamos que, em crianças, ainda faltam evidências 
para o uso de estatinas mesmo na hipercolesterolemia 
familiar, especialmente no que se refere à segurança em 
longo prazo. Isso nos causa grande preocupação, já que 
nenhum dos estudos encontrados teve seguimento de longo 
prazo, e nenhum descreveu os potenciais efeitos colaterais 
tardios da terapia precoce para redução de colesterol 
ou retardo nos desfechos cardiovasculares. Em trecho 
do artigo, relatamos que “crianças com anormalidades 
lipídicas graves por distúrbios genéticos podem atender 
aos critérios para terapia medicamentosa com as estatinas 
comumente usadas em adultos.” (grifo nosso). Este trecho 
de forma alguma se constitui em recomendação e nem 
esgota o assunto.

Reiteramos nossa afirmação de que, antes de difundir o 
uso de estatinas em crianças com dislipidemia secundária, 
os estudos devem estabelecer se essas medicações podem 
reduzir a morbimortalidade total em longo prazo, e esse foi 
o principal motivador de nosso estudo.

Acreditamos que Ravnskov et al. trazem contribuições à 
questão ao acrescentar dados recentes sobre mecanismos 
causais da hipercolesterolemia familiar e preocupações sobre 
o risco do uso de estatinas a longo prazo. As referências de 
2018 citadas pelos autores avançam nesta linha de raciocínio. 
Assim, juntamo-nos aos autores ao concordar com a 
recomendação de cautela no uso de medicações no longo prazo 
em pacientes pediátricos portadores de condições crônicas.

Graciane Radaelli

Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da licença de atribuição pelo Creative Commons
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médica sistemática, uniformizada, capaz de abranger a ampla 
população de esportistas e atletas antes da realização de 
exercício regular moderado a intenso. Tem como proposta 
identificar doenças cardiovasculares que sejam incompatíveis 
com a realização de determinados tipos de exercício.  
O objetivo principal desta avaliação, realizada previamente ao 
início do exercício e periodicamente com a sua manutenção, 
é a prevenção do desenvolvimento de doenças do aparelho 
cardiovascular (DCV) e a detecção precoce de doenças 
causadoras de morte súbita (MS) cardíaca. Isto pode ser feito 
por meio da suspensão temporária ou definitiva da realização 
do exercício ou do tratamento de condições que possam 
ser potencialmente fatais e desencadeadas pelo mesmo.  
A American Heart Association (AHA),4 a European Society of 
Cardiology (ESC)5 e a SBMEE3 concordam em recomendar 
a APP para todos os atletas profissionais. Também pode ser 
recomendada para a correta prescrição de exercícios em 
esportistas não profissionais, mas que realizam atividades 
em moderada a alta intensidade.

Corrado et al.6 já evidenciavam a importância da APP 
na prevenção de MS. Durante um período de 26 anos 
(1979-2004), quando a APP foi introduzida como lei federal 
na Itália, a incidência de MS cardíaca em atletas reduziu 
quase 90% – de 3,6 por 100.000 pessoas-ano no período 
de pré-avaliação, para 0,4 por 100.000 pessoas-ano no 
período de rastreio. Na atualidade, um dos principais 
aspectos na aplicação da APP é a sua custo-efetividade. 
Algumas sociedades como a AHA defendem a simples 
aplicação de um questionário e exame físico, acreditando 
que o custo financeiro e psicológico atrelado a resultados 
falso-positivos na realização de exames complementares, 
como o eletrocardiograma (ECG), não justificariam os 
benefícios que poderiam ser encontrados.4 Outras entidades, 
como a ESC, além de inúmeras associações esportivas (p. 
ex., Federação Internacional de Futebol – FIFA, National 
Basketball Association – NBA), reforçam a utilização do ECG 
de repouso, pois sua realização tem capacidade de modificar 
a incidência de MS na população de atletas.7,8

Apesar de não dispormos de trabalhos randomizados 
comparando os dois modelos de avaliação, sugerimos 
que a APP deva ser associada ao ECG de repouso de 
12 derivações para atletas profissionais, considerando 
ser plenamente justificada sua indicação na tentativa de 
garantir a integridade do atleta e todo o custo envolvido na 
sua formação.9-11 Alguns desses aspectos serão abordados 
neste documento, que visa estabelecer as normas para a 
APP em nosso país.

Didaticamente, e também pelas diferenças relacionadas 
a fisiologia, epidemiologia e aspectos clínicos, optamos por 
dividir em dois grupos os indivíduos a serem avaliados: um 
formado por esportistas e outro por atletas profissionais. 
Uma zona de interseção entre eles sempre existirá, 
quando considerados vários aspectos do exercício, como 
intensidade, frequência e volume de treinamento. O 
bom senso da prática médica e a experiência individual 
do médico avaliador serão fundamentais na escolha do 
caminho a trilhar para a realização da APP nesses casos. 
Diante desta divisão, torna-se fundamental compreender o 

1. Apresentação e Introdução
O movimento faz parte do cotidiano do ser humano, o 

qual se desloca para ir de um lugar para outro, para carregar 
ou pegar algo, para se relacionar com outros e até mesmo 
pelo simples prazer de se movimentar. Dentro do contexto 
da presente Atualização será utilizada a definição clássica 
proposta por Caspersen et al.,1 em 1985, na qual todo 
movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos 
que resulta em gasto energético é denominado atividade 
física. Já o exercício físico pode ser conceituado como um 
tipo especial de atividade física que é planejada, estruturada 
e repetitiva, tendo como objetivos finais ou intermediários 
a manutenção e a melhoria da saúde, do condicionamento 
físico, da estética corporal ou performance em competições.1 

A prática desportiva ou do esporte, frequentemente 
associada com lazer, pode também ser a atividade principal 
da pessoa ou, até mesmo, caracterizar-se como profissional, 
quando significa a forma de sustento ou uma fonte importante 
de remuneração do indivíduo. Recentemente, foi proposta 
uma definição formal de atleta como sendo aquele indivíduo 
que atendesse, simultaneamente, os seguintes quatro critérios: 
(a) estar treinando esportes com o objetivo de melhorar seu 
desempenho ou resultados; (b) estar participando ativamente 
em competições desportivas; (c) ser formalmente federado 
em nível local, regional ou nacional; (d) ter o treinamento e a 
competição desportiva como sua atividade principal (forma de 
vida) ou foco de interesse pessoal, devotando várias horas em 
todos ou na maioria dos dias a essas atividades, excedendo o 
tempo alocado a outras atividades profissionais ou de lazer.2 
Aqueles que se exercitam regularmente e que, até mesmo, 
competem eventualmente, tais como os participantes de 
maratonas e de outros eventos desportivos de massa, devem 
ser chamados de praticantes de exercício (esportistas, 
“exercitantes”).2 Portanto, embora primariamente direcionada 
para o atleta, muitos dos aspectos abordados nessa Atualização 
aplicam-se às pessoas que fazem exercício e também, 
eventualmente, àquelas que fazem apenas atividade física. 

A presente Atualização das Diretrizes de Cardiologia 
do Esporte da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) 
e da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do 
Esporte (SBMEE) abordará os seguintes temas: Avaliação Pré-
Participação, doenças estruturais e não estruturais do coração, 
aspectos genéticos relacionados a estas patologias, valvopatias, 
particularidades relacionadas ao coração da mulher, além do 
suporte básico que deve ser prestado ao atleta em caso de 
necessidade. Alguns tópicos que fizeram parte da Diretriz 
publicada em 20133 serão contemplados em documentos 
futuros ou podem ser consultados em Diretrizes específicas.

Por fim, que esse documento sirva como uma atualização 
de fato nesta área do conhecimento e que este possa ser 
aplicado na prática clínica.

2. Avalição Pré-Participação

2.1. Introdução
A avaliação clínica pré-participação (APP) para atividades 

físico-esportivas deve ser entendida como uma avaliação 
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que esta Diretriz determina como grupo esportista e grupo 
atletas profissionais:

Grupo esportista amador – caracterizado por indivíduos 
adultos que praticam atividades físicas e esportivas 
de maneira regular, de moderada a alta intensidade, 
competindo eventualmente, porém, sem vínculo profissional 
com o esporte.

Grupo atletas profissionais2 - Caracterizado por 
indivíduos que:
• Praticam atividades esportivas com objetivo de melhorar 

seus resultados/desempenho.
• Participam ativamente de competições esportivas.
• Têm o treinamento e a competição esportiva como 

sua maior atividade ou como foco de interesse pessoal. 
Dedicam muitas horas da maioria dos dias para estas 
atividades, excedendo o tempo dispensado para outros 
tipos de atividades profissionais ou de lazer.
Podem, ainda, ser classificados quanto à idade em:

• Jovens atletas - 12 a 17 anos.
• Atletas adultos - 18 a 35 anos.
• Atletas máster - 35 anos ou mais.

2.2. Anamnese e Exame Físico
O ideal é que todo indivíduo candidato à prática de 

exercícios ou esportes em nível moderado/elevado de 
intensidade seja submetido a uma APP que permita a 
detecção de fatores de risco, sinais e sintomas sugestivos de 
doenças cardiovasculares, pulmonares, metabólicas ou do 
aparelho locomotor.12-14 Na anamnese, algumas diferenças 
devem ser consideradas, privilegiando aspectos relacionados 
ao exercício e à história de doenças familiares ou eventos 
cardiovasculares relacionados à prática do exercício ou do 
esporte. Nesse ínterim, uma história familiar detalhada para 
investigação de cardiopatias ou outras doenças causadoras de 
MS deve ser realizada. Para isso, o conhecimento adequado 
dessas condições médicas é importante e uma abordagem 
cardiológica merece atenção especial.10,15,16

Na APP, deve ser considerado que as adaptações cardíacas 
ao exercício físico são dependentes de sua frequência, 
intensidade e duração, variando nas distintas modalidades 
desportivas, nos diferentes sistemas de treinamento e, também, 
de acordo com respostas individuais.17 Esse último aspecto torna 
possível a existência de diferentes alterações em indivíduos 
submetidos a atividades físicas semelhantes. Vale ressaltar que 
as modificações que compõem a síndrome do coração de 
atleta devem, a princípio, ser consideradas como adaptações 
fisiológicas e normais ao exercício físico, sendo transitórias e 
sem repercussões negativas para a saúde do indivíduo.18 

Durante a anamnese pode-se aplicar sistematicamente 
o Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q). 
Este questionário, desenvolvido no Canadá, deve ser aliado 
a questionamentos básicos aplicados por um médico (Tabela 
1): casos de MS ou cardiopatias herdadas na família; história 
familiar de anemia falciforme ou outras hemoglobinopatias; 
procedência de áreas endêmicas para doença de Chagas ou 
regiões nas quais haja maior prevalência de doenças congênitas, 

como descendentes de imigrantes da região do Vêneto, 
na Itália, onde há maior prevalência de casos de displasia 
arritmogênica do ventrículo direito (DAVD).19,20 Deve-se ter 
especial cuidado na obtenção de informações sobre o uso de 
drogas lícitas ou ilícitas que possam ser consideradas como 
doping, ou que sejam prejudiciais à saúde, podendo causar MS 
ou outros eventos indesejáveis.21,22 Entre os sintomas, devem 
chamar nossa atenção: palpitações, síncope, dor precordial ou 
desconforto torácico, dispneia aos esforços, tontura/lipotimia; 
astenia, ou qualquer outro sintoma desencadeado pelo 
exercício. É necessário ter uma sensibilidade apurada para saber 
avaliar se os sintomas citados podem ser indicativos de algum 
estado patológico ou se são meramente a consequência de um 
treino mais intenso ou uma competição. Quanto à síncope nos 
esportistas e atletas, se ocorrida durante o exercício e não no 
pós-esforço, necessita uma investigação detalhada para que se 
descarte um evento arrítmico primário.23

No exame físico, merecem destaque algumas condições 
clínicas, como: anemia; alterações posturais, focos infecciosos 
(p. ex., dentários), doenças sistêmicas ou infecciosas graves, 
asma brônquica, obesidade, diabetes melito, hipertensão 
arterial sistêmica (HAS), alterações na ausculta pulmonar 
e cardiovascular. Deve-se privilegiar a procura de sinais 
característicos e relacionados com a possibilidade de uma 
doença cardiovascular, como: presença de sopro cardíaco, 
terceira ou quarta bulhas, estalidos valvares, alterações na 
palpação dos pulsos de membros superiores e inferiores, 
características físicas de síndrome de Marfan ou de outras 
doenças da aorta (p. ex., síndrome de Loeys-Dietz), além da 
aferição adequada da pressão arterial (PA; nos dois braços na 
primeira avaliação).14,24,25

Recomendação para anamnese e 
exame físico

Grau de 
recomendação

Nível de 
evidência

Para esportistas I C

Para atletas profissionais I A

2.3. Exames complementares
Exames laboratoriais, a princípio, não são necessários, 

devendo a sua solicitação decorrer dos dados clínicos 
obtidos, com ênfase nos aspectos cardiocirculatórios. Entre os 
exames laboratoriais de rotina visando à saúde, destacamos: 
hemograma completo, glicemia de jejum, ureia, creatinina, 
sódio e potássio, perfil lipídico completo, ácido úrico, 
transaminase glutâmico-oxalacética (TGO), transaminase 
glutamicopirúvica (TGP), gamaglutamil transpeptidase (gama-
GT), bilirrubinas, tempo de protrombina/relação internacional 
normatizada (TP/INR), exame comum de urina.

Grau de recomendação: I.
Nível de evidência: B.

Em indivíduos sujeitos a praticar exercícios ou competir 
em altitudes superiores a 2.000 metros, é importante a 
realização de eletroforese da hemoglobina para descartar 
a possibilidade de hemoglobinopatias (p. ex., anemia 
falciforme). Em nosso meio, principalmente em regiões de 
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maior incidência, a sorologia para doença de Chagas também 
pode ser recomendada.3 A radiografia de tórax também pode 
ser solicitada em muitos casos.

2.3.1. Eletrocardiograma em Repouso de 12 Derivações

2.3.1.1. Introdução
Existem controvérsias na abordagem em grupos de 

atletas mais jovens quanto à realização do exame. A diretriz 
americana – AHA/American College of Cardiology (ACC)/
American College of Sports Medicine (ACSM) – não contempla 
a inclusão do ECG, mas a ESC, além de inúmeras entidades 
esportivas, justifica e recomenda a sua realização.4,5 Em 
relação aos indivíduos classificados como máster, o ECG de 
repouso é mandatório. Nessa idade já existe maior prevalência 
de doenças cardiovasculares, sendo a principal delas a doença 
arterial coronária (DAC).26,27

2.3.1.2. Método
O ECG convencional de 12 derivações deve ser realizado 

com o indivíduo em posição supina, registrado em velocidade 
de 25 mm/s e obtido idealmente 24 horas após a última 
atividade esportiva. Repouso previamente ao exame de no 
mínimo 5 minutos é recomendado.3,28

2.3.1.3. Análise
As peculiaridades do ECG de repouso de atletas implicam 

que a interpretação do exame deva ser realizada por médicos 
com experiência na área. Tal recomendação é importante 
para que alterações comuns do coração de atleta não sejam 
confundidas com eventuais cardiopatias. No entanto, na 
maioria dos países o conhecimento médico na interpretação 
do ECG do atleta ainda é reduzido, o que limita a aplicação 
mais ampla deste método propedêutico.29

2.3.1.4. Alterações
A prática regular e intensa do exercício físico pode 

provocar alterações cardíacas fisiológicas em níveis 
estrutural, funcional e elétrico. Mais de 80% dos atletas de 
alto rendimento apresentam achados no ECG que refletem 
adaptações cardíacas induzidas pelo exercício, resultado 
de alterações intrínsecas do automatismo, da condução 
atrioventricular,30 assim como do aumento do tônus vagal e 
do remodelamento intracavitário.

Na atualidade, já é evidente uma uniformização na 
interpretação do ECG no atleta, por meio da definição 
de critérios que permitam a distinção entre cardiopatias e 
achados decorrentes da síndrome do coração de atleta.28,31 
Neste particular, é consensual que a taxa de falso-positivos 
associados ao ECG do atleta depende dos critérios utilizados 
na sua interpretação e do conhecimento que temos das 
variantes da normalidade. Assim, novos critérios representam 
um esforço importante de refinar a análise e a interpretação 
do ECG, tornando-o mais específico, sem perda de 
sensibilidade. Variações na prevalência desses critérios 
incidem com relação ao gênero (maiores no masculino), 
idade (doenças genéticas/congênitas nos jovens e DAC nos 
másters), etnia (atletas negros apresentam mais sobrecarga 
ventricular esquerda e alterações de repolarização), 
diferentes níveis de formação (mais frequentes nos 
atletas que nos amadores) e modalidade esportiva 
(predomínio do componente dinâmico).28 Nos atletas negros, 
especificamente, pode se tornar difícil a diferenciação 
entre as adaptações fisiológicas e patológicas, já que estes 
indivíduos têm uma tendência a desenvolver mais hipertrofia 
em resposta ao exercício quando comparados com atletas 
brancos. Por sinal, mais de 10% deles podem apresentar 
uma espessura de parede > 12 mm no ecocardiograma.32

Erros na diferenciação entre o fisiológico e o patológico 
podem ter consequências danosas. Atletas podem ser 

Tabela 1 – Particularidades que devem fazer parte da história pessoal e familiar de atletas

Algum médico já disse que você possui algum problema de coração? Na sua família existem casos de morte súbita ou cardiopatia?

Dor ou desconforto precordial ao esforço ou em repouso Você sente dor no peito quando pratica atividade física?
No último mês, você sentiu dor no peito quando praticou atividade física?

Pré-síncope ou síncope, principalmente se relacionada ao esforço
Você apresenta desequilíbrio devido a tontura e/ou perda da consciência?

Na sua família existem casos de cardiopatia, morte súbita prematura antes dos 50 
anos ou arritmias cardíacas?

Arritmias Observa palpitações (falhas ou disparadas do coração)

Patologias já diagnosticadas

História prévia de sopro cardíaco
História prévia de hipertensão arterial
História prévia de doença metabólica

Uso de substâncias para aumento de rendimento/uso de qualquer medicação
Proveniente de zona endêmica para doença de Chagas

Você possui algum problema ósseo ou articular que poderia ser piorado pela 
atividade física?

Você toma atualmente algum tipo de medicamento
Questionar diretamente: anti-hipertensivos, AINE, anabolizantes, drogas ilícitas, 

consumo de álcool?

Existe alguma outra razão pela qual você não deve realizar atividade física? Presença de familiares com doenças genéticas; miocardiopatia hipertrófica, 
miocardiopatia dilatada, canalopatias, arritmias, síndrome de Marfan

AINE: anti-inflamatório não esteroide.
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desnecessariamente desqualificados de competições 
por mudanças no ECG que poderiam ser consideradas 
normais. Da mesma forma, podem ser submetidos a 
exames desnecessários, elevando sobremaneira os custos da 
avaliação. Por outro lado, sinais de doenças cardiovasculares 
potencialmente fatais podem ser erroneamente interpretados 
como variantes normais no ECG de um atleta, o que pode 
colocar o sujeito em risco para MS.

As alterações no ECG do atleta podem ser divididas em 
dois grupos: comuns e/ou relacionadas com o treinamento 
esportivo; ou pouco frequentes e/ou sugestivas de 
cardiopatias (Tabela 2). Este método tem sua maior utilidade 
quando realizado como parte de uma APP, quando poderá 
identificar alterações não esperadas, como infarto do 
miocárdio prévio (em faixas etárias mais elevadas), arritmias, 
distúrbios de condução, entre outras. O ECG pode também 
auxiliar no diagnóstico de doenças menos prevalentes, 
como miocardiopatia hipertrófica (MCH), síndrome do QT 
longo (SQTL), síndrome do QT curto, síndrome de Brugada, 
síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) (ou outras 
síndromes de pré-excitação), além de DAVD. O ECG de 12 
derivações pode auxiliar ainda na avaliação de distúrbios 
do ritmo e da condução atrioventricular e intraventricular 
que sejam significativos. Pode ainda detectar alterações 
do segmento ST, como repolarização precoce, inversão 
de onda T em derivações precordiais e/ou periféricas e 
critérios de voltagem sugestivos de hipertrofia do ventrículo 
esquerdo (HVE).28,31

Podem existir variações na prevalência das alterações 
eletrocardiográficas, sendo maior no sexo masculino que no 
feminino. Em relação à idade, na população de másters ou 

idosos, encontramos maior frequência de ondas T invertidas 
em derivações precordiais e/ou periféricas, e critérios para 
HVE, além de distúrbios na condução (Tabela 3). Também 
são significativas as variações encontradas no ECG de 12 
derivações em relação ao tipo de esporte praticado.

Grau de recomendação: I.
Nível de evidência: A.

2.3.2. Alterações no Eletrocardiograma: Fisiológicas versus 
Sugestivas de Cardiopatias

Atletas frequentemente (até 80% em algumas séries) 
evidenciam alterações eletrocardiográficas tais como: 
bradicardia/arritmia sinusal (13% a 69%), bloqueio 
atrioventricular (BAV) de primeiro grau (35%), repolarização 
precoce (50% a 80%). Todos esses achados costumam ser 
decorrentes de adaptações fisiológicas ligadas à síndrome 
do coração do atleta.33 Além disso, atletas também podem 
apresentar critérios de voltagem para HVE que refletem o 
remodelamento dessa cavidade, porém, sem a presença 
concomitante de ondas Q patológicas, desvio de eixo 
elétrico, sobrecarga atrial e alterações da repolarização.31,32 
Essas modificações fisiológicas no ECG devem ser claramente 
separadas de padrões sugestivos de cardiopatias reconhecidos 
por alterações de repolarização, ondas Q patológicas, 
distúrbios de condução intraventricular marcados, pré-
excitação, intervalo QT curto/longo e Brugada. Esses achados 
são raros (menos de 5%), mas podem ser a expressão de 
alguma miocardiopatia ou de canalopatia que possam 
predispor à MS.33 Outro ponto importante diz respeito à 
dilatação atrial – resultante do treinamento regular – visando 

Tabela 2 – Alterações eletrocardiográficas fisiológicas versus sugestivas de cardiopatias

Achados fisiológicos em ECG de atletas Achados patológicos em ECG de atletas

Bradicardia sinusal (FC > 30bpm) Inversão da onda T > 1 mm em 2 ou mais derivações (exceto em DIII, aVR e V1)

Arritmia sinusal Infradesnível do segmento ST > 0,5 mm em 2 ou mais derivações

Ritmo atrial ectópico Ondas Q patológicas > 3 mm ou > 40 ms em 2 ou mais derivações (exceto DIII e aVR)

Ritmo de escape juncional Bloqueio completo do ramo esquerdo

BAV 1º grau (PR > 200 ms) Atraso inespecífico da condução com QRS > 140 ms

BAV 2º grau Mobitz I (Wenckebach) Desvio do eixo elétrico de –30° a 90°

Bloqueio do ramo direito incompleto Sobrecarga de átrio esquerdo

Critério isolado de voltagem do QRS para HVE
Padrão de hipertrofia ventricular direita com RV1 + SV5 > 10,5 mm e desvio do eixo > 120°

Pré-excitação ventricular

Repolarização precoce Intervalo QT > 470 ms em homens em > 480 ms em mulheres

Elevação em domo do segmento ST acompanhada de inversão da onda 
T de V1 a V4 em atletas afrodescendentes

Intervalo QT < 320 ms

Padrão de Brugada

Bradicardia sinusal < 30 bpm ou pausas sinusais > 3 s

Taquiarritmias atriais

Extrassístoles ventriculares com 2 ou mais episódios em ECG de 10 segundos

Extrassístoles ventriculares pareadas e TVNS 

BAV: bloqueio atrioventricular; bpm: batimentos por minuto; ECG: eletrocardiograma; FC: frequência cardíaca; HVE: hipertrofia do ventrículo esquerdo; TVNS: 
taquicardia ventricular não sustentada.
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atender às necessidades aumentadas de débito cardíaco 
durante o exercício. No entanto, essas características não são 
completamente conhecidas. Todavia, apesar desta dilatação, 
a função atrial parece estar preservada nos atletas, mas não 
nos pacientes com doença cardíaca estrutural.34

Outros achados menos comuns que podem ser identificados 
em atletas são as pausas sinusais < 3 s (principalmente durante 
o sono) e o BAV de segundo grau do tipo I (Wenckebach). Tais 
achados em geral desaparecem ao esforço e à administração 
de substâncias. Alterações consideradas adaptações cardíacas 
ao esforço físico não devem causar alarme e o atleta não 
precisa ser impedido da participação em esportes competitivos 
sem avaliação adicional. Por outro lado, devem prosseguir em 
investigação os atletas com achados sugestivos de cardiopatias, 
mesmo que assintomáticos, na presença de história familiar 
positiva ou de achados anormais ao exame físico.35,36

Grau de recomendação: I.
Nível de evidência: A.

2.3.3. Teste Ergométrico
O teste ergométrico (TErg) pode ser indicado na avaliação 

inicial de um atleta amador ou profissional, em qualquer faixa 
etária, como parte da estratégia de identificação precoce de 
doença cardiovascular. Da mesma forma, pode contribuir na 
análise do prognóstico em assintomáticos ou quando houver 
referência a algum sintoma potencialmente indicativo de 
alguma condição patológica.37,38 Sua indicação também pode 
ter o objetivo de avaliação da aptidão cardiorrespiratória na 
evolução do treinamento em determinadas modalidades 
esportivas, notadamente as com predominância do 
componente aeróbico.39,40

Indivíduos assintomáticos e sem fatores de risco 
cardiovascular podem ser liberados sem a necessidade 
do exame. Nas demais condições, o TErg pode ser 
recomendado.41 Após os 35 anos de idade, a DAC é a principal 
responsável pela mortalidade e a indicação do TErg para 
esses indivíduos visa, predominantemente, à identificação de 
isquemia miocárdica, refletindo provável presença da doença. 
Também naqueles assintomáticos e mesmo nos com DAC 
conhecida, a indicação do TErg se apoia na necessidade de 
uma prescrição adequada da atividade física.

A presença de alterações no ECG de repouso, muitas vezes 
decorrentes de HVE fisiológica, reduz a acurácia do método 
para diagnóstico de isquemia miocárdica. A análise simultânea 
de outras variáveis do exame contribui na avaliação mais 
global.42 A referência de palpitação durante a atividade física 
deverá ser investigada por meio do TErg com o objetivo de 
reproduzir, sob monitoração, a queixa do paciente. 

2.3.3.1. Variáveis a Serem Avaliadas no Teste Ergométrico

2.3.3.1.1. Capacidade Funcional

Uma baixa capacidade funcional expressa mau prognóstico. 
Diferentes estudos observacionais demonstram associação 
inversa entre equivalentes metabólicos (MET) atingidos no TErg 
e mortalidade.43-45 Quando um indivíduo apresentar baixa 
capacidade funcional comparado ao previsto para sexo e faixa 
etária, investigação adicional pode ser indicada.46

2.3.3.1.2. Dor Torácica

Reproduzir por meio do TErg a queixa de dor ou desconforto 
torácico durante o exercício possibilitará o provável diagnóstico de 
isquemia miocárdica por DAC, com consequente prosseguimento 
da investigação e afastamento da prática desportiva. Quando 
durante o TErg se identificarem características absolutamente 
não isquêmicas da dor e esta for indicada pelo atleta como 
semelhante àquela que motivou o TErg e inexistirem alterações 
em alguma variável do teste, a probabilidade de DAC torna-se 
muito baixa, podendo o atleta ser liberado para competição.47 
Em contrapartida, a presença de dor torácica típica, característica 
de angina, mesmo que não acompanhada de alterações do 
segmento ST, em geral possui mau prognóstico. A interpretação 
adequada do TErg requer conhecimento prévio a respeito dos 
achados que são considerados normais na população atlética 
jovem. A depressão do segmento ST em atletas másters pode 
ser desafiadora, podendo ou não estar relacionada à DAC.  
A possibilidade de um resultado falso-positivo relacionado à HVE 
não pode ser afastada, mas isquemia de origem aterosclerótica 
sempre deve ser descartada. Nesse particular, testes adicionais 
podem auxiliar na investigação subsequente antes do retorno 
aos treinos e às competições.48

Tabela 3 – Diferentes tipos de anormalidades eletrocardiográficas em relação à idade, em uma população não selecionada de 32.652 
indivíduos submetida a avaliação pré-participação esportiva na Europa

< 20 anos 
(n = 2.430) %

20-29 anos
(n = 579) %

> 30 anos
(n = 844) %

BRD incompleto, PR aumentado, padrão de repolarização precoce 73,1 37,9 30,1

Ondas T invertidas 9,5 38,6 37,9

Aumento de voltagem de ondas R/S 3,1 4,6 7,2

BRD 10,9 12,1 10,9

BDASE, BRE 2,1 5,7 13,3

Padrão de pré-excitação 1,3 1,1 0,6

BDASE: bloqueio da divisão anterossuperior esquerda; BRD: bloqueio do ramo direito; BRE: bloqueio do ramo esquerdo. Adaptada de Pelliccia et al.73
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2.3.3.1.3. Segmento ST-T
Infradesnível do segmento ST maior que 1 mm é sugestivo 

de DAC, principalmente quando com padrão horizontal ou 
descendente. Tais alterações apresentam maior valor quando 
ocorrem concomitantemente com dor torácica ou outra 
manifestação que contribua para o diagnóstico de isquemia 
miocárdica.49 Supradesnível do segmento ST ≥ 1 mm a  
60 ms após o ponto J, quando não observado em área com 
onda Q (zona inativa), é um marcador muito sugestivo de lesão 
subepicárdica (ou transmural),50 localiza a área de isquemia 
e deve ser manejado como tal. 

Nos atletas assintomáticos, quando ocorrerem alterações 
de ST durante o TErg, mesmo que não sejam acompanhadas 
de dor torácica ou que ocorram em elevado duplo produto e 
em alta capacidade de exercício, principalmente se associadas 
a arritmias cardíacas frequentes, justifica-se o afastamento 
temporário ou não início da prática desportiva. Neste caso, 
o prosseguimento na investigação de doença cardiovascular 
é fundamental. Esse enfoque pode ser embasado pela maior 
demanda cardiovascular e o maior risco de eventos durante 
o exercício, notadamente em indivíduos acima dos 35 anos 
de idade e quando um ou mais fatores de risco para DAC 
estiverem presentes.

A análise do segmento ST deverá considerar:
• A característica morfológica, sendo descendente 

mais grave do que horizontal e esta mais grave que 
ascendente lenta.51

• A precocidade do seu aparecimento durante o esforço 
e a persistência dessas alterações tardiamente na fase de 
recuperação são condições indicativas de maior risco e 
gravidade.52

• A depressão do segmento ST, quando maior que 10% em 
relação à amplitude da onda R imediatamente anterior. 
Esse ajuste da avaliação do segmento ST merece ser 
considerado, principalmente por conta da presença 
habitual de ondas R com grande amplitude, podendo 
expressar HVE fisiológica.53

Ainda em relação à fase de repolarização ventricular 
devemos atentar para o fato de que, quando partindo de um 
ECG em repouso alterado, a normalização dessas alterações 
durante o exercício pode representar benignidade e bom 
prognóstico (se não acompanhadas de sintomas).54,55

2.3.3.2. Pressão Arterial 
Valores excessivamente elevados de PA durante o 

TErg, em pacientes sem diagnóstico de HAS e com níveis 
normais em repouso, podem representar um sinal de 
alerta por aumentarem significativamente o risco de 
desenvolvimento de HAS nos anos seguintes. Nos pacientes 
com novo diagnóstico de HAS, a investigação laboratorial e 
o tratamento da mesma deverão iniciar-se em seguida. Por 
outro lado, queda progressiva da PA sistólica (PAS) durante 
o TErg, principalmente quando se alcançam valores da PAS 
inferiores ao pré-esforço, merece investigação subsequente de 
cardiopatias, especialmente pelo fenômeno denotar disfunção 
sistólica induzida pelo esforço.

2.3.3.3. Frequência Cardíaca
A incompetência cronotrópica indica mau prognóstico 

e tem sido associada à disfunção endotelial, alteração na 
modulação autonômica, valores elevados nos marcadores 
de inflamação e DAC. A inadequada resposta da FC pode 
ser considerada por meio da incapacidade de alcançar 85% 
da máxima FC estimada. A equação [208 - (idade × 0,70)] 
pode ser utilizada na previsão da FC máxima. O índice 
cronotrópico inferior a 80% é outro método para identificar 
incompetência cronotrópica, possuindo valor prognóstico. Ele 
é obtido por meio da razão [(Reserva de FC obtida/Reserva 
de FC estimada) × 100].56

A redução da FC no primeiro minuto da recuperação 
em relação à FC do pico do esforço possibilita inferir a 
modulação vagal cardíaca. Essa observação foi inicialmente 
identificada em atletas comparativamente a pacientes com 
insuficiência cardíaca (IC).57,58 Reduções iguais ou inferiores 
a 12 batimentos por minuto têm sido associadas a maior 
incidência de mortalidade.59

2.3.3.4. Arritmias Cardíacas
Arritmias cardíacas com menor grau de complexidade, 

como extrassístoles ventriculares eventuais no TErg , 
frequentemente expressam aumento da modulação 
autonômica simpática imposta pelo exercício graduado. 
Isoladamente, tais condições, sem a presença de outras 
alterações, não justificam maior limitação às atividades 
físicas nos indivíduos assintomáticos, nem indicam 
investigação subsequente. Os sujeitos sintomáticos ou nos 
assintomáticos que desenvolvam arritmias ventriculares 
complexas, como taquicardia ventricular, sustentada ou 
não, merecerão investigação previamente ao retorno para 
a prática esportiva.

Atividade física como lazer, de intensidade leve ou 
moderada, em indivíduo assintomático e com fator de 
risco cardiovascular: realizar TErg ao iniciar o programa 
de exercício.

Grau de recomendação: III.
Nível de evidência: C.

Atividade de alta intensidade, esporte e competição em 
esportistas: realizar TErg ao iniciar o programa de exercício. 

Grau de recomendação: IIa.
Nível de evidência: A.

Atividade de alta intensidade, esportiva e competição 
em atletas profissionais: realizar TErg ao iniciar a temporada 
esportiva.

Grau de recomendação: I.
Nível de evidência: C.

A qualquer momento:
Referência a dor ou desconforto torácico, início de cansaço 

ou dispneia de causa indefinida, palpitação, identificação de 
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arritmias previamente inexistentes, pré-síncope ou síncope 
relacionadas a exercício ou elevação da PA em repouso, com 
ou sem comprometimento em órgão-alvo: realizar o TErg.

Grau de recomendação: I.
Nível de evidência: A.

2.3.4. Teste Cardiopulmonar de Exercício
De longa data, inclusive no Brasil, os atletas e indivíduos 

que participam de atividades físicas de alto rendimento vêm 
sendo submetidos ao teste cardiopulmonar de exercício 
máximo (TCPE), objetivando avaliação do desempenho e 
prescrição do treinamento aeróbico.60 Conforme descrito na 
Tabela 4, o TCPE diferencia-se primariamente do TErg pela 
adição de medidas e análises dos gases expirados.61 Consoante 
com seus objetivos primários, quando realizado em atletas 
aparentemente saudáveis, muitas vezes, ao contrário dos testes 
de exercício com objetivo de diagnóstico clínico, não são feitas 
medidas de PA e até mesmo de ECG, sendo a medida da FC 
obtida, nesses casos, pelo uso de frequencímetros. Com a 
disponibilidade de algumas centenas de equipamentos em 
nosso meio (laboratórios, clínicas, hospitais, clubes e centros 
desportivos) capazes de realizar essas medidas, na prática há 
pouco sentido em realizar a avaliação da condição aeróbica 
de atletas por meio de um TErg, no qual há um erro de 
aproximadamente 20% quando são realizadas estimativas 
baseadas em fórmulas desenvolvidas para protocolos clínicos 
para esteiras ou cicloergômetros.

Em determinadas circunstâncias clínicas e para 
determinados grupos diferenciados de atletas, a inclusão 
do TCPE na APP pode ser recomendada e até mesmo 
ser fundamental para a estratificação do risco individual, 
especialmente em função das informações agregadas pela 
medida e análise de gases expirados. Isso pode ser relevante 
nos atletas másters, naqueles indivíduos com enfermidades 
cardiovasculares e/ou pulmonares que estejam envolvidos 

com competição desportiva recreativa (p. ex., meias-
maratonas, maratonas, escaladas de alta montanha, provas 
de ciclismo de estrada, travessias aquáticas, entre outras), 
assim como nos atletas profissionais. Nessas circunstâncias 
e sempre que possível, deverá ser preferida a utilização do 
ergômetro que mais se aproxime da atividade desportiva 
praticada pelo indivíduo.

Dentre as várias possibilidades de informações clínicas 
adicionais derivadas exclusivamente a partir de um TCPE no 
atleta ou indivíduo saudável fisicamente ativo, destacam-se 
duas: (a) identificação mais precisa e objetiva do(s) fator(es) 
limitante(s) ao esforço máximo (cardiovascular, respiratório 
e muscular ou MET); e (b) avaliação do comportamento do 
volume sistólico, obtida pela análise das curvas e dos valores 
máximos do pulso de oxigênio (VO2/FC) e dos equivalentes 
ventilatórios (VE/VO2 e VE/VCO2).

62 O TCPE já está incorporado 
na prática cardiológica para a avaliação de pacientes com IC,63 
para a identificação da etiologia da dispneia de esforço64 e, 
mais recentemente, considerado como capaz de identificar 
isquemia miocárdica65,66 ou respostas anormais após cirurgia 
cardíaca.67 Em pacientes com dor torácica, alterações 
observadas na curva do pulso de oxigênio durante o TCPE 
fazem com que sua acurácia diagnóstica e preditiva seja maior 
do que a do TErg para detecção ou exclusão de isquemia 
miocárdica.68 Em se tratando de atletas, é o procedimento 
de escolha quando se deseja obter medida válida e precisa 
da condição aeróbica e da determinação da FC nos limiares 
para fins de prescrição do exercício.

Recomendação Grau de 
recomendação

Nível de 
evidência

Para esportistas IIa C

Para atletas profissionais I B

Para a estratificação mais precisa do 
fator limitante ao exercício IIa A

Quando houver alteração no ECG de repouso que possa 
interferir na sua interpretação ao exercício ou respostas 
hemodinâmicas suspeitas.

Grau de recomendação: IIa.
Nível de evidência: B.

O seu uso rotineiro em crianças e adolescentes 
aparentemente saudáveis, apenas com o objetivo de 
estratificar risco de MS ao exercício, não parece ser 
especialmente útil.

Grau de recomendação: III.
Nível de evidência: B.

2.3.5. Ecocardiograma
Na APP o ecocardiograma pode assumir papel relevante, 

pela possibilidade de diagnosticar as principais doenças 
implicadas em MS em atletas (Tabela 5). Da mesma forma, 
pode auxiliar na diferenciação entre alterações fisiológicas 

Tabela 4 – Principais diferenças entre o teste ergométrico e teste 
cardiopulmonar de exercício

Teste de exercício

Variável TErg TCPE

Capacidade funcional Medida Medida

Potência aeróbica 
máxima Estimada Medida

Limiar anaeróbico Indeterminado Determinado

Relação V/Q Não avaliada Avaliada

Resposta inotrópica Avaliação limitada Avaliação excelente

Eficiência mecânica Presumida Medida

Protocolo Mais dependente Menos dependente

Máximo real Presumido Provável/identificado

Etiologia de dispneia Não identificada Provável/identificada

TErg: teste ergométrico; TCPE: teste cardiopulmonar de exercício 
máximo; V/Q: ventilação/perfusão.
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do coração de atleta e hipertrofia patológica da MCH, de 
forma inócua, rápida e com relativo baixo custo. Entretanto, 
deve ser reservado para os casos com história clínica/familiar 
ou achado de exame físico suspeito de cardiopatia, bem 
como para os casos nos quais o ECG de repouso apresente 
alterações suspeitas de miocardiopatia.69 Também nos 
casos conhecidos de cardiopatias congênitas, em especial 
as de baixa complexidade, em que a prática de atividades 
físicas e mesmo esportivas de alto rendimento não está 
contraindicada, a realização periódica do ecocardiograma 
auxilia na avaliação evolutiva e no correto manejo da 
condição em questão. Vale ressaltar a importância do 
ecocardiograma com Doppler associado a esforço físico em 
situações em que a verificação da função cardíaca durante 
o exercício pode auxiliar no diagnóstico e conduta, dentre 
elas no paciente com MCH.28

2.3.6. Recomendações 
A ESC, amparada pela consistente experiência italiana 

que acompanhou atletas por 25 anos, determina, em seu 
programa de triagem para indivíduos entre 12 e 35 anos 
de idade, um exame inicial composto por história familiar, 
exame físico, ECG de 12 derivações, sendo que exames 
adicionais somente serão realizados com achados positivos 
durante avaliação inicial.70 A utilização da ecocardiografia 
em programas populacionais em jovens atletas (12 a 35 anos 
de idade) assintomáticos mostrou-se uma estratégia de alto 
custo e não há, até o momento, nenhum estudo populacional 
com acompanhamento adequado que comprove sua eficácia. 
Apesar de este exame ser considerado o método mais prático 
para detectar alterações cardíacas estruturais, seu uso como 
ferramenta de triagem é geralmente direcionado para atletas 
de elite, especialmente em clubes que possuem recurso 
financeiro para a sua aplicação. A ecocardiografia em atletas 
pode evidenciar a presença de anormalidades congênitas, 
mesmo quando o resultado do ECG é normal. Entretanto, a 
maioria dessas alterações não se encontra implicada com a 
gênese de MS cardíaca. Portanto, a sua utilização não tem 
sido indicada como rotina, uma vez que seu poder diagnóstico 
em atletas assintomáticos com exame físico e ECG normais 
é muito baixo.71 

Em caso de suspeita na avaliação inicial do diagnóstico 
de DAC, deve-se aprofundar a investigação com exames 

mais acurados: ecocardiografia com estresse físico ou 
farmacológico, cintilografia miocárdica com estresse físico 
ou farmacológico ou ainda o uso da ressonância cardíaca 
com estudo dinâmico. Diferentes estudos têm sugerido a 
introdução de modalidades ecocardiográficas limitadas com 
exame restrito ao modo bidimensional, este sendo realizado 
em 5 minutos. Os resultados demonstram boas sensibilidade 
e especificidade para o diagnóstico de diversas afecções 
relacionadas à MS em atletas, principalmente a MCH,72 
implicada em mais de 30% dos casos de MS em atletas 
jovens. No presente momento, a ecocardiografia representa 
modalidade diagnóstica confirmatória a ser realizada após 
suspeita durante avaliação pré-participação inicial.

Grau de recomendação: I.
Nível de evidência: A.

Não há evidência para sua utilização rotineira em programas 
de triagem populacional em indivíduos assintomáticos.

Grau de recomendação: III.

2.3.7. Outros Exames Complementares
A utilização de outras ferramentas diagnósticas, seja 

métodos laboratoriais, gráficos, de imagem, invasivos ou não, 
deve obedecer a critérios clínicos e evidências científicas 
já estabelecidos na literatura, em função dos achados no 
decorrer da APP. 

2.3.8. Recomendações Finais 
As recomendações da Tabela 6 levam em consideração a 

formulação de estratégia investigativa de triagem populacional. 
Atualmente, associações e conselhos dirigentes de atletas 
profissionais possuem protocolos próprios, haja vista a 
apreciação de questões legais e econômicas envolvidas no 
aspecto profissional. A APP baseada em consulta clínica inicial 
e ECG de 12 derivações permite a identificação dos atletas 
sob maior risco de MS.

3. Avaliação Genética e Exercício
De acordo com diferentes consensos e opiniões de 

especialistas, a avaliação genética não é indicada como 
um processo de rotina para os atletas. Se ainda estamos 
discutindo se o ECG de repouso de 12 derivações é indicado 
ou não como um teste de rotina na APP, é lógico entender 
que a realização de um estudo genético deva ser sempre 
muito bem embasada no atleta.

Existem duas ocasiões nas quais a avaliação genética está 
especialmente bem indicada.74 São elas:

a) frente uma história familiar positiva de doença 
cardíaca hereditária (miocardiopatia, canalopatias, doenças 
da aorta), ou suspeita da mesma (presença de episódios 
de síncope, arritmias, parada cardíaca/MS). Nestes casos, 
é importante destacar que o estudo genético deve ser 
feito primeiramente no indivíduo ou em um dos familiares 
afetados. Uma vez detectada a mutação causal da doença, 
aí sim os demais membros da família, incluindo o esportista, 
deverão ser estudados;

Tabela 5 – Principais causas de morte súbita em atletas

Idade < 35 anos Idade > 35 anos

Miocardiopatia hipertrófica Doença arterial coronária

Displasia arritmogênica do ventrículo 
direito

Origem anômala das artérias 
coronárias

Miocardite

Doença valvar

Síndromes de pré-excitação

Doença do sistema de condução
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b) quando o atleta tem um fenótipo que indica 
fortemente a presença de uma doença hereditária (sinais, 
sintomas e/ou testes sugestivos ou compatíveis com uma 
doença específica).75,76

A avaliação genético-clínica sempre deve ser o primeiro 
passo antes da realização de um estudo genético per se. 
Esta investigação deve incluir uma anamnese minuciosa 
dos antecedentes familiares, assim como um exame físico 
completo. A história familiar deve incluir aspectos como a 
idade de início dos sintomas, atividades desencadeantes 
dos mesmos, doença diagnosticada, grau de parentesco e 
número de familiares afetados. Nesse sentido, realizar uma 
árvore genealógica ou pedigree da família permitirá detalhar 
os antecedentes familiares, sempre devendo-se seguir a 
investigação pelo lado da família afetado. No caso da ausência 
de suspeitas nos familiares de primeiro grau, deve-se ampliar o 
estudo para mais uma geração, isto se houver grande suspeita 
de cardiopatia herdada. 

Estudos mais recentes apontam para um papel do estudo 
genético na “autópsia molecular”, ou seja, indivíduos sem 
alterações anatômicas que tenham sofrido MS.77-79 Uma 
análise abrangente de genes relacionados à MS cardíaca em 
indivíduos que morreram subitamente durante o exercício 
permitiu a identificação de variantes potencialmente 
causadoras do evento. No entanto, muitas variantes 
genéticas permaneceram com significado indeterminado, 
sendo necessários mais estudos para a compreensão do 
significado clínico dessas variáveis. Todavia, a análise 
genética abrangente de indivíduos que morreram durante 
o exercício permite a detecção de variantes potencialmente 
causadoras e ajuda a identificar parentes em risco.77 
Indicações específicas de análise genética no contexto 
de doenças herdadas estão contempladas nos respectivos 
textos desta Diretriz.

3.1. Genótipo Positivo e Fenótipo Negativo
No contexto do esporte podemos definir o indivíduo como 

genótipo positivo/fenótipo negativo quando:
• Carrega mutação com potencial patogênico.
• Não possui manifestações clínicas ou alterações 

estruturais/elétricas do coração manifestadas por exames 
complementares.
A grande dúvida que existe refere-se a aferir se esses 

sujeitos apresentam risco aumentado de MS, mesmo na 
ausência de sinais de cardiopatia estrutural. Isto torna-se de 

importância primordial, pois em casos selecionados, o estresse 
adrenérgico do exercício intenso e competitivo pode ser um 
gatilho para complicações e MS. Existe um grande desafio 
na revisão da história familiar das cardiopatias herdadas. Isto 
ocorre principalmente por expressividade variável, ou seja, 
a gravidade varia frequentemente, mesmo dentro da mesma 
família; e penetrância reduzida, isto é, alguns pacientes 
podem nunca desenvolver a doença.80 Muitas das doenças 
investigadas são autossômicas dominantes, mas algumas 
acontecem por mutações de novo. A idade do aparecimento 
também pode variar, com os pacientes podendo permanecer 
assintomáticos durante um longo período da doença, 
tornando difícil o diagnóstico clínico inicial.76

Sempre que nos depararmos com esse desafio diagnóstico, 
devemos estabelecer se o fenótipo realmente é negativo. 
Uma investigação cardiológica minuciosa com ECG, 
ecocardiograma, ressonância magnética cardíaca (RMC), 
Holter e testes provocativos (exercício ou fármacos) deve ser 
realizada na suspeita diagnóstica.81 As atuais recomendações 
europeias para a triagem cardíaca do atleta afirmam que, 
após um questionário detalhado (incluindo quaisquer 
sintomas ou histórico familiar) e exame clínico, deve-se 
dar prioridade ao ECG de 12 derivações. Aqueles com 
duas ou mais “descobertas de ECG limítrofes” ou qualquer 
“descoberta anormal de ECG” exigem uma investigação 
mais aprofundada.76

Com base na experiência italiana, a incidência de 
MS cardíaca ocorre três vezes mais em atletas (2,3 por 
100.000 indivíduos) do que em não atletas (0,9 por 
100.000 indivíduos).76 Na MCH, especificamente, há um 
número limitado de MS em indivíduos sem hipertrofia e 
assintomáticos. Cinco casos de MS prematuras são relatados 
em sujeitos com corações (autópsia) sem MCH macroscópica 
e mutação do gene TNNT2.82 Também foram encontrados 
dois pacientes com fibrilação ventricular e coração normal 
com posterior desenvolvimento de MCH e mutação no gene 
MYH7.83 No caso da DAVD, é relatado o caso de um jovem de 
13 anos, carreador de mutação no gene DSP (desmoplaquina), 
não afetado clinicamente, com quadro de MS 2 anos após 
o estudo genético.84 Na experiência do modelo italiano, 
quando avaliados 12.500 atletas, houve somente um caso de 
MS por DAVD não detectado clinicamente.85 No contexto da 
miocardiopatia dilatada, também foi descrito o caso de uma 
mulher de 35 anos de idade com MS e mutação no gene 
LMNA (c908-909delCT) sem doença estrutural ou distúrbio 
da condução detectados.86

Tabela 6 – Recomendações segundo faixa etária e nível competitivo

Lazer Amadores Profissionais

Criança/adolescente Av. inicial + ECG 12D Av. inicial + ECG 12D Av. inicial + ECG 12D

18-35 anos Av. inicial + ECG 12D Av. inicial + ECG 12D Av. inicial + ECG 12D

35-59 anos Av. inicial + av. risco DAC + ECG 12D + 
(considerar teste funcional)

Av. inicial + av. risco DAC + ECG 12D + 
(considerar teste funcional)

Av. inicial + av. risco DAC + ECG 12D + 
(considerar teste funcional)

> 60 anos Av. inicial + ECG 12D + teste funcional Av. inicial +ECG 12D + teste funcional Av. inicial + ECG 12D + teste funcional

Av.: avaliação; DAC: doença arterial coronária; ECG 12D: eletrocardiograma em repouso de 12 derivações.
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Na avaliação do indivíduo genótipo positivo/fenótipo 
negativo também deve-se ter em mente o papel da 
atividade esportiva intensa no desenvolvimento precoce 
de miocardiopatias, até mesmo piorando o prognóstico em 
indivíduos carreadores de mutação, como pode ocorrer na 
DAVD e na MCH.87,88

As recomendações atuais são controversas, baseadas 
em consensos de especialistas, sendo que poucos 
estudos longitudinais estão disponíveis. A Tabela 7 
mostra, de maneira geral, as diferenças entre o que é 
recomendado nos Estados Unidos versus o que os europeus 
recomendam. Por exemplo, a AHA em conjunto com o ACC 
colocam que pacientes com genótipo positivo para MCH 
podem participar de esportes competitivos, desde que 
assintomáticos, sem evidência de HVE por ecocardiografia 
bidimensional e com ausência de um histórico familiar 
de MS relacionada à MCH (Classe de recomendação IIa; 
nível de evidência C). Já aqueles atletas que apresentam 
expressão clínica confirmada e diagnóstico de MCH não 
devem participar da maioria dos esportes competitivos.89 
É nossa opinião que estudos futuros devam ser realizados 
para avaliar o potencial patogênico e os efeitos negativos do 
exercício intenso no indivíduo com genótipo positivo. Por 
fim, acreditamos que a desqualificação deva ser a última 
intervenção desejada e que a informação adequada e o 
compartilhamento de decisões (família, atleta, treinador, 
empresário, entre outros) devem ser almejados.

4. Portadores de Miocardiopatias e 
Miocardite

4.1. Miocardiopatia Hipertrófica
A MCH figura dentre as principais causas de MS 

relacionada com o exercício e o esporte em indivíduos 
com menos de 35 anos de idade.90,91 O Registro Nacional 
de Morte Súbita em Atletas, realizado nos Estados Unidos, 
avaliou as causas de MS em atletas competitivos, entre 
os anos de 1980 e 2011. Em um total de 2.406 mortes 
identificadas em jovens com idade média de 19 anos, 
842 atletas tiveram algum diagnóstico cardiovascular. 
A MCH foi a causa mais comum de MS, ocorrendo em 

36% desses atletas.92 Contudo, de alguma maneira, sua 
contribuição para causas de MS em atletas vem sendo 
sistematicamente superestimada. Evidências recentes de 
metanálise92 apontam a MCH como causa de 10,3% dos 
óbitos em atletas, enquanto 27,5% possuíam coração 
estruturalmente normal. 

Trata-se de uma doença de base genética, autossômica 
dominante, que se caracteriza por um desarranjo miofibrilar 
dos miócitos, acompanhado de hipercontratilidade, 
hipertrofia assimétrica com ou sem obstrução da via de 
saída, alterações estas não explicadas por sobrecarga de 
pressão ou de volume ou por outra condição sistêmica 
subjacente. Hipertrofia do ventrículo maior que 15 mm em 
algum segmento verificado por método de imagem sem outra 
causa aparente é muito sugestiva de MCH.93 Na zona entre 
13 e 14 mm, outros fatores como história familiar, alterações 
eletrocardiográficas específicas, sintomas, combinação de 
outro método de imagem e até mesmo avaliação genética 
devem ser considerados no diagnóstico diferencial.94 Em 
parentes de primeiro grau de um paciente com MCH, a 
presença de hipertrofia maior que 13 mm também é altamente 
indicativa do diagnóstico desta enfermidade.91 A hipertrofia 
relacionada à sobrecarga pressórica, ao treinamento físico e a 
hipertrofia basal do septo em idosos devem ser consideradas 
no diagnóstico diferencial.

Os portadores de MCH podem ser totalmente assintomáticos 
ou apresentar sintomas como lipotimia, síncope, dispneia, 
palpitações e angina, especialmente relacionados com o 
aumento da demanda miocárdica ou obstrução da via de 
saída, como ocorre no exercício. A MS nesses pacientes 
ocorre principalmente por arritmias ventriculares, mas outras 
complicações, como arritmias supraventriculares (com ou 
sem pré-excitação), bloqueios atrioventriculares avançados, 
assistolia e infarto do miocárdio também podem ser causa 
deste evento indesejado.

4.1.1. Genética e Miocardiopatia Hipertrófica
Até o momento são conhecidos ao menos 20 genes 

implicados na gênese dessa doença,95 com mais de 1.700 
mutações genéticas relacionadas com as proteínas contráteis 
do miocárdio. Mutações em pelo menos 11 genes diferentes 
que codificam proteínas sarcoméricas foram identificadas 

Tabela 7 – Recomendações das diferentes entidades

Cardiopatia American Heart Association/American College of 
Cardiology European Society of Cardiology

Miocardiopatias (MCH, MCD, DAVD) Sem restrição (p. ex., assintomáticos e sem hipertrofia do 
ventrículo esquerdo)

Proibido esporte competitivo. Permitidos apenas esportes 
não competitivos e de lazer

QT longo Sem restrição (exceto QTL1 e natação) Proibido esporte competitivo. Permitidos apenas esportes 
não competitivos e de lazer 

Taquicardia catecolaminérgica Proibido esporte competitivo Proibido esporte competitivo

Síndrome de Brugada Sem restrição Sem restrição

Síndrome de Marfan Somente exercício leve a moderado (sem história familiar 
de dissecção aórtica ou morte súbita) Proibido esporte competitivo

DAVD: displasia arritmogênica do ventrículo direito; MCD: miocardiopatia dilatada; MCH: miocardiopatia hipertrófica.
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em até 70% dos casos familiares.96,97 As mutações nos 
genes da cadeia pesada da betamiosina (MYH7) e da 
miosina carreadora da proteína C (MYBPC3) são as mais 
frequentes. Juntos, MYBPC3 e MYH7 corrependem por 
até metade de todos os casos clinicamente reconhecidos 
de MCH, e constituem pelo menos 75% dos probandos 
em que uma mutação é identificada.98 Outras mutações 
menos frequentes são as relacionadas com o gene das 
troponinas I e T (TNNI3, TNNT2), alfatropomiosina-1 
(TPM1), com frequência menor do que 5%. Ainda menos 
frequentes, encontram-se, por exemplo, proteína LIM 
muscular (CSRP3), troponina C (TNNC1) e titina (TTN), com 
frequência menor do que 1%. Fenocópias genéticas como 
doença de Fabry, amiloidose, doença de Danon e ataxia de 
Friedreich também devem ser consideradas.95 As mutações 
nos genes da troponina, apesar de menos comuns (15% 
a 30%), têm sido as mais relacionadas à MS,99 sendo que 
em alguns relatos até mesmo em indivíduos sem nenhuma 
manifestação fenotípica da doença.

Aconselhamento genético por equipe multidisciplinar 
com experiência no cuidado de pacientes com cardiopatias 
geneticamente determinadas é indicado no indivíduo 
portador de MCH. 

Grau de recomendação: I.
Nível de evidência: C.
 
Estudo de sequenciamento genético em pacientes com 

diagnóstico clínico de MCH (caso índice ou probando).
Grau de recomendação: I.
Nível de evidência: B.
 
Avaliação da presença de mutação específica em familiares 

diretos de pacientes com diagnóstico de MCH por causa 
geneticamente determinada.

Grau de recomendação: I.
Nível de evidência: B.
 

4.1.2. Exames Complementares na Miocardiopatia 
Hipertrófica

4.1.2.1. Eletrocardiograma
ECG deve ser realizado em todo paciente com suspeita 

de MCH.
Grau de recomendação: I.
Nível de evidência: B.

Em torno de 90% dos pacientes com MCH apresentam 
alterações eletrocardiográficas, sendo o segmento ST e 
a onda T mais comumente alterados. Atletas com MCH 
comparados a não atletas com a doença apresentam maior 
prevalência de alterações de onda T (notadamente inversão 
de onda T, sendo estas profundas em derivações laterais) 
e alterações do segmento ST. Além dessas alterações, 
aumento atrial esquerdo identificado pela duração 

prolongada da onda p > 120 ms nas derivações I ou II, 
com porção negativa da onda p ≥ 1 mm em profundidade 
e ≥ 40 ms em duração na derivação V1, além de bloqueio 
completo do ramo esquerdo, também podem ser sugestivos 
de MCH. No passado, algumas alterações no ECG de 
atletas eram consideradas potencialmente patológicas, tais 
como: aumento do átrio esquerdo (AE) e desvio do eixo 
para esquerda isolado, inversão da onda T confinada a V1-
V4 e precedida pela elevação do ponto J (especialmente 
em afrodescendentes), ondas Q ≥ 3 a 4 mm, mas com 
amplitude menor do que um quarto da onda R e duração 
< 0,04 s). No entanto, tais alterações passaram a ser 
consideradas como respostas fisiológicas relacionadas ao 
coração do atleta, sem que demandem uma avaliação 
clínica adicional.100,101

4.1.2.2. Ecocardiograma

O ecocardiograma tem papel fundamental na avaliação 
da MCH. Além do grau de hipertrofia, pode determinar 
o gradiente entre o ventrículo esquerdo (VE) e a aorta, 
assim como a presença de alterações da valva mitral 
características: movimento anterior sistólico da mitral (SAM; 
do inglês, systolic anterior motion) e padrões de alteração da 
função diastólica.93,102 O ecocardiograma tem ainda papel 
preponderante na diferenciação entre a hipertrofia decorrente 
da MCH e aquela secundária ao treinamento físico (hipertrofia 
ventricular do coração do atleta). Nesse cenário se requer 
a integração de informações variadas como o padrão e a 
distribuição da hipertrofia, o espessamento parietal, o tamanho 
das cavidades, a avaliação da função diastólica pelo Doppler 
tissular e ainda a história familiar.103 Quando não passível 
de diferenciação por critérios clínicos, eletrocardiográficos, 
ecocardiográficos, funcionais ou por outro método de imagem, 
o ecocardiograma seriado pode ser útil na avaliação de atletas 
sob suspeita antes e após um período de destreinamento 
(Tabela 8).104 Em relação ao prognóstico, a identificação de 
uma espessura de parede do VE maior do que 30 mm é um 
fator de risco maior para MS, principalmente em adolescentes 
e adultos jovens.105 A presença de gradiente maior que  
50 mmHg entre o VE e a aorta também está relacionada a 
pior prognóstico.106

Quando comparados indivíduos com MCH atletas e 
não atletas, do ponto de vista ecocardiográfico, os atletas 
apresentam as seguintes características: menor espessura de 
parede de VE, maior diâmetro diastólico final e maior fração 
de ejeção. 

4.1.2.2.1. Ecocardiograma Doppler Transtorácico

Confirmar a suspeita clínica de MCH, determinando o 
espessamento parietal e a presença de gradiente dinâmico.

Grau de recomendação: I.
Nível de evidência: B.

Investigar a presença de MCH em familiares de primeiro 
grau.
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Reavaliação da evolução clínica, assim como de 
intervenções terapêuticas.

Grau de recomendação: IIa.

Nível de evidência: C.

Reavaliação anual de familiares de pacientes com MCH 
com idade entre 12 e 18 anos.

Nos indivíduos maiores de 21 anos de idade, a reavaliação 
deverá ser feita a cada 5 anos.

Doppler tissular para diferenciar MCH da hipertrofia 
ventricular fisiológica do atleta ou da hipertrofia patológica 
da hipertensão.

Ecoestresse com exercício em pacientes assintomáticos aos 
esforços na sua vida habitual que não evidenciam gradientes 
significativos em repouso ou com manobra de Valsalva.

Grau de recomendação: IIa.

Nível de evidência: C.

4.1.2.2.2. Ecocardiograma Doppler Transesofágico

Pacientes com janela transtorácica inadequada.

Para fins de avaliação do comprometimento valvar, do 
mecanismo e da magnitude da regurgitação mitral quando 
isso não estiver claro na ecocardiografia transtorácica.

Avaliação intraoperatória na miomectomia e na ablação 
septal por alcoolização.

Grau de recomendação: I.

Nível de evidência: B.

Esclarecer o mecanismo de uma insuficiência mitral (IM) 
atípica.

Grau de recomendação: IIa.
Nível de evidência: B.

4.1.2.3. Ressonância Magnética Cardíaca
A RMC tem lugar na avaliação de pacientes com 

suspeita de MCH em que a imagem pelo ecocardiograma 
tenha sido prejudicada ou não conclusiva. Apesar de a 
ecocardiografia ser a modalidade de imagem de primeira 
escolha para pacientes com suspeita de MCH, este 
método pode ser limitado por janelas acústicas ruins, 
particularmente para áreas como o ápice cardíaco.107  
A RMC também tem espaço em casos de alto grau de suspeição 
não confirmados pelo ecocardiograma. Sua excelente 
resolução espacial traz a possibilidade de avaliar informações 
exclusivas do músculo cardíaco e caracterização tecidual, 
ajudando no diagnóstico diferencial de causas secundárias 
de hipertrofia como amiloidose e sarcoidose, por exemplo. 
Com o exame é possível ainda visualizar mudanças sutis na 
espessura e na contratilidade do VE ao longo do tempo, além 
de detectar áreas de fibrose, e estudos recentes relacionam 
a presença e a quantidade de fibrose com prognóstico.107,108

RMC para fins de avaliar atletas com alterações 
eletrocardiográficas suspeitas de MCH e ecocardiograma 
não conclusivo.

Grau de recomendação: I.
Nível de evidência: B.

RMC em todo atleta com suspeita de MCH para pesquisa 
de fibrose miocárdica.

Grau de recomendação: IIa.
Nível de evidência: B.

4.1.2.4. Testes de Exercício e Miocardiopatia Hipertrófica
O TErg apresenta valor independente para a identificação 

de pacientes sob risco aumentado para MS. A presença de 
alterações marcadas do segmento ST em pacientes com 
MCH pode indicar isquemia sem necessariamente apresentar 
enfermidade coronária. Sendo assim, o TErg apresenta escasso 
valor diagnóstico, mas pode ser um marcador prognóstico que 
deve ser levado em consideração, principalmente quando 
associado às medidas dos gases expirados (TCPE).109,110

Para esses pacientes, um protocolo de rampa é considerado 
de primeira linha. Este teste evita a mudança súbita no 
recrutamento de unidades motoras neuromusculares e 
alterações metabólicas associadas a protocolos incrementais, 
devido ao aumento constante e contínuo do trabalho externo. 
A inclinação da rampa deve ser individualizada para durar, 
preferencialmente, entre 8 e 12 minutos.109

4.1.2.4.1. Indicação do Teste de Exercício em Pacientes 
com Miocardiopatia Hipertrófica

Pacientes assintomáticos que não apresentam critérios 
de alto risco como elemento associado na estratificação 
prognóstica.

Pacientes assintomáticos, que não apresentam critérios de 
alto risco, mas que desejam realizar atividade física recreativa.

Tabela 8 – Fatores que apontam para o diagnóstico de coração 
do atleta (versus MCH) em atletas com hipertrofia de VE na “zona 
cinzenta” (ou seja, espessura de parede do VE: 13 a 15 mm)

Clínicos

Ausência de história familiar

Ausência de inversão difusa da onda T no ECG

Ressonância magnética nuclear

Distribuição homogênea da hipertrofia do VE

Ausência de áreas de realce tardio com gadolínio (fibrose)

Ecocardiograma

Diâmetro do VE aumentado (DDVE > 55 mm)

Hipertrofia simétrica (septo, parede posterior, ápice e base)

Função diastólica normal (relação E/A > 1, velocidade de pico e’ > 11,5 cm/s)

Regressão da hipertrofia após destreinamento

Ausência de mutações causadoras de MCH na análise genética

DDVE: diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo; ECG: eletrocardiograma; 
MCH: miocardiopatia hipertrófica.
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TErg como elemento associado no diagnóstico diferencial 
entre síndrome do coração do atleta e MCH.

Grau de recomendação: I.
Nível de evidência: B.

Pacientes com sintomas duvidosos não associados com 
outros critérios de alto risco (preferencialmente TCE).

TErg em pacientes com desfibrilador implantado que 
desejam realizar atividade física de baixa intensidade com a 
finalidade de avaliação da capacidade funcional útil.

TErg em pacientes com desfibrilador implantado que 
desejam realizar atividade física de baixa intensidade com a 
finalidade de avaliação da resposta da FC ao exercício.

Grau de recomendação: IIa.
Nível de evidência: C.

Pacientes com critérios de alto risco (sintomáticos).
TErg com objetivo de diagnóstico diferencial entre MCH 

e hipertrofia fisiológica do atleta. 
Grau de recomendação: III.

4.1.2.4.2. Papel do Teste Cardiopulmonar de Exercício 
Máximo na Miocardiopatia Hipertrófica

O TCPE pode estratificar pacientes com MCH em relação 
a morbidade e mortalidade cardiovasculares, auxiliando na 
orientação de condutas. Em atletas que se encontram na 
chamada zona cinzenta entre a hipertrofia fisiológica do coração 
do atleta e a patológica da MCH, a mensuração do consumo 
de oxigênio e do pulso de oxigênio de pico por meio do TCPE 
pode ser de grande auxílio. Em geral, atletas altamente treinados 
apresentam valores entre 55 e 70 mL∙kg–1∙min–1. Sharma et 
al.111 demonstraram que aqueles atletas sem doença de fato 
alcançaram um consumo de oxigênio de pico significativamente 
mais elevado do que atletas com MCH (66,2 mL∙kg–1∙min–1 
versus 34,3 mL∙kg–1∙min–1). É importante frisar que não houve 
sobreposição entre os grupos. Desta forma, os investigadores 
postularam como ponto de corte 50 mL∙kg–1∙min–1 para 
discriminar a hipertrofia patológica da MCH daquela secundária 
ao coração do atleta de componente dinâmico.

Por fim, existem dados conflitantes em relação ao TCPE e à 
predição específica de MS cardíaca nos pacientes com MCH 
baseada na relação VE/VCO2. Dessa forma, atualmente, nem 
a relação VE/VCO2 nem o VO2 são usados   na estratificação 
de risco.112

Grau de recomendação: IIa.
Nível de evidência: B.

4.1.3. Esporte e Miocardiopatia Hipertrófica
Por que existe baixa prevalência de MCH em atletas de 

alto nível? A resposta parece estar relacionada a um processo 
de seleção natural que exclui indivíduos com alterações 
funcionais e estruturais secundárias à MCH do treinamento 
regular de alta intensidade requerido para alguém se tornar 
atleta de fato. Ser atleta competitivo e ter MCH é sinônimo 
de MS? A resposta é não. Todos conhecemos casos de atletas 

que receberam o diagnóstico dessa enfermidade quando já 
haviam encerrado sua atividade competitiva profissional ou 
durante a mesma. O problema é que o exercício intenso pode 
ser um gatilho para o desencadeamento de arritmias graves, 
aumento da obstrução da vida de saída do VE e/ou isquemia 
por compressão dos pequenos vasos (possível fibrose por 
isquemias repetitivas), tanto durante o período de treinamento 
quanto nas competições. 

Na atualidade, atletas com diagnóstico provável ou 
inequívoco de MCH devem ser excluídos da maior parte 
dos esportes competitivos. Parte-se da premissa que o 
exercício extenuante possa ser um importante gatilho 
para MS. No entanto, é digno de nota que apenas uma 
minoria dos pacientes com MCH que apresentam MS ou 
parada cardíaca ressuscitada tenham tais eventos durante 
o exercício.113 Essa recomendação independe de idade, 
sexo, aparência fenotípica do atleta, presença ou não de 
sintomas, obstrução da via de saída do VE, tratamento 
com fármacos, ablação septal, uso de marca-passo ou 
de desfibrilador implantado.89 Inclusive, existem critérios 
sugeridos114,115 para estabelecer os fatores de risco para MS 
em portadores de MCH (Tabela 9). Agora, cabe salientar 
que tais critérios devem ser utilizados com cautela, uma 
vez que aspectos importantes relacionados a MCH não são 
levados em conta (p. ex., genética e RMC).

Aqueles classificados como de baixo risco (principalmente 
os sem gradiente em repouso e no esforço)116 podem 
participar de esportes como golfe, bilhar, boliche e tiro (grupo 
IA). Os esportes recreativos que requeiram alta intensidade 
ou mudanças bruscas de intensidade não são recomendados. 
Os sujeitos com genótipo positivo e fenótipo negativo 
(sem evidências clínicas de doença) podem participar de 
esportes desde que avaliados de forma periódica, haja vista 
a chance de MS estar diretamente relacionada à presença 
de hipertrofia e fibrose. Um estudo mais recente avaliou o 
exercício vigoroso em portadores de MCH e em indivíduos 
genótipo positivo e fenótipo negativo. O exercício esteve 
associado a maiores volumes cardíacos, contudo sem maior 
incidência de arritmias ventriculares e com função diastólica 
melhor nos praticantes.117

Tabela 9 – Fatores de risco para morte súbita em portadores de 
MCH

Fatores de risco maiores

Sobrevivente de parada cardiorrespiratória

Taquicardia ventricular sustentada espontânea

História familiar de MS em indivíduos < 40 anos

Síncope ou pré-sincope inexplicada

Septo interventricular > 30 mm

Fatores de risco menores

Resposta pressórica anormal ao exercício

Indivíduos com menos de 30 anos

Taquicardia ventricular não sustentada

MCH: miocardiopatia hipertrófica; MS: morte súbita.
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Participação em esporte competitivo no paciente com 
MCH clinicamente diagnosticada.

Grau de recomendação: III.
Nível de evidência: B.

4.2. Displasia Arritmogênica do Ventrículo Direito
A DAVD é uma doença do músculo cardíaco de 

origem genética caracterizada pela alteração na formação 
dos desmossomos. Ela é clinicamente manifesta por 
substituição de tecido miocárdico por tecido gorduroso e/ou 
fibrogorduroso acometendo preferencialmente o ventrículo 
direito (VD) e com manifestações clínicas mais marcadas 
quando de acometimento do septo apical do VE. Além disso, 
mutações em genes não desmossômicos foram identificadas, 
tais como filamina C, TMEM43 e fosfolambam, principalmente 
em casos com envolvimento do VE.118,119 Entre atletas italianos 
da região do Vêneto, a DAVD é uma grande causa de MS, 
sendo descrito um risco cinco vezes maior de MS cardíaca 
em jovens que participaram de esportes competitivos.120 
Dados recentes provenientes do Reino Unido mostram a 
DAVD como terceira causa mais frequente naqueles países.88 
É uma condição rara na população geral, com prevalência 
estimada de 1 em 5.000. Em alguns países da Europa, como 
Itália e Alemanha, a sua prevalência é de 1 para cada 2.000.121 
O diagnóstico pode ser desafiador, dada a necessidade de 
exclusão de outros distúrbios que possam apresentar sintomas 
e sinais semelhantes.122 As principais manifestações clínicas 
são palpitações, síncope, dor torácica, arritmias ventriculares 
complexas e MS. Uma vez que atletas altamente treinados 
podem ter hipertrofia do VD, além de uma variedade 
de alterações na despolarização, na repolarização e na 
condução do estímulo nervoso, o diagnóstico diferencial 
entre a síndrome do coração do atleta e a DAVD deve 
ser sempre realizado. O ecocardiograma pode apresentar 
limitações técnicas para acessar as imagens do VD e, por 
isso, a análise estrutural e funcional desta estrutura pode ser 
prejudicada. No entanto, a presença de acinesia, discinesia 
ou aneurismas do VD associada à dilatação desta câmara 
figura entre os critérios maiores na classificação revisada. 
A RMC é uma técnica de imagem não invasiva que tem se 
mostrado como a principal ferramenta para o diagnóstico da 
DAVD. Disfunção segmentar ou global do VD ou um aumento 
substancial dessa câmara cardíaca associada a afilamento 
do miocárdio e presença de realce tardio (fibrose e/ou 
edema) dá suporte ao diagnóstico da DAVD.121,123 O ECG de 
repouso de 12 derivações e o Holter auxiliam no diagnóstico, 
principalmente pela possibilidade da presença de arritmias 
como a taquicardia ventricular com padrão de bloqueio de 
ramo esquerdo, inversão de onda T em precordiais direitas 
(V1 a V3) e a presença da onda épsilon (presente em 30% 
dos portadores de DAVD). A história familiar deve ser sempre 
acessada e um caso confirmado em parente de primeiro grau 
é critério maior. Por sua vez, casos suspeitos em primeiro grau 
ou confirmados em segundo grau são critérios menores. Em 
alguns casos em que a dúvida persista a biópsia do VD pode 
ser realizada. O diagnóstico clínico final pode não ser simples. 
Sendo assim, a presença de dois critérios maiores, um maior 
e dois menores (categorias diferentes) ou quatro menores 
(categorias diferentes) confirma o diagnóstico. 

Novas  ev idênc ia s  apon tam que  adap tações 
eletrocardiográficas, como presença de sobrecarga ventricular 
direita isolada ou inversão de onda T de V2 a V4 associada a 
desvio do eixo para direita em atletas afrodescendentes, estão 
relacionadas a adaptações estruturais benignas do coração no 
atleta competitivo. Nesses indivíduos se faz necessária uma 
avaliação criteriosa sobre a presença dos demais critérios, e a 
investigação sobre a história familiar é fundamental.124

4.2.1. Considerações no Diagnóstico e Conduta do Atleta 
com Suspeita de Displasia Arritmogênica do Ventrículo 
Direito

4.2.1.1. Ecocardiograma

No atleta que apresente história familiar de DAVD ou naquele 
com alterações eletrocardiográficas sugestivas de DAVD.

Grau de recomendação: I.
Nível de evidência: C.

4.2.1.2. Ressonância Magnética Cardíaca 

Em casos com suspeita forte, apesar de um ecocardiograma 
não diagnóstico ou naqueles em que o ecocardiograma não 
tenha sido capaz de avaliar adequadamente o VD.

Grau de recomendação: I.
Nível de evidência: C.

Atividade física competitiva no paciente com diagnóstico 
definitivo ou provável de DAVD. 

Grau de recomendação: III.
Nível de evidência: B.

Já existem evidências suficientes demonstrando que 
o exercício serve como gatilho para MS em indivíduos 
portadores de DAVD. As prováveis causas são: aumento 
no tônus simpático e dilatação ainda maior das câmaras 
ventriculares durante o exercício associados à presença 
de fibrose miocárdica, o que ocasiona o aparecimento de 
arritmias complexas.125,126 A adesão entre as células pode 
estar comprometida por fatores genéticos, e nesse ínterim, 
o estresse mecânico desencadeado pelo exercício pode 
ocasionar morte do cardiomiócito e consequente piora da 
doença.127,128 Esportes do grupo 1A podem ser liberados de 
forma individualizada. Estudos mais recentes fortalecem o 
papel deletério da atividade física vigorosa (> 6 MET) de 
maneira sustentada na incidência de arritmias ventriculares 
em portadores de DAVD, sendo que a redução da quantidade 
de exercício após o diagnóstico da doença também cursa com 
menor ocorrência de arritmias graves.129,130

4.3. Miocardite
A miocardite é enfermidade associada a um perfil clínico 

heterogêneo. Apesar de não muito prevalente, ela é a provável 
causa de 5 a 22% dos casos de MS em atletas, dependendo da 
idade e da região do mundo.88,131 Esta doença é caracterizada 
por um processo inflamatório com consequente degeneração 
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e necrose de origem não isquêmica do miocárdio. Geralmente, 
a miocardite é resultado de uma infecção (vírus, bactérias, 
fungos, protozoários), mas pode ser associada ao abuso de 
álcool, drogas ou às doenças autoimunes.132 A MS pode 
ocorrer em sua fase aguda (quando o indivíduo diagnosticado 
com miocardite não se absteve de atividades esportivas por 
um período de recuperação de 6 meses), ou até mesmo na 
fase crônica, quando já existe uma cicatriz no miocárdio, 
sendo consequência de arritmias complexas deflagradas a 
partir de um substrato elétrico de instabilidade. Nessa fase o 
exercício pode ser o gatilho arritmogênico devido ao aumento 
do retorno venoso e ao estiramento das fibras decorrente da 
atividade física.133,134

No atleta, os principais sintomas são palpitações, 
precordialgia, dispneia, fadiga e síncope. As alterações 
eletrocardiográficas compreendem arritmias ventriculares, 
alterações do segmento ST-T e distúrbios de ritmo 
e condução. Pode evoluir com aumento ventricular 
esquerdo pela doença per se, pela hipertrofia secundária 
ao treinamento físico ou pela mescla de ambas.135,136 A 
RMC e, menos comumente em nosso meio, a realização 
de biópsia miocárdica podem auxiliar no diagnóstico. 
Lembramos, também, a possibilidade de miocardite pelos 
vírus da dengue e HIV e pela doença de Chagas, em virtude 
da prevalência dessas etiologias no Brasil.

4.3.1. Recomendações para os Atletas Portadores de 
Miocardite

Atividade física competitiva no paciente com miocardite 
ativa.

Grau de recomendação: III.
Nível de evidência: B.

Atletas com o diagnóstico de miocardite deverão ser 
desaconselhados à prática de todos os esportes competitivos 
e submetidos a um período de convalescença. Não existe 
um consenso, mas muitos especialistas recomendam que 
esse período seja de pelo menos seis meses após o início 
das manifestações clínicas. No entanto, alguns experts têm 
sido mais “liberais”, recomendando períodos menores de 
convalescença. 

Esses atletas poderão ser liberados para treinamentos e 
competições após:
• A função ventricular esquerda, a motilidade da parede 

ventricular e as dimensões cardíacas voltarem aos valores 
normais (com base nos estudos ecocardiográficos e com 
radionuclídeos em repouso e com esforço).

• Formas complexas ou frequentes de arritmias ventriculares 
e supraventriculares e arritmias clinicamente relevantes 
estarem ausentes.

• Marcadores inflamatórios e aqueles para IC estarem 
normalizados.

• O ECG de repouso estar normalizado, embora a 
persistência de alterações de ST isoladamente não seja 
critério impeditivo para retorno aos treinos e competições.

4.4. Miocardiopatia Dilatada
A miocardiopatia dilatada (MCD) tem uma prevalência 

estimada de 40 casos por 100.000 indivíduos. É definida 
como uma doença do miocárdio, caracterizada por 
dilatação do VE e disfunção sistólica global, podendo 
haver anormalidades segmentares sobrepostas, com massa 
miocárdica aumentada. A MCD inclui distúrbios que são 
de origem genética, secundária a infecção ou inflamação, 
exposição a substâncias tóxicas, doenças metabólicas, 
ou de origem idiopática (pelo menos 40% daquelas ditas 
idiopáticas são de fato de origem genética). Até 40 genes 
foram identificados, com proteínas de várias estruturas 
celulares sendo afetadas (sarcômero, sarcolema e junção 
intercelular).137 Os pacientes com MCD apresentam ampla 
variação clínica e hemodinâmica.138

O treinamento aeróbico de longo prazo pode levar a 
mudanças morfológicas cardíacas, incluindo o aumento 
da dimensão da cavidade do VE e da massa calculada. O 
aumento do tamanho da cavidade pode produzir um volume 
sistólico maior e, assim, a fração de ejeção em repouso pode 
estar no limite inferior da normalidade ou ligeiramente 
reduzida. Neste contexto, é importante diferenciar o 
aumento fisiológico do VE causado pelo treinamento 
sistemático daquele observado na MCD.138

4.4.1. Exames Complementares na Miocardiopatia Dilatada

4.4.1.1. Teste Ergométrico e Teste Cardiopulmonar de 
Exercício Máximo

Em pacientes jovens com MCD, o desempenho ao exercício 
pode ser apenas ligeiramente reduzido, porém, arritmias 
costumam estar presentes em uma fase muito precoce 
da doença (incluindo taquiarritmias supraventriculares e 
ventriculares, bem como atraso de condução).

Recomendações para realização de TErg 
e TCPE38

Grau de 
recomendação

Nível de 
evidência

TErg ou TCPE na avaliação de indivíduos 
com arritmias ventriculares conhecidas 
ou suspeitas durante o esforço, 
independentemente da idade

I C

TErg na avaliação da gravidade da síndrome IIb B

TCPE na avaliação da gravidade da síndrome Ia B

TErg para identificação de mecanismos 
fisiopatológicos e esclarecimento de sintomas IIb B

TCPE para identificação de mecanismos 
fisiopatológicos e esclarecimento de sintomas I B

TErg: teste ergométrico; TCPE: teste cardiopulmonar de exercício máximo.

4.4.1.2. Ecocardiograma
O ecocardiograma é mais sensível do que o ECG no 

diagnóstico de hipertrofia ventricular esquerda (HVE) e 
quantifica com precisão a massa do VE. Desta forma, 
anormalidades cardíacas detectadas pela ecocardiografia têm 
um valor preditivo adicional.138,139
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Recomendações para realização de 
ecocardiograma

Grau de 
recomendação

Nível de 
evidência

Avaliação em pacientes com suspeita de 
MCD ou insuficiência cardíaca I B

Avaliação do diagnóstico diferencial entre 
MCD e síndrome do coração do atleta I B

4.4.1.3. Ressonância Magnética Cardíaca
A RMC é capaz de demonstrar e quantificar, de forma 

clara e eficaz, as alterações anatômicas e funcionais da MCD. 
O exame tem se mostrado útil na avaliação de pacientes 
com IC por calcular, de modo preciso, a função de ambos 
os ventrículos. Da mesma forma, auxilia na distinção entre 
a MCD idiopática de outras formas de disfunção ventricular, 
como a disfunção ventricular causada pela DAC.140 Além 
disso, o método dá uma importante contribuição quanto à 
avaliação prognóstica. A presença e a extensão da fibrose 
pela técnica do realce tardio miocárdico apresentam bom 
valor prognóstico, uma vez que os mesmos representa 
substrato para arritmia e MS. Mais estudos são necessários 
para confirmar o papel da RMC na estratificação prognóstica 
da MCD, especialmente quando se define o risco arrítmico 
desses pacientes.141

4.4.2. Esporte e Miocardiopatia Dilatada
A MCD é uma entre as doenças incomuns do miocárdio 

que merecem consideração devido ao potencial como 
causa de MS em atletas, embora não seja frequente.142-144 Na 
realidade, existem poucas informações sobre o risco de MS 
durante a prática de atividade física ou qual é o risco relativo 
do treinamento físico no cenário da MCD. Assim sendo, 
não está claro se pacientes assintomáticos com MCD estão 
em risco para MS cardíaca durante atividade física/esportes 
competitivos, pois as taquiarritmias são muito mais comuns em 
pacientes com doença mais avançada, isto é, com sintomas 
cardíacos explícitos e fração de ejeção reduzida.

4.4.2.1. Recomendações para Atletas com Diagnóstico de 
Miocardiopatia Dilatada

Até mais informações estarem disponíveis, atletas 
sintomáticos com MCD não devem participar em esportes 
competitivos, exceto os da classe IA e em casos selecionados.

Grau de recomendação: III.
Nível de evidência: B.

Atletas com diagnóstico definitivo de MCD, mas com 
perfil de baixo risco (assintomáticos, sem história de MS 
na família, fração de ejeção levemente reduzida, resposta 
pressórica normal ao exercício e sem arritmias ventriculares 
complexas) poderiam praticar exercícios dinâmicos de baixa 
e moderada intensidade e estáticos de baixa intensidade 
(recomendações IA e IB).

Essas recomendações se aplicam ao exercício de cunho 
competitivo. Já a atividade física de cunho terapêutico 
(reabilitação cardíaca) está indicada em todo paciente com 
MCD e IC.145

4.5. Miocardiopatia Não Compactada
A miocardiopatia não compactada (MNC) é uma doença 

cardíaca rara que foi mais recentemente reconhecida. Ela 
ocorre devido à interrupção embrionária da compactação 
miocárdica. Caracteriza-se por espessamento segmentar 
das paredes do VE, consistindo em duas camadas: uma 
camada epicárdica compactada e uma camada endocárdica 
com marcadas trabeculações e recessos intratrabeculares 
profundos, onde os espaços são preenchidos pelo fluxo 
sanguíneo. Na MNC a capacidade ventricular esquerda está 
usualmente aumentada e a fração de ejeção, reduzida.146,147

Embora considerada uma condição rara por alguns 
pesquisadores, a incidência e prevalência da MNC são 
incertas. Em uma grande instituição, houve prevalência 
de 0,05%, mediante exames ecocardiográficos. Já entre os 
pacientes com IC, encontra-se prevalência de MNC de 4%.148 
Há uma grande dificuldade no diagnóstico devido à falta de 
critérios claros, bem como seu espectro clínico heterogêneo 
e exigência habitual de RMC para o diagnóstico confiável. 

Esta doença pode ser assintomática ou cursar com 
IC, arritmias ventriculares e/ou atriais, pré-excitação, 
eventos tromboembólicos ou MS. Entretanto, o risco 
de consequências adversas, incluindo MS, parece estar 
associado com o grau de disfunção sistólica do VE e/
ou as taquicardias ventriculares.149 Não existem critérios 
universalmente aceitos ou diretrizes precisas para o 
diagnóstico morfológico. Contudo, a relação entre miocárdio 
não compactado/compactado > 2,1:1 no final da sístole ao 
ecocardiograma ou 2,3:1 no final da sístole na RMC tem sido 
o critério proposto mais aceito atualmente.150

A MNC pode ser encontrada isoladamente ou em 
associação com alterações cardíacas congênitas, distúrbios 
neuromusculares ou como parte de síndromes genéticas.149 
Trata-se de uma doença geneticamente heterogênea, com 
apresentação familiar ou esporádica, e com mutações 
patogênicas envolvendo o citoesqueleto, mitocôndrias, 
sarcômeros e proteínas de linha z. Portanto, foram descritas 
distintas formas: autossômica dominante, autossômica 
recessiva, ligadas ao X e com padrões inerentes mitocondriais, 
mas a forma mais comum é a de apresentação com traço 
autossômico dominante.146

4.5.1. Esporte e Miocardiopatia Não Compactada
Ainda não está estabelecido como o treinamento físico 

pode alterar as definições da MNC ou a frequência de 
aparecimento da morfologia de não compactação do VE para 
a população atlética normal.151,152 Registros forenses de MS 
em jovens atletas não incluem a MNC como causa. Desta 
forma, não é possível aplicar estratégias de estratificação de 
risco para novos pacientes com esta doença. 

Em estudos recentes, atletas revelaram alta prevalência 
de aumento da trabeculação no VE quando comparados 
a um grupo-controle (18,3% versus 7%). Acredita-se que 
essas anormalidades representem um epifenômeno não 
específico que começa a aumentar devido ao incremento 
na resolução da imagem ecocardiográfica. Além disso, a 
presença do aumento da trabeculação no VE ou a presença de 
critérios ecocardiográficos isolados para miocardiopatias têm 
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provavelmente pequena significância e podem ser parte do 
espectro do coração de atleta.153,154 Desta forma, nem todos 
os atletas com não compactação ventricular isolada têm o 
diagnóstico de não compactação. Portanto, há a necessidade 
de considerar parâmetros funcionais como a fração de ejeção 
para decisão de conduta.154

4.5.1.1. Recomendações para Atletas com Diagnóstico de 
Miocardiopatia Não Compactada 

Atletas com diagnóstico inequívoco de MNC e função 
sistólica comprometida, importantes taquiarritmias 
ventriculares no Holter ou teste de exercício ou história de 
síncope não devem participar de esportes competitivos, com 
possível exceção para aqueles de baixa intensidade (classe IA), 
pelo menos até mais informações clínicas estarem disponíveis.

Grau de recomendação: III.
Nível de evidência: C.

4.6. Doença de Chagas
A doença de Chagas continua a ser uma das mais 

importantes causas de miocardiopatia não isquêmica na 
América Latina. Estima-se que cerca de 8 a 10 milhões de 
pessoas estejam infectadas pelo Trypanosoma cruzi,155 sendo 
este protozoário responsável por aproximadamente 12.000 
mortes ao ano.156 A doença costuma manifestar-se em 30% 
a 40% dos infectados, e os achados clínicos geralmente 
aparecem de 10 a 30 anos após a infecção inicial.157 Arritmias 
cardíacas e MS são frequentes e podem ocorrer em qualquer 
período da evolução da doença, mesmo em indivíduos sem 
doença estrutural importante.158,159 Taquicardia ventricular 
sustentada é a principal causa de MS, estando associada 
à presença de disfunção de VE, síncope e taquicardia 
ventricular não sustentada (TVNS) no Holter ou no teste de 
exercício.160,161 Além disso, disfunção do nó sinusal, distúrbios 
da condução atrioventricular e intraventricular são achados 
comuns em pacientes com doença de Chagas, podendo 
progredir para BAV total. Poucas evidências avaliaram risco 
para MS em indivíduos com Chagas durante exercício 
intenso, e a ausência de sintomas não exclui a presença 
de miocardiopatia mesmo em atletas de alto nível.162  
O diagnóstico envolve avaliação epidemiológica e sorológicas 
(imunofluorescência). ECG e ecocardiograma auxiliam no 
diagnóstico de miocardiopatia e distúrbios da condução. TErg 
ou TCPE, RMN, Holter e até mesmo estudo eletrofisiológico 
podem avaliar de maneira mais acurada o risco de MS. 
As recomendações para exercício são semelhantes às dos 
indivíduos com MCD.

5. Canalopatias

5.1. Introdução
As canalopatias são doenças cardíacas hereditárias 

arritmogênicas, sem comprometimento estrutural, causadas 
por alterações genéticas que resultam em disfunção dos 
canais iônicos cardíacos, expondo os seus portadores a risco 
de MS.163 As canalopatias mais conhecidas são a SQTL, a 
síndrome do QT curto, a síndrome de Brugada e a taquicardia 

ventricular polimórfica catecolaminérgica (TVPC).75 A doença 
do nó sinusal e a doença de Lenegre ou doença do sistema de 
condução também são exemplos de canalopatias. 

Os canais iônicos, as correntes de íons que transitam 
através desses canais, as proteínas que ligam a estrutura da 
membrana das células miocárdicas e as junções entre essas 
estruturas fazem parte da formação do impulso elétrico 
e da transmissão desses impulsos em todo o músculo 
cardíaco de forma sincrônica, gerando o potencial de 
ação cardíaco.164,165 O desempenho de cada uma dessas 
funções é determinado por diferentes genes. As mutações 
que ocorrem em tais genes causam disfunções específicas e 
ocasionam as canalopatias.166,167 Os canais iônicos presentes 
na membrana celular permitem a entrada e a saída de íons, 
seguindo um gradiente de voltagem. A alteração causada 
pela mutação genética em cada um desses canais pode gerar 
um ganho ou uma perda da função. Recentemente, com o 
aumento do conhecimento sobre essas entidades, o uso de 
desfibriladores e a avalição genética disponível em larga escala, 
decisões compartilhadas entre equipes médicas e familiares 
vêm permitindo uma conduta mais permissiva no tocante à 
participação em exercício nos portadores de canalopatias.168 
Recomendações detalhadas sobre as síndromes mais 
prevalentes estão descritas a seguir.

5.2. Síndrome do QT Longo 
A SQTL é o protótipo das canalopatias. Descrita pela 

primeira vez há mais de 50 anos como uma doença 
autossômica recessiva, a síndrome de Jervell e Lange-
Nielsen169,170 compreende surdez congênita, aumento 
do intervalo QTc e síncope ou MS. Posteriormente, uma 
forma autossômica dominante denominada síndrome de 
Romano-Ward (QTc prolongado sem surdez) foi descoberta. 
Atualmente, existem vários tipos de SQTL conhecidos, 
determinados por mutações em genes que causam alterações 
distintas na despolarização e na repolarização ventricular.

As características clínicas típicas da SQTL incluem 
síncope ou MS associada a aumento do intervalo QTc e 
presença de taquiarritmias ventriculares como a torsade de 
pointes.171 Classicamente, existem fatores desencadeantes 
da síncope na SQTL, e estes guardam relação com o seu 
subtipo e genótipo. Os gatilhos mais comuns são: atividade 
adrenérgica na SQTL1, despertar súbito e estímulo auditivo 
na SQTL2 e sono/repouso na SQTL3. Entretanto, existe uma 
ampla variedade de apresentações fenotípicas, podendo o 
portador de alguma mutação ser assintomático, não apresentar 
aumento do intervalo QTc ou cursar com síncope ou MS já nos 
primeiros dias de vida. Por isso, foram desenvolvidos critérios 
diagnósticos com pontuação para as alterações, divididos 
em três grupos principais: história clínica, história familiar e 
alteração eletrocardiográfica.163 

5.2.1. Alterações Genéticas da Síndrome do QT Longo 
As  a l te rações  gené t i ca s  são  conhec idas  em 

aproximadamente 60% dos casos clínicos de SQTL e ao 
menos 17 genes foram associados a esta entidade clínica. 
Geralmente, os pacientes apresentam mutações em três genes 
específicos (KCNQ1, KCNH2 ou SCN5A).172 São centenas 
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de mutações já descritas, sendo essa a canalopatia cardíaca 
mais prevalente.173 A mutação mais comum ocorre no gene 
KCNQ1, responsável por mais de 30% das variantes genéticas 
e mutações patológicas identificadas na SQTL, causando a 
SQTL1.173 Esse tipo de mutação causa uma perda da função 
da corrente de potássio IKs,166 que tem papel importante 
na repolarização celular e na adaptação do intervalo QT à 
FC. A SQTL5, mutação causada pelo gene KCNE1, é muito 
menos frequente (considerada rara) e também é responsável 
por perda de função de IKs.166 Os genes KCNH2 (HERG), que 
codifica a subunidade alfa dos canais rápidos de potássio, e 
KCNE2, que codifica a subunidade beta, são responsáveis pela 
entrada rápida de potássio durante a fase 3 do potencial de 
ação.174 A perda da função da subunidade alfa representa 
40% das SQTL genotipadas e é responsável pela SQTL2.175 
A SQTL3 representa aproximadamente 10% de todas as 
mutações diagnosticadas na SQTL, ocorre por alterações no 
gene SCN5A, cujo ganho de função produz uma entrada 
contínua de sódio durante a fase de platô, facilitando 
despolarizações precoces da célula cardíaca. Centenas de 
outras mutações têm sido descritas. Entretanto, as aplicações 
clínicas de se identificarem essas mutações para tratamento 
e acompanhamento dos pacientes e familiares de SQTL são 
restritas às formas mais conhecidas.176 

5.2.2. Estratificação de Risco na Síndrome do QT Longo 
A análise genética tem sido muito utilizada na estratificação 

do risco e em intervenções terapêuticas específicas em 
pacientes com intervalo QT prolongado, assim como 
em seus familiares. A recomendação de estratégias de 
estratificação de risco e tratamento, por serem condições 
clínicas pouco frequentes e os dados sobre a doença obtidos 
mediante estudos de coorte, limita o nível de evidência 
para B. O marcador de risco mais robusto identificado é 
um episódio prévio de MS abortada, sendo sua causa mais 
comum episódios de taquicardia ventricular polimórfica, 
degenerando ou não para fibrilação ventricular. Pacientes 
que experimentaram tal condição têm risco 13 vezes maior 
de novos episódios de MS. Síncope prévia também é um 
marcador de risco extremamente desfavorável, podendo 
duplicar o risco.177

Aliás, é sabido que o risco de se ter um evento arrítmico 
não é igual para todos os pacientes. Evidências mostram 
que aqueles com SQTL2 e SQTL3 têm risco aumentado de 
eventos em relação aos portadores de mutações que causam 
a SQTL1. Além disso, indivíduos que apresentam QTc com 
duração > 500 ms apresentam maior risco do que os com 
QTc de menor duração.172 Mutações que envolvem um 
segmento do gene que codifica o poro do canal também 
estão relacionadas com pior prognóstico. Portanto, mais uma 
vez, fica claro o valor da genotipagem em pacientes com 
essa síndrome. A presença de MS na família não se mostrou 
marcador de maior risco de eventos.178 

5.2.3. Recomendações em Atletas com Síndrome do QT 
Longo

Há alguns anos, pacientes com SQTL eram aconselhados a 
não participar de esportes competitivos, por se entender que 
eles estavam expostos a maior risco de MS cardíaca. Em 2015, 

Aziz et al.179 estudaram mais de 100 pacientes portadores 
da SQTL com genótipo positivo, todos engajados em algum 
programa esportivo. Desses, 25% praticavam esportes 
competitivos. Curiosamente, os autores não encontraram 
sintomas relacionados à doença durante a prática esportiva, 
confirmando que nenhum evento ou morte cardíaca havia 
sido descrito naqueles em tratamento adequado.179 Essas 
e outras evidências serviram como base para revisão das 
recomendações que restringiam universalmente a prática de 
esporte competitivo entre pacientes com SQTL, sugerindo que 
poderia haver um caráter muito conservador das diretrizes até 
então. Dessa forma, foram publicadas as novas recomendações 
de AHA/ACC para elegibilidade e desqualificação de atletas 
com canalopatias.180 Naqueles esportistas portadores de 
SQTL, a participação em esportes competitivos passou a 
ser considerada, por não haver evidências de que atletas 
assintomáticos com SQTL genótipo positivo/fenótipo negativo 
possam ter risco aumentado de arritmias malignas durante a 
prática esportiva. No entanto, o atleta deve estar assintomático 
e em tratamento por 3 meses. Mais ainda, que sejam adotadas 
medidas de precaução como a presença de desfibrilador 
externo automático (DEA) (Tabela 10). Por fim, é importante 
frisar que esportes aquáticos estão contraindicados para atletas 
portadores de SQTL1. 

Grau de recomendação: IIb.
Nível de evidência: C.

Nesse particular, Ackerman et al.180 publicaram uma 
carta descrevendo que atletas de natação com diagnóstico 
de SQTL1 e em tratamento com betabloqueador, os quais 
optaram por continuar a prática de exercício competitivo, 
foram seguidos por um período de tempo, muitos deles com 
cardioversor-desfibrilador implantável (CDI). A incidência de 
eventos foi baixa, tendo ocorrido somente dois eventos no 
mesmo indivíduo, dentre 74 pacientes com diagnóstico de 
SQTL1. Salienta-se que esse indivíduo já possuía história de 
MS abortada e não vinha em uso de betabloqueador.

Os betabloqueadores são a base no manejo da SQTL, 
sendo indicados para todos os indivíduos sintomáticos ou 
naqueles assintomáticos com intervalo QTc maior ou igual 
a 470 ms. Sendo assim, todos os pacientes com intervalo 
QT prolongado devem receber betabloqueadores, embora 
a proteção seja incompleta para portadores de SQTL2 e 3 
(Classe de recomendação I). Para pacientes portadores de 

Tabela 10 – Medidas de precaução nos pacientes com canalopatias

Evitar substâncias que prolonguem o intervalo QT (www.crediblemeds.org) 

Evitar substâncias que exacerbem a síndrome de Brugada  
(www.brugadadrugs.org) 

Hidratação e reposição de eletrólitos, evitar desidratação (trigger)

Evitar hipertermia, seja por febre ou calor excessivo em atletas com QT longo e 
síndrome de Brugada

Aquisição de desfibrilador externo automático (DEA) pessoal como parte do 
equipamento do atleta

Estabelecimento de plano de ação de emergência
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mutação (genótipo positivo), mas com intervalo QT normal, 
também se recomenda o uso profilático de betabloqueadores, 
dada a sua boa tolerabilidade e o fato de que pelo menos 
10% dos indivíduos assintomáticos desenvolverão sintomas 
ao longo do tempo.181,182 

Grau de recomendação: IIa.
Nível de evidência: B.

O implante de CDI é recomendado para todos os 
sobreviventes de parada cardíaca ressuscitada com bom 
estado funcional e com expectativa de vida maior que 1 ano. 

Grau de recomendação: I.
Nível de evidência: B.

Pacientes que venham apresentando síncope apesar do uso 
de betabloqueadores também podem se beneficiar do CDI.

Grau de recomendação: IIa.
Nível de evidência: B.

O CDI pode ser considerado em pacientes com risco 
elevado para MS, como SQTL3, mesmo assintomáticos. 
Indivíduos com intervalo QTc > 500 ms apresentam risco 
bem elevado.183 

Grau de recomendação: IIb.
Nível de evidência: B.

A denervação simpática pode ser considerada para 
pacientes com síncope ou TVPC que já estejam em uso de 
betabloqueadores.181,184 

Grau de recomendação: IIb.
Nível de evidência: B.

5.3. Síndrome do QT Curto 
A síndrome do QT curto é uma condição muito rara, 

conhecida há menos de 20 anos.185 Nesta doença ocorre 
um encurtamento da repolarização, favorecendo a gênese 
de arritmias ventriculares por reentrada. Caracteriza-se 
por intervalo QT curto (QTc < 320 ms) com ondas T 
apiculadas, que podem ter amplitude aumentada, com sua 
fase ascendente normal e fase descendente rápida.186,187 A 
presença de intervalo QTc ≤ 340 ms é um marcador de 
risco. A síndrome do QT curto também deve ser considerada 
quando o paciente apresentar intervalo QTc ≤ 360 ms 
em associação com mutação genética confirmada, história 
familiar de síndrome do QT curto, história familiar de MS 
cardíaca com menos de 40 anos de idade e/ou naqueles 
sobreviventes de parada cardiorrespiratória.188 Como os 
parâmetros clínicos para diagnóstico ainda não estão claros, 
a análise genética é útil para confirmar o diagnóstico em casos 
suspeitos. Mutações em três genes que codificam os canais 
de potássio foram descritas: KCNH2, KCNQ1 e KCNJ2, todas 
resultando em ganhos de função dos canais IKr, IKs e IK1, 
respectivamente, e determinando as síndromes do QT curto 
tipos 1, 2 e 3.187 Outros três genes que codificam os canais 

de cálcio, CACNA1C (síndrome do QT curto tipo 4), CACNB2 
(síndrome do QT curto tipo 5) e CACNA2D1 (síndrome do 
QT curto tipo 6), também foram identificados.188 Como o 
número de pacientes com diagnóstico confirmado é muito 
pequeno, ainda não está determinado se algum tipo específico 
de mutação determina pior prognóstico, já que o uso do 
sequenciamento de nova geração não identifica nenhuma 
causa genética em até 40% dos casos em indivíduos com 
o fenótipo claro.188 Fatores de risco para a ocorrência de 
arritmias também não são conhecidos. O tratamento para 
essa condição ainda é motivo de controvérsia. Em pacientes 
com mutação no gene KCNH2, o uso de quinidina mostrou 
prolongar a refratariedade e suprimir a indução de arritmias 
durante estudo eletrofisiológico.189 Já para as outras mutações, 
sua utilidade não foi estabelecida. A doença parece ter alta 
letalidade, porém, pode existir um viés de diagnóstico apenas 
nos casos graves. O uso do CDI pode ser considerado; porém, 
deve-se ter em mente o inconveniente da possibilidade de 
ocorrência de choques inapropriados pelo fenômeno de dupla 
contagem (complexos QRS e ondas T).190,191

Como recomendações para prática de exercício, 
participação em esportes competitivos pode ser considerada 
para pacientes com QT curto, desde que assintomáticos, 
em tratamento por 3 meses e com medidas de precaução 
(presença de DEA).

Grau de recomendação: IIa.
Nível de evidência: C.

5.4. Síndrome de Brugada
Esta síndrome é caracterizada pela ocorrência de síncope 

ou MS causada por taquicardia ventricular polimórfica em 
corações estruturalmente normais. O seu diagnóstico pode 
ser baseado em um padrão específico eletrocardiográfico, 
definido como elevação do segmento ST igual ou maior do 
que 2 mm (0,2 mV) nas derivações precordiais direitas. No 
entanto, esse diagnóstico pode ser lábil.192 Seu aspecto mais 
peculiar é a ocorrência de supradesnivelamento do ponto 
J nas derivações precordiais direitas V1 a V3, embora esse 
fenômeno já tenha sido descrito nas derivações inferiores.193-195 
No entanto, o ECG pode ser inexpressivo, sendo necessário o 
uso de bloqueadores de canais de sódio para desmascarar a 
patologia. O rastreamento e a identificação adequada desses 
pacientes são imprescindíveis, já que a MS cardíaca não 
raramente pode ser o primeiro sintoma.192

 Esta síndrome é altamente influenciada pelo gênero, já 
que 90% dos casos ocorrem em homens. Até o momento, 
foram identificadas apenas mutações de perda da função 
no gene SCN5A, que estão presentes em cerca de 20% dos 
afetados. Atualmente, há um total de 23 genes implicados 
na síndrome de Brugada (BrS1-BrS23), sendo sua imensa 
maioria de entidades muito raras.196 Clinicamente, a doença 
manifesta-se com síncope ou MS, preponderantemente na 
terceira ou quarta década de vida, sendo a febre um fator 
desencadeante para as arritmias. 

Na  e s t r a t i f i cação  do  r i s co ,  i nd i v íduos  com 
supradesnivelamento do ponto J que ocorre espontaneamente 
têm pior prognóstico, quando comparados àqueles em que o 
padrão típico foi observado apenas após infusão de flecainida, 
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procainamida ou ajmalina. A ocorrência de síncope, associada 
ao aparecimento espontâneo do supradesnivelamento, 
aumenta o risco de MS em até 6 vezes. A presença de MS na 
família não mostrou ser útil para estratificação do risco, assim 
como a detecção da mutação no gene SCN5A.197,198

O esporte não tem sido descrito como um fator de risco 
para MS na síndrome de Brugada. No entanto, como esta 
é uma síndrome na qual o maior risco de eventos está 
relacionado com a atividade parassimpática, arritmias podem 
ocorrer predominantemente após a prática do exercício/
esporte, momento esse no qual ocorrem retomada vagal e 
retirada do simpático. Além disso, elevações importantes da 
temperatura corporal decorrentes de atividade física intensa 
em ambientes desfavoráveis também podem funcionar como 
um gatilho para MS.

Como recomendações terapêuticas o uso de desfibrilador 
é indicado para:

Pacientes com MS abortada. 
Grau de recomendação: I.
Nível de evidência: B.

Pacientes com supradesnivelamento espontâneo do ponto 
J que manifestaram síncope ou que tiveram taquicardia 
ventricular documentada previamente. 

Grau de recomendação: IIa.
Nível de evidência: B.

Como recomendações para prática de exercício, 
participação em esportes competitivos pode ser considerada 
para pacientes com Brugada, desde que assintomáticos em 
tratamento por 3 meses.

Grau de recomendação: IIa.
Nível de evidência: C.

5.5. Taquicardia Ventricular Polimórfica Catecolaminérgica
A doença é caracterizada por episódios de taquicardia 

ventricular polimórfica, desencadeada durante esforços ou 
emoções, em crianças e adultos jovens que apresentam 
corações estruturalmente normais.199,200 O ECG em repouso é 
normal, exceto por bradicardia relativa para a idade e presença 
frequente de onda U. Manifesta-se clinicamente como síncope 
desencadeada por situações de estresse físico ou emocional.199

Foram descritas pelo menos quatro mutações em vários 
genes (RyR2, CASQ2, TRDN, CALM1) que potencialmente 
causam TVPC. A causa mais comum são mutações de ganho 
de função no RyR2 (cerca de 60% a 75% dos casos), o gene que 
codifica o receptor de rianodina tipo 2, proteína responsável 
pela liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático. Anomalias 
no gene CASQ2, gene que codifica a calsequestrina cardíaca – 
proteína que se liga ao cálcio no retículo sarcoplasmático – são 
responsáveis por até 5% dos casos de TVPC. O gene CALM1 
codifica a calmodulina, uma proteína que se liga ao cálcio e 
estabiliza o canal RyR2, sendo responsável por menos de 1% dos 
casos. Por fim, há também o gene TRDN – identificado em duas 
famílias com TVPC – que codifica a proteína triadina, que liga 

o RyR2 e a calsequestrina ao retículo sarcoplasmático.201-203 A 
análise genética não contribui para a estratificação do risco, mas 
é importante na identificação de portadores da mutação que 
ainda não manifestaram sintomas. Cerca de 30% dos pacientes 
apresentam MS como apresentação inicial, sendo que até a 
metade dos pacientes sofrem parada cardíaca entre os 20 e 30 
anos de idade.204 A TVPC é uma doença altamente penetrante e 
a prevalência de portadores de mutações “silenciosas” é de até 
20% dos casos.205 Contudo, eventos cardíacos podem ocorrer 
mesmo nesse subgrupo de indivíduos, que devem ser tratados 
conforme as diretrizes vigentes. Nesses casos, a análise genética 
exerce um papel central.206,207

A manifestação típica é a ocorrência de arritmias durante 
exercício, mais frequentemente quando se atingem 120 a 
130 batimentos por minuto, iniciando-se com extrassístoles 
ventriculares isoladas, progredindo para episódios de TVNS e 
sustentada, se o esforço for mantido, geralmente com rotação 
de 180° no plano frontal (bidirecional). Arritmias atriais, 
fibrilação atrial e taquicardia supraventricular também são 
comuns na síndrome. O uso de betabloqueadores é bastante 
efetivo e representa o pilar terapêutico da TVPC208,209 para 
redução dos sintomas, sendo indicado para:

Pacientes com manifestações clínicas.
Grau de recomendação: I.
Nível de evidência: B.

Para portadores da mutação, mas que não manifestaram 
sintomas.

Grau de recomendação: IIa.
Nível de evidência: B.

O uso do CDI é indicado:
Em indivíduos recuperados de MS.
Grau de recomendação: I.
Nível de evidência: B.

Indivíduos que permaneçam com síncope ou taquicardia 
ventricular sustentada apesar do uso de betabloqueadores. 

Grau de recomendação: IIa.
Nível de evidência: B.

As recomendações para prática do esporte competitivo 
nessa doença são bastante restritivas, sendo que os atletas com 
TVPC sintomáticos ou assintomáticos não devem participar de 
esportes competitivos (exceto aqueles da classe IA).

Grau de recomendação: III.
Nível de evidência: C.

6. Atletas com Valvopatias

6.1. Introdução
A avaliação e o acompanhamento de indivíduos 

fisicamente ativos com doença valvar são pilares importantes 
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da cardiologia do esporte. A base para elegibilidade dos atletas 
portadores de valvopatias para prática esportiva é proveniente 
de estudos de coorte e de consenso de especialistas. Nesse 
cenário, há uma verdadeira escassez de ensaios clínicos 
randomizados com dados prospectivos na literatura nessa 
área do conhecimento.

Os atletas que apresentam graus intermediários de doença 
valvar são aqueles que constituem o grupo mais desafiador. 
Avaliação seriada, assim como estratificação da gravidade da 
doença, é fundamental. Neste contexto, à medida que surgem 
novos sintomas, estes devem ser tratados prontamente.

Com o objetivo de se qualificarem os atletas para prática 
de competições, inicialmente é necessário classificá-los quanto 
a presença de sintomas, grau de comprometimento valvar e 
existência de disfunção ventricular esquerda.

Estágio A: Atletas assintomáticos com risco de 
desenvolvimento de estenose ou insuficiência valvar 
significativa [prolapso da valva mitral (PVM), valva aórtica 
bicúspide (VAB)], como naqueles com achados ao exame 
físico consistentes com a patologia subjacente (clique mitral, 
sopro de ejeção aórtica), mas ausência de achados clássicos 
de disfunção valvar.

Estágio B: Atletas assintomáticos com doença valvar leve 
a moderada com função ventricular esquerda preservada.

Estágio C: Atletas assintomáticos com doença valvar grave 
com função sistólica do VE preservada (C1) ou disfunção 
sistólica do VE (C2).

Estágio D: Atletas sintomáticos com doença valvar grave 
(com ou sem disfunção VE).

6.2. Doença da Valva Aórtica
O comprometimento aórtico geralmente é degenerativo, 

tendo como causa de estenose aórtica (EA) em atletas de 
meia-idade/idosos a calcificação de seus folhetos e, nos mais 
jovens, a VAB. No Brasil, a etiologia reumática sempre deve 
ser lembrada. Já as doenças primárias da aorta são causas 
comuns de insuficiência aórtica (IA), assim como as causas 
reumáticas e congênitas (VAB).210,211

6.2.1. Estenose Aórtica
A EA é considerada uma doença progressiva e a sobrevida 

durante a fase assintomática tem se mostrado semelhante 
à de indivíduos controles pareados por idade.212 Em 2010, 
aproximadamente 40 milhões de pessoas com 65 anos de 
idade ou mais apresentavam EA e espera-se que este número 
alcance 72 milhões em 2030.213 Redução da tolerância ao 
exercício, dispneia aos esforços e angina em atletas com 
presença de sopro sistólico são sugestivas de EA clinicamente 
importante. A dispneia deve-se ao aumento da pressão de 
enchimento ventricular esquerdo ou à incapacidade de 
aumentar o débito cardíaco com o exercício. 

A EA também é reconhecida como uma entidade 
responsável por MS cardíaca em atletas jovens, embora com 
prevalência menor do que 4%.214 É importante salientar que 
quase 70% dos episódios de MS em indivíduos com EA grave 
não foram precedidos por nenhum dos sintomas clássicos 
da doença.212

O ecocardiodoppler com mapeamento de fluxo em cores 
(ecocárdio) é o método de escolha, seja para diagnóstico, 
classificação e avaliação da EA215 (Tabela 11).

O ecocárdio transtorácico fornece evidências sobre a 
anatomia valvar aórtica (como número de cúspides e extensão 
da calcificação), hemodinâmica da válvula para confirmar a 
gravidade, além de suas consequências sobre a função do VE. 
Hipertensão pulmonar, valvopatia concomitante e dilatação 
da raiz da aorta também podem ser avaliadas.216

A RMC é uma técnica útil naqueles pacientes com janelas 
transtorácicas não favoráveis e/ou em caso de discordância 
entre os parâmetros ecocardiográficos bidimensionais.217 Já a 
tomografia computadorizada do coração pode ser utilizada 
para quantificação da calcificação valvar. Um escore de cálcio 
inferior a 700 unidades Agatston exclui EA grave, apresentando 
alto valor preditivo negativo. Por sua vez, pontuação de mais 
de 2.000 unidades de Agatston sugere EA grave.213

Devido a um potencial estreitamento valvar aórtico 
progressivo, atletas com EA leve ou moderada (estágio B) 
devem ser avaliados anualmente.

Naqueles assintomáticos ou oligossintomáticos, o teste de 
exercício (TErg ou TCPE) pode revelar os que apresentam 
baixa capacidade funcional, hipotensão intraesforço e/ou 
alterações eletrocardiográficas no traçado durante o exercício. 
Se presentes, tais achados irão interferir nas recomendações 
quanto à prática do esporte. Recentemente, Saeed et al.218 
analisaram quase 800 testes ergométricos e verificaram que 
pacientes com EA assintomática moderada ou grave podem 
realizar o teste com segurança e boa tolerabilidade. Além disso, 
a sobrevida livre de eventos em 1 ano foi de quase 90% em 
pacientes assintomáticos, e de menos de 70% naqueles que 
relataram sintomas durante o esforço.

Portadores de VAB sem estenose (estágio A) devem realizar 
exame físico anual para detecção de novo sopro cardíaco. 
Atletas com EA leve a moderada (estágio B) devem ser 
submetidos anualmente a anamnese, exame físico, ecocárdio 
(para avaliar a evolução da doença), além de teste de exercício 
– para garantir que a tolerância ao esforço seja compatível 
com a atividade física proposta, sem o aparecimento de 
episódios de hipotensão durante o exercício ou evidência 
eletrocardiográfica de isquemia/arritmia complexa.

6.2.1.1. Recomendações e Níveis de Evidência
Avaliação anual de atletas com EA para manutenção de 

atividade esportiva.
Grau de recomendação: I.
Nível de evidência: C.

Tabela 11 – Classificação de gravidade da estenose aórtica

Lesão (grau) Velocidade de 
jato (m/s)

Gradiente 
médio (mmHg)

Área valvar aórtica 
(cm2)

Discreta < 3 < 25 > 1,5

Moderada 3 - 4 25 - 40 1,0 - 1,5

Grave > 4 > 40 < 1,0 (< 0,6 cm2/m2)
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Atletas com EA discreta (estágio B) e resposta fisiológica 
ao teste de exercício máximo encontram-se aptos à prática 
de todos os esportes.

Grau de recomendação: IIa.
Nível de evidência: C.

Atletas com EA moderada (estágio B) encontram-se aptos 
à prática de esportes competitivos de baixo e moderado 
componentes estático e dinâmico (classes IA, IB e IIA) se 
o teste de exercício for pelo menos aquele do nível de 
atividade alcançado na competição, com respostas clínica, 
hemodinâmica e eletrocardiográfica fisiológicas ao exercício 
e sem taquiarritmias ventriculares.

Grau de recomendação: IIa.
Nível de evidência: C.

Atletas assintomáticos com EA grave (estágio C) não 
devem participar de esportes competitivos, com exceção 
para os esportes de baixos componentes estático e dinâmico 
(classe IA).

Atletas sintomáticos com EA (estágio D) não devem 
participar de esportes competitivos.

Grau de recomendação: III.
Nível de evidência: C.

6.2.2. Insuficiência Aórtica 
A prevalência da IA aumenta com a idade, embora seja 

muito baixa (1%) em indivíduos com menos de 70 anos. 
Após essa idade, sua prevalência aumenta mais de 2%.219 Na 
valva nativa, a IA pode ser o resultado de anormalidades dos 
folhetos valvares, da raiz da aorta ou de ambos. Doenças que 
afetam o anel ou a raiz da aorta sem envolvimento direto da 
valva aórtica são as principais causas: VAB, distúrbios genéticos 
dos tecidos conjuntivos (síndromes de Marfan, Ehlers-Danlos 
e Loeys-Dietz), doenças inflamatórias (em particular aortite 
sifilítica, arterite de Takayasu e de células gigantes), cardiopatia 
reumática e dilatação hipertensiva. O aneurisma de aorta 
ascendente dito idiopático, na verdade, tem um diagnóstico 
genético em pelo menos 30% dos casos.210,219 Invariavelmente 
é bem tolerada e assintomática por anos; porém, cursa 
com desenvolvimento progressivo de hipertrofia excêntrica, 
aumentos dos volumes sistólicos e diastólicos do VE, o que 
pode levar à disfunção sistólica do VE.

Seu diagnóstico em atletas assintomáticos se dá quando se 
observa no exame físico uma pressão de pulso arterial ampla, 
sopro diastólico em foco aórtico ou em ponto de Erb, ou, 
ainda, um sopro sistólico relacionado ao aumento do volume 
sistólico. O ecocárdio é definitivo para confimação diagnóstica 
e para classificação da IA. Com o uso do Doppler colorido, 
pode-se obter, por exemplo, o tamanho do jato regurgitante 
e a convergência do fluxo, permitindo o cálculo da área do 
orifício regurgitante.210,220

A RMC pode ser um método complementar ao ecocárdio 
para quantificação da IA. Tem sido publicado que o volume 

e a fração regurgitante quantitativos podem ser calculados 
até com melhor reprodutibilidade do que aquela obtida 
com o ecocárdio.221,222

Devido à fisiopatologia da IA levar à dilatação do VE nos 
atletas que treinam intensamente é importante diferenciá-
la das alterações fisiológicas do “coração de atleta”. Isto 
posto, a avaliação do aumento do VE em atletas altamente 
treinados com IA suspeita ou diagnosticada deve considerar 
os volumes do VE que excedem as respostas fisiológicas 
normais ao treinamento esportivo.

Até 45% dos atletas do gênero masculino têm diâmetro 
diastólico final do VE (DDVE) > 55 mm, mas apenas 14% dos 
atletas de alta performance do gênero masculino têm DDVE 
> 60 mm e, raramente o DDVE excede 70 mm. DDVE > 
55 mm ocorre em < 10% das atletas de alta performance do 
gênero feminino, DDVE > 60 mm é encontrado em apenas 
1%.223-225 O mesmo ocorre para o diâmetro sistólico final do 
VE (DSVE). Em atletas de alto desempenho, o limite superior 
do DSVE é de 49 mm para atletas do gênero masculino e 
38 mm para o gênero feminimo. Estão disponíveis apenas 
dados indexados para a área de superfície corporal e 
altura para DDVE, sendo seu limite superior relatado de  
35,3 mm/m2 para atletas do gênero masculino e 40,8 mm/m2 
para o gênero feminino.223-226

É observada a manutenção de uma resposta normal da 
fração de ejeção do VE ao exercício em pacientes com IA 
até que haja uma importante dilatação do VE. É de grande 
valia a análise seriada do DSVE na avaliação dos efeitos 
progressivos da IA grave nos atletas com fração de ejeção de 
VE normal. AHA/ACC definem função sistólica preservada 
(estágio C1) em pacientes com IA importante como fração de 
ejeção do VE ≥ 50% e DSVE ≤ 50 mm ou DSVE indexado 
≤ 25 mL/m2.210,227 Portanto, atletas com IA importante e 
DDVE que excedam os valores de referência supracitados 
teriam maior probabilidade de que a IA grave estivesse 
contribuindo para a dilatação do VE. Neste particular, eles 
necessitariam avaliação mais criteriosa quanto à ausência 
de aumento ventricular com o exercício e à presença de 
sinais e/ou sintomas, como dispneia ao esforço ou redução 
na capacidade funcional. 

6.2.2.1. Recomendações e Níveis de Evidência
Avaliação anual de atletas com IA para manutenção da 

atividade esportiva.
Teste de exercício pelo menos no nível de atividade 

alcançado nos treinamentos e competições, com resposta 
hemodinâmica fisiológica, com intuito de confirmar esses 
atletas com IA como verdadeiramente assintomáticos.

Atletas com IA leve a moderada (estágio B), resposta 
fisiológica ao teste de exercício máximo, VE normal ou 
discretamente dilatado e com fração de ejeção normal 
encontram-se aptos para prática de todos os esportes 
(reavaliação frequente).

Grau de recomendação: I.
Nível de evidência: C.
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Atletas com IA leve a moderada (estágio B), resposta 
fisiológica ao teste de exercício máximo, VE moderadamente 
dilatado (DSVE < 50 mm [homens], < 40 mm [mulheres] 
ou < 25 mm/m2 [ambos os sexos]) e fração de ejeção 
normal encontram-se aptos à prática de todos os esportes 
(reavaliação frequente).

Grau de recomendação: IIa.
Nível de evidência: C.

Atletas com IA grave (estágio C1), resposta fisiológica ao 
teste de exercício máximo, VE moderadamente dilatado 
(DSVE < 50 mm [homens], < 40 mm [mulheres] ou  
< 25 mm/m2 [ambos os sexos]), fração de ejeção normal e 
ausência de progressão da IA ou de dilatação do VE pelo 
ecocárdio encontram-se aptos à prática de todos os esportes 
(reavaliação frequente).

Atletas com IA com diâmetros aórticos de 41 a 45 mm 
encontram-se aptos à prática de esportes sem risco de contato 
corporal (reavaliação frequente).

Grau de recomendação: IIb.
Nível de evidência: C.

Atletas sintomáticos com IA importante (estágio D), 
disfunção sistólica do VE com fração de ejeção < 50% (estágio 
C2), DSVE > 50 mm ou > 25 mm/m2 (estágio C2) ou aumento 
importante do DDVE (> 70 mm ou ≥ 35,3 mm/m2 [homens], 
> 65 mm ou ≥ 40,8 mm/m2 [mulheres]) não devem participar 
de esportes competitivos.

Grau de recomendação: III.
Nível de evidência: C.

6.2.3. Valva Aórtica Bicúspide
A VAB é a doença cardíaca congênita mais comum, 

afetando 1,3% da população.228 Já existe um consenso 
de que há associação da VAB com alterações no tecido 
conjuntivo vascular, podendo ocorrer dilatação da raiz aórtica, 
com risco de dissecção, mesmo na ausência de EA ou IA 
hemodinamicamente signiticativa.229,230

6.2.3.1. Recomendações
Atletas com VAB sem dilatação da raiz da aorta (menos de 

40mm ou equivalente de acordo com a área de superfície 
corporal em crianças e adolescentes) e ausência de EA ou 
IA signiticativa encontram-se aptos para prática de todos os 
esportes competitivos. 

Atletas com VAB e medida da raiz da aorta entre 40 e 
45mm podem participar de esportes competitivos de baixo 
a moderado componente estático ou baixo a moderado 
componente dinâmico (classes IA, IB, IIA e IIB); porém, 
devem evitar esportes que envolvam potencial risco de colisão 
corporal ou trauma. 

Atletas com VAB e dilatação da raiz da aorta maior que 
45 mm encontram-se aptos apenas à prática de esportes 
competitivos com baixos componentes estático e dinâmico 
(classe IA).

6.3. Doença da Valva Mitral

6.3.1. Estenose Mitral 
Uma área valvar mitral de 4 a 6 cm2 é considerada 

normal. A estenose mitral (EM) afeta as mulheres duas vezes 
mais do que os homens.231 À medida que a EM progride, 
particularmente quando a área se torna menor do que 2 
cm2, um gradiente de pressão diastólico se desenvolve entre 
o AE e o VE, provocando elevação nas pressões do AE e 
diminuição do fluxo em direção ao VE.232 Frequentemente 
de origem reumática, a EM raramente causa MS. Entretanto, 
o exercício pode levar a aumento acentuado das pressões 
pulmonares e de capilares pulmonares, por vezes culminando 
em edema agudo de pulmão.233 Atletas com EM apresentam 
maior probabilidade de desenvolverem fibrilação atrial como 
efeito do exercício extenuante em um átrio já aumentado. 
A embolização sistêmica é a principal complicação, mas não 
há evidências de que exercício extenuante aumente o risco. 
Quando fibrilação atrial cursa em um atleta com EM a terapia 
anticoagulante deve ser instituida.

Assim como nas outras valvopatias, a avaliação de atletas 
com EM requer uma anamnese bem realizada, assim como a 
realização do ecocárdio (Tabela 12).215 Esta doença é definida 
como grave quando apresenta um gradiente transmitral médio 
de 5 a 10 mmHg em repouso, sendo este dependente do fluxo 
transvalvar e do período de enchimento diastólico, variando 
intensamente com o aumento da FC durante o exercício.210

Atletas assintomáticos com EM ou aqueles com sintomas 
mínimos devem realizar teste de exercício pelo menos no 
nível de atividade alcançado nos treinamentos/competições, 
principalmente se houver dúvida quanto à gravidade da 
doença. A intensidade da atividade física a ser permitida 
depende do tamanho do AE e da gravidade do defeito da valva. 
Medida não invasiva da pressão sistólica da artéria pulmonar 
durante o exercício pode ser estimada pelo ecocárdio, o que 
pode ser de grande valia na análise quantitativa da faixa de 
treinamento seguro para esses pacientes.210

6.3.1.1. Recomendações e Níveis de Evidência
Avaliação anual de atletas com EM para manutenção de 

atividade esportiva.
Teste de exercício pelo menos no nível da atividade 

realizada nos treinamentos e competições, com resposta 
hemodinâmica fisiológica para confirmação do estado 
sintomático do mesmo.

Grau de recomendação: I.
Nível de evidência: C.

Tabela 12 – Características ecocardiográficas de estenose mitral 
importante

Área valvar mitral < 1,5 cm2

Gradiente diastólico médio átrio esquerdo/ventrículo esquerdo ≥ 10 mmHg

Pressão sistólica da artéria pulmonar ≥ 50 mmHg em repouso

Pressão sistólica da artéria pulmonar ≥ 60 mmHg com esforço
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Atletas com EM leve (área valvar mitral > 2,0 cm2, gradiente 
médio < 10 mmHg em repouso) em ritmo sinusal encontram-
se aptos para prática de todos os esportes competitivos.

Grau de recomendação: IIa.
Nível de evidência: C.

Atletas com EM importante não devem participar de 
esportes competitivos, com a possível exceção de esportes 
com baixos componentes estático e dinâmico (classe IA).

Atletas em qualquer grau de EM com fibrilação atrial ou que 
tenham história de fibrilação atrial, em terapia anticoagulante, 
não devem participar de esporte competitivo que envolva 
risco de contato corporal/trauma.

Grau de recomendação: III.
Nível de evidência: C.

6.3.2. Insuficiência Mitral
A prevalência de IM é dependente da idade, com 

uma frequência > 6% naqueles com mais de 65 anos.234 
A patogênese varia desde o prolapso valvar mitral (por 
vezes com degeneração mixomatosa), passando por causas 
reumáticas, doenças do tecido conjuntivo (síndrome de 
Marfan) e endocardite infecciosa, até causas secundárias 
como na DAC e a MCD. A suspeita diagnóstica surge a 
partir da ausculta de sopro sistólico em foco apical, com 
a confirmação e a quantificação realizadas por meio do 
ecocárdio.220 Geralmente, atletas com IM leve ou moderada 
são assintomáticos (estágio B).

A gravidade da IM se relaciona com o volume regurgitante 
do VE para o AE, com aumento da pressão atrial e do 
volume diastólico ventricular, com posterior dilatação do 
VE.235 Devido à superestimativa da fração de ejeção do VE, 
a disfunção sistólica do VE em atletas com IM é definida 
como fração de ejeção do VE < 60% ou DSVE > 40 mm. 
Como na IA, torna-se difícil distinguir a dilatação do VE 
causada pelo treinamento esportivo daquela causada por 
IM importante, quando o DDVE é < 60 mm (ou < 40 mm/
m2). No entanto, medidas de DDVE > 60 mm sugerem 
fortemente a presença de IM importante, justificando, assim, 
uma investigação subsequente.210

Os exercícios de caráter dinâmico geralmente diminuem a 
fração regurgitante devido à redução de resistência vascular 
sistêmica (RVS). Em contrapartida, exercícios estáticos com 
aumento da PA sistêmica, FC e RVS acentuam o volume 
regurgitante, elevando, assim, as pressões dos capilares 
pulmonares. A avaliação dos atletas com IM deve ser 
pelo menos anual e compreender anamnese completa e 
ecocárdio. Este exame pode estimar de forma não invasiva 
a pressão sistólica da artéria pulmonar durante o exercício, 
sendo útil na tomada de decisão sobre a intensidade da 
atividade física mais segura, em especial naqueles com IM 
de maior gravidade.210

As recomendações referidas a seguir devem ser ponderadas 
em portadores de causas secundárias de IM (p. ex., 
endocardite infecciosa, ruptura de cordoalha) devido ao 
aumento acentuado na pressão sistólica do VE, os quais 
poderiam danificar ainda mais os tecidos valvares. 

6.3.2.1. Recomendações e Níveis de Evidência

Avaliação anual de atletas com IM para manutenção da 
atividade esportiva.

TErg ou TCPE pelo menos no nível de atividade 
alcançado nos treinamentos e competições, com resposta 
hemodinâmica fisiológica para confirmação do estado 
sintomático dos atletas com IM.

Atletas com IM leve a moderada em ritmo sinusal, com 
diâmetro e função do VE normais, assim como pressões 
arteriais pulmonares normais (estágio B), encontram-se aptos 
para prática de todos os esportes competitivos.

Grau de recomendação: I.
Nível de evidência: C.

Atletas com IM moderada (estágio B), em ritmo sinusal, 
fração de ejeção do VE normal e dilatação moderada do VE 
(compatível com o que resulta exclusivamente de treinamento 
esportivo [DDVE < 60 mm ou < 35 mm/m2 em homens ou 
< 40 mm/m2 em mulheres]) encontram-se ponderadamente 
aptos à prática de todos os esportes.

Grau de recomendação: IIa.
Nível de evidência: C.

Atletas com IM importante, em ritmo sinusal, com fração 
de ejeção do VE normal em repouso e discreta dilatação do VE 
(compatível com o que pode resultar unicamente de treinamento 
esportivo [DDVE < 60 mm ou < 35,3 mm/m2 em homens ou  
< 40 mm/m2 em mulheres]) (estágio C1) encontram-se aptos 
para prática de esportes de baixo a moderado componente 
estático, baixo componente dinâmico, assim como aqueles 
de baixo componente estático com moderado componente 
dinâmico (classes IA, IIA e IB).

Grau de recomendação: IIb.
Nível de evidência: C.

Atletas com IM e significativa dilatação do VE (DDVE ≥ 65 
mm ou ≥ 35,3 mm/m2 [homens] ou ≥ 40 mm/m2 [mulheres]), 
hipertensão pulmonar e fração de ejeção do VE < 60% 
ou DSVE > 40 mm não devem praticar nenhum esporte 
competitivo, com a possível exceção aos esportes de baixos 
componentes estático e dinâmico (classe IA).

Atletas com IM e histórico de fibrilação atrial em terapia 
anticoagulante a longo prazo não devem praticar esportes 
que envolvam qualquer risco de contato corporal/trauma.

Grau de recomendação: III.
Nível de evidência: C.

6.3.3. Prolapso da Valva Mitral
Patologia com prevalência estimada em 2% a 4% na 

população geral, que parece ser mais comum em mulheres 
e que é definida pelo ecocárdio como deslocamento 
sistólico de um ou ambos os folhetos mitrais ≥ 2 mm para 
o AE, além do plano do ânulo mitral no corte paraesternal 
do eixo longo.235,236 A apresentação se dá de duas formas: 
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a clássica, com folhetos espessados de forma acentuada 
e difusa (≥ 5 mm) com prolapso de folheto duplo; ou 
na forma não clássica, em que há limitado (< 5 mm) ou 
ausente espessamento e prolapso segmentar. O prolapso 
clássico pode ser ainda subdividido em simétrico (quando 
os folhetos se unem em um ponto comum do anel) e 
assimétrico (quando um folheto é deslocado mais em direção 
ao átrio).237 A espessura do folheto da valva mitral > 5 mm 
no ecocárdio tem sido associada com aumento do risco de 
MS, acidente vascular encefálico e endocardite em pacientes 
com prolapso clássico.236

A etiologia pode ser primária (doença degenerativa) 
ou secundária (síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, 
pseudoxantoma elástico). Esses pacientes podem ser 
identificados pela ausculta mediante presença de um clique 
meso-telessistólico e/ou sopro de IM, como também podem 
apresentar dor torácica, dispneia, intolerência ao exercício, 
síncope e/ou tontura. 

Os maiores riscos relacionados ao PVM incluem IM 
progressiva grave com necessidade de cirurgia valvar, 
endocardite infecciosa, eventos embólicos, taquiarritmias 
atriais e ventriculares e MS (parecem estar associados a 
anormalidades estruturais da valva mitral, como na forma 
clássica) com espessamento, alongamento e redundância 
difusas e, em alguns casos, ruptura de cordas tendíneas.

O prognóstico do PVM é controverso. Por exemplo, no 
Framingham Heart Study238 o PVM foi descrito como uma 
entidade benigna, mas outros estudos indicam que um 
subgrupo de pacientes pode estar sob maior risco de parada 
cardíaca, sendo esta a consequência mais devastadora. Dessa 
forma, o risco para eventos adversos graves secundários ao 
PVM continua incerto.239,240

A MS cardíaca associada ao PVM isolado é rara entre 
os jovens, particularmente em relação ao exercício e/ou 
em atletas treinados, não sendo mais frequente que na 
população geral. Preponderantemente ocorre em pacientes 
com mais de 50 anos de idade, com IM grave e/ou disfunção 
sistólica. No entanto, Basso et al.241 demostraram um 
crescente interesse em torno do PVM, citando que esta 
entidade se caracteriza como uma anormalidade cardíaca 
negligenciada, a qual pode estar associada a eventos 
cardíacos graves, incluindo MS em indivíduos jovens e 
adultos. Por sua vez, Caselli et al.242 avaliaram uma grande 
coorte de atletas competitivos de 2000 a 2010. Os autores 
relataram que o PVM é um achado relativamente comum 
nesses atletas, sendo preponderantemente uma entidade 
benigna. Além disso, recomendam que a detecção de IM 
moderada/grave, bem como arritmias ventriculares, pode ser 
útil para identificar atletas portadores de PVM que estejam 
sob maior risco.

Alguns indivíduos com PVM apresentam um fenotípico 
descrito como MASS (alterações do tecido conjuntivo, 
estatura elevada, com deformidade da caixa torácica e 
hipermobilidade articular. Nestes, o risco de progressão para 
dilatação/dissecção aórtica ou MS é maior. O fenótipo MASS 
só se aplica se o escore z do diâmetro da aorta for < 2, o 
escore sistêmico for ≥ 5 e o paciente tiver pelo menos 20 
anos de idade.243-246

6.3.3.1. Recomendações
Atletas com PVM sem relato de síncope prévia 

(especialmente se de origem arritmogênica), taquicardia 
supraventricular sustentada e não sustentada ou taquicardia 
ventricular complexa ao Holter 24h, IM grave no ecocárdio, 
disfunção sistólica do VE (fração de ejeção do VE < 
50%), evento embólico prévio e história familiar de MS 
relacionada ao PVM, encontram-se aptos à prática de todos 
os esportes competitivos.

Atletas com PVM apresentando qualquer uma das 
características anteriormente mencionadas encontram-
se aptos à prática de esportes competitivos de baixos 
componentes estático e dinâmico (classe IA).

Atletas com PVM com sobrecarga hemodinâmica 
secundária s IM moderada/grave terão suas recomendações 
guiadas nos moldes da IM.

6.3.4. Estenose Tricúspide 
Isoladamente, a estenose tricúspide (ET) é rara, sendo 

causada principalmente pela doença reumática e geralmente 
associada à EM. Embora menos comum, a ET pode resultar 
de anormalidades congênitas/genéticas, como anomalia 
de Ebstein, doença de Fabry, doença de Whipple ou 
endocardite infecciosa ativa.247 Em suma, esses pacientes 
devem ser considerados de acordo com o grau de gravidade 
da ET (Tabela 13).215 

6.3.4.1. Recomendações
Atletas assintomáticos encontram-se aptos à prática de 

todas as atividades competitivas.
Teste de exercício pelo menos no nível de atividade 

realizado nos treinamentos e competições.

6.3.5. Insuficiência Tricúspide
A insuficiência tricúspide (IT) é relatada como a 

cardiopatia valvar mais comum, acometendo até 85% da 
população.248 Divide-se em duas categorias: IT primária (ou 
orgânica) e secundária, que é a forma mais comum. A saber, 
apenas 8% a 10% dos casos de IT são primários,246 estando 
associados a cardiopatia reumática, presença de eletrodos 
de marca-passo e desfibriladores (iatrogênica), degeneração 
mixomatosa, prolapso valvar tricúspide, doenças infecciosas 
(p. ex., endocardite) e cardiopatias congênitas (p. ex., 
Ebstein). Além disso, pode estar relacionada a complicações 
pós-correções cirúrgicas. O exame físico e a radiografia do 
tórax podem auxiliar na estimativa da IT, mas o ecocárdio 

Tabela 13 – Características ecocardiográficas de estenose 
tricúspide importante

Área valvar tricúspide ≤ 1,0 cm2

Gradiente diastólico médio átrio direito/ventrículo direito ≥ 5 mmHg 

Aumento isolado de átrio direito

Tempo de decaimento de meia pressão (PHT; do inglês, pressure half-time) 
tricúspide ≥ 190 ms 
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é o padrão-ouro para avaliar o mecanismo e a gravidade 
da mesma. Mais sensível é o uso da ecocardiografia 
tridimensional. Por meio dela pode-se visualizar de forma 
simultânea todos os folhetos.249 Caso a função do VD não 
possa ser avaliada adequadamente com este método, a RMC, 
devido à sua capacidade de quantificar os volumes e a fração 
de ejeção do VD, é uma grande opção propedêutica.248 Caso 
essas medidas não possam ser estimadas/determinadas de 
forma não invasiva, o cateterismo cardíaco direito serve 
para tal avaliação. 

A IT “fisiológica” pode ser detectada pelo ecocárdio em 
aproximadamente 80% dos atletas saudáveis e não implica 
qualquer anormalidade valvar estrutural.231

6.3.5.1. Recomendações
Atletas com IT primária, independentemente do grau 

de gravidade, com função do VD normal, na ausência de 
pressão atrial direita > 20 mmHg ou elevação da pressão 
sistólica do VD, encontram-se aptos à prática de todos os 
esportes competitivos.

6.3.6. Doença Multivalvar 
A doença multivalvar (DMV) – combinação de lesões 

estenóticas e/ou regurgitantes de duas ou mais valvas 
cardíacas – é uma condição clínica altamente prevalente entre 
pacientes com doença cardíaca valvar. Ocorre principalmente 
pela cardiopatia reumática, embora a incidência dessa 
etiologia tenha diminuído drasticamente nas últimas cinco 
décadas.250 Além dessa condição, a valvopatia mixomatosa 
e a endocardite infecciosa também estão associadas à DMV. 
São diagnosticadas no exame físico, no ecocárdio (principal 
modalidade de imagem para estabelecer o diagnóstico e 
acompanhar os pacientes) e algumas vezes por meio do 
cateterismo cardíaco/cineangiocoronariografia.

6.3.6.1. Recomendações
Os efeitos aditivos de múltiplas lesões valvares 

significativas na resposta fisiológica ao exercício podem 
ser difíceis de prever. Portanto, múltiplas lesões moderadas 
podem ter efeitos fisiológicos somatórios. Atletas com DMV 
moderadas/graves geralmente não devem praticar nenhum 
esporte competitivo.

6.4. Participação Esportiva após Cirurgia Valvar
Muito se avançou nas questões relacionadas às cirurgias 

cardíacas; entretanto, a mortalidade pós-troca valvar ainda é 
maior que na população de mesma faixa etária.

Implantes de valvas mecânicas, exigindo terapia 
anticoagulante e gradientes transvalvares de graus variáveis, 
os quais podem se agravar durante o exercício, são situações 
que determinam adequações do atleta submetido a uma troca 
valvar para prática esportiva competitiva.251

O TErg ou TCPE, pelo menos no nível da atividade realizada 
nos treinamentos e competições, é de grande valia para a 
análise da capacidade funcional dos atletas submetidos a 
troca/reparo valvar.

6.4.1. Recomendações e Níveis de Evidência
Atletas portadores de biopróteses na posição aórtica ou 

mitral, sem terapia anticoagulante, com fração de ejeção do 
VE e função valvar normais encontram-se ponderadamente 
aptos para prática de esportes competitivos das classes IA, 
IB, IC e IIA.

Atletas com próteses mecânicas na posição aórtica ou 
mitral, em terapia anticoagulante, com fração de ejeção do VE 
e função valvar normais, encontram-se aptos para a prática de 
esportes competitivos das classes IA, IB e IIA, se não houver 
risco de maior contato corporal/trauma.

Atletas submetidos a valvoplastia mitral com balão ou 
comissurotomia cirúrgica com sucesso encontram-se aptos 
para a prática de esportes competitivos com base no grau da 
gravidade residual da IM ou da EM e seus níveis de pressões 
arteriais pulmonares, tanto em repouso quanto no exercício.

Atletas submetidos a cirurgia da valva mitral para correção 
de IM ou reparo valvar aórtico, sem IA ou IM moderada 
residual, bem como fração de ejeção do VE normal, podem 
ser considerados aptos para prática de esportes classes IA, IB 
e IIA, sempre a critério do médico-assistente e se não houver 
risco de maior contato corporal/trauma.

Grau de recomendação: IIa.
Nível de evidência: C.

6.4.2. Implante de Valva Aórtica Transcateter
O implante de valva aórtica transcateter (TAVI; do inglês 

Transcatheter Aortic Valve Implantation) é um procedimento 
cirúrgico percutâneo minimamente invasivo, que foi realizado 
pela primeira vez em 2002. É considerado padrão-ouro 
para pacientes com EA que são de alto risco cirúrgico, 
especialmente quando idosos.252 Esses pacientes não 
raramente apresentam baixa capacidade funcional e, portanto, 
podem se beneficiar de intervenções nas quais o exercício seja 
terapêutico, melhorando sua integridade física e a realização 
de atividades da vida diária.

Diversos estudos recentes confirmaram os benefícios do 
exercício em pacientes submetidos ao TAVI. Eles são unânimes 
em relatar melhora na capacidade funcional (mensurada 
por meio da TCPE ou do teste de caminhada de 6 minutos 
(TC6M).253-256 Altisent et al.,257 em um acompanhamento 
de 4 anos, evidenciaram que um incremento < 20% no 
TC6M seis meses após o procedimento correlaciona-se com 
mortalidade por qualquer causa de 65%. Sendo assim, o 
exercício pode aumentar a capacidade funcional desses 
indivíduos, melhorando o prognóstico e a qualidade de vida. 
Cabe salientar que não conhecemos a existência de estudos 
realizados em atletas que tivessem sido submetidos a TAVI 
até o presente momento.

7. Síndrome do Coração de Atleta na Mulher

7.1. Introdução 
Desde a passagem do Título IX em 1972, a participação 

das mulheres no esporte aumentou de forma muito marcante. 
No ano letivo de 2014-2015, havia aproximadamente 8 
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milhões de atletas do ensino médio participando de esportes, 
sendo que as mulheres compreendiam mais de 40% dessa 
população.258 No decorrer da história, atletas do sexo 
feminino foram sub-representadas no conjunto de pesquisas 
que norteavam a cardiologia do exercício e do esporte. No 
entanto, nas últimas três décadas foi observado um aumento 
exponencial no número de mulheres participantes de esportes 
competitivos. Dessa forma, o gênero feminino passou a ser 
visto como uma importante variável biológica neste contexto. 

Assim como nos homens, o organismo das mulheres atletas 
também sofre adaptações fisiológicas ao treinamento físico, 
podendo apresentar alterações cardíacas estruturais e elétricas 
compatíveis com o “coração de atleta”. Tais adaptações podem 
ocorrer em todos os atletas, mas sua magnitude depende de 
vários fatores, dentre eles o gênero. As mulheres apresentam 
diferenças antropométricas, fisiológicas e bioquímicas, pois são 
menores, com menor massa corporal e ventricular esquerda, 
têm menos testosterona e capacidade de trabalho físico 
diferente.259 Do ponto de vista hemodinâmico, encontramos 
FC de repouso maior, mas atingindo níveis máximos durante o 
esforço de maneira semelhante ao homem. A PAS e o volume 
sistólico aumentam menos no esforço e o consumo máximo de 
O2 (VO2máx) é menor, porém, com um débito cardíaco 5% a 
10% maior que os homens em qualquer nível de consumo de 
oxigênio submáximo.260 Se comparada em valores absolutos, a 
capacidade de trabalho feminino é menor que a do homem, 
mas se avaliada no mesmo percentual de intensidade mostra 
desempenho cardiovascular semelhante.

Como o treinamento físico pode promover uma série de 
modificações e adaptações no sistema cardiovascular, saber 
diferenciar as respostas fisiológicas cardíacas induzidas pelo 
exercício regular daquelas consideradas patológicas pode 
constituir um desafio para o médico quando uma atleta se 
apresenta para uma avaliação clínica cardiológica detalhada.

7.2. Exames Complementares

7.2.1. Eletrocardiograma de 12 Derivações

7.2.1.1. Alterações no Eletrocardiograma: Fisiológicas 
versus Sugestivas de Cardiopatias

O ECG pode se apresentar de maneira distinta entre atletas 
dos sexos feminino e masculino tanto no que diz respeito 
às adaptações fisiológicas quanto àquelas consideradas 
patológicas. No entanto, os dados sobre diferenças específicas 
no ECG entre os gêneros são limitados. Usando os critérios 
de Pelliccia et al.,261 publicados em 2000, as mulheres 
apresentaram maior prevalência de ECG normais quando 
comparadas aos homens (78% versus 55%), em uma coorte 
de atletas olímpicos europeus. Por outro lado, ao se utilizarem 
os bem mais recentes critérios de Seattle,262 não se observam 
diferenças significativas entre os gêneros (96% dos homens 
versus 97% das mulheres). Esse grande contraste pode ser 
justificado pelo fato de os Critérios de Seattle serem bem mais 
rigorosos, o que aumenta a especificidade sem que ocorra 
perda na sensibilidade.

As mulheres atletas parecem apresentar menor prevalência 
de alterações ditas fisiológicas no ECG, principalmente quando 

se trata do aumento isolado da amplitude do complexo QRS 
(atingindo cerca de 10% das mulheres), bloqueio incompleto 
do ramo direito e repolarização precoce (4 vezes menos 
quando comparado aos homens).263,264 Por outro lado, atletas 
do sexo feminino apresentam maior frequência de aumento 
no intervalo QT, além de inversão da onda T nas derivações 
de V1-V2 (prevalência de 1% versus 0,2% para atletas do 
sexo masculino),265 sendo tais achados considerados como 
uma adaptação não patológica. A inversão da onda T em 
paredes inferior e/ou lateral é mais prevalente em atletas do 
sexo masculino, associando-se mais comumente com doença 
cardíaca estrutural subjacente.266 Por outro lado, a inversão 
de onda T precordial anterior é mais comum nas mulheres e, 
quando limitadas particularmente às derivações V1-V3, não 
parece se relacionar com doença cardíaca estrutural.267,268 
Entretanto, alterações da repolarização ventricular em 
derivações laterais são menos comuns e sempre devem servir 
de alerta para uma possível patologia.269

Um ponto importante a ser considerado é que as diretrizes 
internacionais para a interpretação do ECG do atleta não 
diferem os achados eletrocardiográficos em gênero, mas são 
unânimes em estipularem um ponto de corte mais alto para 
o intervalo QTc para mulheres do que para homens, já que as 
mulheres – independentemente do remodelamento cardíaco 
atlético – têm intervalos QTc mais prolongado do que os 
homens (≥ 480 ms versus ≥ 470 ms, respectivamente).101,270

7.3. Ecocardiograma
A ecocardiografia é uma das ferramentas disponíveis para 

triagem pré-participação e para determinar a elegibilidade 
esportiva. Em um estudo com 600 mulheres atletas de diferentes 
modalidades esportivas, foi evidenciado que a cavidade do VE 
raramente é maior do que 54 mm (valor considerado limítrofe 
para a normalidade nas mulheres) e nunca acima de 66 mm. 
A espessura da parede do VE raramente tem medida acima 
de 11 mm, atingindo no máximo 13 mm, geralmente em 
afrodescendentes.225,271 Finocchiaro et al.264 confirmaram estes 
achados, mostrando que nenhuma das mulheres estudadas 
apresentava espessura da parede do VE > 12 mm, e apenas 
7% exibiam um DDVE > 54 mm. De fato, esses resultados 
apresentam relevância clínica, já que um VE com cavidade < 
54 mm pode distinguir, por exemplo, o “coração de atleta” de 
uma MCH, com excelentes sensibilidade e especificidade.272

Há muito já se sabe que uma das adaptações ao 
treinamento físico regular é o aumento da massa do VE, 
observado principalmente em atletas de endurance. No 
entanto, quando a espessura da parede do VE é acompanhada 
por redução no tamanho da cavidade, há a suspeita de um 
processo patológico, como a MCH. Espessura da parede 
do VE >12mm em homens ou > 10 mm em mulheres é 
considerada anormal em populações de atletas caucasianos e 
investigações adicionais se fazem necessárias.273 Já em atletas 
afrodescendentes, pode-se observar uma espessura da parede 
do VE de 11 mm, podendo chegar a 12 ou até 13 mm em 
situações excepcionais.271 Neste estudo, como nenhuma das 
atletas exibiu parede ventricular esquerda ≥ 13 mm, seria 
razoável inferir que espessura da parede do VE com um 
máximo de 13 mm provavelmente represente o limite superior 
fisiológico da hipertrofia do VE em atletas afrodescendentes 
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e assintomáticas, considerando que elas não tenham história 
familiar de MCH. 

Experimentos recentes demonstram que o “coração de 
atleta” na mulher apresenta-se como hipertrofia excêntrica 
do VE. Inicialmente, ocorre aumento da cavidade que, 
apesar de dimensões menores (5%) em relação à do homem, 
é maior quando indexada para superfície corporal. Já a 
espessura da parede do VE e a massa ventricular esquerda 
não aumentam proporcionalmente, sendo menores que as 
dos atletas homens (23% e 31%, respectivamente). Sugere-
se que uma espessura relativa da parede do VE > 0,48 seja 
um índice marcador de patologia.269

D’Ascenzi et al.274 investigaram a morfologia e a função dos 
átrios esquerdo e direito em atletas competitivas de voleibol. 
Esses autores observaram um aumento biatrial, com pressões 
de enchimento normais e baixa complacência. Em mulheres, 
essas características são típicas do “coração do atleta” e, 
portanto, devem ser interpretadas como uma adaptação 
fisiológica ao treinamento físico intenso.

7.4. Teste de Exercício 
Até a última década, a acurácia do TErg nas mulheres era 

considerada menor para diagnóstico de DAC. Entretanto, 
estudos mais recentes têm demonstrado que esse é um 
método eficaz, principalmente quando se valorizam outras 
variáveis associadas e não apenas o segmento ST. A mulher 
é mais propensa a apresentar alterações da linha de base do 
segmento ST e da onda T, bem como depressão do segmento 
ST durante o esforço. Acredita-se que isto seja consequência 
de um efeito “digoxina-like” do estrógeno, pois as alterações 
parecem variar de acordo com o ciclo menstrual e com 
a reposição hormonal pós-menopausa.275 Em mulheres 
assintomáticas, a alteração do segmento ST não apresenta 
correlação com mortalidade, ao contrário dos homens. Em 
muitas circunstâncias, devido à prevalência relativamente 
maior de traçados falso-positivos nas mulheres, aquelas 
atletas com depressão do segmento ST geralmente recebem 
diagnósticos não cardíacos, não sendo realizados exames 
adicionais ou tratamentos cardiológicos posteriores.276

O índice cronotrópico < 0,8 e a FC de recuperação após 
o primeiro minuto < 12 bpm, assim como nos homens, 
correlacionam-se com aumento da mortalidade e são medidas 
valiosas para a avaliação prognóstica.

A capacidade funcional é uma medida importante obtida pelo 
TErg, especialmente útil para as atletas, além de ser um preditor 
independente de DAC e mortalidade. Para uma avaliação precisa 
da capacidade de exercício e obtenção de valores para ajuste de 
treinamento, é recomendada a associação do ECG de esforço, 
com as medidas dos gases expirados (TCPE).259

Recomendação Grau de 
recomendação

Nível de 
evidência

TErg para avaliação inicial de atletas 
para competição ou seriada para ajuste 
de carga

IIb B

TCPE (idem anterior) IIa B

TCPE: teste cardiopulmonar de exercício máximo; TErg: teste ergométrico.

7.5. Morte Súbita
A ocorrência de MS, curiosamente, difere entre atletas dos 

sexos masculino e feminino. Diversas evidências mostraram 
uma proporção esmagadora na prevalência de MS em atletas 
do sexo masculino.277-280 Essa desproporção pode sugerir uma 
“proteção” a favor das mulheres com doença cardíaca, tendo 
essas menos probabilidade de MS do que os homens com as 
mesmas condições. No entanto, pouco se sabe sobre outros 
fatores que possam ser determinantes para esse desfecho. 
Ademais, foi demonstrado que, entre atletas jovens vítimas 
de MS, 92% eram homens, e que das mulheres apenas 53% 
apresentavam alguma alteração estrutural.281

Entre atletas veteranos (> 40 anos de idade), o número 
de participantes mulheres tem crescido. Muito se discute um 
possível efeito deletério da exposição ao exercício intenso 
por um período de muitos anos. Têm sido relatados casos de 
fibrose miocárdica, placas ateroscleróticas e maior incidência 
de fibrilação atrial (FA) em alguns grupos.282 Todavia, se discute 
se o risco adicional de exercício muito intenso se aplica 
igualmente a homens e mulheres. Uma recente metanálise, 
que englobou mais de 149 mil mulheres,283 encontrou que 
a prática do exercício moderado reduz a chance de elas 
desenvolverem FA, em especial quando comparadas àquelas 
sedentárias. Por sua vez, as mulheres que realizaram exercício 
intenso em bases crônicas tiveram risco 28% menor de FA. 
Em contraste, um estudo prospectivo sugeriu que o risco de 
FA em mulheres seguiu o mesmo padrão que em homens.284 
De acordo com esse estudo, o risco nas mulheres mais ativas 
foi maior do que naquelas que eram moderadamente ativas 
e semelhante ao daquelas que eram sedentárias. Portanto, 
estudos futuros são necessários para melhor entendimento 
sobre a relação entre exercício e FA nas mulheres.

8. Suporte Básico de Vida no Atleta

8.1. Morte Súbita no Atleta
Apesar de rara, a MS no esporte é um evento que causa 

comoção pública, principalmente quando envolve atletas 
de alta performance. Estatísticas mostram que na população 
geral a incidência de MS cardíaca durante o exercício é de 
aproximadamente 0,46 caso para cada 100.000 pessoas-
ano.285 Em atletas jovens essa incidência também é baixa: 
(a) 0,5 para cada 100.000 entre atletas de Minnesotta; (b) 
2,3 em cada 100.000 entre atletas competitivos no norte da 
Itália;7 (c) 1 a 3 para cada 100.000 em jogadores profissionais 
de futebol americano.286 No entanto, a verdadeira incidência 
de MS cardíaca em atletas ainda carece de investigações 
mais aprofundadas. Mais recentemente, Emery e Kovacs144 
chamaram atenção para o fato de os estudos que vêm 
estimando esses eventos apresentarem variações em 
relação a questões metodológicas, tais como divergência 
entre o número de atletas que sofreram MS (numerador) e 
o número de atletas em risco (denominador). Além disso, 
alguns deles incluíram apenas eventos que resultaram em 
morte, enquanto outros também incluíram aqueles que 
sobreviveram à parada cardiorrespiratória. 

Diferentes alterações estruturais e não estruturais 
(canalopatias) são responsáveis pela maioria dos casos de 
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parada cardíaca no atleta. Estudos realizados na década 
de 1990 apontavam a MCH como a principal causa.287,288 
Dados provenientes de outro experimento evidenciam que 
a MCH, inclusive, é a principal causa da MS em atletas 
jovens, sendo responsável por mais 26% dos casos.289 No 
entanto, Ullal et al.290 conduziram metanálise de estudos 
de coorte retrospectivos, registros e séries de autópsias 
que desafia essas estatísticas. Em uma análise com mais de 
4 mil indivíduos jovens vítimas de MS cardíaca, corações 
estruturalmente normais foram os achados mais comuns 
(26,7%). De modo interessante e no que tange à MCH, a 
proporção foi bem menor (10,3%). Independentemente 
dessas controvérsias é o exercício vigoroso, quando 
associado a diferentes cardiopatias, que parece ser o gatilho 
desencadeante para esses eventos malignos.

A APP é constituída, de forma geral, em anamnese 
detalhada, exame físico e ECG de repouso de 12 derivações. 
A adição obrigatória do ECG na APP tem sido alvo de 
discussões na comunidade científica internacional.5 Estudo 
clássico italiano mostrou que uso obrigatório do ECG reduziu 
a incidência anual de MS cardíaca em 90%.291 A AHA em 
conjunto com o ACC questionam a custo-efetividade desta 
estratégia, além da alta taxa de resultados falso-positivos, 
bem como a disponibilidade de intérpretes qualificados 
para avaliar os achados eletrocardiográficos.292 Por sua vez, a 
ESC recomenda o seu uso na APP.35 Apesar das controvérsias 
ainda vigentes, a APP não é capaz de eliminar a incidência 
de mortes neste grupo de indivíduos, sendo importantes e 
necessários a implantação e o fortalecimento de um segundo 
pilar: o suporte básico de vida (SBV).

8.2. Atendimento Inicial ao Atleta
Os cuidados para melhor atendimento de emergência são 

resumidos a um conjunto de ações efetuadas nos primeiros 
minutos que se seguem após um evento súbito. Tais ações 
podem ser resumidas em dois pilares: (1) a organização e 
o planejamento da equipe de atendimento de emergência, 
estabelecida no local onde é realizada a atividade física; 
e (2) o treinamento dos socorristas em ressuscitação 
cardiopulmonar e manuseio do DEA. Locais em que 
ocorrem atividades físicas, como centros de treinamento, 
escolas, faculdades, ginásios etc., precisam ter um plano de 
atendimento emergencial bem organizado, com profissionais 
treinados em SBV, além de comunicação rápida e efetiva 
com serviços preparados para realizar o suporte avançado 
de vida em cardiologia (SAVC).

O tratamento efetivo de um atleta que sofre uma parada 
cardiorrespiratória súbita depende de uma sequência de ações 
interdependentes, para que, assim, quando ligadas entre si, 
formem um efeito em cadeia, aumentando a sobrevida das 
vítimas, o que é denominado pela AHA de “corrente da 
sobrevivência”, formada pelos seguintes elos: acesso rápido, 
ressuscitação cardiopulmonar precoce, desfibrilação precoce 
e SAVC precoce.

A maior parte das paradas cardiorrespiratórias súbitas 
em atletas ocorre devido a uma taquiarritmia (fibrilação 
ventricular),293 podendo ser tratada com desfibrilação e 
ressuscitação cardiopulmonar imediatas. A redução na 

mortalidade nos atletas surpreendidos por tal evento requer 
programas de treinamento em ressuscitação cardiopulmonar 
e manuseio do DEA, além de socorristas equipados e 
treinados para reconhecer emergências, ativar o sistema 
de emergência, prover ressuscitação cardiopulmonar de 
qualidade e usar o DEA. Existem orientações atuais para 
que instalações esportivas que tenham mais de 2.500 
frequentadores ou que desenvolvam programas de atividade 
física com indivíduos pertencentes a certos grupos de 
risco, como cardiopatas e idosos, possuam desfibriladores 
estrategicamente alocados.294,295

Já se encontra bem estabelecido que, para cada minuto 
sem ressuscitação cardiopulmonar, a sobrevida de uma vítima 
de parada cardiorrespiratória testemunhada diminui de 7% 
a 10%. No entanto, arritmias ventriculares, no contexto de 
doenças estruturais, parecem ser mais suscetíveis a pequenos 
atrasos na desfibrilação,296 se comparadas ao contexto de um 
coração estruturalmente sadio, o que, possivelmente, traz aos 
atletas vítimas de uma parada cardiorrespiratória súbita um 
declínio mais significativo na sobrevida ao esperar por um 
DEA, salientando a extrema importância do terceiro elo da 
corrente − a desfibrilação precoce.

O aumento da sobrevida consequente a programas de 
acesso público à desfibrilação tem sido bem documentado 
em inúmeros estudos, incluindo locais como cassinos,297 
aeroportos298 e aviões.299 Se a ressuscitação for demorada até a 
chegada dos serviços de emergência, as taxas de sobrevivência 
são muito baixas, em torno de 1 a 2%.300 A utilização do DEA 
em locais públicos está associada a taxas de sobrevida em 
parada cardíaca extra-hospitalar de até 74%.301 No entanto, 
pouco se sabe sobre o impacto dessa iniciativa no grupo de 
risco específico dos atletas, principalmente por se tratar de 
um evento raro.

Importante marcador de risco, a APP deve ser obrigatória 
para praticantes de atividades físico-esportivas, já que é capaz 
de detectar alterações cardiovasculares que predisponham 
à MS. Apesar das diferentes recomendações internacionais, 
existe um consenso de que todo atleta deva realizar, 
necessariamente, história clínica, exame físico e ECG de 
12 derivações, complementando a investigação com outros 
exames, de acordo com o grau de suspeição.

Esportistas vítimas de MS devem ser prontamente atendidos 
e necessitam de ressuscitação cardiopulmonar de qualidade 
imediata, provendo uma quantidade vital de fluxo sanguíneo 
para o cérebro e o coração. A equipe de emergência local 
deve ser capaz de realizar um tempo ideal entre o colapso 
e a desfibrilação de 3 a 5 minutos, aumentando as chances 
de sucesso do choque. Como na maioria dos casos o ritmo 
pós-desfibrilação não é capaz de atingir uma perfusão 
efetiva, a ressuscitação cardiopulmonar deve ser reiniciada 
imediatamente após o choque.

Finalmente, a avaliação médica periódica, um efetivo 
protocolo local para emergências e socorristas treinados em SBV, 
capazes de prover ressuscitação cardiopulmonar de qualidade 
e desfibrilação precoce, e com contato rápido com centros 
habilitados em SAVC, constituem os pilares de sustentação para 
um objetivo comum: a diminuição do número de casos de MS 
em atletas e o aumento da sobrevida das vítimas.
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8.3. Aspectos Especiais da Prevenção de Morte Súbita 
Relacionada com o Exercício e o Esporte

8.3.1. Doping: Substâncias Ilícitas no Esporte
Algumas substâncias utilizadas como doping são capazes de 

provocar repercussões deletérias, especialmente no aparelho 
cardiovascular, inclusive a MS. Dentre as substâncias mais 
usadas, destacam-se os esteroides anabolizantes, a efedrina e 
as anfetaminas. Dentre as drogas sociais, abordaremos o uso 
da cocaína, e da 3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA), 
conhecida como ecstasy.

8.3.1.1. Esteroides Anabolizantes 
Estas substâncias provocam diversos efeitos colaterais, 

incluindo efeitos cardiovasculares indesejáveis. Os esteroides 
anabolizantes podem induzir hipertensão arterial secundária 
e nefrosclerose. A testosterona pode provocar aumento da 
resposta vascular à norepinefrina e, como consequência, 
promover retenção hídrica e elevação da resistência vascular 
periférica, levando ao aumento na PA.

Outro efeito importante foi descrito por Tagarakis et al.,302 
que demonstraram, pela primeira vez em nível microscópico, 
a adaptação de capilares cardíacos e miócitos com a utilização 
concomitante de esteroides anabolizantes e treinamento 
físico. Isso provocaria o aumento desproporcional da massa 
miocárdica em relação aos capilares cardíacos. Os resultados 
desse trabalho sugeriram que o uso de esteroides anabolizantes 
poderia desenvolver um desequilíbrio entre a oferta e o 
consumo de oxigênio, especialmente durante o exercício. 
Recentemente, foi mostrado que ratos tratados em longo 
prazo com decanoato de nandrolona (DECA) tiveram prejuízo 
na fisiologia cardíaca autonômica, com maior predisposição 
a risco cardiovascular e MS. Além disso, ao se interromper a 
administração da substância não houve retorno à normalidade 
imediatamente.303 Em humanos, o uso de esteroides 
anabolizantes pode estar associado a um encurtamento 
do intervalo QT, impactando negativamente, portanto, na 
atividade elétrica cardíaca.304 Ademais, o uso indiscriminado 
dos esteroides anabolizantes parece ser um fator de risco 
independente para morbidade e morte prematura.305

8.3.1.2. Efedrina 
Em geral, estimulantes acarretam taquicardia e aumento 

do consumo miocárdico de oxigênio, podendo gerar arritmias 
e infarto agudo do miocárdio em indivíduos suscetíveis. 
A efedrina pode provocar taquicardias ventriculares 
sintomáticas, extrassístoles ventriculares frequentes, fibrilação 
atrial e MS. É importante salientar que muitos produtos ditos 
naturais e “derivados da flora” possuem substâncias como 
efedrina em sua fórmula, sem fazerem parte da bula.

8.3.1.3. Anfetaminas
São o protótipo dos estimulantes do sistema nervoso 

central. Apresentam grande variedade de sais e misturas, 
sob diversas formas de apresentação, sendo a mais 
usada o sulfato de dextroanfetamina. Esta substância 
possui uma ação direta, por estimulação dos receptores 

adrenérgicos em níveis cortical e do sistema reticular 
ativador ascendente, e uma ação indireta, deslocando as 
catecolaminas endógenas de seus sítios nas terminações 
nervosas. Seus efeitos colaterais gerais mais pronunciados 
são insônia, tonturas, sudorese profusa, tremores e euforia; 
os efeitos cardiovasculares são palpitações, taquicardia e 
desconforto precordial; já a hemorragia cerebral constitui 
o efeito neurológico.

8.3.1.4. Cocaína
O uso de cocaína acarreta vasoconstrição generalizada, 

tendo como principal consequência a hipertensão arterial. 
Apesar de o uso de cocaína causar vasoconstricção mais 
intensa no sistema nervoso central, esta pode repercutir 
também em outros órgãos, como os rins, com alterações 
glomerulares, tubulares, vasculares e intersticiais, provocando 
lesão renal.306,307 O uso de cocaína pode provocar, 
ainda, infarto agudo do miocárdio, arritmias cardíacas, 
cardiomiopatia congestiva, miocardite, hemorragia 
subaracnóidea, ruptura de aorta, rabdomiólise, hipertensão 
arterial, isquemia miocárdica espontânea ou induzida pelo 
exercício e MS cardíaca.

8.3.1.5. Ecstasy
É um alucinógeno similar à anfetamina. Em função de seu 

baixo custo e sua grande disponibilidade em comprimidos, 
sua popularidade e consumo têm aumentado de forma 
importante. A ingestão de MDMA aumenta a liberação 
de serotonina, dopamina e norepinefrina pelos neurônios 
pré-sinápticos. Além disso, previne o metabolismo 
desses neurotransmissores, por meio da inibição da 
monoaminoxidase. Seus principais efeitos cardiovasculares 
são hipertensão arterial, taquicardia e arritmias, podendo 
levar à MS.308-310

8.4. Avaliação do Atleta, Organização e Planejamento do 
Atendimento

A MS, relacionada com o exercício e o esporte, é um 
evento dramático, e algumas medidas podem − e devem − 
ser tomadas pelos médicos no sentido de tentar prevenir esta 
rara, mas temível complicação da prática de esportes/exercício.
8.4.1. Aspectos Relacionados ao Atleta

8.4.1.1. Avaliação Pré-Participação
Considerando-se que, na maioria dos casos, a MS 

relacionada com o esporte é provocada por cardiopatias 
conhecidas ou não diagnosticadas, todo candidato à 
prática de atividade física deve se submeter ao exame 
clínico prévio, independentemente da faixa etária. Esse 
exame clínico deve ser precedido de uma boa anamnese, 
com particular atenção para a história familiar de doença 
cardiovascular e MS. 

A APP, na tentativa de se detectarem essas patologias, é a 
forma mais eficiente para se prevenir um evento cardiovascular 
fatal.311 Em 2009, o Comitê Olímpico Internacional (COI) 
publicou um documento sobre a importância da avaliação 
médica periódica em atletas de elite.312,313
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Embora reconhecendo que o exame clínico isolado pode 
falhar ao não detectar todas as cardiopatias com potencial de 
provocar MS, tal procedimento, com ênfase para o exame do 
aparelho cardiovascular, antecedido de anamnese minuciosa 
e história patológica pregressa, além de história familiar, é o 
primeiro passo para a adequada avaliação do atleta.

O exame clínico deve ser acompanhado, idealmente, 
por um ECG de 12 derivações realizado em repouso. 
Embora exista discordância entre a escola americana (esta 
só recomenda a anamnese e exame físico) e a europeia 
(que recomenda acrescentar o ECG de 12 derivações à 
anamnese e ao exame clínico),314 lembramos que, na diretriz 
Critérios para solicitação de exames complementares do 
aparelho cardiovascular, a SBC considera o ECG de 12 
derivações um exame obrigatório em uma primeira consulta 
cardiológica.315 Por outro lado, sabe-se que inúmeras doenças 
cardíacas elétricas que podem levar à MS são passíveis 
de serem diagnosticadas pelo ECG de repouso − entre 
elas as síndromes do QT longo,316 de Brugada,193 de Wolf-
Parkinson-White317 e a MCH.318 O protocolo europeu, que 
inclui anamnese, exame físico e ECG, é atualmente adotado 
pelo COI, pelo Comitê Olímpico Italiano, pela FIFA e pela 
União das Federações Europeias de Futebol (UEFA).292,319,320  
O exame clínico deve incluir história familiar e pessoal, 
e rastreio específico para a síndrome de Marfan.312 Uma 
abordagem mais detalhada sobre APP em atividades físico-
desportivas está disponível em outra seção desta Diretriz.

8.4.1.2. Quanto à Preparação do Atleta 
O acompanhamento do atleta tem que ser feito de forma 

integral. Para evitar eventos clínico-cardiovasculares, também 
são importantes medidas preventivas básicas, como nutrição 
e hidratação adequadas, respeitar os períodos de repouso e 
evitar treinamentos e competições nos horários mais quentes 
do dia. São importantes o acompanhamento e a observação 

dos atletas nos treinos e competições por profissionais 
qualificados da equipe médica, preferencialmente com 
experiência em medicina do esporte e noções de primeiros 
socorros, em casos de situações clínico-emergenciais.

8.4.2. Aspectos Relacionados aos Locais de Treinos e 
Competições

8.4.2.1. Atendimento Emergencial e Plano de Contingência 
Médica

Além de todo o material necessário ao atendimento de uma 
parada cardiorrespiratória, deve ser elaborado um plano de 
contingência médica nos locais de treinos e competições, com 
pessoal treinado em ressuscitação cardiorrespiratória, para a 
eventualidade de uma emergência clínica ou cardiovascular, 
otimizando o transporte dos atletas para unidade hospitalar 
de maior complexidade, quando for o caso.286,321

8.4.2.2. Desfibrilador Externo Automático 
O DEA é um equipamento computadorizado que tem 

a capacidade de identificar a ocorrência de fibrilação e 
taquicardia ventricular, que são as alterações cardíacas 
passíveis de choque. Ele deve estar disponível para sua 
utilização em menos de 5 minutos nos locais de treinos e 
competições, clubes, arenas, estádios, academias e clínicas 
de reabilitação cardiovascular, com equipe treinada em 
ressuscitação cardiopulmonar.145,322 

Entre atletas jovens, as paradas cardiorrespiratórias 
ocorrem, geralmente, após sessões de treinamento intenso ou 
durante uma competição. Embora a ocorrência destes eventos 
seja rara (correspondendo a 1% daquelas que ocorrem em 
indivíduos de meia-idade ou idosos), o valor de um pronto 
atendimento e da ressuscitação com sucesso aumenta a 
sobrevida em longo prazo.323,324
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Calendário

46º Congresso da SBCCV

05 a 06 de abril de 2019

Campus Aloysio Faria - MG

9º Congresso do DIC

11 a 13 de abril de 2019

Centro de Convenções Frei Caneca – SP

XX Congresso Norteriogrande de Cardiologia

05 e 06 de abril de 2019

Hotel Holiday Inn Natal

31º Congresso de Cardiologia do Estado da Bahia 

01 a 04 de maio de 2019

A definir

36º Congresso da SOCERJ

08 a 10 de maio de 2019

Centro de Eventos SulAmérica

IX Congresso Piauiense de Cardiologia

09 a 11 de maio de 2019

Blue Tree Towers Rio Poty

Congresso SOCERGS 2019

23 a 25 de maio de 2019

Hotel Serrano em Gramado 

Congresso SOLACI & SBHCI 2019

01 a 03 de agosto de 2019

São Paulo

XVI Congresso Catarinense de Cardiologia

02 a 03 de agosto de 2019

Centro de Eventos da Associação Catarinense de Medicina

XVIII Congresso Brasileiro de Insuficiência Cardíaca

08 a 10 de agosto de 2019

Centro de Eventos do Ceará

Internacional Cardiology Meeting & 46º Congresso 
Paranaense de Cardiologia

08 a 10 de agosto de 2019

Expo Unimed Curitiba

25º Congresso Cearense de Cardiologia

22 e 23 de agosto de 2019 
Faculdade Unichristus

XXXIX Congresso Norte Nordeste de Cardiologia

28 a 30 de agosto de 2019

HANGAR - Centro de Conveções da Amazônia

XXVIII Congresso Paraense de Cardiologa

28 a 30 de agosto de 2019

HANGAR - Centro de Conveções da Amazônia

Congresso Alagoano de Cardiologia 2019

17 a 19 de outubro de 2019

Hotel Ritz Lagoa da Anta

XI Congresso Amazonense de Cardiologia

31 de outubro e 01 de novembro de 2019 
A definir
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