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apresentação

Como linguista, ao ler esta obra, o encantamento se apos-
sou de mim, quando, a cada encontro com a palavra esclarecedora 
acerca do tema insight sobre a relação entre a aterosclerose sub-
clínica e a função diastólica, a proficuidade do assunto foi-se ins-
talando, por vários vieses. um deles, pela assertividade com que 
a autora planeja cada capítulo, sem desprezar detalhes, tampouco 
cansar o leitor, assim como, pelo fato de estar bastante atenta às 
lacunas a serem preenchidas em relação à abordagem do tópico em 
questão, tanto para o leitor leigo quanto para o que tem domínio 
do conteúdo. 

esse é um privilégio de poucos escritores. Caracteriza os que 
são mais perspicazes; e perspicácia é o que não falta, no decorrer 
do texto, através da voz da autora, sincronizada com outras vozes, 
numa sintonia simbiótica, ética e prudente. Chama-me bastante 
atenção a coerência, a coesão, as conexões articuladas entre os pa-
rágrafos e períodos, a organização textual, o domínio lexical rico, a 
sequenciação e a capacidade de redigir com que, imaculadamente, 
a autora executa seu texto. 

a prerrogativa de fazer a revisão tornou-se para mim muito 
mais que um texto a ser revisado; muito além de mais uma missão 
profissional a mim confiada; converteu-se para uma leitura de pra-
zer, de fruição, de informação, com poucos pontos a sublinhar para 
discutir com a autora. 

Seguramente, ela escreve muito bem! isso me faz sentir tri-
plamente responsável, porque, além da revisão e da apresentação 
para prestigiar-me com o prazer da participação em uma obra de 
tanta relevância, o olhar da autora é muito crítico para discordar 
e questionar até ser convencida ou convencer de que “o sujeito 
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em questão aqui não é somente aquele que concorda em gênero 
e número com os predicativos”. o que se vislumbra é o sujeito-
leitor com quem ela pretende dividir e dialogar sua pesquisa, suas 
experiências e o seu desejo de contribuir de alguma forma, através 
de sua investigação, com a sociedade. É, principalmente, a clare-
za nas informações, sua expressão fundamentalmente entendida, 
mesmo nos casos em que se exija o conhecimento antecipado do 
leitor, o que almeja a autora.    

ao longo do texto, com uma continuidade e progressão impe-
cáveis, a autora em seu livro nos presenteia com conhecimentos 
através de testes muito clarificadores, a exemplo da hipótese de 
que a aterosclerose subclínica influencia de forma negativa a fun-
ção diastólica em indivíduos sem doença cardiovascular. tudo isso 
no intuito de encontrarmos esclarecimentos acerca dos controles 
a que devemos estar atentos para reduzirmos os riscos de eventos 
cardiovasculares.     

a cada seção, notícias são levadas ao público em geral, as quais, 
muitas delas, cooperarão, sem dúvida alguma, para o enriqueci-
mento das pesquisas em trabalhos da área, oferecendo mais con-
teúdo, como também servirão aos leigos que, como pacientes-lei-
tores ou leitores-pacientes, estarão mais atentos aos cuidados para 
com a saúde cardíaca. a leitura nos elucida sobre o desenvolvi-
mento da doença aterosclerótica, sua precocidade e sutileza, além 
da possibilidade e agora necessidade de que seja precocemente 
diagnosticada e prevenida com combates sugeridos e comprovada-
mente acessíveis à população, em tese. 

tal desígnio se dá pelo “recado” que o livro nos passa, com 
bastante comedimento e habilidade, bem ao estilo da autora, 
quando, por exemplo, menciona uma elevação de casos da doença 
na população adulta, mas que nós, suas possíveis presas, podemos 
nos tornar seus vilões por meio da descoberta do contra-ataque 
que se torna a prevenção. Para os profissionais da área, uma fonte 
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de pesquisa incansável, compacta e objetiva, prestes a ser utiliza-
da como meio confiável de mais saberes. Para os leigos, não soará 
como advertência, mas como um “manual” de informações acerca 
do caso. 

a leitura, embora trate de uma abordagem cientificista, que 
poderíamos definir filosoficamente como uma atitude segundo a 
qual a ciência dá a conhecer as coisas como são não resolve todos 
os reais problemas da humanidade, mas é suficiente para satisfazer 
algumas necessidades legítimas da inteligência humana, ao ofertar 
o mapa do caminho adverso que percorre para o combatível. ela 
vai tentar dar conta de elucidar atitudes segundo as quais os méto-
dos científicos devem ser estendidos sem exceção a todos. 

dadas as devidas proporções, estas atitudes são as propostas 
que a autora nos apresenta a cada capítulo, a fim de que consiga-
mos enxergar um modo profilático para que se atinja uma qualida-
de de vida mais extensa e muito mais confortável em matéria de 
saúde cardiovascular.

não é possível deixar de congratular a autora, pelo relevante 
trabalho, pela dedicação à pesquisa na intenção de acertar tam-
bém a satisfação do seu leitor o máximo possível. ela segue sua 
pesquisa, ávida por respostas pelos mais diversos percursos, es-
quadrinhando, investigando, explorando, com constante busca, 
dados e informações, hipóteses e justificativas, os quais percorrem 
vários setores do conhecimento humano, embora se atenha a um: a 
associação entre aterosclerose e diástole do ventrículo esquerdo. 

Contudo, este é apenas um dos seus pontos de partida, pois 
em um conjunto de dados, a investigação se executa em um co-
mando ou rotina para localizar determinados itens de informação 
acerca da aterosclerose subclínica e sua elevada prevalência na co-
munidade adulta assintomática. 

de uma riqueza indescritível em sua fundamentação teórica, 
a autora se  apoia em cânones no assunto,  e sua obra alude a si-
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tuações de incidência da doença no mundo ocidental, em países 
asiáticos e no brasil, mais especificamente.

a finalidade principal desta obra é a confirmação de suas hi-
póteses na intenção de instigar a pesquisa acerca da aterosclerose 
subclínica, em indivíduos sem causa aparente da disfunção dias-
tólica. além disso, o incentivo ao tratamento precoce da patologia 
é o que move, sobretudo, o estímulo de que a autora se apodera, 
para uma contribuição com os dois lados que se imbricam para 
sobreviver: o médico e o paciente. este recebendo esclarecimen-
tos óbvios, claros e motivadores para a busca de uma qualidade 
de vida melhor; aquele para que tenha livre e total acesso a con-
tribuições que possam dar mais condições ao aprimoramento das 
intervenções junto ao paciente.

  desejo a todos uma excelente leitura, com a certeza de que 
alguns olhares serão, a partir dela, desviados do descuido, e es-
tarão muito mais focados na captura de ideais que sirvam para o 
alcance de uma qualidade de vida consciente do papel que cada 
um tem e na responsabilidade sobre a prevenção da patologia aqui 
abordada. 

a leitura deste livro é (tranS)(ForMa)dora, no momento 
em que ela transcende a apreensão e cuidados sobre si, o indiví-
duo, antes de esperar o momento em que os cuidados perpassem 
apenas uma mão única: a do médico especialista nessa questão.

                                             
    luciene aguiar Pessoa de Melo oliveira*

* luciene aguiar P. M. oliveira é professora de língua Portuguesa e literatura. es-
pecialista em linguística aplicada à língua Portuguesa é tambémb Mestre em linguística 
pela universidade Federal da bahia e, atualmente, desenvolve um projeto de leitura em 
Genética literária para o doutoramento em linguística.  
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Prefácio

até o início do século passado, o universo era visto pelos cien-
tistas como um relógio suíço. este seria uma máquina perfeita, 
regido por fórmulas capazes de explicar plenamente os fenômenos 
práticos. os cientistas se imaginavam seguindo um caminho ine-
xorável, que terminaria com o conhecimento pleno das leis no uni-
verso, o que lhes daria a possibilidade de predizer com perfeição 
os fenômenos. esta era a visão determinística do universo.

acreditava-se que muitas das fórmulas não correspondiam ao 
que se observava na natureza devido à reduzida acurácia e preci-
são das ferramentas de observação. Porém o tempo foi passando e 
as formas de observação evoluíram. Percebeu-se que quanto mais 
acurados e precisos os equipamentos de observação ficavam, me-
nos perfeitas as fórmulas se tornavam. essa constatação lenta e 
progressiva causou a desconfiança de que talvez o universo não 
funcionasse como um relógio, talvez não fosse perfeitamente pre-
visível. Chegou-se assim a uma visão não determinística do uni-
verso. 

nosso pensamento intuitivo inclina-se a ser univariado. ten-
demos a pensar de forma simplista, unicausal: “peguei gripe, pois 
tomei vento ontem.” Porém a realidade é multivariada e o univer-
so biológico é o grande exemplo disto. Cada fenômeno biológico 
é consequência de uma multiplicidade de causas que interagem 
entre si. existem as causas conhecidas e as desconhecidas. um 
terceiro fator que é o acaso. tudo isso interage de forma imprevisí-
vel, resultando em um evento específico. o sistema biológico não 
funciona como um relógio.

normalmente, pensamos em idade, hipertrofia ventricular ou 
doença isquêmica do coração como fatores negativos para a função 
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diastólica. Partindo da premissa de que os fenômenos são multiva-
riados, causas alternativas podem estar presentes neste processo. 
o trabalho descrito nesse livro retrata o esforço de uma pesqui-
sadora para identificar uma nova causa para a disfunção diastólica 
do ventrículo esquerdo. Foi a visão multifatorial de um sistema 
complexo que lhe permitiu gerar a hipótese testada. 

aqui, a autora explora o possível efeito de um fator oculto 
(inexpressivo clinicamente) na função diastólica. a aterosclerose 
subclínica é considerada a gestação de um processo que causará 
consequências futuras. esse livro traz uma nova visão da ateros-
clerose subclínica: a possibilidade de que este processo, normal-
mente visto como incipiente, altere o funcionamento do sistema 
cardiovascular. 

Por um lado, a aterosclerose subclínica é um processo inci-
piente em relação a fenômenos maiores, tais como um infarto do 
miocárdio ou um acidente vascular cerebral; por outro, em rela-
ção à função diastólica, este, certamente, age ativamente. eis um 
exemplo de que a noção não determinística do universo pode nos 
levar a conclusões científicas interessantes. 

na visão não determinística, é impossível prever os fenômenos 
com perfeição. a conclusão de um experimento com um animal não 
é garantia de que este será reproduzido no próximo animal. Como 
resolver essa questão? desistir dos experimentos? deste dilema, 
surgiu a mudança do paradigma individual da ciência, para o para-
digma epidemiológico. ou seja, as conclusões são geradas a partir 
do coletivo. estuda-se um conjunto de pessoas e se observam as 
tendências ou probabilidades dos fenômenos ocorrerem. Calcula-
se também a probabilidade da observação na amostra estudada re-
presentar o todo da população em questão. desta forma, estudo de 
amostras populacionais e o uso de ferramentas estatísticas vão ao 
encontro da noção não determinística do universo. embora, ainda 
longe do modelo científico ideal, estas ferramentas representem a 
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grande evolução do pensamento científico voltada para o modelo 
não determinístico. o estudo apresentado neste livro é um exem-
plo deste modelo, onde a partir de uma amostra selecionada para 
representar pessoas sem doença aterosclerótica, clinicamente ma-
nifesta, são feitas inferências estatísticas a respeito da associação 
entre aterosclerose subclínica e função diastólica. 

desta forma, temos aqui uma obra que está de acordo com a 
noção científica de um universo multifatorial e que utiliza o para-
digma epidemiológico para inferir uma possível associação causal 
no complexo universo cardiovascular. uma obra científica moder-
na, cuja leitura é útil para especialistas, mas também para leigos 
perceberem o caminho que a ciência moderna trilha, na tentativa 
de entender melhor o universo. 

no século XXi, a procura não é pelo relógio universal, mas pela 
bússola científica que deve guiar nosso raciocínio.

luis Claudio lemos Correia
Professor livre docente em Cardiologia
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introdução

a prevenção de doenças se tornou o objetivo principal da prá-
tica médica atual. não somente de interesse para os profissionais 
médicos, mas também para os administradores públicos, visto que 
o impacto financeiro do custo das doenças onera muito mais os 
cofres públicos do que o investimento com sua prevenção. Por sua 
vez, a população, mais consciente, mais informada e desejosa de 
melhor qualidade de vida e maior longevidade, passou a agir pro-
ativamente nesse sentido, se informando, tendo comportamentos 
saudáveis, e buscando realizar avaliações médicas preventivas.

dada a importância da prática de prevenir doenças, esta vem 
sendo difundida pelos médicos, pela mídia e pelos órgãos gover-
namentais de saúde. ela é tão abrangente, que envolve todos os 
aspectos concernentes ao ser humano, ou seja todos os aspectos 
referentes ao biopsicossocial do homem. no sentido médico, po-
de-se considerar vários tipos de práticas de prevenção, como por 
exemplo, as orientações higienodietéticas,  prescrição de medica-
ções e, mais emblematicamente, de vacinas. também a realização 
de exames preventivos ou direcionados ao diagnóstico precoce de 
uma doença, que pode ser curada ou controlada, é constantemen-
te utilizada, pela razão de que muito precocemente pode-se en-
contrar manifestações orgânicas de uma doença.

na área cardiovascular, a preocupação preventiva é ainda 
maior  e perfeitamente compreensível, visto que a aterosclerose, 
no mundo atual, é uma importante causa de mortalidade e mor-
bidade. esta doença, progressiva e altamente prejudicial à huma-
nidade, pode ser retardada com várias medidas que controlam os 
fatores de risco relacionados à sua gênese e a sua aceleração. São 
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muitos estes fatores, mas os principais são dislipidemia, hiperten-
são arterial, diabetes e tabagismo.   

deve-se entender aterosclerose como um processo patológico 
evolutivo, relacionada a múltiplos fatores, que atuam de forma in-
dependente, e também conjuntamente, de maneira incremental, 
com respostas distintas em cada organismo, principalmente devi-
do aos fatores genéticos, que fazem sua interface, modulando as 
distintas evoluções e manifestações da doença.

Portanto, sendo o processo aterosclerótico composto de es-
tágios evolutivos, justificam-se os recursos para sua detecção em 
fase precoce, o mais incipiente possível. esta demonstração ajuda 
a estratificar o risco cardiovascular individual, em casos específi-
cos, e assim intervir no controle dos fatores de risco, visando sua 
contenção.

Por outro lado, o processo aterosclerótico pode culminar com 
manifestações graves, às vezes catastróficas, como os acidentes vas-
culares cerebrais, os infartos, e mesmo a morte. entretanto, muito 
antes da ocorrência destes eventos, pode-se encontrar no sistema 
cardiovascular sinais de comprometimento arterial e cardíaco. nas 
artérias, é no endotélio onde se iniciam as lesões anatômicas, que 
podem ser demonstradas mais tardiamente como placas ateros-
cleróticas, e mais precocemente como espessamento da camada 
de revestimento da superfície interna, a camada médio-intimal. 
no coração, quando ocorre o infarto do miocárdio, com sofrimen-
to do músculo e posterior sequela muscular, pode-se detectar a 
irreversível fibrose ou necrose naquele local. Contudo, o processo 
da isquemia miocárdica segue no tempo uma cronologia de acon-
tecimentos, que nas suas fases mais iniciais, e mesmo fora do qua-
dro agudo, alterações mais precoces como o comprometimento na 
função diastólica do ventrículo esquerdo podem ser observadas.

neste livro, abordaremos a aterosclerose subclínica, justamen-
te nesta fase precoce, quando ainda não há manifestações externas 
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ou sintomas da doença, contudo de presença demonstrável através 
da propedêutica armada. 

o processo de formação do conhecimento de causalidade passa 
em uma de suas etapas pela comprovação de associação e relação 
entre os fatores estudados. nossa proposta ao estudar a associação 
entre a aterosclerose subclínica e a função diastólica do ventrículo 
esquerdo foi trazer essa contribuição. acreditamos também que 
está presente uma interessante plausibilidade biológica, justifica-
da pelo mecanismo de redução de reserva fluxo coronariano, mes-
mo em estágios iniciais e em indivíduos aparentemente sadios.

o presente trabalho foi elaborado para compartilhar com o 
leitor este processo de pesquisa em aterosclerose subclínica. Foi 
visando que o conhecimento adquirido ultrapassasse as fronteiras 
acadêmicas, busquei modificar a forma e a linguagem para atingir 
todo aquele, da área de saúde ou não, que tenha interesse pelo 
tema da prevenção cardiovascular, da pesquisa médica e de seus 
possíveis impactos.

                                 boa leitura!
Maristela Magnavita oliveira Garcia              
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             Capítulo i 

Por  que a escolha 
deste tema? 

eis os porquês...

o homem é tão velho quanto as suas artérias.

                                         ( thomas sydenham)

 
este livro trata de um tema bastante relevante,  no que diz 

respeito à relação entre a aterosclerose subclínica e a Função dias-
tólica.  o ponto de partida do nosso interesse pelo tema surgiu da  
minha experiência pessoal na cardiologia e na ecocardiografia, as 
quais,  rotineiramente, exigem medidas da função cardíaca para 
serem  avaliadas.  Por essa razão, os estudos que se mostram incon-
clusos e, necessariamente, passíveis de explorações em pesquisas, 
não poderiam passar pela desatenção do nosso olhar, uma vez que 
dados, tanto do ponto de vista empírico, quanto do ponto de vista 
epistemológico, estão à disposição para nos subsidiar naquilo que 
se fizer  indispensável. 

eis uma parca justificativa para que o nosso olhar tenha se vol-
tado a esse foco de estudo o  qual  compreendemos como bastante 
contributivo. tal contribuição vislumbra a uma saúde cardiovascu-
lar cada vez mais perto de ser conquistada, a fim de que se alcance 
uma melhor qualidade de vida e, com isso, mais longevidade.  
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a tentativa se faz, também, aqui neste trabalho, de se apre-
sentarem possibilidades indistintas, do ponto de vista social e eco-
nômico dos indivíduos, no que diz respeito ao acesso aos conceitos 
nos níveis da informatividade sobre um assunto de interesse co-
letivo, que enfatizamos: a saúde cardiovascular. eis uma questão 
que consideramos profícua para a prevenção de problemas futuros  
maiores e cultivados pelo descaso ou, muitas vezes, pelo desco-
nhecimento básico do assunto.

obtivemos grande inspiração para responder às nossas inquiri-
ções, com referência ao assunto aterosclerose, no grupo de estudo 
Multi-Ethnic study of Atherosclerosis (MeSa), ou seja, estudo Multi-
étnico sobre aterosclerose, principalmente através das pesquisas 
de verônica Fernandes, membro da divisão de Cardiologia da uni-
versidade de Johns Hopkins, baltimore, Maryland. 

a autora estudou, através da ressonância magnética, as alte-
rações da função miocárdica, sistólica e diastólica e sua correlação 
com a doença cardiovascular subclínica. o MeSa é um trabalho 
multicêntrico, prospectivo, de uma coorte de homens e mulheres 
de quatro grupos étnicos diferentes, sem doença cardiovascular 
aparente. os grupos estão distinguidos entre pessoas de faixa etá-
ria de 45 a 85 anos.

uma razão bastante interessante e que ampliou nossa  admira-
ção e estima foi o fato de a autora ser uma cardiologista brasileira, 
participante da pós-graduação na universidade de Johns Hopkins. 
Sendo dr. João lima, chefe de setor de imagem do Hospital, um 
brasileiro, baiano e graduado pela universidade Federal da bahia, o 
nosso respeito e o nosso sentimento de dignidade suscitaram. tudo 
isso nos incitou bastante o empenho e o prazer pela pesquisa. 

 Contribuirmos para a ampliação do conhecimento sobre os 
temas abordados poderá estimular uma nova forma de olhar o 
problema e seu racional teórico além de gerar hipóteses para pes-
quisas futuras, tais como: “se o impacto negativo da aterosclerose 
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subclínica é capaz de determinar graus clinicamente importantes 
de disfunção diastólica”  e  “se a aterosclerose subclínica pode ser 
considerada fator de risco para a insuficiência cardíaca com fração 
de ejeção preservada”. Poder-se-á também testar a hipótese de 
“a função diastólica do ventrículo esquerdo ser considerada um 
marcador substituto para aterosclerose subclínica, em grupos po-
pulacionais com características específicas”. 

inquirições acerca de se indivíduos com disfunção diastólica 
têm risco aumentado para eventos relacionados à doença ateros-
clerótica também poderão ser feitas. além disso, o presente es-
tudo pode servir de base para futuros testes de hipóteses para a 
terapia hipolipemiante como sendo capaz de melhorar a função 
diastólica do ventrículo esquerdo. 

indispensável se faz citar a inestimável colaboração do profes-
sor luis Claudio lemos Correia, pelo esclarecimento das dúvidas 
e, naturalmente, para a evolução da pesquisa, através de indica-
ções excelentes das referências bibliográficas as quais, consequen-
temente, ativaram  o nosso pensamento cada vez mais voltado ao 
universo científico.  

É possível dizer, seguramente, que, apesar do cansaço inevi-
tável, o prazer pela produção desta investigação é incomesurável 
por descobrirmos a cada passo um dado novo para corroborar com 
o que aqui defendemos. 

durante todas as etapas do processo da execução deste livro, 
através das quais o trabalho vai-se encorpando, a sensação que nos 
toma  torna-se indefinível pela felicidade ofertada  e pela conquis-
ta da construção de um documento informativo sobre a saúde e 
a doença. tudo isso  observado em concomitância, no intuito de 
orientar a preservação e a prevenção, respectivamente de ambas: 
a saúde e a doença.   

a priori, pretendíamos observar, nesse estudo, as variáveis pre-
ditoras de disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, em idosos, 
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avaliados através do ecocardiograma, visto que a função diastólica 
tem sua importância bem estabelecida. tal função é alvo de pre-
ocupação no acompanhamento e tratamento de pacientes, prin-
cipalmente, idosos, portadores de hipertensão arterial sistêmica, 
doença isquêmica do coração, insuficiência cardíaca e, de modo 
geral, os diabéticos.

assim sendo, verificamos que, mesmo em idosos, aparente-
mente sadios, tais indivíduos podem apresentar alterações da fun-
ção diastólica, cujo significado prognóstico tem sido discutido e 
quase a metade dos pacientes com diagnóstico de insuficiência 
cardíaca apresenta disfunção apenas diastólica, mantendo a fun-
ção sistólica preservada.

após muitas reflexões acerca do assunto em pauta, uma con-
clusão que nos livrou da preocupação de tornar mais completos 
os nossos estudos nos chegou a tempo: acrescentar à nossa inves-
tigação a medida da carga aterosclerótica da população estudada, 
através da espessura médio-intimal carotídea.  essa questão foi 
por nós julgada como bastante relevante e igualmente pertinente, 
uma vez que atentamos para o fato de a aterosclerose e a cardiopa-
tia isquêmica, além de apresentarem elevada prevalência no mun-
do inteiro, podem exercer influências sobre as medidas da função 
cardíaca.  

em nossas buscas por respostas, foi realizado um estudo compa-
rativo dos parâmetros clínicos, através de exames ecocardiográficos 
e de ultrassonogafia carotídea, os quais demonstram a função diastó-
lica e a carga aterosclerótica do paciente. Faz-se relevante clarificar 
que essas observações seriam efetivadas entre idosos saudáveis com 
(casos) e sem (controles) disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, 
de acordo com parâmetros doppler-ecocardiográficos.

À medida que o processo de amadurecimento acerca do assun-
to em foco foi se concretizando como um interesse maior nosso, 
passamos a entender a falta de razão para refrearmos a pesquisa 
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apenas em idosos. tudo isso por sabermos que a aterosclerose é 
uma doença iniciada precocemente na vida, além de ser gradati-
va. tal patologia se desenvolve durante décadas.  as condições de 
avaliar sua presença, ainda na fase subclínica, e o quanto essa carga 
aterosclerótica pode influenciar a função diastólica do ventrículo 
esquerdo, mesmo naqueles sem doença cardiovascular estabeleci-
da,  são indubitavelmente viáveis e possíveis. 

todos os aspectos supra aludidos instigaram-nos a partir para 
essa pesquisa, cujo tema nos assegura do que trata o nosso objetivo 
maior, que é observar a “influência da aterosclerose Subclínica na 
Função diastólica do ventrículo esquerdo em indivíduos sem do-
ença Cardiovascular”. nosso objetivo primordial e geral é testar a 
hipótese de que aterosclerose subclínica influencia negativamen-
te a função diastólica em indivíduos sem doença cardiovascular.

É relevante que citemos um dado da organização Mundial de 
Saúde (oMS), o qual estima que, até 2040, o índice de doenças 
cardiovasculares no brasil deve aumentar em 250%. Hoje, 300 mil 
brasileiros morrem anualmente por causa desses problemas. É a 
informações estatísticas como essas, disponíveis em várias fontes, 
desde a internet aos demais meios de comunicação, acessíveis à 
população, que queremos agregar as nossas. 

isso é o que nos move à oportunidade que encontramos de de-
monstrar nossa responsabilidade e preocupação sobre a saúde de 
uma sociedade, no intuito de informar, prevenir e colaborar, fazendo 
um diálogo esclarecedor, cauteloso e precautório. 

nossa pretensão é que este estudo atinja um “território” ou zona 
delimitada, definida pela presença, entre a população aí estabeleci-
da, de um conjunto de elementos culturais dados, relativos a um ou 
vários aspectos da vida coletiva e profissional. Como exemplo, po-
demos indicar os diversos campos de ação de pessoas  interessadas 
no tema de aterosclerose, assim como os profissionais médicos da 
área cardiovascular, os clínicos e geriatras, dentre outros. 
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também temos por finalidade a proficuidade dessa inquirição 
a fim de que chegue aos estudantes de graduação e pós-graduação, 
os quais poderão encontrar fonte e estímulo para uma revisão da 
literatura que os subisidie  nos conhecimentos  estreitos acerca 
do assunto. É intuito nosso também fazer com que se descubra o 
quanto a pesquisa científica permite inferir um racional mecanís-
tico aos questionamentos que surgem na prática clínica. 

o nível de intencionalidade aqui presente é também um su-
porte para uma comunidade científica ligada à pesquisa nesse as-
sunto desde a sua fase mais incipiente. Portanto, este livro não 
esgota um tema tão amplo e de tanta preeminência quanto o que 
diz respeito à aterosclerose ou à função diastólica. ele enfatiza 
seus relevos e apresenta uma abordagem direcionada a inter-re-
lacionar essas duas condições que, até recentemente, não haviam 
sido exploradas.  uma das grandes razões dessa publicação é que 
se agreguem ao conhecimento científico vigente sobre a doença 
aterosclerótica e à função diastólica uma inferência mecanística 
relacionada à estrutura e à função vasculares.

É necessário que se valorize esse tema para chamar a atenção 
da importância e do entendimento da aterosclerose como pro-
cesso patológico, ou seja, como doença propriamente dita e não 
como um processo natural que surge com a idade e de esperada 
adaptação pelo organismo. Percebemos a aterosclerose como uma 
doença instaurada em qualquer faixa etária e capaz de exercer in-
fluência no sistema cardiovascular, mesmo que nas suas fases mais 
precoces, como uma manifestação crônica. não podemos deixar 
de lembrar que aqui o enfoque é para a sua influência na função 
diastólica. 

Chamamos a atenção dos clínicos, de modo geral, mais uma 
vez, para que  busquem identificar as patologias o mais precoce-
mente possível, a fim de que seja viável uma intervenção em sua 
evolução.  a aterosclerose, dada a gravidade das suas consequên-
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cias evolutivas, merece um grande  investimento em sua identifi-
cação, o quanto antes, para que se apliquem as medidas adequadas 
e necessárias ao seu controle.

enfim, faz-se muito pertinente evidenciarmos o pensamento 
de najjar (2005), o qual desfecha com grande concernência o nos-
so ponto de vista, quando advoga que “a noção de que o envelhe-
cimento é um processo cronológico e que seus componentes de 
risco não podem ser modulados não é mais sustentável. É nossa 
esperança que uma maior valorização das relações entre o envelhe-
cimento arterial e as doenças cardiovasculares irá estimular estu-
dos mais aprofundados sobre estratégias destinadas a prevenir ou 
retardar o envelhecimento arterial.” 
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Capítulo 2
 

aterosclerose subclínica: 
como é, como se dá.

Um novo paradigma relacionado à aterosclerose 

subclínica com disfunção incipiente do miocárdio emerge 

de estudos que utilizam uma metodologia mais poderosa 

na aferição das manifestações iniciais do processo 

patológico cardiovascular. 

(verônica r. S. Fernandes, 2006.)

Sabemos, então, que a doença aterosclerótica se desenvolve 
precocemente na vida de um indivíduo e progride durante dé-
cadas. É geralmente em um processo silencioso que a evolução 
vai-se desdobrando. esta condição é conhecida como aterosclero-
se subclínica e é de elevada prevalência na população geral adulta, 
segundo afirma Wong  (2003). 

É durante esse período que observamos o processo ateroscle-
rótico não-obstrutivo como não causador de isquemia miocárdica, 
propriamente dita, ou clinicamente manifestada. de acordo com  
bhuiyan (2006) e Zeiher (1991), as alterações funcionais no tô-
nus vascular são promovidas pela disfunção endotelial, que libera 
substâncias mediadoras vasoativas e comprometem a produção de 
óxido nítrico. 

aroesty (1985)  defende  que  a função diastólica do ventrícu-
lo esquerdo é a primeira a ser comprometida na doença isquêmica 
do coração. É possível que o processo fisiopatológico da ateroscle-
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rose subclínica o qual, usualmente, não é suficiente para reduzir a 
função sistólica ou produzir sintomas, seja capaz de alterar a fun-
ção diastólica do ventrículo esquerdo. dados preliminares mostra-
ram que a carga aterosclerótica se relaciona, inversamente, com 
medidas da função diastólica, conforme citam Fernandes (2006) 
e Parrinello (2004). entretanto, até o momento, nenhum estudo 
estimou esta relação em uma população adulta saudável, sabida-
mente livre de isquemia miocárdica e avaliada por teste provoca-
tivo não-invasivo.

a função diastólica do ventrículo esquerdo está associada à 
capacidade funcional e ao prognóstico de indivíduos com ou sem 
disfunção sistólica. Metade dos pacientes com diagnóstico de in-
suficiência cardíaca apresenta função sistólica preservada, sendo 
seus sintomas atribuídos à disfunção diastólica do ventrículo es-
querdo. embora a função sistólica esteja preservada, estes indiví-
duos têm mortalidade significativamente maior que a população 
normal, conforme sustentam  Frigerio e aguggini (2004).

É relevante ressaltarmos que a doença isquêmica representa 
a principal causa de morte no mundo ocidental e na maioria dos 
países asiáticos. também no brasil, segundo informações do Mi-
nistério da Saúde (2004), as doenças do aparelho circulatório são 
a principal causa de morte. essas ultrapassam o dobro das mortes 
resultantes da segunda causa que são os cânceres.  dentre as do-
enças do aparelho circulatório, em 2006, as  isquêmicas do cora-
ção  apresentaram 37% de taxa de mortalidade, conforme dados 
do dataSuS1.

 destarte, a relevância clínico-epidemiológica da disfunção 
diastólica do ventrículo esquerdo e a significativa prevalência de 
aterosclerose subclínica justificam a necessidade de pesquisa so-
bre a possibilidade de uma relação causal entre essas duas condi-

1. Ministério da Saúde/SvS - Sistema de informações de Mortalidade (SiM) e ibGe 
2006.
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ções. Considerando-se a universalidade da doença aterosclerótica, 
o impacto deste trabalho pode se estender além dos nossos limites 
regionais. 

É Frigerio (2004) quem afirma que: 

Como observado nas disfunções ventriculares esquerdas 

sistólicas assintomáticas, a disfunção diastólica pode estar pre-

sente na comunidade como uma condição subclínica. 

(Maria Frigerio, 2004)

a confirmação desta hipótese pode representar mais uma 
justificativa ao tratamento precoce da aterosclerose ou à pesqui-
sa ativa de aterosclerose subclínica em indivíduos com disfunção 
diastólica, sem causa aparente. É importante enfatizar que o nosso 
intuito é, sobretudo, testar a hipótese de que aterosclerose subclí-
nica influencia negativamente no que concerne à função diastólica 
em indivíduos sem doença cardiovascular.

aterosclerose

Como a aterosclerose se inicia em uma tenra idade, a iden-

tificação da aterosclerose subclínica oferece uma oportunidade 

para intervir e prevenir eventos cardiovasculares futuros e suas 

sequelas. 

( adam d. Gepner, 2006)

de acordo com ross (1999), a aterosclerose é o acúmulo pro-
gressivo de lípides, matriz subendotelial, células inflamatórias e 
proliferativas na parede das artérias, sendo precedida pela disfun-
ção endotelial e iniciada precocemente na vida, podendo perma-
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necer na forma subclínica, durante décadas, conforme já mencio-
namos com insistência e propositalmente. 

Conforme atesta tracy (1995), tal patologia tem grande importân-
cia clínica e sua presença correlaciona-se com diversos fatores de risco 
cardiovascular. isso ocorre desde a fase infanto-juvenil, (infância e ado-
lescência, mais especificamente) com progressão das estrias gordurosas 
para placas fibrosas, principalmente, a partir dos 15 anos de idade. 

a manifestação da angina estável aparece como sintoma da doen-
ça arterial coronária em 25% dos homens e 47% das mulheres, sendo 
infarto agudo do miocárdio e morte súbita cardíaca o primeiro evento, 
na maioria dos pacientes, de acordo com o que asseveram anderson, 
Castelli e levy (1987).  

dentre as doenças do aparelho circulatório, destacaram-se as 
doenças cerebrovasculares, com 56% de taxa de mortalidade, e as do-
enças isquêmicas do coração, já citadas anteriormente, com 37% de taxa 
de mortalidade, de acordo com informações do Ministério da Saúde/
SvS - Sistema de informações de Mortalidade - SiM e ibGe (2006).

de fato, a identificação de diversos fatores de risco por estudos epi-
demiológicos, na segunda metade do século XX, conforme afirmam da-
wber e Kannel (1966), deu início a medidas de prevenção que resultaram 
em progressiva redução da mortalidade por doenças cardiovasculares nos 
países desenvolvidos, segundo Gillum (1994) e, mais recentemente, em 
algumas regiões do brasil como certifica Mansur ( 2006).

Fatores de riscos moficáveis e não – 
modificáveis

aterosclerose subclínica provoca mudanças na estrutura e 

função arterial. 

(raitakari o.t, ann Med.,1999)
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existem os fatores de risco não-modificáveis e os modificáveis. 
os não-modificáveis são inerentes ao próprio indivíduo, como por 
exemplo, idade (> 45, em homens e > 55, em mulheres), sexo 
masculino e história familiar de doença aterosclerótica precoce (pa-
rentes de primeiro grau, homens < 55 e mulheres < 65). alguns 
fatores de risco modificáveis têm seu controle, inequivocamente, 
relacionado à redução do risco de doença aterosclerótica, a exemplo 
do tabagismo, da hipertensão arterial e do ldl-colesterol. 

Mesmo faltando ensaios clínicos randomizados para sua com-
provação, a plausibilidade biológica indiscutível justifica a redução 
de triglicérides, perda ponderal e controle rigoroso da glicemia em 
diabéticos, visando à redução do risco de eventos cardiovasculares.

atualmente, está claro que aterosclerose não é simplesmente 
uma inevitável degeneração consequente da idade, é também uma 
condição inflamatória crônica. um provável mecanismo comum à 
maioria dos fatores de risco é a injúria endotelial, que facilita a pe-
netração de lipoproteínas na parede arterial e a expressão de recep-
tores de células inflamatórias, dando início ao acúmulo de lípides 
e ao processo inflamatório. em especial, o ldl promove efeitos 
na membrana citoplasmática endotelial e estas alterações provocam 
síntese e secreção de substâncias vasoativas, de enzimas lipolíticas e 
de fatores de crescimento, causando modificações no revestimento 
e levando à sequência crítica de interações celulares que culminam 
com a aterosclerose. 

tipos de lesões que classificam a doença 
aterosclerótica e suas sequências

a rigidez arterial é um possível risco simultâneo para 

doença aterosclerótica cardiovascular e insuficiência cardíaca 

diastólica. ( Yambe, 2004)
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Para Stary (1992), a doença aterosclerótica pode ser classifica-
da em oito tipos de lesões (i a viii), ordenados pela sequência em 
que se desenvolvem em complexidade, desde as mudanças ini-
ciais na infância até os estágios finais (tabela i). as lesões ateros-
cleróticas, inicialmente, acumulam lípidas no intra e extracelular, 
sendo esta fase assintomática e não obstrutiva. as lesões lipídicas 
tornam-se sintomáticas, principalmente, pelo sucessivo depósito 
de material trombótico. 

ainda segundo Stary (1994), forças hemodinâmicas dispersas 
no comprimento da artéria implicam em diferenças locais no es-
pessamento intimal (resposta intimal adaptativa) que, em indiví-
duos com fatores de risco e susceptíveis, promovem formação e 
progressão de lesão aterosclerótica, caracterizando, desta forma, 
artérias que podem ser:

1. resistentes à aterosclerose 
2. Propensas à formação da aterosclerose 
3. Propensas à progressão da aterosclerose

as lesões avançadas coronarianas referem-se aos estágios iv 
em diante, que reproduzem, além da isquemia silenciosa, as for-
mas clinicamente manifestas da doença aterosclerótica, seja a sín-
drome coronariana aguda (placa complicada por trombo, fissura, 
ruptura, hemorragia ou erosão) ou angina estável (proliferação de 
matriz amorfa e estreitamento da luz). 

no estudo que realizamos, a aterosclerose subclínica, avaliada no 
sistema carotídeo, situou-se, predominantemente, nos estágios i, ii e 
iii de lesão e não existe manifestação clínica cardiovascular, que de-
corra desse processo. É a fase precoce, estruturalmente demonstrada 
pelo espessamento médio-intimal da artéria e clinicamente assinto-
mática, por esse motivo, denominada  aterosclerose subclínica. 
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Histologicamente, diferentes tipos de células, incluindo macró-
fagos, linfócitos, células endoteliais e células musculares lisas estão 
envolvidas na formação do estágio precoce da aterosclerose. as célu-
las musculares lisas, em particular, exercem potencial efeito na fase 
inicial do desenvolvimento da doença. a maioria das células muscu-
lares lisas localiza-se na camada média. apesar disso, elas também 
existem na camada íntima, em número significativo. 

Segundo doran, Meller e Mcnamara (2008), o espessamento in-
timal consiste quase exclusivamente de células musculares lisas e de 
proteoglicans que elas produzem. essas células, na camada íntima, 
expressam um fenótipo de menor produção proteica do que as da 
camada média. Mesmo assim, possuem alto índice de proliferação e 
grande capacidade de síntese de matriz extracelular (colágeno, fibras 
e proteoglicans), proteases e citocinas. 

verifiquemos a seguir, a Classificação das lesões ateroscleróti-
cas, na tabela que denominaremos tabela i:

Tabela I – Classificação das Lesões Ateroscleróticas

Estágio Tipo de Lesão Composição Celular

I Inicial Macrófagos e células espu-
mosas isoladas

II Mínima Múltiplos locais de células 
espumosas

III Pré-ateroma Ilhas isoladas de aglomera-
dos de lípidas extracelular

IV Ateroma Núcleo lipídico da confluên-
cia das lípides extracelular

V Fibroateroma
Tecido fibroso, colágeno e 
maior número de células mus-
culares lisas

VI Lesão calcifica Predomina calcificação

VII Lesão fibrótica Predomina tecido fibroso, 
ausência de núcleo lipídico

VIII Lesão complicada Lesão da superficie com he-
morragia ou trombose

FONTE: adaptada de Stary (1992).
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Capítulo 3

                Métodos de 
Mensuração da Carga 

aterosclerótica

de acordo com Simon, Chironi e levenson (2007), a ateros-
clerose subclínica pode ser detectada por métodos não invasivos, 
dentre eles, a ultrassonografia de carótidas (uC) que permite a 
realização de medida da espessura médio-intimal (eMi) e da pes-
quisa de placa. ainda, segundo os autores, são também utilizados o 
escore de cálcio coronário (eCC), por meio da tomografia compu-
tadorizada (tC); o índice tornozelo-braquial (itb), medido pelo 
doppler; e a velocidade de onda de pulso (voP) aórtico, avaliada 
pelo doppler de carótida e femoral.  

o eMi,  como marcador substituto para a avaliação da ateros-
clerose subclínica, é o método por nós citado e escolhido, uma vez 
que, através da ultrassonografia bidimensional, pode-se avaliar a 
extensão da artéria em tempo real, com alta resolução de imagem. 
além dessas vantagens, a escolha se justifica por ser um método 
que nos favorece pela sua forma não invasiva. de fato, a medida 
do eMi tem grande aceitação como método não invasivo e não 
dispendioso, na avaliação da extensão da aterosclerose, como nos 
cientifica lonn (1999). 

Para Pignoli (1986), são inúmeras as evidências que suportam 
a validação do método aludido, as quais se correlacionam satisfa-
toriamente com medidas patológicas, além de serem consideradas 
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excelentes quanto à  reprodutibilidade, conforme evidência riley 
(1992). além disso, o eMi apresenta significativa associação com 
os fatores de risco, segundo Heiss (1991), e com a presença de 
placas carotídeas.  

bonithon-Kopp (1996) demonstrou que o espessamento mé-
dio-intimal tem relação com maior prevalência de acidente vascu-
lar cerebral (avC), doença arterial coronária, doença arterial peri-
férica e incidência de infarto agudo do miocárdio. 

Segundo trabalhos de burke (1995), Chambless (1997), Cham-
bless (2000) e o’leary (1999), o eMi também está relacionado à 
recorrência de avC, como defende também tsivgoulis (2006).

o cálcio geralmente infiltra a parede arterial, perto das placas, 
tendo o escore de cálcio pela tomografia computadorizada uma 
boa especificidade para a detecção da presença de placa. Contudo, 
o acúmulo de cálcio está relacionado à idade, ao gênero e à varia-
bilidade genética. tudo isso pode comprometer a interpretação 
dos achados, sendo possível a aterosclerose subclínica e os eventos 
agudos associados à placa mole (não calcificada) ocorrerem na au-
sência de escore de cálcio aumentado. 

Hoff  (2001), ao estudar  a distribuição do cálcio coronariano, 
por idade e gênero, em 35.246 indivíduos adultos assintomáticos, 
percebeu que a maioria dos homens com menos de 50 anos e mu-
lheres com menos de 60 anos apresentaram tomografia normal, 
ainda que 50% das mortes coronarianas e a maioria dos infartos do 
miocárdio ocorram em indivíduos considerados de risco baixo e 
intermediário, segundo parâmetros clínicos e laboratoriais.

Consoante afirmam Greenland, Smith Jr. e Grundy (2001), o 
escore de cálcio pela tC, portanto, tem limitações, na fase inicial 
da aterosclerose subclínica. a técnica é considerada muito sensível 
para detecção de calcificação e tem suas melhores indicações nas 
situações de indivíduos assintomáticos, com riscos intermediários 
de doença arterial coronariana (daC), e de indivíduos sintomáti-
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cos de baixo risco. É também uma técnica bastante sensível para 
avaliar a progressão da doença. Para raggi (2001),  o custo elevado 
e a exposição do paciente à radiação ionizante são fatores limitan-
tes para a utilização do eCC pela tC.

a doença arterial periférica é uma importante manifestação da 
aterosclerose sistêmica. o índice tornozelo-braquial (itb) é de-
terminado pela divisão da pressão obtida no tornozelo pela pressão 
na artéria braquial, medida com o esfingomanômetro e doppler 
vascular, portanto, é uma medida não invasiva e de baixo custo, 
além de apresentar  altas taxas de especificidade e sensibilidade. 
valores menores que 0,90 caracterizam elevado risco cardiovascu-
lar, conforme alega Criqui (1992).

o comprometimento das grandes artérias relaciona-se com o 
aumento da morbi-mortalidade cardiovascular em pacientes hiper-
tensos. de acordo com blacher (1999), através da velocidade da 
onda de pulso, pode-se avaliar a distensibilidade arterial, sendo este 
parâmetro associado à presença de aterosclerose. esse fenômeno 
foi demonstrado por ele, ao estudar uma coorte de 710 pacientes 
com hipertensão arterial. assim, o resultado foi que  a presença de 
voP>13 m/s constitui-se em forte marcador e preditor de risco car-
diovascular em pacientes hipertensos. 

arad (2005), Chambless (2000), Greenland (2004), Mattace-
raso (2006), o’leary (1999), Salonen e Salonen (1991) realiza-
ram estudos prospectivos em pacientes assintomáticos e estabe-
leceram uma curva dose-resposta da carga aterosclerótica além de 
risco absoluto de eventos cardiovasculares. 

a seguir, um esboço de testes para aterosclerose subclínica e 
estimativa de risco cardiovascular:

 
a) testes negativos que refletem baixo risco cardiovascu-
lar (inferior a 10%)
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espessura médio-intimal carotídea no primeiro quintil
Índice tornozelo braquial ≥ 0,90
velocidade de onda de pulso < primeiro tercil
ausência de placa carotídea 
escore de cálcio coronariano zero 

b) testes positivos que refletem moderado risco cardio-
vascular (10-20%)

espessura médio-intimal carotídea > quinto quintil
índice tornozelo braquial < 0,90
velocidade de onda de pulso > terceiro tercil

C) testes positivos que refletem elevado risco cardiovas-
cular (>20%)

Presença de placa carotídea (protusão focal > 1,5 mm ou 
calcificação)
escore de cálcio coronariano > 300 unidades

a predição de eventos cardiovasculares em  assintomáticos, 
baseada exclusivamente nos fatores de risco conhecidos para ate-
rosclerose, tem uma capacidade limitada, segundo afirmam law, 
Wald e Morris (2004). desta forma, tornou-se importante extrapo-
lar a avaliação prognóstica da fase de doença arterial, clinicamen-
te manifesta para doença subclínica. deve-se considerar critérios 
como simplicidade, acurácia, segurança e baixo custo para a esco-
lha dos testes diagnósticos de aterosclerose subclínica, conforme 
asseguram Simon, Chironi, e levenson (2007), todavia, nenhum 
deles preenche completamente os itens necessários para um teste 
ótimo.  
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vejamos na tabela a seguir, que chamaremos de tabela ii,  os 
Critérios de escolha do teste de aterosclerose Subclínica.

Tabela II. Critérios de Escolha do Teste de Aterosclerose 
Subclínica

adaptada de: Simon (2007)

Critério EMI ITB VOP Placa 

Carotídea

ECC (TC)

Valor Preditivo Regular Regular Regular Excelente Excelente

Simplicidade Bom Excelente Bom Bom Regular

Reprodutibili-
dade

Excelente Regular Regular Bom Regular

Segurança Excelente Excelente Excelente Excelente Regular

Baixo custo Bom Excelente Excelente Bom Ruim

EMI: Espessamento médio-intimal; 
ITB: Indice tornozelo-braquial; 
VOP: Velocidade de onda de pulso; 
ECC (TC): Escore de cálcio coronariano pela tomografia computadorizada.

 

definições do espessamento Médio-intimal 
Carotídeo

a artéria normal consiste em uma camada íntima revestida por 
endotélio na superfície interna do vaso e limitada pela lâmina elás-
tica interna em sua superfície externa. a camada média é limitada 
pela lâmina elástica interna. a camada adventícia é limitada pela 
lâmina elástica externa e pelo exterior do vaso. Histologicamen-
te, a camada íntima consiste em uma porção delgada de tecido 
conjuntivo, contendo, ocasionalmente, células musculares lisas e, 
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com o avanço da idade, ocorre formação de novas fibrilas de colá-
geno e fibras elásticas. 

É na camada íntima que as lesões ateroscleróticas se formam. 
Já a camada média é a parede muscular da artéria. as lâminas elás-
ticas que a delimitam são fenestradas para permitir que células e 
substâncias passem em ambas as direções. a camada média consis-
te em células musculares lisas, circundadas por membrana basal, 
fibras de colágeno e proteoglicano.  

Mais externamente, a adventícia se apresenta como uma es-
trutura colagenosa densa, contendo feixes e fibrilas colágenas, fi-
bras elásticas, fibroblastos e células de músculo liso. É um tecido 
muito vascular, suprindo a camada externa da média através do 
vasa-vasorum, possuindo canais linfáticos e inervação, conforme 
afirmam ross e Glomset (1976).

o complexo médio-intimal carotídeo se refere à distância en-
tre as interfaces lúmen-íntima e  média-adventícia. a medida da 
espessura médio-intimal pela ultrassonografia tem boa correlação 
com a histologia. as diferenças absolutas entre a ultrassonografia 
e a histologia em indivíduos saudáveis foram de 0,19 ± 0,23 mm. 
Para Pignoli (1986), são diferentes as acurácias das medidas nor-
mais e das aumentadas de espessura médio-intimal, sendo os erros 
absolutos de 0,12 ± 0,09 e 0,25 ± 0,3, respectivamente. 

Métodos de avaliação do espessamento Médio-
intimal 

a pesquisa do eMi pode ser feita em diferentes sítios do sis-
tema arterial, tais como: carotídeo, femoral ou poplíteo. em traba-
lho publicado por Kafetzakis (2005), o eMi, em todos os referidos 
locais, apresentou boa sensibilidade (>70%) para detecção de 
daC, contudo, foi nas carótidas que o método demonstrou me-
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lhor acurácia, com maior área abaixo da curva roC, seguido pelo 
femoral e por último o poplíteo (74%, 60%, 56% de especificidade, 
respectivamente. 

São variáveis as técnicas de medidas do eMi carotídeo, tanto em 
relação ao local, quanto à parede avaliada e ao número de medidas. 
variam também quanto à consideração do valor máximo ou médio 
de eMi. os métodos de medição do eMi são o manual e o semi-
automático. o manual é considerado o de referência da maioria dos 
laboratórios e é completamente dependente do operador. o método 
semi-automático de detecção de bordas é de uso mais recente e me-
nos disponível, até o momento. este método mais novo requer um 
programa instalado no aparelho e depende muito menos do operador 
que adquire a imagem da artéria e escolhe manualmente a região de 
interesse. 

além disso, o programa mostra o eMi do segmento avaliado em 
média ± desvio padrão. os resultados dos dois métodos são conside-
rados equivalentes (diferença absoluta do manual de 0,011 ± 0,004 
mm e do semi-automático de 0,022 ± 0,004 mm) e ambos apresen-
tam alta reprodutibilidade (coeficiente de variação do manual de 
3,1% e do semi-automático de 7,8%) como anuncia Gepner (2006).

existem trabalhos que utilizam vários sítios para a medição do 
eMi, quais sejam, a carótida comum, o bulbo e o ramo interno. a 
utilização unicamente da artéria carótida comum como indicador de 
aterosclerose também é bem documentada quanto à reprodutibili-
dade e acurácia diagnóstica. Segundo cita bots (1996), existe docu-
mentação, na qual, em até 30 % das vezes, não foi possível a obtenção 
de imagem satisfatória para medição com a utilização da artéria ca-
rótida interna, justificando-se medir, combinando artéria carótida 
comum e bulbo, ou apenas a artéria carótida comum. 

de acordo com Crouse (1995), o protocolo de Solonen foi re-
ferência para muitos trabalhos; tendo utilizado a média das espes-
suras em artéria carótida comum (aCC). 
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a tabela iii, elaborada por Salonen e Salonen (1991),  demons-
tra a diversidade de técnicas de medição de espessura médio-inti-
mal nos inúmeros trabalhos. o método é de excelente reproduti-
bilidade, sendo que a variabilidade interobservador situa-se entre 
0,13 a 0,15 mm e intraobservador entre 0,06 a 0,13 mm, segundo 
assevera ebrahim (1994).

Confiramos, na tabela abaixo, que chamaremos de tabela iii, 
a demonstração dos métodos de aferição de espessura médio-in-
timal carotídea.

Tabela III. Métodos de Aferição de Espessura Médio-inti-
mal Carotídea 

Trabalho-Referência Medidas Locais Modo de
espessura

Poli, 1988 (Poli. 1988) 2 CC Média 

Midas, 1989 (Furberg, Byington,  e 
Borhani 1989) 12 CC,B,CI Máxima 

Salonen, 1991 (Salonen e Salonen 
1990) 6 CC Média

ARIC, 1991 (Chambless. 2000b) 6 CC,CI,B Máxima

Rotterdam, 1996 (Bots. 1996b) 12 CC Máxima

CHS, 1999 (O’Leary. 1999b) 12 CC,CI Máxima

Muscatine, 2001 (Davis. 2001) 2 CC,B,CI Média

Bogalusa, 2006 (Bhuiyan. 2006b) 6 CC,B,CI Média

MESA, 2006 (Fernandes. 2006b) 2 CC Média

Tsivgoulis, 2006 (Tsivgoulis. 2006b) 20 CC Média

CC: carótida comum; 
CI: carótida interna; 
B: bulbo; 
Medidas: número de medições feitas no total; 
Locais: sítio escolhido para medida; 
Modo de espessura: espessura médio-intimal máxima de cada local ou 
média das espessuras 
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valor Prognóstico do espessamento Médio-
intimal Carotídeo

Fatores tradicionais de risco como gênero, idade, dislipidemia, 
hipertensão, diabetes e tabagismo estão todos associados positi-
vamente ao eMi. os fatores de risco emergentes também se cor-
relacionam com o eMi, tais como lipoproteína, ldl oxidado, ho-
mocisteína e proteína C reativa. o estudo bogalusa mostrou que 
a síndrome metabólica está associada a maiores medidas de eMi, 
conforme afirma tzou (2005).

o eMi é capaz de predizer risco futuro de eventos cardiovas-
culares, consoante nos mostram pesquisas observacionais. estu-
dos como o Kuopio Ischemic heart Disease Risk Factor study, trabalho 
pioneiro de Salonen, nos revelam um aumento no risco de infarto 
do miocárdio de 11% para cada 0,1 mm de aumento no eMi da 
carótida comum, de acordo com Salonen e Salonen (1993). 

o estudo Atherosclerosis Risk in Communities (ariC) avaliou 7.289 
mulheres e 5.552 homens, com idade entre 45 e 70 anos, sem histó-
ria de doença coronariana, por um período superior a quatro e sete 
anos, em quatro comunidades americanas. os resultados mostraram 
que os riscos de infarto do miocárdio e a morte por doença corona-
riana, ajustados para a idade e o gênero, comparando o eMi médio 
de forma dicotomizada (≥ 1 mm e < 1 mm), foram 6,69 para as mu-
lheres e 2,88 para os homens, de acordo com  Chambless (1997). 

no mesmo ano, o estudo rotterdam ofereceu sólidas evi-
dências de que o eMi pode ser utilizado como indicador de ate-
rosclerose generalizada, após estudar 7.983 indivíduos, com ida-
de superior a 55 anos, em acompanhamento médio de 2,7 anos. 
Foi demonstrado, neste caso-controle, com ajuste para a idade e 
o gênero, que o aumento do eMi correspondeu a risco de 1,41 
para acidente vascular cerebral, e 1,43 para infarto do miocárdio, 
conforme bots (1996). na coorte do estudo ClaS (Cholesterol Lo-
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wering Atherosclerosis study), em indivíduos previamente revascula-
rizados, para cada aumento de 0,03 mm ao ano, no eMi, o risco 
relativo para infarto do miocárdio não fatal ou morte por doença 
coronariana foi de 2,2 e o risco relativo para eventos coronarianos 
foi  de 3,1, conforme estudos de Hodis (1998). 

Posteriormente, o estudo Saúde Cardiovascular (CHS- Car-
diovascular health study) acompanhou 5.858 indivíduos idosos, 
com idade superior a 65 anos, sem doença coronariana clínica, 
por um período médio de 6,2 anos, e demonstrou que aqueles, 
no mais elevado quintil de eMi, tinham 3,87 de risco relativo 
para infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, ajustado 
para a idade e o gênero, comparados aos indivíduos dos mais bai-
xos quintis de eMi, como cita o’leary (1999). um ano depois, 
com dados provenientes da mesma comunidade, foi demonstra-
do que o eMi  é  preditor de insuficiência cardíaca em idosos, de 
acordo com Gottdiener (2000).

estudos intervencionistas também utilizaram o eMi, como 
marcador substituto de aterosclerose. Mesmo medidas mais sim-
ples, relacionadas a mudanças de hábitos de vida, como perder 
peso, reduzir tabagismo e controlar a ingesta de gordura, mostra-
ram ter efeito na contenção da progressão do eMi de acordo com  
Markus (1997). 

o eMi, em mulheres, tem seu aumento relacionado ao perí-
odo da menopausa, e a implementação de atividade física regular 
nesta população pode retardar sua evolução, segundo afirma Wil-
dman (2004). a medida de eMi também é de uso frequente nos 
estudos que testam intervenção farmacológica de efeito cardiovas-
cular, como são os estudos com anlodipina, conforme defende Pitt 
(2000), e ramipril, como sugere lonn (2001). 

de acordo com Probstfield (1995), os estudos com estatinas 
são os que apresentam maior efeito sobre o eMi, como o eviden-
ciado no Asymptomatic Carotid Artery Progression study (aCaPS), 



Saúde Cardiovascular .... 45

que investigou 919 indivíduos com hipercolesterolemia, tendo 
mostrado que lovastatina reduziu significativamente o eMi. Pos-
teriormente, foi testada a pravastatina por um período de quatro 
anos, em 522 portadores de história de daC, sendo que no grupo 
pravastatina houve redução de 0,014 mm e no grupo placebo au-
mento de 0,048 mm, como demonstram estudos de MacMahon 
(1998). 

altas doses de estatina foram testadas para tratamento da hi-
percolesterolemia familiar e os resutados mostraram redução do 
eMi em 0,031 mm com atorvastatina 80 mg, enquanto com dose 
convencional de sinvastatina (40 mg), houve aumento em 0,036 
mm, em dois anos, de acordo com Smilde (2001). na avaliação do 
efeito das doses de 80 mg de atorvastatina versus 40 mg de pravas-
tatina sobre o eMi, em estudo que durou 12 meses, a redução foi 
significativamente diferente entre os grupos, revelando -0,034 ± 
0,021 mm com atorvastatina e 0,025 ± 0,017 mm com pravastati-
na, conforme Markwood (2001). 

Mais recentemente, o estudo Measuring Effects on Intima-Media 
thickness: an Evaluation of Rosuvastatin (Meteor) avaliou o efeito 
de 40 mg de rosuvastatina sobre a aterosclerose subclínica, mos-
trando contenção da progressão do eMi, em indivíduos de baixo 
risco, acompanhados por dois anos, segundo Crouse (2007). Foi 
testado, também por dois anos, o efeito da combinação ezetimba, 
com alta dose de sinvastatina versus sinvastatina, isoladamente, 
sobre o processo de aterosclerose, em pacientes com hipercoles-
terolemia familiar heterozigótica (Simvastatin With or Without Eze-
timibe in Familial hypercholesterolemia - enHanCe), contudo, não 
houve diferença significativa no eMi médio entre os dois grupos, 
sendo a redução de 0,0111 mm para a combinação, comparada com 
0,0058 mm para sinvastatina, isoladamente, conforme cita Kaste-
lein (2008).
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não existem estudos na população brasileira que demonstrem 
a distribuição de valores do eMi. os investigadores do estudo 
Atherosclerosis Risk in Communities (ariC) publicaram a distribuição 
da média de espessamento médio-intimal carotídeo, naquela po-
pulação, conforme raça, sexo, idade e também localização da me-
dida (artéria carótida comum, bulbo carotídeo ou artéria carótida 
interna, bilateralmente), podendo ser utilizado como nomograma. 
o trabalho também demonstrou que, tanto em homens, quanto 
em mulheres, ocorre um aumento de 0,01 mm ao ano na medi-
da do eMi, como aponta Howard (1993). Posteriormente, Gep-
ner (2006), utilizando a distribuição do estudo ariC, considerou 
que aterosclerose subclínica é caracterizada por eMi no percentil 
maior ou igual a 75, para idade, sexo e raça.  Para Gepner, esta 
informação pode modificar a estimativa de risco cardiovascular de 
Framingham para 10 anos, em situações específicas. importante 
salientar que, com maior capacidade de agregar valor prognóstico 
ao escore, a presença de placa aterosclerótica supera a eMi.
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Capítulo 4
 

Função diastólica
do ventrículo esquerdo

a diástole engloba o período de tempo no qual o miocárdio 
perde sua habilidade de gerar força e encurtar, retornando à fase 
de relaxamento de comprimento e força. esse período possui qua-
tro estágios indicados a seguir:

Primeiro: o relaxamento isovolumétrico, quando o 
volume ventricular permanece inalterado (valva mitral fe-
chada), enquanto a pressão cai abruptamente, à medida 
que o ventrículo relaxa

Segundo: o enchimento ventricular rápido, que co-
meça quando a pressão ventricular cai abaixo da pressão 
atrial e, com isso, a valva mitral se abre. nessa fase, apesar 
de o volume ventricular aumentar, a pressão continua a 
cair. Forma-se um vácuo que promove um rápido enchi-
mento do ventrículo, que é interrompido quando as pres-
sões atriais e ventriculares se igualam. esse período dura 
200 ms e nele ocorrem 70% a 80% do enchimento ventri-
cular. 

Terceiro: a diástase, caracterizada pelo equilíbrio das 
pressões atrial e ventricular, com pouco ou nenhum enchi-
mento ventricular (5% do enchimento total).

Quarto: a contração atrial, correspondendo a 15% a 
20% do enchimento ventricular, ocorre com a contração do 
átrio esquerdo que gera gradiente entre as duas câmaras. 
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Para Gaasch (1976), Grossman e barry (1980), a função dias-
tólica do coração é uma sequência de vários eventos relacionados 
entre si, como relaxamento ventricular, sucção diastólica, resis-
tência das coronárias, forças viscoelásticas do miocárdio, restrição 
pericárdica, interação ventricular e contribuição atrial. 

a disfunção diastólica é a condição na qual estão presentes 
anormalidades na função mecânica durante a diástole e ocorre 
quando este processo se prolonga, lentifica ou se torna incomple-
to. também pode ser definida como uma inabilidade para enchi-
mento do ventrículo esquerdo sem aumentar a pressão diastólica 
final, segundo appleton(2000). 

essa disfunção pode ocorrer na presença ou ausência da sín-
drome clínica da insuficiência cardíaca, com função sistólica nor-
mal ou anormal. na prática clínica, é interessante a utilização da 
classificação dos graus da disfunção diastólica, visto que os está-
gios evolutivos têm implicações prognósticas. a função diastólica 
é classificada normal ou anormal e, se anormal, pode se apresentar 
em três graus: leve, moderada e severa, definidos por parâmetros 
ecocardiográficos de acordo com Frigerio e aguggini (2004).

na nossa pesquisa, não avaliamos a função diastólica de forma 
categórica. ao contrário, utilizamos os parâmetros de sua análise, 
de forma contínua, por se tratar de um trabalho mecanístico. Por 
se constituir, na sua maioria, de indivíduos com função diastólica 
normal ou com mínimo grau de alteração, o que tencionamos se  
justifica.

os mecanismos que causam a disfunção diastólica do ven-
trículo esquerdo podem ser divididos em fatores intrínsecos do 
miocárdio (miocárdicos) e extrínsecos (extramiocárdicos). os fa-
tores miocárdicos podem ser divididos em estruturais, e processos 
relacionados ao cardiomiócito, a matriz extracelular e aos neuro-
hormônios. especificamente, no processo relacionado ao cardio-
miócito, ocorrem mudanças na homeostase do cálcio, que podem 



Saúde Cardiovascular .... 49

resultar em aumento da concentração diastólica do cálcio citosó-
lico e trânsito prolongado do cálcio, levando a anormalidades no 
relaxamento ativo e na rigidez passiva do ventrículo esquerdo. 

os miofilamentos de proteínas contráteis formados de miosi-
na filamentar grossa e actina filamentar fina dependem da tropo-
miosina e troponina t, C e i, que estão envolvidadas na complexa 
regulação proteica actina-miosina. durante o relaxamento, para o 
despreendimento da actina, são necessários hidrólise de atP, dis-
sociação de cálcio da troponina C e sequestração ativa de cálcio 
pelo retículo sarcoplasmático. Qualquer modificação nestas etapas 
pode alterar a função diastólica. Portanto, o relaxamento ventri-
cular é um processo que consome energia e a disfunção diastólica 
vai ocorrer quando aumenta a concentração absoluta de adP ou 
fosfatos inorgânicos, ou quando cai a razão relativa adP/atP, con-
soante Zile e brutsaert (2002). 

as principais causas da alteração do relaxamento e complacên-
cia do ventrículo esquerdo são isquemia miocárdica, hipertrofia 
ventricular esquerda, assincronismo ventricular, idade, disfunção 
sistólica do ventrículo esquerdo, cardiomiopatia hipertrófica, obe-
sidade e diabetes. a doença arterial coronariana e a hipertensão 
arterial sistêmica, principalmente quando associadas à hipertrofia 
do ventrículo esquerdo, são as principais patologias relacionadas à 
disfunção diastólica, segundo Soufer (1985).

o desenvolvimento da disfunção diastólica na doença arterial 
coronariana ocorre na isquemia aguda e também, cronicamente, 
após infarto do miocárdio. o mecanismo na isquemia se relaciona 
à alteração do relaxamento dos miócitos, resultando em aumento 
da pressão distólica final do ventrículo esquerdo e no pós-infarto, a 
fibrose altera a estrutura celular do miocárdio levando à rigidez da 
câmara ventricular e dificultando seu enchimento diastólico con-
forme cita Moller (2003). ainda podem causar restrição ao enchi-
mento normal do ventrículo esquerdo a miocardiopatia restritiva, 



Saúde Cardiovascular .... 50

seja idiopática ou causada por amiloidose, endomiocardiofibrose, 
sarcoidose ou hemocromatose. 

de causa extrínseca ao miocárdio, a pericardite constrictiva 
também pode acarretar restrição ao enchimento ventricular. os 
diabéticos, mesmo os assintomáticos e normotensos, costumam 
apresentar disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, muitas ve-
zes mascarada pelo padrão pesudonormal como diz Poirier (2001).  
Segundo Cacciapuoti (2005) e Paran (2007), as colagenoses, como 
lupus eritematoso sistêmico, artrite reumatóide, espondilite an-
quilosante e síndrome do anticorpo antifosfolipídeo, precocemen-
te, podem acometer o miocárdio e interferir no relaxamento dias-
tólico. no brasil, Pinto (2007), ao utilizar o índice de tei, demons-
trou que alterações iniciais na função diastólica e sistólica dos dois 
ventrículos aconteciam nos portadores de doença de Chagas, sem 
doença cardíaca aparente. 

Seja por alteração do relaxamento ou por alteração da com-
placência do ventrículo esquerdo, a disfunção diastólica leva a au-
mento de rigidez passiva e restrição à distensibilidade. Progressi-
vamente, acarretará aumento na pressão de enchimento do ventrí-
culo esquerdo e na pressão média do átrio esquerdo, culminando 
com o aumento da pressão capilar pulmonar e consequente con-
gestão venosa pulmonar, clinicamente manifestada por dispneia 
de variados graus, como citam nishimura e tajik (1997).

 a insuficiência cardíaca diastólica é a síndrome clínica carac-
terizada por sintomas e sinais de insuficiência cardíaca, fração de 
ejeção preservada e função diastólica anormal. ocorre quando o 
ventrículo esquerdo torna-se incapaz de acomodar um adequado 
volume sanguíneo durante a diástole, mantendo a pressão diastó-
lica normal com volume suficiente de débito cardíaco. 

estudos epidemiológicos mostram que a disfunção diastólica 
de ventrículo esquerdo pode se apresentar na comunidade, na for-
ma subclínica, tendo o estudo MoniCa reportado fatores de risco 
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para esta condição, como idade, hipertrofia, diabetes, obesidade 
e doença arterial coronariana. especificamente neste estudo, de 
acordo com Fischer (2003),  a prevalência de insuficiência cardíaca 
diastólica foi de 11,1%  e de disfunção diastólica 3,1%. Segundo o 
dataSuS, do Ministério da Saúde, existem atualmente cerca de 
6,5 milhões de pacientes com insuficiência cardíaca no brasil. Zile 
considera que mais de 50 % dos pacientes com insuficiência car-
díaca têm fração de ejeção do ventrículo esquerdo normal, quando 
esta é definida em >50%. Há uma grande variação na literatura do 
ponto de corte para que a fração de ejeção seja considerada normal 
(de 35% até 60%). 

a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é mais 
comum em indivíduos idosos e portadores de hipertensão arterial 
e é também mais observada em mulheres. Frequentemente, de 
acordo com vasan (1999), esse tipo de insuficiência é precedida 
de disfunção diastólica do ventrículo esquerdo e, embora tenha 
uma menor mortalidade do que a insuficiência cardíaca com fração 
de ejeção reduzida, apresenta quatro vezes mais risco de mortali-
dade do que controles sem insuficiência cardíaca. 

a disfunção diastólica do ventrículo esquerdo tem sido con-
siderada o principal mecanismo da insuficiência cardíaca sinto-
mática em indivíduos com fração de ejeção normal, segundo Zile 
(2004) e baicu (2005). Sendo assim, a sua identificação precoce é 
recomendada visando a  implicações na prevenção.

a Sociedade europeia, em 1998, propôs os seguintes critérios 
para o diagnóstico da insuficiência cardíaca diastólica: 

(1)  presença de sinais e sintomas de insuficiência cardíaca
(2)  função sistólica do ventrículo esquerdo normal ou le-
vemente reduzida
(3) evidência de alteração no relaxamento, no enchimento 
ou complacência  diastólica do ventrículo esquerdo. 
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esses critérios foram posteriormente reavaliados, na tentativa 
de padronização do diagnóstico, em termos de probabilidade, ca-
racterizando insuficiência cardíaca diastólica em definitiva, prová-
vel e possível, de acordo com vasan e levy (2000).

o exame considerado padrão ouro para a avaliação da função 
diastólica é o cateterismo cardíaco, através da avaliação das curvas 
de pressão-volume. Contudo, é invasivo, envolve riscos inerentes 
ao procedimento e requer catéteres e softwares especiais para a 
análise dos dados, tornando-se, assim, de pouca aplicabilidade e 
de alto custo.

 a ressonância magnética cardiovascular se presta a esta avalia-
ção e com a técnica tagging permite avaliar a deformação do coração, 
na sístole e na diástole. durante a diástole normal, ocorre movi-
mento anti-horário, predominantemente, na fase de relaxamento 
isovolumétrico, sendo que, para Matter (1996), quando alterada, 
ocorre prolongamento do movimento. o método é considerado 
de boa acurácia e reprodutibilidade na avaliação tridimensional 
da função ventricular regional e global, além de ter alta resolução 
espacial e temporal. Porém, chama-nos atenção o fato de esse tipo 
de intervenção apresentar limitações, em pacientes portadores de 
claustrofobia, assim como exigir que se sincronize com o ciclo car-
díaco e com  a respiração.  

outro método de análise é a tomografia computadorizada que 
pode avaliar a relação do comprometimento diastólico entre as re-
giões do ventrículo, através do prolongamento do tempo global 
para o pico de enchimento. ela é capaz também de analisar a fun-
ção diastólica global, apesar de se tratar de nova técnica, a qual 
necessita de validação. a radiação permanece sendo uma limitação 
neste tipo de exame.

os métodos ecocardiográficos que são utilizados para o estu-
do da função diastólica do ventrículo esquerdo foram validados 
e apresentaram boa correlação com dados da hemodinâmica. as 
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alterações da função diastólica do ventrículo esquerdo podem ser 
avaliadas desde a sua forma mais incipiente, através do ecocardio-
grama, utilizando técnicas específicas, com boa acurácia e repro-
dutibilidade. a variabilidade interobservadores é baixa. especial-
mente, o fluxo mitral ao doppler pulsado e o doppler tecidual 
possuem mínima variabilidade interobservadores e, por isso, estes 
dois parâmetros são recomendados na  avaliação clínica da função 
diastólica do ventrículo esquerdo, conforme sugere bess (2006).

 o doppler tecidual, particularmente, tem sido considera-
do um método que não é influenciado pela pré-carga, e oferece 
uma avaliação mais objetiva da função ventricular, segundo Gar-
cia, thomas, e Klein (1998). o ecocardiograma, entretanto, tem 
limitações em pacientes obesos, portadores de doença pulmonar 
obstrutiva crônica e naqueles submetidos a cirurgias torácicas. 

avaliação ecocardiográfica da Função diastólica 
do ventrículo esquerdo
 
a avaliação ecocardiográfica da função diastólica se faz através 

dos seguintes indicadores: alterações nos padrões de velocidade 
de fluxo transmitral pelo doppler, alterações nos padrões de fluxo 
venoso pulmonar, nos padrões do doppler tecidual e na propaga-
ção do fluxo ao modo M colorido. o aumento de átrio esquerdo, 
hipertrofia ou remodelação ventricular amparam o diagnóstico de 
disfunção diastólica.

a velocidade do fluxo mitral ao doppler pulsado é o mais fácil 
método de aquisição e provê mais informações a respeito do en-
chimento ventricular. além disso, a amostra-volume do doppler 
deve estar posicionada nas extremidades dos folhetos da valva 
mitral, no corte apical 4-câmaras. São registradas as três fases do 
enchimento ventricular: a inicial,  quando a valva mitral se abre e 
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o ventrículo esquerdo relaxa, resultando na onda e; em seguida, 
a diástase, com a redução do relaxamento do ventrículo e a queda 
da pressão diastólica, levando à diminuição da velocidade do flu-
xo transmitral. a última fase de enchimento rápido ocorre com a 
contração atrial e dela decorre o segundo pico de onda, chamado 
onda a. 

a partir dessas velocidades, podem-se calcular outros parâme-
tros como a razão entre o pico inicial de velocidade de enchimento 
e o pico tardio de velocidade de enchimento (razão e/a), o tempo 
de desaceleração do enchimento rápido inicial (td) e o tempo de 
relaxamento isovolumétrico (triv). Para o triv é necessário, no 
corte apical 5-câmaras, posicionar a amostra-volume do doppler 
entre os folhetos da valva mitral e valva aórtica. embora exista 
variabilidade nestas medidas, é possível o diagnóstico correto de 
duas categorias de disfunção diastólica: a alteração do relaxamento 
ventricular esquerdo e o padrão restritivo. 

a alteração do relaxamento do ventrículo esquerdo é caracteri-
zada pela redução da velocidade inicial de fluxo, manifestada pelo 
decréscimo da onda e e aumento do enchimento diastólico tardio, 
manifestado pelo crescimento da onda a. a razão e/a reduz (e/
A<1 na alteração do relaxamento, quando normalmente é ≥ 1), 
também o tempo de relaxamento isovolumétrico e o tempo de de-
saceleração se prolongam (dt > 220 ms). nessa fase de alteração 
do relaxamento do ventrículo esquerdo, a pressão de enchimento 
costuma estar normal, podendo aumentar nos casos de taquicardia 
devido ao encurtamento da diástole e à queda do reforço présistó-
lico, induzido pela contração atrial, podendo explicar a intolerân-
cia ao esforço.

o padrão restritivo de enchimento ventricular esquerdo é ca-
racterizado pelo aumento da razão e/a (> 1,5) e pelo encurta-
mento do tempo de relaxamento isovolumétrico e tempo de desa-
celeração (dt < 140 ms). este padrão reflete aumento da pressão 
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de enchimento do ventrículo esquerdo, inclusive com repercussão 
prognóstica, visto que está associado ao aumento da mortalidade 
em pacientes com insuficiência cardíaca. tais padrões, entretan-
to, sofrem influência de uma série de situações que podem inter-
ferir na interpretação dos achados, como por exemplo: pré-carga, 
frequência cardíaca, restrição pericárdica, complacência e pressão 
atrial esquerda, interação entre os ventrículos direito e esquerdo e 
valvopatias (estenose ou regurgitação) mitral ou aórtica. 

existe o padrão de transição entre a alteração de relaxamento 
do ventrículo esquerdo e o padrão restritivo, onde o fluxo transmi-
tral exibe aparência normal, mas, na verdade, é o grau moderado da 
disfunção diastólica. Quando suspeitada, a realização da manobra 
de valsalva pode ser útil para o esclarecimento. Se o padrão exi-
bido se deve ao aumento da pressão de enchimento do ventrículo 
esquerdo, com a manobra, ocorre redução da pressão e converte o 
padrão para alteração do relaxamento. apesar desta limitação, os 
parâmetros do doppler têm uma boa acurácia diagnóstica e exce-
lente correlação com a hemodinâmica, segundo rokey  (1985).

o modo M colorido do fluxo mitral na cavidade ventricular es-
querda permite avaliar a função diastólica do ventrículo esquerdo, 
através da velocidade de propagação do fluxo. Para sua obtenção, 
adquire-se o corte apical 4-câmaras e posiciona-se o mapeamento 
colorido no ventrículo esquerdo, na valva mitral e na metade do 
átrio esquerdo. a velocidade de aliasing deve ficar entre 50 a 60 
cm/s e o cursor do modo-M é ativado. deve-se traçar uma linha e 
medir a rampa de isovelocidades, na margem da primeira onda de 
enchimento.

 o mecanismo se baseia no gradiente de pressão intraventricu-
lar, durante o enchimento rápido que produz uma força de sucção 
a qual acelera o sangue após a valva mitral, de acordo com apple-
ton (2000). em indivíduos normais, com idade inferior a 55 anos, a 
velocidade de propagação do fluxo deve ser > 55 cm/s e, naqueles 



Saúde Cardiovascular .... 56

com mais de 55 anos, se aceita > 45 cm/s, conforme citam Garcia, 
thomas e Klein (1998). 

esta técnica que permite o diagnóstico do padrão pseudonor-
mal foi sugerida por duval-Moulin (1997).  o método traz infor-
mações de importância prognóstica, principalmente no pós-infarto 
do miocárdio. a presença do padrão restritivo ou pseudonormal, 
avaliada pelo doppler mitral (tempo de desaceleração < 140 ms) 
e pelo modo M colorido (velocidade de propagação do fluxo ≤ 45 
centímetros por segundos), acrescido da razão entre a velocidade 
de onda E do Doppler sobre a velocidade de propagação do fluxo ≥ 
1,5, se mostrou forte preditor de dilatação ventricular esquerda e 
morte cardíaca, segundo Moller (2000). É considerado relativamen-
te insensível a variações na pré-carga, mas com limitações no seu 
uso, devido à variabilidade nos métodos de medição e também nos 
ventrículos hipertrofiados,  em virtude da mudança no gradiente 
intraventricular.

o fluxo venoso pulmonar, com sua velocidade e duração, tem 
demonstrado relação com o relaxamento atrial, o fluxo mitral e a 
movimentação do anel mitral, de acordo com Keren (1986). ele 
apresenta limitações pela dificuldade de aquisição de traçados 
adequados para análise, necessitando, eventualmente, do uso de 
contraste ultrassônico para melhorar o sinal. além disso, o fluxo 
venoso pulmonar também sofre influência da pré-carga e nos esta-
dos patológicos do coração, conforme diz Jensen (1997).

 a veia pulmonar superior direita é a mais fácil de visualização 
no corte apical 4-câmaras pelo ecocardiograma transtorácico. o pa-
drão do fluxo exibe a onda sistólica (X), a onda diastólica inicial 
(Y) e a onda atrial reversa (a). a redução da complacência e o pa-
drão pseudonormal com aumento da pressão capilar pulmonar são 
evidenciados pelo aumento da velocidade e da duração da onda 
atrial reversa (a) e a relação sistólica/diastólica >1 (X/Y) confor-
me nishimura (1990). no padrão de alteração do relaxamento, 
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quando não há aumento de pressão de enchimento, o fluxo venoso 
pulmonar se assemelha ao fluxo normal. 

o doppler tecidual permite calcular a velocidade de movimenta-
ção miocárdica e segue os princípios do doppler para adquirir as ondas 
de velocidade. os índices dele obtidos servem para avaliar a função 
diastólica do ventrículo esquerdo. a velocidade do anel mitral pode 
ser medida nas regiões medial e lateral, no corte apical 4-câmaras e re-
flete as mudanças de dimensão do ventrículo esquerdo no eixo longo. 
o anel mitral se afasta do ápice na diástole, considerando que o ápice 
é relativamente estável no ciclo cardíaco. a velocidade de movimen-
tação diastólica do anel mitral apresenta dois picos correspondentes à 
onda e e a do fluxo mitral ao doppler, segundo Marwick (2003).

 o índice clínico mais robusto de função diastólica utiliza esta 
modalidade em combinação com o fluxo mitral ao doppler. Foi 
originalmente demonstrado que a razão entre o pico de velocidade 
inicial e ao doppler e a velocidade miocárdica inicial (e/e’) é um 
guia real de pressão capilar pulmonar elevada e que a velocidade 
de movimentação inicial (e’) é independente de pré-carga, con-
forme sugerem nagueh (1997) e ommen (2000). 

os parâmetros ecocardiográficos podem, portanto, avaliar a 
função diastólica e classificar os graus de disfunção, conforme a 
tabela que chamaremos de tabela iv, para demonstrarmos os pa-
râmetros ecocardiográficos na interpretação da função diastólica, 
com base nos estudos de Frigerio e aguggini (2004).

Tabela IV. Parâmetros Ecocardiográficos na Interpretação 
da Função Diatólica

Adapatada de: Ital Heart J Vol 5 Suppl 6 2004

Disfunção

Normal Leve Moderada Severa

Relação E/A 0,75 - 1,5 ≤ 0,75 0,75 - 1,5 ≥ 1,5

continua na p.58
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Disfunção

Normal Leve Moderada Severa

Tempo de Desaceleração 
(ms) > 140 > 140 > 140 < 140

Doppler Tecidual E/E’< 10 E/E’< 10 E/E’ ≥ 10 E/E’≥ 10

Fluxo Veia pulmonar X > Y X > Y X < Y X < Y

Onda A Reversa <duração <duração >30ms >30ms

Relaxamento Normal Reduzido Reduzido Reduzido

Complacência Normal Normal a ↓ ↓↓ ↓↓↓

PD2VE Normal Normal ↑↑ ↑↑↑
 

E/A: razão E/A do Doppler do fluxo mitral;
x/y: razão sistólica/diastólica do fluxo venoso pulmonar; 
PD2VE: pressão diastólica final de ventrículo esquerdo

o aumento do átrio esquerdo reflete uma disfunção diastólica 
crônica, existente por maior período de tempo. o volume do átrio 
esquerdo medido em dois planos foi considerado como o melhor 
índice de seu tamanho segundo lester (1999). Para Maddukuri 
((2006), o diâmetro e a área podem fornecer informações não acu-
radas do volume atrial esquerdo. 

neste estudo, foram escolhidos, para avaliação da função dias-
tólica do ventrículo esquerdo, os parâmetros derivados do doppler 
do fluxo mitral e do doppler tecidual em anel lateral de valva mi-
tral.  a razão e/a do fluxo transmitral avaliado ao doppler é classi-
ficada como de muito boa reprodutibilidade interestudo, segundo 
defende Palmieri (2005), e as velocidades de movimentação do 
anel mitral, ao doppler tecidual, não sofrem influência da pré-car-
ga ou da geometria ventricular. além disso, facilita a caracterização 
do padrão pseudonormal, tendo se mostrado de melhor reprodu-
tibilidade (e), quando comparado à velocidade de propagação do 
fluxo,  de acordo com Palecek (2004).
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CaPítulo 5

uma abordagem sobre a 
questão Fisiopatológica   

a espessura médio-intimal carotídea relaciona-se 

inversamente com a reserva de fluxo coronário em portadores 

de doença arterial coronariana. 

(Sonoda, 2004)

o fluxo sanguíneo coronário é influenciado por fatores anatô-
micos, hidráulicos, mecânicos e metabólicos. as artérias coronárias, 
direita e esquerda, passam pela superfície epicárdica do coração 
e seus principais ramos servem como vasos condutores e, geral-
mente, oferecem pouca resistência ao fluxo sanguíneo coronário. 
esses ramos dão origem aos vasos penetrantes de menor calibre, 
aos vasos transmurais e às arteríolas coronárias, que apresentam 
maior pressão e são denominadas de “vasos de resistência”. assim 
como qualquer leito vascular, o coronário depende de gradiente de 
pressão e de resistência. 

a pressão efetiva de perfusão é constituída pelo gradiente de 
pressão entre coronárias e pressão atrial direita e ventrículo es-
querdo na diástole, visto que o fluxo coronário drena para estas 
duas câmaras. 

a resistência vascular coronária é influenciada por fatores extrín-
secos e intrínsecos ao leito vascular. os fatores extrínsecos dizem 
respeito às forças compressivas geradas pelo miocárdio e os intrín-
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secos são os metabólicos, neurais e humorais. a combinação de 
uma maior tensão parietal e uma maior resistência ao fluxo resulta 
em diminuição do tono vascular coronário, predominantemente 
no subendocárdico, que tem maior tensão de parede e maior con-
sumo de oxigênio. Como consequência, a reserva de vasodilatação 
é menor nesta região e, conforme a redução da perfusão,  progride 
para as camadas mais profundas do miocárdio consoante, cita Klo-
cke (1985).

o endotélio intacto é fundamental para a produção de inú-
meros compostos, tais como acetilcolina, adP, atP, bradicinina 
e histamina.  trabalhos experimentais, como o de Furchgott  e 
Zawadzki (1980), demonstraram a necessidade da integridade en-
dotelial para produzir uma resposta vasodilatadora normal. viu-se 
que, principalmente, a acetilcolina, quando ligada aos receptores 
muscarínicos do endotélio, produz relaxamento do músculo liso 
vascular através da substância chamada fator de relaxamento deri-
vado do endotélio (Frde).

existem evidências bem aceitas, dentre elas, a publicação de 
bild (1993), as quais demonstram que o envelhecimento está re-
lacionado ao processo de mudanças estruturais e funcionais nas 
artérias e no ventrículo esquerdo, contudo, discute-se se o eMi 
carotídeo é marcador de aterosclerose ou reflete uma reação adap-
tativa ao envelhecimento e estresse da parede arterial. Segundo 
bots, Hofman e Grobbee (1997), em valores mais baixos de eMi,  
há um estado de equilíbrio causado pelo balanço de pressão e 
fluxo nas artérias, promovendo, nesta fase, uma relação caracte-
rística entre estresse de parede e pressão mural local, sendo que 
existe um nível a partir do qual (ponto-gatilho), o eMi carotídeo 
representa aterosclerose propriamente dita. Portanto, os efeitos 
da aterosclerose vão ser evidenciados a partir de certo nível de 
aterosclerose subclínica.
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Para rosen (2006), um dos mecanismos fisipatológicos plausí-
veis, relacionados ao comprometimento da função regional do ven-
trículo esquerdo, em indivíduos assintomáticos com aterosclerose, 
é a redução da reserva de perfusão miocárdica. a este respeito, evi-
dências mostram que a aterosclerose está relacionada à redução da 
reserva de fluxo coronário, mesmo na sua forma subclínica, quando 
já acontece disfunção endotelial microvascular. É o que asseguram 
bozbas (2007) e raitakari (2001). 

reforçando esta teoria,  o trabalho de Sonoda (2004) avaliou a 
relação entre eMi e a reserva de fluxo miocárdico em 23 indivídu-
os com doença coronariana diagnosticada por angiografia, utilizan-
do a ultrassonografia de carótidas para medida do eMi e tomogra-
fia computadorizada com emissão de pósitrons, com acréscimo de 
dipiridamol, para obter a reserva de fluxo miocárdico. Foi demons-
trada correlação inversa da espessura médio-intimal carotídea, 
com reserva de fluxo coronário (r=0,51; p<0,01), em pacientes 
com doença arterial coronariana, e sugerido que o espessamento 
médio intimal seja um bom indicador de redução da reserva de 
fluxo coronário, comumente associada à fase precoce da ateroscle-
rose coronária. 

É possível que, na presença de aterosclerose subclínica, ocor-
ra aumento da resistência nos pequenos microvasos, reduzindo a 
reserva de fluxo coronário ou causando repetidos atordoamentos 
(“stunning”) por recorrente isquemia, que altera a função miocár-
dica, localmente.  ainda que esta situação não traduza isquemia 
miocárdica aguda e clinicamente manifesta, existe dano miocárdi-
co regional, com seus efeitos sobre a função ventricular.

aroesty  (1985) demonstrou,  experimentalmente, que a is-
quemia miocárdica causa prejuízo à função ventricular, aguda e 
cronicamente, e que, durante a cascata isquêmica, o efeito ne-
gativo se dá primeiro na fase diastólica e depois na fase sistólica 
do ventrículo esquerdo. ainda que aterosclerose subclínica não 
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promova isquemia manifestada como síndrome coronariana agu-
da, seu efeito sobre a perfusão miocárdica pode levar ao compro-
metimento da função diastólica, antes mesmo de repercutir na 
contratilidade.

em hipertensos, o potencial mecanismo da disfunção diastólica 
do ventrículo esquerdo relaciona-se à redução da distensibilidade 
da parede arterial, com consequente aumento da pressão sistólica 
e redução da pressão sanguínea diastólica de perfusão. está tam-
bém associado ao aumento da pós-carga cardíaca e hipertrofia de 
ventrículo esquerdo. essas condições favorecem à queda da pressão 
de perfusão coronária e redução do fluxo sanguíneo miocárdico de 
acordo com benetos (1997), Kapuku (1993), Kass (2005) e takiu-
chi (2003). 

os fatores genéticos também estão relacionados a esse con-
texto, exercendo influência na composição da matriz extracelu-
lar, e aumentando a rigidez da parede arterial. Para baker (2007), 
alguns genótipos podem ser, particularmente, marcadores impor-
tantes de risco para a rigidez arterial. 

5.1 estudos que testaram nossa hipótese
 
Para testar a hipótese da relação entre a fase inicial da ate-

rosclerose, avaliada pela ultrassonografia carotídea, e disfunção 
diastólica do ventrículo esquerdo, avaliada pelo ecocardiograma 
com  doppler,  Parrinello (2004) avaliou 142 indivíduos hiper-
tensos, com idade inferior a 55 anos, provenientes de uma base 
de dados de 3541 participantes. 

os resultados mostraram que o tempo de relaxamento isovo-
lumétrico, o tempo de desaceleração e a espessura relativa de pa-
rede eram significativamente maiores nos indivíduos com eMi 
≥ 1 mm, quando comparados  aos indivíduos com EMI < 1 mm. 
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adicionalmente,  foi encontrada uma correlação positiva e signi-
ficativa entre eMi, tempo de desaceleração e tempo de relaxa-
mento isovolumétrico, apenas nos hipertensos sem hipertrofia 
do ventrículo esquerdo, fortalecendo a indicação de pesquisa da 
aterosclerose subclínica em hipertensos com hipertrofia e tam-
bém naqueles sem hipertrofia ventricular, mas com disfunção 
diastólica do ventrículo esquerdo. 

esta pesquisa, contudo, tem limitações inerentes à seleção 
derivada de uma base de dados populacional e nela foi utilizada, 
exclusivamente, a técnica de doppler do fluxo mitral, na análise 
da função diastólica do ventrículo esquerdo. Contudo, não foi 
realizada prova isquêmica para afastar, objetivamente, a presença 
de isquemia miocárdica. 

também em indivíduos hipertensos, Yambe (2004) condu-
ziu um trabalho para avaliar, simultaneamente, a associação da 
rigidez arterial com aterosclerose subclínica e função diastólica 
do ventrículo esquerdo. Foi utilizado o índice tornozelo-braquial 
para avaliar a rigidez arterial, o eMi para aterosclerose subclínica 
e o fluxo transmitral ao dopller para função diastólica do ventrí-
culo esquerdo, em 147 indivíduos. o índice tornozelo-braquial 
se correlacionou positivamente com o eMi carotídeo e com a 
razão e/a do fluxo mitral ao doppler. este estudo, todavia, re-
alizou ajustes para poucas variáveis clínicas (idade, pressão ar-
terial, índice de massa corpórea, índice de massa do ventrículo 
esquerdo e função sistólica do ventrículo esquerdo) e não re-
alizou teste isquêmico para excluir os portadores de isquemia 
miocárdica. utilizou-se unicamente o doppler pulsado do fluxo 
mitral na análise da função diastólica do ventrículo esquerdo, 
não associando métodos para melhor detalhamento dos graus da 
disfunção diastólica.

numa população de idosos, sem relato de doença cardiovas-
cular e com teste ergométrico negativo para isquemia miocárdi-
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ca, foram comparados atletas e controles sedentários, quanto à 
caracterização da parede arterial carotídea e à função diastólica 
do ventrículo esquerdo. Foram utilizados, na avaliação da ateros-
clerose carotídea, além do eMi, o integrated backscatter, um dos 
métodos de estudo da caracterização tecidual, classicamente de-
finido, como a média da energia presente no espectro de frequ-
ência do feixe de ultrassom refletido. Já para a análise da função 
diastólica do ventrículo esquerdo, utilizaram-se o doppler do 
fluxo mitral e o doppler tecidual do anel da valva mitral. 

Comprovou-se que idosos atletas, assim como sedentários 
diferem-se quanto ao grau de eMi e parâmetros da função dias-
tólica do ventrículo esquerdo e, principalmente, a existência de 
uma correlação direta significante entre a estrutura da parede 
arterial carotídea e os parâmetros da função diastólica do ven-
trículo esquerdo (r = 0,62; p = 0,001), de acordo com Galetta 
(2004). É importante enfatizarmos que o estudo foi desenhado 
com o objetivo primário de comparar os dois grupos de idosos nas 
características arterial e ventricular, sendo a análise de correlação 
um objetivo secundário, não constando descrição de ajustes para 
variáveis de confusão.

recentemente, conforme consta nos estudos de Fernandes 
(2006),  foi avaliada a relação do eMi, medido pela ultrassonogra-
fia carotídea, com a função diastólica miocárdica regional, através 
do strain rate diastólico pela ressonância magnética. o trabalho 
utilizou 500 participantes, com idade média de 66 ± 10 anos, da 
base de dados do Multi-Ethnic study of Atherosclerosis (MeSa), que 
foi um estudo prospectivo observacional com inclusão de quatro 
grupos étnicos, sem doença cardiovascular. 

a análise de regressão múltipla, com ajuste para todas as 
variáveis clínicas de risco, demonstrou que maiores medidas de 
eMi estavam associadas a menores valores do strain rate diastóli-
co em todas as regiões, exceto na anterior. Sugere-se na pesquisa 
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que a forma subclínica da doença aterosclerótica pode provocar 
disfunção diastólica regional no ventrículo esquerdo. Contudo, 
este trabalho considerou a ausência de doença cardiovascular 
pela história clínica e não realizou qualquer teste provocativo de 
isquemia miocárdica. outra limitação do estudo, relacionada à 
seleção, é que se trata de uma amostra derivada de base de dados 
de estudo populacional, composta de 6.800 participantes.

nos estudos de Mizuguschi, observamos a avaliação do va-
lor preditivo da associação entre esclerose arterial carotídea e 
disfunção diastólica de ventrículo esquerdo. Selecionaram-se 30 
consecutivos indivíduos, com um ou mais fatores de risco, tais 
como: tabagismo, índice de massa corpórea acima de 25 kg/m², 
hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes e pré-diabetes. Fo-
ram utilizados, na análise arterial carotídea, o eMi e o índice de 
rigidez arterial, dados pela média das artérias carótidas comuns, 
direita e esquerda. 

a função diastólica do ventrículo esquerdo foi avaliada pelos 
métodos de doppler do fluxo mitral, doppler tecidual do anel 
mitral e pelo strain rate diastólico no corte paraesternal transver-
sal. os resultados mostraram correlação de eMi médio com a ra-
zão e/a do fluxo mitral ao doppler e ausência de correlação com 
parâmetros do doppler tecidual e strain rate diastólico. a rigidez 
arterial correlacionou-se com a razão e/a do fluxo mitral, com e’ 
do doppler tecidual do anel mitral, e com strain diastólico das 
paredes posterior e inferior. 

Pela análise de regressão linear múltipla, de acordo com esta 
pesquisa, o strain rate diastólico foi o melhor preditor de rigidez 
arterial. excluíram-se as condições que, potencialmente, inter-
feririam na função diastólica do ventrículo esquerdo, entretanto, 
a isquemia miocárdica não foi testada por exame provocativo, 
sendo  excluída, com bases em angina ou infarto previamente 
demonstrado. o estudo se limitou pelo tamanho da amostra. 
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São poucas as publicações a respeito da  relação entre a condição 
subclínica da aterosclerose com a função diastólica do ventrículo es-
querdo. especificamente, em população de indivíduos assintomáti-
cos, sem doença cardiovascular, este número é ainda mais reduzido. 
a tabela v ilustra os detalhes dos trabalhos.  

Tabela V. Relação entre Aterosclerose Subclínica 
e Função Diastólica 

Referência Ano Desenho Amostra Idade

Parrinello (Parrinello. 2004a) 2004 Transversal 142 <55

Yambe (Yambe. 2004b) 2004 Transversal 147 52±9

Galleta (Galetta. 2004b) 2004 Caso-controle 25/25 68±5

Fernandes (Fernandes. 2006e) 2006 Transversal 500 66±10

Mizuguchi (Mizuguchi. 2007a) 2007 Transversal 30 56±9

Ajuste: utilização de análise multivariada, considerando potenciais
variáveis de confusão;
EMIC: Espessura médio-intimal de carótidas;
RM: Ressonância magnética;
HVE: apenas ajuste para hipertrofia ventricular esquerda.
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Aterosclerose Função 
Diastólica Ajuste Pesquisa de Isquemia 

miocárdica

EMIC Doppler Apenas HVE Não

EMIC Doppler Reduzido Não

EMIC Doppler Não Sim

EMIC RM Sim Não

EMIC Doppler Não Não
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CaPítulo 6 

do trabalho Científico 

influência da aterosclerose Subclínica 
na Função diastólica do ventrículo 
esquerdo em indivíduos sem doença 
Cardiovascular

desenho do estudo: Corte transversal. 

local do estudo:

o estudo foi realizado em clínica de especialidade cardiológi-
ca, da rede privada, voltada ao atendimento de pacientes particu-
lares e conveniados pelos planos de saúde e não credenciada para 
atendimentos pelo Sistema único de Saúde (SuS). a instituição 
oferece estrutura com consultórios devidamente aparelhados e sa-
las de exames de eletrocardiografia, ergometria e ecocardiografia, 
atendendo em média 1500 consultas por mês, o que permitiu a 
realização da pesquisa. 

Sobre a população-alvo: 

indivíduos saudáveis do ponto de vista cardiovascular, com 
idade igual ou superior a 35 anos, foi a população a que alvejamos. 
Considerando que é a partir dos 45 anos que a aterosclerose torna-
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se mais evidente na população, foi definido o ponto de corte da 
idade em 10 anos a menos, com a intenção de atingir as fases mais 
precoces da doença aterosclerótica.

Sobre a população-acessível: 

indivíduos saudáveis do ponto de vista cardiovascular, com 
idade igual ou superior a 35 anos foram atendidos na instituição 
para avaliação preventiva, entre junho de 2006 a junho de 2007.

Seleção da População: 

os indivíduos que, espontaneamente, se apresentaram para a 
avaliação preventiva com os médicos relacionados à pesquisa foram 
consecutivamente triados para o estudo, sendo um processo de amos-
tragem não probabilística, sequencial e de conveniência. 

Foram considerados candidatos para o estudo homens e mu-
lheres assintomáticos, com idade igual ou superior a 35 anos que, 
espontaneamente, procuraram nossa instituição para realizar ava-
liação preventiva, entre junho de 2006 a junho de 2007. 

Seriam aceitos aqueles que não apresentassem qualquer tipo 
de doença cardiovascular ou doença sistêmica que potencialmen-
te pudesse afetar a função diastólica, como história de hipertensão 
arterial, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, doença 
valvar, marcapasso cardíaco, uso contínuo de drogas de ação car-
diovascular, disfunção renal, doença pulmonar obstrutiva crônica, 
diabetes, doença tireoidiana ou doenças do colágeno. 

após esta primeira triagem, a avaliação seguinte selecionaria 
para o trabalho apenas aqueles sem doença cardiovascular docu-
mentada, sendo incluídos os que não apresentassem:
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(1) pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg ou diastólica  ≥ 
90 mmHg; 
(2) exame laboratorial com glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl; 
(3) eletrocardiograma com outro ritmo que não o sinusal, 
alterações isquêmicas, bloqueio de ramo esquerdo ou blo-
queio átrio-ventricular; 
(4) ecocardiograma com alterações estruturais ou anor-
malidades funcionais (hipertrofia ou dilatação ventricular, 
disfunção sistólica, disfunção valvar não trivial ou doença 
pericárdica); 
(5) teste ergométrico positivo para isquemia miocárdica.

Critérios de exclusão: 

(1)  imagem ecocardiográfica inadequada para a realização 
do exame;
(2)  impossibilidade física de realizar teste ergométrico; 
(3)  inabilidade de alcançar frequência submáxima no tes-
te ergométrico (85% da máxima preconizada);
(4)  não concordância do candidato em participar do estudo.

Protocolo de Coleta de dados

Foi aplicado aos participantes um questionário clínico estrutu-
rado (anexo 1),  contendo dados de identificação, idade, gênero, 
cor da pele auto-referida (segundo classificação do ibGe), inter-
rogatório sobre sintomas, hábitos de vida e antecedentes médicos. 
tabagismo foi definido como uso regular de qualquer forma de 
tabaco, hábito presente ou passado, desde que interrompido há no 
máximo um ano; etilismo foi considerado como ingesta de bebida 
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alcoólica ao menos três vezes por semana; sedentarismo definido 
pela não realização de atividade física regular pelo menos três ve-
zes por semana; e história familiar considerada positiva quando da 
ocorrência de doença arterial coronariana prematura em parentes 
de primeiro grau, antes dos 65 anos em mulheres e antes dos 55 
anos em homens, segundo Williams (1992).

Posteriormente, foi realizado o exame físico completo e ava-
liação antropométrica (anexo 1). todos os participantes tiveram 
aferidas a frequência cardíaca de repouso, a pressão arterial sistó-
lica e a pressão arterial diastólica. o local de aferição da pressão 
arterial  foi em braço esquerdo, estando os indivíduos sentados 
por,  pelo menos, 5 minutos, com bexiga vazia, sem terem fumado 
ou ingerido bebida alcoólica ou contendo cafeína, nos 30 minutos 
que antecederam às tomadas. 

Foi utilizado tensiômetro aneróide, aferido na calibração pe-
riodicamente. a circunferência abdominal foi medida na distância 
média entre a última costela flutuante e a crista ilíaca, utilizando  
fita métrica inelástica. o quadril foi medido com a fita métrica na 
altura dos trocânteres femurais. Peso e altura foram medidos em 
balança biomédica e dessas medidas derivou-se  o índice de massa 
corpórea, através da fórmula de  Quetelet que divide o peso pela 
altura ao quadrado, de acordo com anjos (1992). 

Foi calculada a área de superfície corpórea (aSC), para poste-
rior indexação das medidas cavitárias obtidas pelo ecocardiograma, 
conforme a seguinte fórmula:   

      0,007184 x (peso em kg)0,425 x (altura em metros)0,725

Exames laboratoriais foram realizados em um único la-
boratório central, seguindo técnicas específicas de coletas e 
análises. Os exames consistiram em colesterol total e frações, 
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triglicérides, glicemia e proteína C reativa de alta sensibilida-
de (Anexo 2). a estimativa de risco de eventos coronarianos para 
10 anos foi calculada utilizando o escore de risco de Framingham, 
de acordo com Grundy ( 2004). todos os indivíduos realizaram 
ecocardiograma e também foram submetidos a eletrocardiograma 
em repouso assim como teste ergométrico (anexo 2).  

os exames fundamentais que forneceram as variáveis indis-
pensáveis para testar a hipótese da pesquisa foram a ultrassono-
grafia de carótidas para medida da espessura médio-intimal e o 
ecocardiograma para a avaliação dos parâmetros de função dias-
tólica do ventrículo esquerdo, realizados por dois observadores 
(anexos 3 e 4). 

exames laboratoriais

as coletas do sangue para os exames bioquímicos foram todas 
realizadas, após 12 horas de jejum, no mesmo local onde foram 
analisadas. as técnicas e métodos utilizados são padronizados pela 
Sociedade brasileira de Patologia Clínica. a dosagem de proteí-
na C reativa de alta sensibilidade foi realizada pelo método ne-
felométrico, comercialmente disponibilizado como dade behring 
inc., newark, de, uSa. este método mede a aglutinação das par-
tículas recobertas por anticorpos pela intensidade da luz refletida, 
utilizando o o equipamento bn 100. Para glicemia, foi utilizado o 
método do sistema de química clínica dade behring-dimension 
rXl- dade behring inc., newark, de – uSa e o reagente do Kit 
Flex Cartriabe da dade behring-dimension® ivd dimension®, 
que serve para diagnóstico in vitro da determinação quantitativa 
da glicose no soro, plasma. o método da glicose é uma adapta-
ção do método hexoquinase-glicose-6-fosfato desidrogenase já 
validado como um método de laboratório clínico geral. as medi-
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das da concentração plasmática de colesterol total, triglicérides 
e Hdl-colesterol foram obtidas por meio de método bioquími-
co enzimático; o ldl-colesterol foi calculado através da equação 
de Friedewald (Friedewald, levy, e Fredrickson 1972): colesterol 
total - (Hdl-colesterol + triglicérides/5). o equipamento uti-
lizado para a dosagem dos triglicérides, colesterol total e Hdl-
colesterol foi o dade behring-dimension rXl- dade behring 
inc., newark, de – uSa, e o reagente do Kit Flex Cartriabe da 
dade behring-dimension® ivd.

teste ergométrico

todos os testes foram realizados na mesma esteira rolante, por 
um único observador independente. Com a intenção de otimizar 
a sensibilidade do exame para a detecção de isquemia miocárdica, 
foi imperativo alcançar uma frequência de pico, de pelo menos, 
85% da frequência cardíaca máxima preconizada (220 – idade). 
o protocolo utilizado foi o de bruce, com aumentos progressivos 
da velocidade e da inclinação, tendo monitorização contínua do 
eletrocardiograma de 12 derivações, acrescido de CM5 e aferições 
da pressão arterial em repouso, a cada 3 minutos de exercício, no 
pico do esforço e a cada minuto da recuperação. o programa de 
computador utilizado foi o ergo PC 13 para Windows. os critérios 
para considerar o teste positivo para a isquemia miocárdica foram: 
(1) presença de sintomas típicos; (2) infradesnível retificado ou 
descendente do segmento ST ≥1,0 mm do ponto J; (3) infrades-
nível ascendente do segmento ST ≥  1,5 mm a 0,08 segundos do 
ponto J; (4) supradesnível do segmento ST ≥ 1,0mm.
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Medida da aterosclerose Carotídea

os indivíduos foram examinados em posição deitada, com ro-
tação da cabeça para o lado oposto ao examinado, em 45° da linha 
média e mínimo suporte abaixo do pescoço. não foi utilizada har-
mônica, apenas frequência fundamental, para não criar falso aumen-
to da espessura médio-intimal (eMi). as artérias carótidas direita 
e esquerda foram avaliadas com a utilização do ultrassom bidimen-
sional de alta resolução (envisor C, Philips Medical Systems), co-
nectado ao transdutor linear de 7,5 MHz. o mesmo examinador 
realizou a ultrassonografia carotídea de todos os participantes. a 
armazenagem digital das imagens permitiu a realização “off-line” 
das medidas pelo examinador original e outro observador, de forma 
independente e cega para as informações clínicas dos participantes, 
após concluídas todas as coletas.  as gravações continham registros 
apenas das iniciais dos participantes. inicialmente, foram feitas var-
reduras longitudinais e transversais das carótidas direita e esquerda, 
partindo de sua origem, passando pelo bulbo, bifurcação, até o ramo 
interno, objetivando a pesquisa de placa de ateroma. imagens lon-
gitudinais foram obtidas da artéria carótida comum (aCC), bilate-
ralmente, em diástole, com foco na parede afastada do transdutor, 
para a medida da espessura médio-intimal carotídea.

Placa de ateroma foi definida como lesão ecogênica focal, com 
protusão na camada íntima superior a 1,2 mm,(Zanchetti. 1998) e 
classificada conforme a presença de calcificação, como placa com 
ou sem sombra acústica (Wattanakit. 2005). espessura médio-
intimal de carótidas foi definida como a distância entre a borda 
externa da primeira linha brilhante e a borda externa da segunda 
linha brilhante da parede posterior, portanto, entre as duas linhas 
ecogênicas, representadas pelas interfaces lúmen-íntima e média-
adventícia da parede arterial(Pignoli. 1986a). em ambas as arté-
rias carótidas comuns, três medidas foram feitas a um centímetro 
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do bulbo, com um milímetro entre elas. a eMi carotídea comum 
foi definida como a média destas três medidas. a média da eMi 
carotídea comum esquerda e direita foi considerada como eMi 
carotídea composta (eMiC), que foi a variável principal nas aná-
lises dos dados. as medidas foram realizadas na parede afastada 
do transdutor da aCC, considerado o local mais acessível e me-
nos sujeito a falhas técnicas para obtenção, comparado às medidas 
em artéria carótida interna e bulbo carotídeo, consoante (Gepner  
(2006a), Kanters (1997), Montauban van Swijndregt (1999), Si-
mons (1999). a reprodutibilidade intra e interobservador foi tes-
tada com 20% da amostra e analisado o coeficiente de correlação 
de Pearson entre as medidas do mesmo observador, com intervalo 
de tempo de seis meses entre elas, de 0,97 (P < 0,001) e entre 
observadores de 0,90 (P < 0,001). os limites de concordância da 
diferença intraobservador foi – 0,037 a – 0,043 mm e entre os ob-
servadores foi 0 a 0,11 mm, com 95% de intervalo de confiança.

avaliação da Função diastólica 
do ventrículo esquerdo

o exame de ecocardiograma transtorácico utilizou o sistema de 
ultrassom comercialmente disponível (envisor C, Philips Medical 
Systems), equipado com transdutor setorial eletrônico, multifre-
quencial, de 2 a 4 MHz. o equipamento possui recursos de do-
ppler pulsado, doppler contínuo, doppler tecidual, mapeamen-
to de fluxo a cores, monitorização eletrocardiográfica simultânea 
e gravador de disco compacto (Cd), que permitiu digitalizar as 
imagens. o mesmo examinador adquiriu os parâmetros diastólicos 
de todos os participantes, para posterior análise “off-line”, por ele 
mesmo e por outro observador, de forma independente e cega para 
as informações clínicas dos participantes, após concluídas todas 
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as coletas. as gravações eram registradas apenas com iniciais para 
evitar identificação. a avaliação da função diastólica do ventrículo 
esquerdo foi feita pelo doppler pulsado e doppler tecidual. estes 
dois métodos de análise da função diastólica do ventrículo esquer-
do têm alta taxa de sucesso de aquisição e pequena variabilidade 
interobservador, de acordo com bess (2006a). imagens espectrais 
do doppler pulsado foram obtidas, em corte apical 4-câmaras, 
com amostra-volume posicionada nas extremidades dos folhetos 
da valva mitral, obtendo-se o fluxo diastólico mitral, durante três 
ciclos cardíacos consecutivos. os índices diastólicos derivados do 
doppler pulsado foram: 

•	 Pico de velocidade diastólica inicial (E): oriunda 
da fase precoce de enchimento rápido e reflete o fluxo 
rápido transmitral, quando a valva mitral abre e o ven-
trículo esquerdo relaxa.

•	 Tempo de desaceleração do pico ao basal da onda 
diastólica inicial (TD): tempo medido pelo traçado 
de uma linha na rampa de desaceleração do pico da 
onda e ao seu basal, também chamada de eF.

•	 Pico de velocidade atrial (A): a segunda fase, mais 
tardia, do enchimento rápido que ocorre com a con-
tração atrial.

•	 Razão E/A: derivada da divisão da onda e pela onda 
a.

•	 Tempo de relaxamento isovolumétrico (TRIV): 
obtido através da aquisição simultânea do fluxo de via 
de saída de ventrículo esquerdo e fluxo transmitral. 
este parâmetro foi adquirido posicionando-se a amos-
tra-volume do doppler pulsado entre a valva aórtica e 
a valva mitral, no corte apical 5-câmaras.



Saúde Cardiovascular .... 78

as velocidades de movimentação miocárdica pelo doppler te-
cidual foram adquiridas do anel lateral da valva mitral, em corte 
apical 4-câmaras. esta medida reflete mudanças das dimensões 
do eixo longitudinal do ventrículo esquerdo, considerando a po-
sição do ápice relativamente estável, durante o ciclo cardíaco. as 
velocidades em anel lateral de valva mitral costumam ser maiores, 
quando na posição medial; a utilização de um ou de outro local, 
ou mesmo de ambos, faz parte de inúmeros trabalhos, sem com-
prometer os resultados. recente estudo mostrou que o local de 
medida no anel mitral não interfere na acurácia do diagnóstico 
da disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, nos estágios um e 
dois, segundo Palecek e linhart (2007). Park (2006), sugere que a 
medida na região medial tende a superestimar o grau da disfunção 
diastólica.

dos índices do doppler tecidual: 

os índices do doppler tecidual foram os seguintes:

•	 Pico de velocidade inicial de movimento diastóli-
co (E’): é o primeiro pico de velocidade de movimen-
to diastólico do anel mitral, afastando-se do ápice, na 
fase de enchimento inicial e corresponde à onda e do 
fluxo transmitral, ao doppler pulsado.

•	 Pico de velocidade de movimento produzido pela 
contração atrial (A’): é o segundo pico de velocidade 
de movimento diastólico do anel mitral, distanciando-
se do ápice, na fase de enchimento mais tardio e cor-
responde à onda a, do fluxo transmitral, ao doppler 
pulsado.
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•	 Razão E’/A’: obtido pela divisão do pico de velocida-
de inicial de movimento diastólico (e’) pelo pico de 
velocidade de movimento, produzido pela contração 
atrial (a’)

• razão E/E’: este índice foi adquirido, utilizando, em 
combinação, a modalidade do doppler tecidual com o 
fluxo mitral ao doppler pulsado e deriva da divisão do 
pico de velocidade diastólica inicial (e) pelo doppler 
pulsado sobre o pico de velocidade inicial de movi-
mento diastólico (e’).

apesar de se tratar de um índice robusto de função diastólica, 
a razão e/e’ não foi utilizada para análise porque sua elevação re-
flete aumento da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo, 
apenas encontrado em graus mais avançados de disfunção diastó-
lica, segundo ommen (2000c). esta condição foge do contexto 
do presente estudo, composto por uma população predominante-
mente normal na sua função diastólica. 

a análise da reprodutibilidade intra e interobservador foi reali-
zada com 20 % dos indivíduos para a razão e’/ a’, sendo o coeficiente 
de correlação de Pearson intraobservador de 0,98 (P < 0,001) e en-
tre os dois observadores, de 0,99 (P<0,001). os limites de concor-
dância da diferença entre as medidas do mesmo observador e entre 
os dois observadores, com 95% de intervalo de confiança, foram – 
0,23 a + 0,37 e – 0,074 a + 0,12, respectivamente.

Medidas ecocardiográficas Complementares

as dimensões cavitárias e a fração de ejeção do ventrículo es-
querdo foram medidas através do modo unidimensional, segundo 
Gardin (2002), sendo a fração de ejeção calculada pelo método de 
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teicholz. Conforme publicação de lang (2006), o volume de átrio 
esquerdo foi determinado pelo método de Simpson, utilizando o 
corte apical 4-câmaras e indexado pela área de superfície corpó-
rea. a massa do ventrículo esquerdo foi calculada de acordo com a 
fórmula de devereux e indexada pela área de superfície corpórea, 
de acordo com devereux e reichek (1977). a Hipertrofia ventri-
cular esquerda foi definida como índice de massa de ventrículo 
esquerdo ≥130 g/m² para homens e 110 g/m² para mulheres e a 
disfunção sistólica definida como fração de ejeção < 55%. Foram 
consideradas alterações valvares as estenoses de qualquer grau e 
os refluxos superiores ao grau leve.

Protocolo de análise dos dados

operacionalização das variáveis

•	 Variável Dependente Principal: relação e’/a’
•	 Variáveis Dependentes Secundárias: Pico de velo-

cidade diastólica inicial (e), tempo de desaceleração 
do pico ao basal da onda diastólica inicial (td), pico 
de velocidade atrial (a), razão e/a, tempo de relaxa-
mento isovolumétrico (triv), pico de velocidade ini-
cial de movimento diastólico (e’), pico de velocidade 
de movimento produzido pela contração atrial (a’)

•	 Variável Independente: espessura médio-intimal de 
carótidas (eMiC- espessura médio-intimal composta) 

•	 Covariável Principal: idade
•	 Covariáveis Secundárias: potenciais variáveis de con-

fusão identificadas na análise univariada.
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Hipóteses estatísticas

•	 Hipótese Nula (H0): não há associação linear entre 
aterosclerose subclínica e função diastólica do ventrí-
culo esquerdo.

•	 Hipótese Alternativa (H1): Há associação linear en-
tre aterosclerose subclínica e função diastólica do ven-
trículo esquerdo.

Cálculo do tamanho amostral

Para obter um poder estatístico de 80% na detecção de sig-
nificância estatística (alfa = 5%), estimando-se o coeficiente de 
correlação entre e’/a’ do anel lateral da valva mitral e espessura 
médio-intimal em 0,4 foram 48 indivíduos considerados suficien-
tes. este valor foi obtido utilizando o programa PePi (regpower), 
baseado em informação prévia da literatura, que descreve um 
coeficiente de correlação entre aterosclerose subclínica e função 
diastólica do ventrículo esquerdo de 0,62, de acordo com Galetta 
(2004). Por segurança, foi utilizado um coeficiente de correlação 
inferior a este.

análise estatística

antes da aplicação dos testes estatísticos para teste das hipóte-
ses, a distribuição das variáveis foi avaliada quanto à normalidade. 
tal avaliação foi realizada pela análise dos histogramas, skewness, 
kurtosis e testes de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov. não hou-
ve desvio significativo da normalidade nas variáveis dependentes 
e independentes relacionadas ao estudo. apenas o risco de Fra-
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mingham, por se tratar de uma variável derivada de um escore, foi 
avaliado por teste não paramétrico, ou seja, teste de Mann-Witney. 
a PCr de alta sensibilidade não mostrou distribuição normal e,  
após transformação logaritmica, logPCr (logaritimo de PCr), tal 
como as outras variáveis, foi analisada por testes paramétricos.

 após esta avaliação inicial, a análise estatística foi realizada 
de acordo com a seguinte cronologia: Promeiro, a associação linear 
entre a eMiC e os parâmetros de função diastólica do ventrículo 
esquerdo foram testados pelo coeficiente de correlação de Pear-
son, tendo-se, também, realizada regressão linear simples, consi-
derando a razão e’/a’ em anel lateral de valva mitral como variável 
dependente e eMiC como variável independente para se obter o 
coeficiente beta. Segundo, as variáveis diastólicas foram compa-
radas entre os quartis de eMiC, através de análise de variância 
(anova). em sequência, foi feita nova comparação das variá-
veis de função diastólica entre o quarto quartil da distribuição da 
eMiC e o primeiro, o segundo e o terceiro quartis conjuntamente. 
os parâmetros de função diastólica foram comparados pelo teste 
t de Student. terceiro, as características basais da população fo-
ram comparadas entre estes dois grupos de eMiC, e aquelas com 
associação significativa (P<0,05) foram consideradas potenciais 
variáveis de confusão, na relação entre aterosclerose subclínica e 
função diastólica do ventrículo esquerdo. Para estas comparações, 
foi usado teste t de Student. Já o teste qui-quadrado foi aplicado 
para as variáveis categóricas. Quarto, para avaliar o efeito inde-
pendente da aterosclerose subclínica sobre a função diastólica foi 
realizada análise de covariância (anCova), tomando a razão e’/a’ 
do anel lateral da valva mitral pelo doppler tecidual como variá-
vel dependente contínua, eMiC no quarto quartil como variável 
preditora e as potenciais variáveis de confusão como covariáveis 
(tanto as contínuas, quanto as categóricas). adicionalmente, foi 
utilizada a Curva de características operacionais (receiver ope-
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rating Characteristic – Curva roC) para avaliar a capacidade pre-
ditiva da eMiC, tomando-se a disfunção diastólica como variável 
dicotômica, definida por e’/a’< 1.

valores de probabilidade bi-caudais <0,05 foram considerados 
estatisticamente significantes. os resultados foram apresentados 
como média ± desvio padrão para as variáveis contínuas e por-
centagem para as variáveis categóricas. risco de Framingham e 
PCr de alta sensibilidade, que foram as variáveis sem distribuição 
normal, foram expressos por mediana. Foi utilizado para a análise 
estatística dos dados o software statistical Package for social sciences, 
versão 13.0 para Windows (SPSS inc, Chicago, il).

aspectos Éticos

todos os voluntários receberam explicações detalhadas a res-
peito da pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e 
esclarecido (vide anexo 5), conforme a resolução ConeP n° 196 
de 1996 do Ministério da Saúde. o presente trabalho está de acor-
do com a declaração de Helsinki e conta com a aprovação do Co-
mitê de Ética em Pesquisas (CeP) do Hospital Português. os par-
ticipantes foram beneficiados com avaliação e orientação quanto à 
prevenção de doenças cardiovasculares. não houve qualquer risco 
para os participantes da pesquisa, visto que não fizeram parte do 
protocolo exames invasivos ou procedimentos intervencionistas. 

resultados

Foram estudados 48 indivíduos com idade média de 56 ± 10 
anos (37 – 81 anos), sendo 67% do sexo feminino e 60% de cor 
branca. a pressão arterial sistêmica e nível glicêmico dos partici-
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pantes eram normais, enquanto que o índice de massa corporal, 
colesterol total e triglicérides estavam discretamente elevados. as 
características da população estudada são mostradas na tabela 1. 

a amostra consistia em uma população de baixo risco, apre-
sentando a mediana de 3,5% de estimativa de risco para morte ou 
infarto do miocárdio em 10 anos, com bases no escore de risco 
de Framingham. as medidas ecocardiográficas de massa do ven-
trículo esquerdo, fração de ejeção e tamanho de átrio esquerdo 
encontravam-se com médias normais. a média de eMiC em caró-
tida comum foi de 0,75 ± 0,16 mm, indicando uma população com 
grau inicial de aterosclerose. 

a média da velocidade de movimentação do anel mitral ao 
doppler tecidual, representado por e’, foi 12 ± 3 cm/s, confir-
mando tratar-se de uma população predominantemente normal 
na sua função diastólica do ventrículo esquerdo.

Tabela 1. Características Clínicas, laboratoriais e ecocar-
diográficas da população do estudo

Características (n=48) Valor

Idade (anos) 56±10

Gênero feminino (%) 67

Cor branca (%) 60

Índice de massa corpórea (Kg/m²) 25 ± 4

Circunferência abdominal (cm) 89 ± 10

Pressão sistólica (mmHg) 118 ± 10

Pressão diastólica (mmHg) 76 ± 5

Glicemia (mg/dl) 89 ± 11

Colesterol total (mg/dl) 210 ± 43

HDL-colesterol  (mg/dl) 49 ± 10

LDL-colesterol (mg/dl) 131 ± 35

Triglicérides  (mg/dl) 156 ± 16

continua na p.85
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Características (n=48) Valor

PCR - AS (mediana-mg/L) 1,1

Risco de Framingham (mediana) 3,5%

Fração de ejeção do VE (%) 77 ± 5

Índice de massa de VE (g/m²) 71±17

Índice de diâmetro de AE (mm/m²) 19 ± 2

Velocidade de E’ Doppler tecidual (cm/s) 12 ± 3

EMI composto de carótida comum (mm) 0,75 ± 0,16

Variáveis contínuas expressas em media ± desvio-padrão; 
HDL: lipoproteina de alta densidade; LDL: lipoproteína de baixa densidade; 
PCR - AS: proteína C reativa de alta sensibilidade; VE: ventrículo esquerdo; 
AE: átrio esquerdo;
EMI: Espessamento médio-intimal.

a espessura médio-intimal composta de artéria carótida co-
mum apresentou correlação negativa com a razão e/a e tempo de 
relaxamento isovolumétrico do fluxo mitral e com a velocidade e’ 
e razão e’/a’ do doppler tecidual. inversamente, eMiC mostrou 
correlação positiva com tempo de desaceleração do fluxo mitral, 
apontando para uma associação negativa da carga aterosclerótica 
com função diastólica do ventrículo esquerdo, (vide tabela 2). 
estas associações foram especialmente significativas quando os 
índices de doppler tecidual foram utilizados, como a velocidade 
e’ (r = - 0,32; p = 0,03) e a razão e’/a’(r = - 0,44; p = 0,002).  
Consonante com estes resultados, o modelo de regressão linear 
demonstrou que o aumento do eMiC estava associado à redução 
da função diastólica, expressa por menores valores de e’/a’, apre-
sentando coeficiente de regressão beta negativo de -0,90 (-0,36 
a -1,43), estando a equação de regressão da relação das variáveis 
condicionada ao gráfico (cf. Figura 1).
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Tabela 2. Correlação entre espessamento médio-intimal 
carotídeo e parâmetros da função diastólica (n=48)

Parâmetros Diastólicos Coeficiente de Correlação Valor de p

Razão E/A - 0,26 0,07

Tempo de desaceleração (ms) + 0,26 0,08

TRIV (ms) - 0,21 0,16

E’- Doppler tecidual (cm/s) - 0,32 0,03

Razão E’/A’- Doppler tecidual - 0,44 0,002

TRIV:tempo de relaxamento isovolumétrico
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Correlacão do espessamento médio-intimal carotídeo com 

a razão E’/A’ do Doppler tecidual. 

Quando a razão e’/a’ do doppler tecidual foi comparada entre 
os quartis de eMi, o primeiro (1,2 ± 0,29), o segundo (1,2 ± 
0,36) e o terceiro quartis (1,1 ± 0,25) revelavam valores similares, 
enquanto o quarto quartil apresentava este índice significativa-
mente mais baixo (0,76 ± 0,25; p = 0,002 pela anova (vide 
Figura 2). essa observação sugere que existe um “ponto-gatilho”, 
em torno do limite do quarto quartil, onde acontece o efeito da 
aterosclerose na função diastólica do ventrículo esquerdo.
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Fig. 2
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Comparação da razão E’/A’ entre os quatro quartis de es-
pessamento médio-intimal.

adicionalmente, foram comparadas as diferenças entre o quar-
to quartil de EMIC composto (≥ 0.8 mm) e os primeiros três 
quartis conjuntamente, quanto a  razão e’/a’ (0,76 ± 0,25 vs 1,2 ± 
0,3; p < 0,001 – Figura 3). indivíduos no quarto quartil também 
apresentavam menor razão e/a do fluxo mitral (0,98 ± 0,27 vs 
1,23 ± 0,30; p = 0,01), tempo de desaceleração mais prolongado 
(260 ± 69 ms vs 198 ± 61 ms; p = 0.005), enquanto o tempo de 
relaxamento isovolumétrico tinha tendência a ser menor no quar-
to quartil, quando comparado aos primeiros três quartis (67 ± 24 
ms vs 82 ± 22 ms; p = 0,05). (vide  tabela 3, p.88).
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Fig. 3
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Tabela 3. Comparação dos índices de função diastólica 
entre os indivíduos no quarto quartil (≥ 0.8 mm) e os 
primeiros três quartis de espessamento médio-intimal 
carotídeo.

Índices Diastólicos
1os Três Quartis 
(EMI < 0,8mm)

n=36

Quarto Quartil
(EMI	≥	0,8mm)
n=12

Valor p

Razão E/A 1,2 ± 0,30 0,98 ± 0,27 0,01

Tempo de desaceleração (ms) 198 ± 61 260 ± 69 0,005

TRIV (ms) 82 ± 22 67 ± 24 0,05

E’- Doppler tecidual (cm/s) 12 ± 3,0 9,4 ± 2 0,01

Razão E’/A’- Doppler tecidual 1,20 ± 0,30 0,76 ± 0,25 < 0,001

EMI: espessamento médio-intimal; 
TRIV: tempo de relaxamento isovolumétrico.
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continua na p.90

a análise univariada das diferenças das características basais 
entre os indivíduos do quarto quartil e os primeiro três quartis 
de eMi composto identificou as variáveis que foram as potenciais 
variáveis de confusão na relação entre o eMi e a função diastólica 
do ventrículo esquerdo: idade, gênero, circunferência abdominal, 
risco de Framingham, Hdl-colesterol e pressão arterial diastólica 
(tabela 4). após ajuste para estas variáveis de confusão pela aná-
lise de covariância, eMi composto de artéria carótida comum no 
quarto quartil (≥ 0,8 mm) permaneceu como significativo predi-
tor da razão e’/a’. Similarmente, idade foi preditora da razão e’/a’, 
independente de aterosclerose (p < 0,001), enquanto que o risco 
de Framingham tendeu a ser preditor (p = 0,07) (ver tabela 5). 

Tabela 4. Comparação das características clínicas entre os 
indivíduos no quarto quartil (≥ 0,8 mm) e primeiros três 
quartis de espessamento médio-intimal carotídeo.

Características
1os Três Quartis 

(n=36)
(EMI < 0,8mm)

Quarto Quartil 
(n=12)
(EMI	≥	
0,8mm)

Valor p

Idade (anos) 54 ± 9 65 ± 11 0,001

Gênero feminino 75% 42% 0,038

Cor branca 83% 52% 0,091

Índice de massa corpórea 
(Kg/m²) 25 ± 3 26 ± 6 0,47

Circunferência abdominal 
(cm) 87 ± 9,0 95 ± 11 0,02

Pressão sistólica (mmHg) 117 ± 10 123 ± 9.0 0,09

Pressão diastólica (mmHg) 76 ± 5 76 ± 5 0,04

Tabagismo 17% 0 0,32

Inatividade física 39% 58% 0,32

Risco de Framingham (me-
diana) 1,8% 4,3% < 

0,001

Glicemia (mg/dl) 88 ± 11 89 ± 7 0,08

LogPCR (mg/L)  0,09 ± 0,54 0,04 ± 0,47 0,76

Colesterol total (mg/dl) 208 ± 42 217 ± 46 0,52
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Característica
1os Três Quartis 

(n=36)
(EMI < 0,8mm)

Quarto Quartil 
(n=12)

(EMI	≥	0,8mm)
Valor p

HDL-colesterol (mg/dl) 51 ± 10 44 ± 7 0,04

LDL-colesterol (mg/dl) 126 ± 32 143 ± 43 0,16

Triglicerides (mg/dl) 161 ± 192 141 ± 52 0,72

Terapia com estatina 13% 25% 0,34

Terapia de reposição hor-
monal 19% 0 0,17

Índice de massa do VE (g/
m²) 71±17 70±18 0,51

Fração de ejeção do VE (%) 77 ± 5 78 ± 5 0,22

Variáveis contínuas foram expressas em média ± desvio padrão; 
HDL: lipoproteína de alta densidade; 
LDL: lipoproteína de baixa densidade; 
LogPCR: logarítimo de proteína C reativa de alta sensibilidade; 
VE: ventrículo esquerdo; 
EMI: espessamento médio-intimal composto.

Tabela 5. Análise multivariada com ANCOVA, tomando 
E’/A’ como variável dependente e todas as variáveis signifi-
cantemente associadas ao espessamento médio-intimal na 
análise univariada como covariáveis.

Covariáveis Modelo Inicial
p

Modelo Final
p

Idade 0,001 < 0,001

Gênero feminino 0,37

Circunferência abdominal 0,97

Pressão diastólica 0,84

HDL-Colesterol 0,99

10-year Framingham Risk 0,07

EMI > 0,80 mm 0,018 0,02

EMI: espessamento médio-intimal carotídeo composto
HDL: lipoproteína de alta densidade
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Quando a disfunção diastólica foi considerada uma variável 
dicotômica, definida pela razão e’/a’ < 1, a análise da curva 
roC demonstrou que eMiC em artéria carótida comum foi 
capaz predizer a disfunção diastólica do ventrículo esquerdo 
(área abaixo da curva = 0,81; 95% iC = 0,68 – 0,94; p < 0,001). 
nesta análise, o melhor ponto de corte para discriminar a dis-
função diastólica do ventrículo esquerdo foi 0,76 mm, com 70% 
de sensibilidade e 86% de especificidade, como demonstrado 
na figura 4.
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discussão

de acordo com a revisão da literatura realizada, esta é a pri-
meira evidência do efeito negativo da aterosclerose subclínica, 
na função diastólica do ventrículo esquerdo, em uma amostra al-
tamente selecionada de indivíduos saudáveis, composta, na sua 
maioria, por adultos jovens. estes sem hipertensão arterial sistê-
mica ou risco cardiovascular muito baixo, estimado pelo escore 
de risco de Framigham, bem como sem isquemia miocárdica, no 
teste ergométrico, ou qualquer anormalidade cardíaca no ecocar-
diograma.

desta forma, a aterosclerose, foco deste estudo, usualmente, 
não é considerada um processo patológico, no sentido clínico pro-
priamente dito. É o estágio inicial da doença, como demonstrado 
pelas médias dos valores de espessamento médio-intimal da po-
pulação avaliada. entretanto, nossos resultados sugerem que esta 
condição subclínica, a partir de certo limite, seja capaz de prejudi-
car a função diastólica do ventrículo esquerdo.

Já que a aterosclerose é uma condição relacionada à idade, ca-
be-nos questionar se os dados aqui apresentados decorrem apenas 
do processo de envelhecimento. Contudo, após ajustar para idade, 
o efeito da aterosclerose permaneceu altamente significante, de-
monstrando a natureza independente da influência ateroscleró-
tica na disfunção diastólica. os dois únicos preditores de função 
diastólica, nesta população, foram idade e carga aterosclerótica. 

Considerando que nos primeiros três quartis de eMiC não 
houve diferença quanto à função diastólica do ventrículo esquerdo 
e que no quarto quartil a função diastólica mostrou-se significati-
vamente reduzida, a aterosclerose apresenta um “ponto-gatilho” 
para começar a diminuir a função diastólica, que é em torno de 0,8 
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mm de eMi. interessante ser este o mesmo ponto de corte que 
inicia um aumento de risco cardiovascular, de acordo com a maio-
ria dos estudos longitudinais, como por exemplo: bots (1997), 
Chambless (1997), o’leary (1999) e Salonen e Salonen (1991). 
nos graus mais baixos de eMi, a medida deve refletir uma respos-
ta adaptativa a mudanças no estresse de parede, mas a partir deste 
nível, o eMi parece mais representar um processo de doença, con-
soante bots, Hofman  e Grobbee (1997)

Fica demonstrada a influência negativa, direta e independen-
te, da aterosclerose subclínica na função diastólica do ventrículo 
esquerdo, sabendo-se que o eMi, isoladamente, não explica toda 
a variabilidade da função diastólica, tal como esperado e observado 
pelo coeficiente de correlação encontrado. isso se justifica pela 
conhecida interferência multifatorial na diástole ventricular.

os resultados do presente trabalho estão de acordo com re-
centes evidências sobre a associação entre aterosclerose e função 
diastólica. Fernandes e colaboradores (2006c) avaliaram este as-
sunto numa população do banco da coorte do estudo Multi-Ethnic 
study of Atherosclerosis (MeSa) e demonstraram que maior grau de 
eMi carotídeo está associado à incipiente disfunção miocárdica, 
sistólica e diastólica, avaliada por strain rate dos segmentos miocár-
dicos, através da ressonância magnética. em comparação ao pre-
sente trabalho, a população do MeSa era, em média, 10 anos mais 
idosa e apresentava percentual significativo de fatores de risco, 
sendo 40% de hipertensão, 18% de diabetes, o eMi médio mais 
alto (0,86 ± 0,20 mm) e a isquemia miocárdica não foi excluí-
da por testes provocativos. desta forma, nossos dados ampliam 
os achados do MeSa a uma população mais normal e mais jovem, 
sem isquemia miocárdica.

outros dados preliminares demonstraram resultados similares 
em indivíduos hipertensos, de acordo com Parrinello (2004)  e 
Galetta (2004), como também em idosos. Portanto, a originalida-
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de deste atual estudo reside no perfil de normalidade da amos-
tra populacional, altamente selecionada, que previne a interação 
complexa de fatores confundidores e enfatiza o impacto da ateros-
clerose nos estágios mais precoces.

embora o teste ergométrico utilizado na triagem dos partici-
pantes não seja um exame de alta sensibilidade para afastar isque-
mia miocárdica, a probabilidade pré-teste de doença coronariana, 
nesta população, é baixa e acarretará um valor preditivo negativo, 
pré-teste muito alto da ergometria. a amostra estudada consti-
tuiu-se, predominantemente, do gênero feminino, devendo-se le-
var em consideração esta característica populacional na análise da 
validade externa do trabalho.  

neste estudo, o doppler tecidual avaliou as velocidades em 
anel lateral de valva mitral, e existem controvérsias a respeito do 
melhor local: o lateral ou o medial. restrições são feitas apenas 
nos casos de alterações da contratilidade miocárdica regional, por 
exemplo, após infarto do miocárdio, que promove mudanças na 
velocidade anular mitral, localmente. recentes evidências de-
monstraram que a acurácia diagnóstica não é influenciada, nas 
fases iniciais da disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, se-
gundo Palecek (2004). 

os mecanismos que sustentam a relação da aterosclerose sub-
clínica com a função diastólica do ventrículo esquerdo relacionam-
se com a função endotelial e o tônus vascular. Já é conhecido que o 
espessamento médio-intimal é um indicador de reduzida reserva 
de fluxo miocárdico, segundo Sonoda (2004). esta reserva dimi-
nuída pode resultar de uma obstrução da microvasculatura corona-
riana e/ou de uma reserva vasodilatora reduzida dos vasos epicár-
dicos. evidências mostram que a rigidez arterial se relaciona não 
apenas com aterosclerose, mas também, de forma simultânea, com 
a disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, conforme cita Yambe 
(2004). esse processo pode se estabelecer mesmo na ausência de 



Saúde Cardiovascular .... 96

doença coronariana e isquemia crônica. Como função endotelial,  
reserva de fluxo coronariano e rigidez arterial não foram avaliadas 
no presente estudo, para o entendimento mais aprofundado do 
processo fisiopatológico, portanto, serão necessárias futuras pes-
quisas com esse objetivo. a atual pesquisa tem uma abordagem 
mecanística que enriquece o conhecimento científico a respeito 
do impacto da doença aterosclerótica. a importância prática dos 
seus resultados será uma justificativa para a complementacão dos 
estudos acerca do assunto. 

aqui, a função diastólica do ventrículo esquerdo foi, primária 
e principalmente, avaliada pelos seus parâmetros, como variáveis 
contínuas. a categorização da disfunção diastólica do ventrículo 
esquerdo se deu apenas, secundariamente, para uma análise ini-
cial da curva roC, ainda que se tenha o conhecimento da pou-
ca aplicabilidade do método nesta situação de pequeno tamanho 
amostral. entretanto, ainda deverá ser avaliado se o impacto ne-
gativo da aterosclerose subclínica é capaz de determinar graus 
clinicamente importantes da disfunção diastólica. Por exemplo, a 
aterosclerose subclínica pode ser considerada fator de risco para a 
insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada? Futuros es-
tudos poderão também testar a hipótese se a função diastólica do 
ventrículo esquerdo pode ser considerada um marcador substituto 
para aterosclerose subclínica, em grupos populacionais com carac-
terísticas específicas. indivíduos com disfunção diastólica terão 
risco aumentado para eventos relacionados à doença ateroscleróti-
ca? É também uma hipótese a ser testada. além disso, o presente 
estudo pode servir de base para futuros testes de hipóteses acerca 
de terapia hipolipemiante como sendo capaz de melhorar a função 
diastólica do ventrículo esquerdo. Para todas essas considerações, 
estudos longitudinais poderão trazer evidências que o atual traba-
lho, pela sua natureza de corte transversal, não pôde oferecer.
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Perspectivas de estudo

nesta mesma linha de pesquisa, algumas possibilidades de futuros 
estudos deverão ser projetadas, tais como:

• utilização do banco de dados e suas informações, com inú-
meros parâmetros clínicos, índices diastólicos, dados ecocar-
diográficos e da ergometria, em diversas análises de correla-
ções e comparações.

• um estudo da disfunção endotelial, avaliando se este é o 
mecanismo pelo qual a aterosclerose subclínica influencia a 
função diastólica.

• o aumento do número amostral e uma análise mais robusta 
e preditora do ponto de corte de eMiC capaz de discriminar 
a disfunção diastólica do ventrículo esquerdo.

• o emprego de novos recursos ecocardigráficos já disponíveis, 
como o strain rate diastólico, para a avaliação de disfunção 
diastólica do ventrículo esquerdo, regionalmente.
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Conclusão

a aterosclerose subclínica influencia negativamente, e de for-
ma independente, a função diastólica do ventrículo esquerdo, em 
indivíduos sem doença cardiovascular.
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Summary
inFluenCe oF SubCliniCal atHeroSCleroSiS 

on diaStoliC FunCtion in individualS Free oF 
CardiovaSCular diSeaSe

Backgroud:  Preliminary data have shown that atherosclerosis 
has an inverse relationship with diastolic dysfunction. However, 
no previous study evaluated this issue in a population free of 
myocardium ischemia. 

Objectives: test the hypothesis that subclinical atherosclerosis 
has a negative influence on left ventricle diastolic function in 
individuals free of cardiovascular disease.

Study Design: Cross-sectional 

Material e Methods: Health subjects were selected, age ≥ 
35 years, normal blood pressure, negative treadmill stress test 
and no structural abnormalities on echocardiography. Subclinical 
atherosclerosis was evaluated with common carotid intima-media 
thickness (iMt) assessed by ultrasound, that was predictor 
variable and parameters of diastolic function by echocardiography, 
primarily tissue doppler e’/a’ ratio, the main dependent 
variable.

Results: Forty-eight subjects were studied, aged 56 ± 10 years, 
67% females. Composite common carotid iMt had a significant 
negative correlation with tissue doppler e’/a’  ratio   (r = - 0.44, P = 
0.002). individuals in the fourth quartile of iMt had a significant 
lower tissue doppler e’/a’ ratio (0.76 ± 0.25), as compared with 
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the first (1.2 ± 0.29), second (1.2 ± 0.36)  and third quartiles 
(1.1 ± 0.25), P = 0.002. Composite common carotid iMt in the 
fourth quartile (≥ 0.8 mm) independently predicted E’/A’ ratio 
(P = 0.02), after adjustment for potential confounding variables, 
such as age, female gender, waist circunference, diastolic blood 
pressure, Hdl-cholesterol  and Framingham risk, by anCova.

Conclusion: Subclinical atherosclerose impairs diastolic 
function in individuals free of cardiovascular disease.

Key words: subclinical atherosclerosis; diastolic function; ca-
rotid intima-media thickness.
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Publicação 

um dos incentivos maiores que nos levou a propalar esta in-
vestigação, confiantemente, e que se faz necessário registrar, é o 
fato de que parte deste trabalho foi transformada em artigo . este 
fora aceito e publicado em meio midiático de periódicos da área, 
mais especificamente a revista arquivos brasileiros de Cardiolo-
gia (Garcia, 2010), com grande circulação na área de interesse, 
vislumbrando a comunidade técnico-científica. isso nos ativou, 
obviamente, a certeza de que estaríamos levando ao público evi-
dências indispensáveis para agregar mais conhecimentos a muitos 
outros que percorrem os caminhos investigativos.  

Garante-se, desta forma, a divulgação das evidências científi-
cas advindas da pesquisa médica e permite-se que outros investi-
gadores possam utilizar as informações para novos estudos, assim 
como reproduzir a metodologia para confirmar hipóteses, ou mes-
mo testar outras.

após submissão do artigo à revista, experimentar a enorme 
gratificação pela sua aprovação torna-se indelével, sobretudo, sa-
lientamos, por se tratar de um meio de publicações periódicas com 
relevante fator de impacto. tal conquista equivale ao reconheci-
mento pelos esforços empenhados nos estudos, na pesquisa e nas 
análises.

 Promove-se, de certa forma, um processo de aquisição, a co-
meçar pelo meio acadêmico, que fomenta um ambiente de dis-
cussão, dúvidas e aprimoramento científico e metodológico. além 
disso, aludimos aos congressos da área médica, como um foco de 
idealização, que incentivam os envios de trabalhos, em forma de 
temas-livre, apresentados pelo pesquisador e debatidos por pro-
fissionais com expertise no tema. Faz-se relevante frisar que esta 
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atual produção nos rendeu vários temas-livre que foram apresen-
tados em congressos locais e nacionais, dada a importância de sua 
proposição.

Contudo, as fronteiras acadêmicas e técnico-científicas po-
dem e devem ser ultrapassadas.  logicamente, estamos nos refe-
rindo a ultrapassagens cautelosas e éticas, para que se permitam a 
expansão do conhecimento adquirido e a socialização no nível da 
informatividade.  

evidencie-se também o nosso desejo de contribuir para com 
o despertar de um maior interesse e conscientização sobre o tema 
abordado, que, no atual contexto, se remete à saúde, à doença e 
à prevenção. São esses tópicos que nos movem a um querer, cada 
vez maior, de trocas de experiências, abertura de possíveis discus-
sões, assim como, em um percurso ao contrário do que propuse-
mos anteriormente, sugestões para atrelarmos mais experiências a 
essas aqui por nós apresentadas.   
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anexo 1

Ficha Clínica

nome:                              Cor da pele autoreferida:

end:

telefone:                           idade:

Questionário de sintomas:
Sintoma Sim Não
Dispnéia
Palpitações
Dor torácica
Tonturas
Síncope

Questionário dos Hábitos:
Hábito Sim Não
Tabagismo
Ex-tabagista
Sedentarismo
Etilismo
Controle alimentar

Questionário de antecedentes médicos:
Dado Sim Não
HAS
Diabetes
Marcapasso
Dislipidemia

Doença renal
Arritmias
Tireóide (hipo ou hiper)
Doença cardio-vascular

Lupus Eritematoso
TRH
Uso de estatina
Uso medicações outras

Processo inflamatório

Antecedentes familiares

continua na p.120
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dados do exame físico:
Peso: Kg Alt: m        IMC:kg/m² PA: 

mmHg
FC: 
bpm

C:  
cm

Q:     
cm

C/Q: ACV: AR: VMG: Ext:
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anexo 2
Ficha dos exames

nome:  

exames laboratoriais:
Colesterol Total
HDL
LDL
Triglicéridas
Glicemia
PCR ultrasensível
Uréia
Creatinina
T4
TSH
Hemograma

resultado do eCG de repouso:
Ritmo
FC
P
QRS
Eixo 
ST-T
Arritmia 

resultados do teste ergométrico:
Duração da prova
Distância percorrida    Km
VO2 máx    ml/(kg min)
Grupo funcional    (NyHA)
PAS máx.    mmHg
PAS pré-esforço    mmHg
MET máx
FC máx
FC em 1 min da rec
Arritmia
Conclusão

continua na p.122
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ecocardiograma - Medidas modo M e bidimensionais

VED= mm      VES=  mm     SIV=  mm          PP=  mm         FE=    %      

AE=  mm AEVol.= cm³ AO=   mm          Massa=  g IMVE= g/m²     

AEárea=       cm² │

Calcificação de VAO ( )SIM ( )NÃO  
Calcificação de VM  ( ) SIM ( )NÃO
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anexo 3
Ficha dos exames Fundamentais

observador Principal 

iniCiaiS:

ecocardiograma

doppler do fluxo mitral
E=   m/s A=     m/s E/A= TD=   ms TRIV=    ms

doppler tecidual em anel lateral da valva mitral
E’=     m/s A’=       m/s E’/A’=    E/E’=
S=        m/s 

Doppler Tecidual em anel septal
E’=         m/s A’=      m/s E’/A’=   E/E’=

S=						m/s	│

Modo-M colorido do fluxo mitral
VPM=     m/s

doppler venoso Pulmonar
x=          m/s y=        m/s a=       ms

ultrassonografia das carótidas

espessura médio-intimal

lado direito (distante)
ACCD¹=   mm ACCD²=mm ACCD³=   mm

lado esquerdo: (distante)
ACCE¹=    mm ACCE²= mm ACCE³=   mm

Médias
ACCD=     mm ACCE=  mm

Presença de placa(s) de ateroma: 
( ) Sim      ( ) Não
Presença de placa(s) de ateroma com sombra acústica: 
( ) Sim  ( ) Não



Saúde Cardiovascular .... 124

anexo 4
Ficha dos exames Fundamentais

Medidas do Segundo observador 

iniCiaiS:

ecocardiograma

doppler do fluxo mitral
E=    cm/s A=    cm/s E/A= TD=    ms TRIV=   ms

doppler tecidual em anel lateral da valva mitral
e’=     cm/s a’=    cm/s e’/a’= e/e’=

S=       cm/s │

ultrassonografia das carótidas

espessura médio-intimal

lado direito (distante)
ACCD¹=     mm ACCD²=     mm ACCD³=      mm

lado esquerdo: (distante)
ACCE¹=     mm ACCE²=       mm ACCE³=       mm

Médias
ACCD=     mm ACCE=        mm

Presença de placa(s) de ateroma: 

( ) Sim  ( ) não

Presença de placa(s) de ateroma com sombra acústica: 

( ) Sim  ( ) não
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anexo 5

terMo de ConSentiMento
 livre e eSClareCido

Projeto de pesquisa: Influência da Aterosclerose Subclínica na 

Função Diastólica do Ventrículo Esquerdo em Indivíduos sem Do-

ença Cardiovascular.

você está sendo convidado a participar de uma pesquisa pela dra. 

Maristela Magnavita oliveira Garcia, médica com o registro 9834, no 

Conselho regional de Medicina do estado da bahia. 

a pesquisa faz parte do curso de Mestrado em Medicina e Saúde 

Humana e visa avaliar indivíduos com mais de 35 (trinta e cinco) anos. 

esta avaliação se dará através de exames como: laboratório, eletrocardio-

grama, teste ergométrico, ecocardiograma e ultrassonografia das caróti-

das.  também será empregado um questionário sobre sua história médica 

e será realizado um exame físico.

o eletrocardiograma simples será realizado para triagem. o teste 

ergométrico é um exame que analisa, durante o esforço físico na estei-

ra, se o paciente tem obstrução nas coronárias. os riscos deste exame 

em assintomáticos e sem patologias aparentes (população do estudo) se 

restringem a sintomas associados ao esforço, como cansaço e tonturas, 

podendo, em raros casos, gerar picos de pressão ou arritmias.

o ecocardiograma faz medidas do coração e avalia seu funcionamen-

to, inclusive a fase de relaxamento ou diastólica (foco da pesquisa), e a 

ultrassonografia das carótidas permite checar presença de aterosclerose 

nestes vasos.
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o objetivo do trabalho é avaliar se aterosclerose subclínica se associa 

a alterações da função diastólica.

não existem riscos, pois os exames a serem realizados são seguros 

e você não será submetido a nenhuma espécie de tratamento. os bene-

fícios para o voluntário residem na realização da avaliação (receberá os 

laudos) e, quando necessário, orientação preventiva.

as informações obtidas são confidenciais e serão apenas utilizadas 

para fins de pesquisa médica ou enviadas ao seu médico-assistente. os 

resultados da pesquisa serão publicados em revista médica, mas fica ga-

rantido que você não será identificado.

Sua participação neste estudo é totalmente voluntária, e há liberda-

de para recusa, se desejar, sem afetar seu acesso ou vínculo com a insti-

tuição.

Consentimento:

Considero-me satisfeito com as explicações deste documento e com 

a leitura do mesmo, realizada de forma pausada e clara,  também tive a 

oportunidade de fazer perguntas. Portanto, concordo em participar deste 

estudo, e recebi uma cópia deste termo de consentimento informado.

Salvador,            de               de           
nome do participante:.......................................................
assinatura do participante: ................................................

Declaração do pesquisador:

eu expliquei cuidadosamente ao paciente a natureza do projeto aci-

ma. Certifico que, pelo que sei, a pessoa que está assin eo este termo 

entendeu claramente o que está escrito e que sua assinatura é legalmen-

te válida.

Salvador,            de               de           

assinatura e carimbo do pesquisador: ................................
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“Na saúde e na doença, a ecocardiografia 
com Doppler é para o médico a Pedra 
de Rosetta, na avaliação do enchimento 
diastólico do ventrículo esquerdo.”

                           Nishimura RA, 1997

A imagem da foto da capa 
do livro foi obtida no nosso 
laboratório de ecocardiografia. 
A amostra do Doppler pulsado 
foi posicionada na região 
lateral do anel mitral, no corte 
apical 4-câmaras. Os registros 
refletem as velocidades de 
movimentação miocárdica do 
ventrículo esquerdo no eixo 
longo.

Médica graduada pela 
Universidade Federal da 
Bahia em 1989, atua como 
cardiologista clínica e 
ecocardiografista, com 
os respectivos títulos de 
Especialista pela Associação 
Médica Brasileira, Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, 
Conselho Federal de 
Medicina e Departamento de 
Ecocardiografia.
Mestre em Medicina e 
Saúde Humana pela Escola 
Bahiana de Medicina e Saúde 
Pública, da Fundação Bahiana 
para Desenvolvimento das 
Ciências, com pesquisa em 
aterosclerose subclínica e 
função diastólica.
Doutoranda em Medicina e 
Saúde Humana, com pesquisa 
em Disfunção Endotelial e 
Aterosclerose.
Professora do curso de 
Medicina da Escola Bahiana 
de Medicina e Saúde Pública, 
nas disciplinas de Clínica 
Médica II e Clínica Integrada 
II.


