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RESUMO

Rocha, Alexandre. Avaliação de novas técnicas ecocardiográficas
(rastreamento de pontilhados) no diagnóstico de cardiomiopatia na amiloidose
familiar mediada por mutação (Val30Met) da transtirretina. 2015. Dissertação
(Mestrado em Ciências Cardiovasculares) Faculdade de Medicina, Universidade
Federal Fluminense, Niterói, 2015.
Introdução:A técnica ecocardiográfica do rastreamento de pontilhados
bidimensional tem sido sugerida no diagnóstico de amiloidose cardíaca mediada por
mutação da transtirretina por apresentar alterações em estágios precoces da
doença.Objetivo: Utilizar a ecocardiografia convencional e rastreamento de
pontilhados bidimensional para identificar precocemente sinais de amiloidose
cardíaca em pacientes com amiloidose mediada por mutação da transtirretina e nos
pacientes com a mutação sem doença diagnosticada.Casuística e métodos:Trata-
se de um estudo transversal no qual foram avaliados de forma prospectiva 28
pacientes consecutivos com ecocardiograma transtorácico com rastreamento de
pontilhados bidimensional no laboratório de ecocardiografia do Hospital Universitário
Antônio Pedro. Nossa amostra foi composta por quatro grupos. O primeiro grupo de
casos de amiloidose cardíaca (n=6). O segundo formado por pacientes com
amiloidose extra-cardíaca (n=4). O terceiro formado por pacientes com a mutação da
transtirretina sem doença (n=4). O quarto foi o grupo controle (n=14). Os critérios
utilizados para definição de amiloidose cardíaca foram a detecção de espessura
parietal média igual ou superior a 12mm, disfunção diastólica estágio 2 ou superior,
tensão longitudinal média menor que -18%. Resultados: Os valores da deformação
longitudinal basal média dos pacientes com amiloidose cardíaca tiveram diferença
estatística significativa quando comparados aos valores dos pacientes com
amiloidose extra-cardíaca (p=0,014), portadores da mutação da transtirretina sem
doença (p=0,010) e grupo controle (p=0,0005). Conclusão: O rastreamento de
pontilhados bidimensional mostrou alterações da deformação longitudinal de
pacientes com amiloidose cardíaca mediada por mutação da transtirretina mesmo na
ausência de anormalidades dos outros parâmetros de função sistólica no
ecocardiograma convencional.

Palavras-chave: ecocardiografia, amiloidose familiar,pré-albumina,
cardiomiopatia
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ABSTRACT
Rocha, Alexandre. 2D- speckle tracking echocardiography roles’ evaluation in
cardiomyopathy in familiar transthyretin (Val30Met) amyloidosis. 2015.
Dissertation (Master in Cardiovascular Science) – Universidade Federal Fluminense,
Niterói, 2015.
Introduction: Two-dimensional speckle tracking echocardiography has been
recommended in cardiac familiar transthyretin amyloidosis diagnostic routine since it
has showed early signals of the disease.Aims: To evaluate two-dimensional speckle
tracking echocardiography among pacients diagnosed for familiar transthyretin
amyloidosis and mutation carriers without the diagnosed disease. Methods: It is a
cross-sectional study where we prospectively evaluated 28 pacients with
conventional echocardiography and 2D- speckle tracking at the Antonio Pedro
Universitary Hospital’s echocardiography department. The pacients were divided in
four groups. The first one included the cardiac amyloidosis cases ( n=6). The second
included extra-cardiac amyloidosis (n=4). The third included the transthyretin
mutation carriers without cardiac amyloidosis evidence(n=4). And the last one was
the control group ( n= 14). The criteria used for cardiac amyloidosis diagnostic was
median parietal thickness of 12mm or superior, diastolic impairment grade 2 or more,
global longitudinal strain less than -18% obtained with 2D- speckle tracking. Results:
The averaged longitudinal basal strain of the group with cardiac amyloidosis had
statistical significance when compared to the group with extra-cardiac amyloidosis
(p=0,014), transtirretin mutation carriers without disease (p=0,010) and the control
group (p=0,0005). Conclusions: 2D- speckle tracking showed diminished
longitudinal global strain even when others sistolic function markers were normal in
cardiac  familiar transthyretin amyloidosis.

Keywords: ecocardiography, familiar amyloidosis,prealbumin, cardiomyopathy
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1 - Introdução

Amiloidose é uma doença rara de depósito  decorrente do acúmulo de

proteínas nos espaços extracelulares de órgãos e tecidos1. Compõe um grupo de

doenças em que o acúmulo das proteínas pode ser sistêmico ou localizado. Entre as

diversas formas de classifica-la destacamos a mais conhecida que emprega o

prefixo “A”, que se refere à amilóide, seguido por uma abreviação para a proteína

associada. Desta forma AL designa amilóide derivado de anticorpos de cadeia leve

(light-chain antibodies, do inglês); AA se refere à proteína A amiloide sérica (serum

amyloid A protein, do inglês); e ATTR designa amilóide de transtiretina (amyloid from

transthyretin, do inglês). Os tipos AA e AL se desenvolvem em um percentual maior

de pacientes. AA frequentemente afeta o fígado, baço, rins e glândulas adrenais e a

do tipo AL, que tem pior prognóstico, aparece principalmente em órgãos como

língua, coração, aparelho gastrointestinal, ossos, músculos, nervos e pele2,3.

A amiloidose também se divide em uma classificação quanto à gênese das

proteínas envolvidas no depósito tecidual, sendo encontradas uma forma primária

(depósito de imunoglobulinas), uma forma secundária (reativa) e uma forma

hereditária.

As formas familiares estão frequentemente relacionadas à mutação de genes

relacionados às proteínas, sendo a mais frequente à da transtirretina, que é uma

proteína sintetizada no fígado, plexo coróide e retina e que transporta a tiroxina (T4)

e a proteína de ligação do retinol no sangue4.

A forma familiar, decorrente da mutação da transtirretina, tem como principais

manifestações clínicas da infiltração cardíaca ( a amiloidose cardíaca - AC) :

cardiopatia restritiva; disfunção sistólica; hipotensão postural; distúrbios de

condução. O ecocardiograma pode apresentar espessamento simétrico da parede

ventricular esquerda ; hipocinesia; espessamento da parede livre do ventrículo

direito (VD); leve redução da dimensão do ventriculo esquerdo ( VE) ; espessamento

do septo atrial; espessamento ou insuficiência valvares; dilatação atrial; derrame

pericárdico5; aspecto de ‘cintilações granulosas' no miocárdio6. A técnica

ecocardiográfica bidimensional do rastreamento de pontilhados ( 2DRPE ) ( do

inglês, ‘speckle tracking’) consiste na captura e rastreamento de pontos ao longo do

ciclo cardíaco, gerando vetores de movimento e curvas de deformação . A técnica

tem sido usada para medir  a deformação miocárdica e a sua taxa. A função sistólica
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global do VE permanece normal até estágios finais da AC. Entretanto, ao contrário

da fração de ejeção (FE) do VE e do percentual de encurtamento, a deformação

global longitudinal pode estar alterada muito cedo durante a progressão da doença.

Logo, novas técnicas de imagem como o 2DRPE têm sido sugeridas para a

avaliação dos pacientes com AC7-15.

O objetivo principal do presente estudo é avaliar a 2DRPE na identificação de

sinais precoces de AC. Trata-se de um estudo transversal, descritivo e comparativo.

Foram examinados 28 pacientes consecutivos no Hospital Universitário Antônio

Pedro da Universidade Federal Fluminense. Este total foi dividido em quatro grupos:

um grupo de pacientes com AC ( n=6); um grupo com amiloidose extra-cardíaca

confirmada por biópsia ( nervo, glândulas salivares ) ( n=4); um grupo de pacientes

com a mutação Val30Met sem doença ( n=4). Foi examinado um grupo controle de

pacientes saudáveis (n=14). As imagens ecocardiográficas foram adquiridas em

equipamento IE33 da Philips Medical Systems ( Bothel,Washington, USA), utilizando

transdutor S 5-1 Setorial de 1,0 a 5,0 Mhz. A quantificação das câmaras cardíacas,

medidas hemodinâmicas, estudo Doppler tecidual e 2DRPE foram realizados offline

utilizando-se um software específico para análise de imagens digitais, o Q-Lab 5.0 (

AdvancedQuantificationSoftwarePhilipsMedicalSystems,Bothell,WA,USA),seguindoo

sprotocolosdaAmericanSocietyofEchocardiography16-19.

2 - OBJETIVOS

2.1 - Objetivo primário

Determinar se o 2DRPE aumenta a sensibilidade do ecocardiograma

convencional para detecção de anormalidades cardíacas em pacientes com

amiloidose familiar hereditária.
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2.2 - Objetivo secundário

Correlacionar os achados do 2DRPE com a cintilografia miocárdica com

99mTc-DPD.

3 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS

3.1 - Definição e classificação das amiloidoses

A amiloidose é uma doença de depósito de um tipo de proteína levando ao

depósito de fibrilas insolúveis, principalmente nos espaços extracelulares de órgãos

e tecidos1.

Dependendo da natureza bioquímica da proteína precursora, as fibrilas

podem depositar-se localmente ( forma localizada ) ou envolver praticamente todos

os sistemas orgânicos do corpo ( forma sistêmica que pode ser primária, secundária

ou hereditária). O depósito de fibrilas pode não ter nenhuma consequência clínica

aparente ou pode estar associado a alterações fisiopatológicas graves. O

diagnóstico definitivo é dado pela biópsia e o tratamento depende do tipo e dos

sintomas que apresenta. O prognóstico é reservado1.

As amiloidoses são classificadas de acordo com a identidade da proteína

formadora de fibrilas. A ATTR se apresenta na forma familiar, sistêmica senil e

tenossinóvia.

As sistêmicas são de origem neoplásica, inflamatória, genética ou iatrogênica,

enquanto as localizadas ou limitadas a órgãos estão associadas ao envelhecimento

e/ou ao Diabetes Melitus (DM), ocorrendo em órgãos isolados, sem qualquer

evidência de comprometimento sistêmico.

A primária ou AL ocorre em média aos 60 anos e com predominância no sexo

masculino de 2:1. A AL resulta da formação de fibrilas por fragmentos de cadeias

leves de anticorpos monoclonais e, em alguns casos , de mieloma múltiplo. Menos

de 20% dos pacientes com AL apresentam mieloma. O restante possui outras

gamapatias monoclonais, doença de cadeias leves ou até mesmo

agamaglobulinemia ( produzindo cadeias leves, mas não imunoglobulina intacta ).

A forma familiar de ocorrência mais frequente envolve a transtirretina, uma

proteína originalmente descrita como pré-albumina. ATTR – também chamada
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‘polineuropatia amiloidótica familiar’ – foi inicialmente descrita pelo neurologista

Mário Corino da Costa Andrade em dois vilarejos costeiros de Portugal em 195020.

No final dos anos cinquenta, o cardiologista português Eduardo Macieira Coelho

começou a interessar-se pelo estudo das miocardiopatias. Contou com a

colaboração de Lobo Antunes na avaliação clínica neurológica da amiloidose.

Descreveu a amiloidose cardíaca primária como tipo um “ revelando cardiomegalia

acentuada e alterações electrocardiográficas simulando infarto do miocárdio”. No

tipo dois, tipo - Corino de Andrade, “ a cardiomegalia é pouco acentuada e as

alterações electrocardiográficas são do tecido de condução, dissociação átrio-

ventricular e bloqueios de ramo. Ambos os tipos são caracterizados

hemodinamicamente por uma pressão diastólica ventricular muito elevada com

pressão sistólica normal”. Desde este tempo, a doença tem sido descrita como

endêmica no Japão (1968), Suécia (1976), Portugal (por provável ocupação Viking

na idade média), Brasil (pela colonização portuguesa) e casos esporádicos têm sido

descritos em vários países. O gene da transtirretina está localizado no cromossomo

18 (18q23). A doença é transmitida como autossômica dominante com grande

penetrância e expressividade variável. Existem mais de oitenta mutações da

transtirretina, a maioria das quais é amiloidogênica. Os portadores de mutação nos

genes desta proteína apresentam uma amiloidose clinicamente heterogênea, de

acordo com a natureza de substituição do aminoácido. Os doentes com mutação

Val30Met (substituição de uma valina na posição 30 por uma metionina ) tornam-se

sintomáticos após 3-5 décadas de vida, apresentando polineuropatia progressiva,

hipotensão postural e pouca infiltração do miocárdio. Os doentes com mutação T60A

tornam-se sintomáticos numa idade mais avançada, e apresentam neuropatias

periféricas e autonômicas e infiltração amilóide progressiva do miocárdio.

ATTR quase invariavelmente apresenta acometimento cardíaco21. Considera-

se que a ATTR é localizada, mas, em alguns casos, possui também um componente

sistêmico com comprometimento cardíaco predominante: a amiloidose sistêmica

senil.
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3.2 - Manifestações clínicas da amiloidose

O primeiro sinal associado à amiloidose sistêmica primária ou secundária é a

proteinúria. As neuropatias periféricas estão associadas à amiloidose familiar, e a

demência e disfunção cognitiva associadas aos depósitos amilóides no cérebro. O

aumento do tamanho dos órgãos, particularmente, fígado, baço, rins e coração,

pode ser proeminente no caso de amiloidose primária ou secundária.

3.2.1 - Amiloidose cardíaca

O coração pode ser o órgão alvo, ou ser comprometido durante o

desenvolvimento da amiloidose sistêmica primária ou secundária. Neste contexto, a

infiltração amilóide cardíaca pode ocorrer em quatro circunstâncias: 1) como parte

da amiloidose sistêmica primária ou associada ao mieloma múltiplo, causada pelo

depósito da proteína AL, que é uma imunoglobulina; 2) como parte de amiloidose

sistêmica secundária, associada a doenças crônicas inflamatórias (doença de

Crohn, artrite reumatóide), causada pelo depósito da proteína AA, com menor

comprometimento do coração; 3) como manifestação de uma doença hereditária

autossômica dominante, causada pelo depósito de transtiretina; 4) como fenômeno

localizado no paciente idoso, pelo depósito da proteína SSA, que também é uma

transtiretina anormal6.

A cardiomiopatia relacionada à ATTR é lenta e progressiva e clinicamente

bem tolerada comumente permanecendo sem diagnóstico até que hipertrofia

ventricular importante, profunda disfunção diastólica e doença do sistema de

condução elétrica tenham ocorrido. Sem tratamento, a sobrevida da cardiomiopatia

relacionada à ATTR é medida em anos a décadas. A progressão da ATTR cardíaca

depende do tipo de fibrila ( tipo selvagem vs variante), mutação específica, idade do

início da doença, e potencialmente, se a fibrila é fragmentada ou de comprimento

total22. Rapezzi et al registraram dois e  cinco anos de sobrevida 98% e 75% para

ATTR variante, respectivamente23. Em uma análise retrospectiva de pacientes com

mutação V122I, a sobrevida média foi de 27 meses após o diagnóstico de

amiloidose cardíaca24. Além disso, o estudo TRACS (Transthyretin Amyloidosis

Cardiac Study), um estudo prospectivo, multicêntrico e observacional que comparou
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ATTR com a mutação V122I com a de tipo selvagem, demonstrou que a sobrevida

após o diagnóstico foi menor para os pacientes com V122I (26 vs 46 meses,

respectivamente)25. O curso clínico da mutação Ala60 parece mais lento, com

sobrevida média de 6,6 anos após o início dos sintomas e 3,4 anos do diagnóstico26.

Ao contrário da AL, na qual o tratamento de sucesso estabiliza a infiltração

miocárdica ou induz regressão da espessura parietal27,28, o efeito do tratamento da

ATTR cardíaca é desconhecido.

A transtirretina é uma proteína de transporte de 127 aminácidos com 56 kDa e

primariamente sintetizada no fígado. Sob condições normais, a transtirretina circula

como homotetrâmero, mas devido à mutação genética ou envelhecimento, os

tetrâmeros podem se dissociar em monômeros que formam as fibrilas amilóides29. O

gene da transtirretina é localizado no cromossomo 18q12.1 e é formado por 4 exons

e 5 introns. Existem 100 diferentes polimorfismos de nucleotídeo codificando

variantes da transtirretina, com 80 mutações patogênicas confirmadas30.

A mutação mais bem descrita e mais prevalente associada à neuropatia

amiloide é Val30Met (Met30), que predominantemente afeta pacientes originários do

Japão, Portugal, Suécia e Brasil. Pessoas com genótipo Met 30 têm penetrância

variável da doença influenciada pelo local de origem, gênero, transmissão dos pais e

idade afetando a expressão da doença31.

A mutação da transtirretina T60A (Ala 60) também é frequente causa de

neuropatia e cardiomiopatia, afetando 1% da população do noroeste da Irlanda (

County Donegal)32. Embora o Centro Nacional de Amiloidose do Reino Unido

registre envolvimento cardíaco próximo de 100% nos pacientes referidos com

neuropatia com a mutação T60A26, a experiência norte-americana é mais

heterogênea.

Dentre as variantes da transtirretina, a que predominantemente afeta o

coração é a substituição da valina por uma isoleucina na posição 122 (V122I ou

Ile122) e afeta a maior população mundial33. Primeiramente descrita em 1989 por

Gorevic et al34. Jacobson et al35,36 registraram genopositividade da mutação V122I

em cerca de 3-4% da população negra norte-americana, com prevalência

virtualmente indetectável na população branca37. O primeiro caso da mutação V122I

parece ter se originado na África Ocidental, o que explica a expressão nas ilhas do

Caribe ( Haiti, Jamaica, Bermudas; comunicação pessoal de D. Jacobson). Embora
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a penetrância dessa mutação seja desconhecida, parece existir forte associação

entre o estado de carreador e o desenvolvimento de insuficiência cardíaca ( risco

relativo de 2,6)38 e achados ecocardiográficos de amiloidose cardíaca39. Examinando

arquivos do estudo BEST ( Beta-blocker Evaluation in Survival Trial), Buxbaum et

al40 demonstraram que 10% dos participantes negros com insuficiência cardíaca que

tinham 60 anos tinham a mutação V122I, o que sugere que AC não-reconhecida

pode ser um contribuinte para o desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Este

estudo envolveu pacientes com disfunção sistólica ( FEVE de 35%), um perfil

cardíaco mais frequentemente observado na mutação V122I que em outras

mutações23,24. Segundo recente censo norte-americano, 1,5 milhão de negros

carream a mutação V122I  e estão sob o risco de desenvolver AC41.

Várias formas de apresentação são descritas na AC. As manifestações

clínicas são observadas em um terço dos casos e os portadores podem ser divididos

em quatro grupos conforme as principais manifestações clínicas: cardiomiopatia

restritiva; disfunção sistólica; hipotensão postural; distúrbios de condução.

As anomalias eletrocardiográficas incluem uma diminuição da voltagem do

complexo QRS (amplitude ≤0.5 mV em todas derivações do plano frontal ou ≤1 mV

em todas derivações precordiais) e anomalias na condução átrio-ventricular e

intraventricular, resultando frequentemente em graus variáveis de bloqueio átrio-

ventricular. Padrão de infarto pode ser encontrado na presença ou mesmo na

ausência de doença aterosclerótica coronária obstrutiva, pelo depósito amilóide na

microcirculação e nas pequenas artérias intramiocárdicas5.

Quanto às amiloidoses sistêmicas, a AC é comum na AL, bem como na

familiar, mas muito rara na forma secundária. Quanto à amiloidose localizada, a

ATTR é comum depois dos 80 anos; além disso, pode ocorrer AANF(amiloidose

ligada ao fator natriurético atrial) nos átrios e Amed (amiloidose ligada a lactaderina)

na túnica média da aorta.

Na amiloidose sistêmica, as manifestações cardíacas consistem

principalmente em insuficiência cardíaca congestiva e cardiomegalia ( com ou sem

sopros ) e numa diversidade de arritmias ( ex. fibrilação atrial, taquicardia e fibrilação

ventricular)5. O miocárdio torna-se firme e não complacente. O depósito amilóide

pode ser restrito ao septo interatrial, como é relativamente comum em idosos, ou

mais difuso, comprometendo os ventrículos. Nesta última situação, pode ocasionar
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insuficiência cardíaca, com prognóstico reservado e não bem caracterizado pelos

marcadores clássicos. A AC é habitualmente evidenciada quando a área cardíaca é

relativamente pequena e há alterações, tais como baixa voltagem à

eletrocardiografia, especialmente se houver amiloidose sistêmica conhecida ou se

outras doenças do coração tiverem sido descartadas5. Apesar de essas

manifestações refletirem essencialmente a existência de amiloidose miocárdica

difusa, o endocárdio, as válvulas e o pericárdio também podem ser afetados.

Recente estudo de Dorbala et al42 demonstrou que a disfunção coronariana

microvascular em pacientes com AC é altamente prevalente, mesmo na ausência de

doença arterial coronariana (DAC) arteriosclerótica.

No entanto, são necessários mais estudos para entender se a terapia

específica direcionada à amiloidose pode melhorar a função vasomotora

coronariana.
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3.2.1.1 Achados ecocardiográficos

Figura 1 Aspecto ecocardiográfico da AC. Notar hipertrofia importante do VE e aspecto granular
cintilante típico. Há leve derrame pericárdico.

A ecocardiografia permanece como a mais útil modalidade de imagem para

identificar e monitorar a AC. A facilidade da aquisição e interpretação das imagens,

relativo baixo custo, avaliação da função diastólica sem paralelo, e a capacidade

para estudos seriados mesmo com diferenças técnicas ou a progressão da doença,

fazem da ecocardiografia o instrumento universal para avaliação da AC. Recente

estudo validou a detecção de disfunção sistólica sutil com imagem de Doppler

tecidual e tecnologia do 2DRPE43.

O ecocardiograma mostra ( Ver Figura 1) :

1- Espessamento simétrico da parede ventricular esquerda (acima de 12mm

na ausência de HAS);

2- Hipocinesia;

3- Espessamento da parede livre do VD (> 7 mm)44;

4- Leve redução da dimensão do VE;

5- Espessamento do septo atrial5;

6- Espessamento ou insuficiência valvares5;

7- Dilatação atrial5;
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8- Derrame pericárdico5;

9-Tempo de ejeção aórtico reduzido (<273ms), descrito como um fator

prognóstico44;

O ecocardiograma bidimensional fornece os achados típicos de

espessamento do VD e VE, cavidade ventricular esquerda normal e, em particular,

um aspecto hiper-refringente difuso de 'cintilações granulosas' (este último aspecto

tem sensibilidade de 87% e especificidade de 81% para o diagnóstico de AC)45. Os

corações que estão maciçamente infiltrados com amilóide podem ou não exibir uma

silhueta aumentada.

De acordo com um consenso internacional de especialistas em amiloidose, a

espessura do septo interventricular de 12mm, na ausência de doença valvar aórtica

ou HAS significativa é o critério ecocardiográfico que identifica envolvimento

cardíaco em pacientes com amiloidose sistêmica AL ( não existe critério

estabelecido para ATTR)46.

3.2.1.2 Correlação do ecocardiograma com achados cintilográficos

Conforme recente estudo, a utilização de um marcador radioativo 99mTc-3,3-

diphosphono-1,2-propanodicarboxylic acid (99mTc-DPD) específico para detecção

de AC mediada pela transtirretina permitiu o diagnóstico precoce de infiltração

amilóide cardíaca antes de aparecerem achados ecocardiográficos sugestivos7. O

99mTc-DPD demonstrou ser 100% específico para detectar AC por depósito de

transtirretina (TTR) diferenciando-a da AL9. Isto é essencial no caso de AL para não

se perder a chance de instituir a quimioterapia neste grupo de pacientes10. A ATTR

tem se mostrado de melhor prognóstico e com tratamento específico incluindo

transplante hepático8. A cintilografia com 99mTc-DPD também é uma ferramenta

para estimar a gravidade - em conjunto com parâmetros ecocardiográficos como

MAPSE( excursão sistólica do plano do anel mitral), TAPSE (excursão sistólica do

plano do anel tricúspide) e TDI-s (onda sistólica do Doppler tecidual ) - da AC, pois a

retenção cardíaca deste traçador correlaciona-se com o acúmulo de substância

amilóide. Sendo assim, também é um indicador prognóstico juntamente com

indicadores ecocardiográficos como MAPSE10. Um estudo mostrou que o fluxo mitral

com padrão restritivo é um importante preditor de sobrevida na AC47.
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3.2.1.3 Diagnóstico definitivo

O diagnóstico definitivo é dado pela biópsia cardíaca. O diagnóstico de

amiloidose foi definido como documentação histológica do corante vermelho Congo

e birrefringência maçã-verde sob luz polarizada cruzada48,49. É sugerido em alguns

estudos que achados não-invasivos típicos em conjunto com a demonstração de

depósito amiloide em outro órgão são suficientes para o diagnóstico de AC50,51. O

aspirado de gordura abdominal é um procedimento simples de biópsia feito no

ambulatório que identifica depósitos amilóides em 70% daqueles com variantes da

transtirretina como a doença pela mutação V122I52. Imunohistoquímica

demonstrando transtirretina nos depósitos amilóides requer posterior análise para

distinguir a transtirretina variante da do tipo selvagem. A eletroforese com foco

isoelétrico permite a separação da variante da transtirretina tipo selvagem por carga.

Quando a genopositividade da variante da transtirretina é estebelecida, a biópsia de

outros sítios que não o cardíaco documentando depósitos amilóides e dados não-

invasivos suportam o envolvimento cardíaco.

Uma abordagem contemporânea ao diagnóstico não-invasivo da ATTR

cardíaca inclui o ecocardiograma com imagem de strain (deformação miocárdica),

ressonância magnética cardíaca (RMC), eletrocardiografia (ECG) e testes com

biomarcadores plasmáticos, incluindo o peptídeo natriurético tipo B (BNP ou pro-

BNP N-terminal) e troponina cardíaca (T ou I).

Comparada ao ecocardiograma , a RMC oferece um delineamento superior

da borda endocárdica e uma abordagem tridimensional para quantificar volumes

ventriculares, espessuras parietais e massa. É mais precisa e reprodutível  que o

ecocardiograma e limitada pela contraindicação da realização de imageamento em

pacientes com marcapasso ou cardiodesfibrilador implantável. No presente, a

ecocardiografia oferece a melhor imagem para avaliação da função diastólica,

conferindo melhor resolução temporal que a RMC. A maior vantagem da RMC sobre

a ecocardiografia é a capacidade de identificar diretamente a infiltração amilóide por

meio da imagem de realce tardio do gadolínio (RTG). O gadolínio é um contraste

extracelular e, sob condições normais, não é retido no miocárdio após

administração. A infiltração amilóide resulta em expansão do espaço extracelular e

distribuição cinética anormal do gadolínio, que resulta em contraste retido no

coração. Uma limitação importante da aplicação da RMC na ATTR cardíaca é a
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coexistência de doença renal crônica e o risco de fibrose sistêmica nefrogênica. Se o

clearance de creatinina for menor que 30ml/min, o contraste de gadolínio não poderá

ser administrado com segurança e a imagem de RTG não poderá ser realizada.

Estudos envolvendo coortes mistas de AL e ATTR determinaram que a

sensibilidade e especificidade da RMC para identificação de AC comparada à

biópsia endomiocárdica se aproximam de 90%53,54. Os padrões de imagem de RTG

na AC são variáveis, com contraste global subendocárdico difuso e focos notados de

contraste55.

Marcadores cardíacos plasmáticos, especificamente BNP ou pro-BNP e

troponinas cardíacas, estão elevados na AL cardíaca e são associados com menor

sobrevida56,57. Medidas de BNP, proBNP (valor de corte = 332 ng/L;

BNP = 100 ng/L)58 , e as troponinas cardíacas (valor de corte = 0.035 μg/L) são

extremamente informativos na amiloidose AL, que é o único tipo estudado

sistematicamente até o momento. O seu valor na ATTR está por ser determinado59.

O mecanismo de elevação do BNP envolve pressões de enchimento cardíacas

aumentadas pela infiltração amilóide, enquanto a elevação da troponina resulta de

morte dos miócitos. Na AL, elevações do BNP podem refletir toxicidade direta das

cadeias leves por estresse oxidativo60 versus injúria induzida pelos protofilamentos

na ATTR.

Suhr et al61 analisaram o ecocardiograma uni-bidimensional com Doppler e a

imagem de deformação com sinais de AC versus dosagens de troponina e BNP em

29 pacientes com ATTR. Elevações do BNP se correlacionaram fortemente com a

espessura do septo interventricular e com o padrão de deformação septal basal em

76% da coorte. As troponinas I e T, no entanto, não se correlacionaram com as

alterações do ecocardiograma. A despeito do registro extenso da AL, poucos dados

existem indicando a utilidade prognóstica do BNP ou troponina na ATTR, embora

ambos pareçam estar elevados na doença avançada e podem indicar progressão da

doença25. Para efeitos diagnósticos, a elevação do biomarcador pode ser vista como

evidência de suporte na presença de ATTR.

Outro biomarcador – proadrenomedulina regional média, que é produzida por

vários órgãos, incluindo o coração – foi testada em um estudo italiano em 2011, em

130 pacientes com AL confirmada. Os autores associaram alta concentração de
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proadrenomedulina regional média com aumento na taxa de mortalidade precoce de

40% aos 6 meses quando seu valor era > 0,75 nmol/L62.

Em muitos casos de ATTR, o envolvimento cardíaco isolado ou amostras de

biópsia inconclusivas de outros sítios ( aspirado de gordura, biópsias gástricas ou

retais, amostra de retináculo extensor em cirurgias do túnel do carpo, ou biópsias de

glândulas salivares) exigem amostragem endomiocárdica direta.

3.2.1.4 Fatores prognósticos

Os principais fatores prognósticos negativos conhecidos são insuficiência

cardíaca congestiva grave, pro-BNP aumentado, hipertrofia parietal, padrão restritivo

do fluxo mitral à avaliação com Doppler7. Em estudo de pacientes com AL os níveis

plasmáticos de   pro-BNP foram 718 ± 1240 pg/mL nos casos sem envolvimento

cardíaco e 12140 ±17850 pg/mL nos pacientes com AL cardíaca63. Uma espessura

parietal média do VE maior que 15mm foi independentemente associada com pior

prognóstico64. Entre pacientes com ATTR, uma fração de ejeção baixa ( < 50% )

está associada à redução de sobrevida65. ATTR cardíaca resulta em redução do

encurtamento longitudinal embora seu significado prognóstico não esteja bem

estabelecido66. Tipicamente, existe muito maior restrição da deformação longitudinal

basal comparada à apical. A deformação média basal do VE é um preditor

independente de ambas mortes cardíacas e globais59.

Riffel et al67 realizaram estudo recente no qual avaliaram 120 pacientes com

AL e 47 controles fazendo a medida do encurtamento do eixo longo ( EEL) do VE

através de um algoritmo semiautomático que mede o movimento de deslocamento

tecidual anular ( MDTA ). EEL foi significativamente melhor que a FE (p<0,0001) e

do que a medida da MAPSE derivada do modo-M  (p<0,05) discriminando os

pacientes com AL dos controles, e, ao mesmo tempo, não foi inferior quando

comparado à velocidade de pico sistólico do anel mitral derivada do Doppler

tecidual. Análise de mortalidade de um ano mostrou que EEL permaneceu como

único parâmetro ecocardiográfico significante (HR 0,72, p<0,0001). Em um modelo

clínico, EEL (HR 0,72,p<0,0001), troponina T ( HR 2,86, p<0,01) e diferença de

cadeias leves livres (HR 1,00,p < 0,05) foram independentemente associados com a

mortalidade. Avaliação do EEL levou a uma melhora significativa da discriminação
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integrada e ofereceu informação adicional comparada à FE e biomarcadores. O

valor do corte do EEL foi de 5,8%.

Gustaffson et al68 realizaram um estudo que se propôs a avaliar se a

composição das fibrilas na amiloidose ATTR influenciaria o prognóstico do

comprometimento cardíaco após o transplante hepático. Vinte e quatro pacientes

que realizaram transplante hepático e tiveram seu tipo de fibrila amilóide

determinado foram avaliados com Doppler tecidual e 2DRPE. Os pacientes com

fibrilas tipo A desenvolveram sintomas de insuficiência cardíaca com funções

sistólica e diastólica reduzidas, enquanto isto não foi identificado no grupo de

pacientes com fibrilas tipo B. Estes resultados podem ter significativas implicações

clínicas na otimização da seleção dos melhores pacientes para transplante.

Cappelli et al69 avaliaram a função ventricular direita e seu valor prognóstico

em pacientes com AL com e sem evidência de envolvimento cardíaco. Cinquenta e

dois pacientes com biópsia positiva para AL foram submetidos a avaliação

ecocardiográfica. Vinte e sete preenchiam o critério internacional para envolvimento

cardíaco ( espessura parietal esquerda > ou igual a 12mm) e 25 pacientes não

tinham características de AC. Os pacientes foram comparados a um grupo controle

pareado para sexo e idade. Os pacientes e controles foram submetidos à avaliação

tradicional com Doppler tecidual e 2DRPE do VD e do VE. Nenhuma diferença foi

observada entre os grupos relativa ao diâmetro diastólico do VD, no entanto, os

pacientes com AC apresentaram aumento da espessura da parede livre do VD (p<

0,0001). Comparados aos controles  e com pacientes com amiloidose extra-

cardíaca,  a avaliação com Doppler tecidual e 2DRPE detectou significativa (

p<0,0001) queda da função sistólica longitudinal do VD nos pacientes com AC.

Nenhuma diferença foi observada entre os grupos, exceto na análise do anel

tricúspide pelo Doppler tecidual. Os pacientes com AC mostraram valores de E’ e A’

significativamente diminuídos com relação E/E’ aumentada (p<0,0001). Depois de

um período médio de 19 meses de seguimento, 18 pacientes morreram. A análise

multivariada de Cox mostrou que o pro-BNP e a deformação longitudinal do VD

foram os mais importantes preditores de morte.

Liu et al, em recente estudo70, testaram o valor prognóstico da taxa de

deformação longitudinal diastólica precoce (TDLDP) em um grupo de pacientes com

AC com FE preservada (>50%) e encontraram diferença estatística significativa
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entre o grupo de sobreviventes e o grupo de não-sobreviventes (p<0,05) (tanto para

taxa de deformação longitudinal diastólica global quanto para a septal-basal). Para

fins de prognóstico, o melhor valor de corte foi 0,85 s-1 (sensibilidade 68%,

especificidade 67%). Uma TDLDP global < 0,85 s-1 prediz um aumento de quatro

vezes na mortalidade em pacientes com AC com FEVE preservada.

Sayed et al71 estudaram 20 pacientes com AL cardíaca grave monitorizando-

os com looper (método que avalia o traçado eletrocardiográfico por mais de 24h ).

Deste grupo, em uma média de 308 dias, 16 pacientes morreram. A principal causa

de morte foi bradicardia, geralmente associada a bloqueio atrioventricular completo e

posterior atividade elétrica sem pulso. Dos pacientes que morreram, os fatores

associados foram a deformação global do VE diminuída (p = 0,029) e a distância

reduzida no teste de caminhada de 6 minutos (p= 0,048).

3.2.1.5 Rastreamento de pontilhados bidimensional e mecânica cardíaca

3.2.1.5.1 Fundamentos

Doppler tecidual (TDI), 2DRPE, deformação, e taxa de deformação são

técnicas ecocardiográficas emergentes que oferecem uma estimativa do movimento

parietal. Elas oferecem meios objetivos para quantificar função global e regional do

VD e do VE e melhoram a acurácia e reprodutibilidade do exame ecocardiográfico

convencional. Função ventricular radial e longitudinal pode ser estimada pela análise

da velocidade da parede miocárdica e índices de movimento, ou pela análise da

deformação da parede usando taxa de deformação de um segmento miocárdico e

sua deformação ao longo do tempo. Uma fácil e rápida estimativa da FEVE é obtida

pela medida da velocidade anular mitral durante estudo de rotina, especialmente em

pacientes com pobre definição endocárdica ou movimento anômalo do septo. Taxa

de deformação e deformação são menos afetados pela movimentação miocárdica

passiva e tendem a ser uniformes ao longo do VE em indivíduos normais15.

Recentemente, vários parâmetros que refletem a função miocárdica longitudinal

(taxa de deformação, deformação e imagem de velocidade tecidual ) foram

indicados como marcadores de disfunção miocárdica mesmo antes de

manifestações clínicas de insuficiência cardíaca em pacientes com AL11-14.
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Os parâmetros ecocardiográficos convencionais para avaliação da função

sistólica – FE, percentual de encurtamento, e outros - são de baixa sensibilidade

para pequenas alterações da contratilidade ou alterações precoces. A RM utiliza a

técnica de marcadores ionizados (tissue tagging) que permite avaliar a deformação

em três dimensões, considerado o padrão ouro para avaliação da função contrátil do

miocárdio. Entretanto, a RM apresenta baixa taxa de aquisição da imagem, alto

custo e grande consumo de tempo para análise de dados. A técnica do 2DPRE,

recentemente introduzida na prática clínica19, não é ângulo dependente e permite

aferir a deformação miocárdica em todos os planos, inclusive na região apical do VE.

No momento, a taxa de quadros ótima para o 2DRPE parece ser 50-90 quadros por

segundo (qps), substancialmente mais baixa que a taxa de quadros atingida com

TDI ( >200qps)72-74. O VE apresenta disposição helicoidal e laminar das fibras

miocárdicas, conferindo ao músculo grande eficiência mecânica e originando

complexa deformação sistólica, que pode ser analisada usando planos ortogonais e

tangenciais. O 2DRPE consiste na captura e rastreamento de pontos ao

ecocardiograma bidimensional ao longo do ciclo cardíaco, gerando vetores de

movimento e curvas de deformação (figura 1). A técnica tem sido usada para medir

a deformação e a taxa de deformação (figura 2).
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Figura 2Marcas acústicas em forma de alças e seus vetores gerados75

Figura 3Representação de cada marca acústica em função do tempo (taxa de deformação ). A
integração destas curvas gera uma curva correspondente à porcentagem de deformação.75

O 2DRPE foi amplamente validado na literatura e a maioria dos estudos

comparou os achados ao ecocardiograma com aqueles da sonomicrometria e das

diferentes modalidades de RM76. As melhores correlações foram com a deformação

longitudinal e menos com as deformações circunferencial e radial.

A aplicação clínica do 2DRPE se faz principalmente, na pesquisa clínica para

análise mais minuciosa dos mecanismos de contração e relaxamento miocárdicos;

no diagnóstico diferencial das várias formas de hipertrofia ventricular esquerda, seja

ela secundária, hipertrófica ou do atleta; na miocardiopatia chagásica de forma

indeterminada para identificar alteração segmentar precoce; e nas valvopatias com

sobrecarga de volume para verificar disfunção ventricular esquerda precoce.

Para melhor compreensão da análise de deformação miocárdica a partir das

curvas geradas pelo 2DRPE, vamos descrever sucintamente a conformação da

banda miocárdica. A banda miocárdica forma duas curvaturas – uma basal e uma

apical. A curvatura basal é orientada tranversamente e a apical oblíqua. As fibras

oblíquas que se curvam no ápice têm um segmento descendente ( a partir dos anéis
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aórtico e pulmonar) com fibras que se curvam no sentido horário e um segmento

ascendente que se curva no sentido anti-horário. As fibras transversas que formam a

curvatura basal envolvem os segmentos ascendente e descendente englobando os

dois terços superiores, mas poupando o terço inferior ou apical77,78.

Os equipamentos de ecocardiografia que incorporam a técnica do 2DRPE

utilizam, basicamente, duas metodologias79. “Block matching” e “optical flow”. O

“block matching” ou análise de um conjunto de marcas acústicas (conjunto de pixels

contendo padrões de rastreamento denominados “kernels”). O rastreamento dos

kernels é realizado por similaridade. Os vetores que indicam a velocidade e direção

da movimentação dos kernels resultam da média dos vetores que formam cada

conjunto. Devido a processar sinais de rádio-frequência, este método deve trabalhar

com repetição elevada dos quadros.  “Optical flow”, no qual se assume que o padrão

cinza de cada marca acústica não muda ao longo do tempo. A mudança do padrão

cinza de um pixel é atribuída à movimentação da marca acústica para outra posição.

Os vetores que indicam direção e velocidade são obtidos em cada pixel. Este

método é apropriado para o seguimento quadro a quadro das marcas acústicas e

trabalha com frequência de repetição dos quadros mais baixa.

De acordo com os planos ortogonais, temos três modalidades de deformação

obtidos com o 2DRPE: deformação radial se refere ao espessamento da parede

miocárdica durante o movimento para o interior do ventrículo. Como a espessura

miocárdica aumenta durante o movimento para o interior do ventrículo na sístole, o

valor é tradicionalmente positivo. Deformação longitudinal se refere à deformação ao

longo do comprimento do miocárdio durante a sístole enquanto a base se move

predominantemente em direção ao ápice. Devido à diminuição do comprimento

durante a sístole, seu valor é negativo. Deformação circunferencial mede a

mudança de comprimento ao longo do perímetro circular ou circunferencial. Como o

perímetro do VE diminui durante a sístole em estado normal, seu valor é negativo.

Todos os parâmetros de deformação podem ser individualizados para cada

segmento miocárdico ou podem ser expressados como deformação global quando

se obtém a média de todos os valores dos segmentos.

Movimentos de rotação do miocárdio também são estudados. A rotação no

sentido horário acontece na base e a rotação no sentido anti-horário ocorre na

região apical. A diferença algébrica entre a rotação basal e apical é denominada
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twist e é expressa em graus. A torção apical é a razão do twist e o comprimento da

base até o ápice do VE e é expressa em graus/cm.

Uma das principais limitações do uso clínico do 2DRPE é a falta de valores de

referência de normalidade para seus vários parâmetros. Recentemente, foi

reallizada uma metanálise80 que, ao avaliar 2597 sujeitos que participavam de

grupos controle em avaliações de 2DRPE ou eram sabidamente hígidos, determinou

valores normais para a deformação global longitudinal, circunferencial e radial. Os

valores normais para deformação global longitudinal variaram entre -15,9 e -22,1% (

com média de -19,7%, 95% IC, e desvio padrão de -20,4% a -18,9% ); para

deformação global circunferencial, variaram entre -20,9 e -27,8% ( média de -23,3%,

95% IC, desvio-padrão de -24,6% a -21,1% ); e para a deformação global radial

entre 35,1 e 59% (média de 47,3%, 95% IC, e desvio padrão de 43,6% a 51% ).

Após análise das causas de variabilidade entre os estudos, verificou-se que a causa

fundamental era a variação da pressão arterial sistólica. Portanto, nos futuros

estudos envolvendo 2DRPE deveremos observar obrigatoriamente os valores da

pressão arterial no momento dos exames.

Consideraremos alguns princípios gerais que servirão para o entendimento de

diferentes desfechos. As fibras longitudinais subendocárdicas são consideradas as

mais frágeis em várias modalidades de doença. Então, a deformação longitudinal é

mais precocemente alterada em relação às deformações circunferencial e radial.

Reduções das deformações radial e circunferencial são mais sensíveis do que as

alterações segmentares avaliadas no ecocardiograma convencional na avaliação de

cardiopatia isquêmica, pois não dependem do observador e estão menos sujeitas à

variabilidade interobservador. As doenças do pericárdio causam alteração da

deformação circunferencial em primeiro lugar. A rotação exagerada na sístole é um

mecanismo compensatório no caso de doença em estágio inicial  e causa disfunção

diastólica. Untwisting durante o relaxamento isovolumétrico é prejudicado na

disfunção diastólica. Todos os parâmetros se alteram com o progredir das doenças.

Um fenômeno interessante é a deformação pós-sistólica que é uma contração

continuada do miocárdio mesmo depois do fechamento da valva aórtica. É mais

detectada pela deformação radial, mas pode ocorrer também com a deformação

longitudinal. Isto foi notado na miocardiopatia isquêmica, miocárdio atordoado,

miocárdio não-viável e também nas  miocardiopatias hipertrófica e Takotsubo
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(miocardiopatia adrenérgica) e na estenose aórtica que pode ter como substrato a

isquemia miocárdica. Esta deformação pós-sistólica é diretamente proporcional à

gravidade da isquemia e persiste em condições experimentais por cerca de duas

horas após o estímulo isquêmico ter cessado81.

3.2.1.5.2 Aplicações clínicas

Agora, abordaremos algumas especificidades de cada processo patológico a

seguir.

Na miocardiopatia isquêmica, a redução da deformação no 2DRPE é mais

objetiva e acurada do que o método tradicional visual para avaliação de disfunção

contrátil global e segmentar82. Na DAC, as deformações longitudinal, radial e

circunferencial estão reduzidas nas áreas isquêmicas83,84. A deformação pós-

sistólica detectada pela deformação radial se correlaciona com a gravidade da

doença81. A deformação é afetada pelo tamanho e extensão transmural da área do

miocárdio sob risco e está sujeita a mudanças durante o primeiro mês após o evento

isquêmico agudo, à medida que diminui o edema e a cicatriz necrótica é substituída

por tecido colagenoso85.

No estudo do infarto do miocárdio (IM) o 2DRPE foi bem sucedido ao

diferenciar infarto transmural do subendocárdico mostrando a deformação

circunferencial mais diminuída no primeiro86. Foi notada redução do twist

subendocárdico do VE em pacientes com IM com supradesnivelamento do

segmento ST87. A diminuição da torção apical do VE é preditora de dilatação do VE

pós-IM81,83,89-91. O 2DRPE demonstrou ser útil para identificar pacientes na fase

aguda do infarto sem supra de ST que podem se beneficiar da revascularização

urgente92. Recentemente foi demonstrado que, em infartos antigos, a deformação

global é melhor preditor de eventos cardiovasculares adversos do que a FEVE e o

índice de movimentação da parede do VE (IMVE)92,93.

Estudos de viabilidade miocárdica mostraram que as medidas de deformação

pelo 2DRPE são mais objetivas e acuradas que a análise segmentar visual durante

a ecocardiografia de estresse com baixa dose de dobutamina. O 2DRPE diferencia a

contração ativa da movimentação passiva por tethering94.
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No caso da insuficiência cardíaca com FE normal (ICFEN), o 2DRPE mostra

untwisting reduzido e atrasado do VE em repouso e no esforço95. Na clínica, a

deformação longitudinal global mostrou ser um melhor preditor de eventos cardíacos

em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva (ICC), em comparação com a

FEVE e com dados do Doppler tecidual96. Além disso, a deformação global do VE é

um poderoso preditor de eventos cardíacos, sendo superior à FE em pacientes com

insuficiência cardíaca aguda97

O emprego da deformação ou sua taxa pelo 2DRPE pode identificar

alterações da contratilidade segmentar do VE na forma indeterminada da doença de

Chagas, em um momento em que estas alterações ainda não são detectadas pela

ecocardiografia convencional75.

No estudo de terapia de ressincronização cardíaca (TRC), foi notado que

combinar a velocidade da deformação longitudinal obtida com Doppler tecidual com

a deformação radial do 2DRPE pode ajudar a predizer a resposta à terapia de

ressincronização cardíaca (TRC)98. O índice de atraso da deformação longitudinal (

calculado pela diferença entre a deformação de pico e deformação sistólica final )

maior que 25% prediz resposta à TRC99. A diferença no tempo para se atingir o pico

da deformação radial entre o septo e a parede posterior do VE ≥ 130ms demonstrou

ser preditora de melhora da FEVE100. Foi evidenciado no estudo STAR (Speckle

Tracking and Resynchronization Study ) que a deformação radial foi melhor preditora

de resposta da FEVE e sobrevida de longo prazo após TRC do que as deformações

longitudinal e circunferencial101. A falta de dissincronia pelo 2DRPE anterior à TRC

foi associada à morte ou hospitalização por insuficiência cardíaca (IC)102.

Na miocardiopatia por estresse, foi notada deformação longitudinal deprimida

principalmente nos segmentos apicais e médios do VE103,104.

Na miocardiopatia restritiva foram notadas deformação longitudinal e

mecânica do twist prejudicadas104,105.

Na pericardite constrictiva ocorre prejuízo da deformação circunferencial do

VE e da torção105.

No caso de detecção de rejeição e estenose coronariana em pacientes com

transplante cardíaco, uma redução súbita maior que 15% na deformação radial

global está associada com rejeição aguda. Diminuição da deformação e sua taxa
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em repouso e no ecocardiograma de  estresse com dobutamina são úteis para

detectar estenose coronariana significativa82.

Na detecção precoce de cardiotoxicidade induzida pela quimioterapia, a

redução da deformação radial pode ocorrer antes da redução da FEVE e é

associada com alterações histológicas106. Recentemente, Sawaya et al.107

demonstraram que uma diminuição na deformação longitudinal, do estado basal aos

três meses do tratamento quimioterápico, foi um preditor independente para o

desenvolvimento de cardiotoxicidade após seis meses do início da terapia. A FEVE

e os parâmetros de função diastólica não foram preditores de cardiotoxicidade no

grupo estudado.

A redução da deformação pode ocorrer antes de alterações na FEVE na HAS,

DM, esclerose sistêmica, amiloidose, distrofia muscular de Duchenne e síndrome de

Kawasaki 12,108-110.

No estudo das valvopatias podemos encontrar deformações radial,

circunferencial e longitudinal diminuídos em pacientes com estenose aórtica grave e

FEVE normal. O seguimento de longo prazo destes pacientes após troca valvar

mostrou melhora significativa das deformações e nenhuma mudança na FEVE111. A

redução pré-operatória da deformação longitudinal pelo 2DRPE no septo

interventricular ( no corte apical de 4 câmaras ) prediz uma redução maior do que

10% da FEVE em pacientes com regurgitação mitral grave crônica112.

No estudo de cardiopatias congênitas, foi notada redução da rotação basal no

sentido horário em pacientes com comunicação interatrial113,114. Na Tetralogia de

Fallot, a deformação e sua taxa longitudinais globais do VD estão significativamente

reduzidos115.

O 2DRPE também se mostrou útil na diferenciação da miocardiopatia

hipertrófica (MCH) e do coração do atleta82,85,93,116-119. O coração do atleta apresenta

deformação longitudinal e os outros tipos de deformação normais; o volume

diastólico final do VE é aumentado; há aumento do twist de VE; há aumento da taxa

de deformação precoce do átrio esquerdo e não há deformação pós-sistólica. Na

MCH, há redução da deformação longitudinal; há redução do diâmetro diastólico

final do VE; há atraso do untwist do VE; há redução deformação e sua taxa no átrio

esquerdo e a deformação pós-sistólica está presente. A avaliação da deformação

pelo 2DRPE pode identificar alterações precoces em pacientes com miocardiopatia
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hipertrófica (MCH), os quais, aparentemente, apresentam uma função sistólica

ventricular esquerda normal. As deformações circunferencial e longitudinal estão

reduzidas em indivíduos com MCH não-obstrutiva, comparados aos controles. Em

pacientes com MCH assimétrica, a deformação longitudinal do septo é

significativamente menor em comparação aos demais segmentos do VE120. Nos

casos com MCH e função sistólica do VE normal, a deformação do átrio esquerdo

(AE) é preditor de morte e/ou hospitalização por causas cardiovasculares em 12

meses121.

Novos aperfeiçoamentos dos softwares tridimensionais e associações a

outras técnicas como a ecocardiografia de perfusão podem trazer além de novas

aplicações clínicas, uma melhor compreensão da fisiologia e mecânica cardíaca.

3.2.1.5.3 Aplicações na amiloidose cardíaca

A função sistólica global do VE permanece normal até estágios finais da AC.

Entretanto, ao contrário da FEVE e do percentual de encurtamento, a função

sistólica longitudinal pode estar alterada muito cedo durante a progressão da

doença. Logo, novas técnicas de imagem como o Doppler tecidual e 2DRPE têm

sido sugeridos para a avaliação ecocardiográfica dos pacientes com AC121-131.

Imagem por Doppler tecidual - Como em controles normais, as velocidades

teciduais em pacientes com AC apresentam um gradiente base-ápice similar em

todas as paredes do VE, com velocidades mais altas na base de cada parede e

quedas progressivas destas velocidades ao mover o volume de amostra em direção

ao ápice. Apesar deste gradiente, as velocidades de pico sistólico na base e no

ventrículo médio foram significativamente mais baixas em pacientes com AC

avançada ( apresentando ICC ) comparados aos pacientes assintomáticos em fase

precoce da doença. Em contraste, velocidades de pico sistólico teciduais não

diferenciaram os grupos sem AC e sem ICC14,52.

Investigações seriadas revelaram que a taxa de deformação sistólica e

deformação na base e ventrículo médio foram significativamente diminuídas em

pacientes assintomáticos com espessamento parietal14. Além disso, a taxa de

deformação sistólica longitudinal foi diminuída em todos 16 segmentos do VE em

pacientes com AC, os quais não apresentaram nenhuma anormalidade no
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ecocardiograma convencional133. Queda da função sistólica longitudinal tem um

papel fundamental na AC e pode estar presente mesmo em indivíduos com

resultados normais no ecocardiograma padrão. Além disso, uma análise multivariada

identificou preditores independentes do prognóstico de pacientes com amiloidose e o

pico sistólico da deformação longitudinal septal abaixo ou igual a – 7,5% foi

associado a prognóstico adverso44.

Existem poucos estudos mostrando alterações funcionais em pacientes com

AC usando 2DRPE. Sun et al134 mostraram que a deformação longitudinal global

detectada pelo 2DRPE foi significativamente menor (12% menor) em pacientes com

AC comparados aos controles sadios, mas também em hipertrofia ventricular

esquerda causada por MCH ou por doença hipertensiva. Em pacientes com AC,

alguns segmentos mostram um atraso no pico da deformação, sugerindo

insuficiência do sincronismo contrátil padrão que é característico para a patologia

destes pacientes.
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Figura 4Curva de deformação longitudinal em paciente com ATTR cardíaca. Notar diminuição da
deformação na região basal e média do VE

Liu et al135 mostraram que a FE estava preservada enquanto a deformação

longitudinal estava notavelmente reduzida em ambos grupos de paciente com AC

compensados e descompensados ( NYHA classe funcional acima de II). A sobrevida

foi significativamente reduzida no grupo descompensado (35% vs. 78% do

compensado, p = 0,001). A deformação longitudinal foi similar nos segmentos

apicais e significativamente reduzida nos segmentos basais entre os dois grupos de

pacientes. A deformação longitudinal nos segmentos médios foi significativamente

reduzida em todas as paredes do VE do grupo descompensado (ver figura 4). Os

pacientes ainda foram divididos em 4 grupos conforme a presença ou ausência de

deformação longitudinal reduzida:(1) em nenhum dos segmentos do septo (normal),

(2) apenas nos basais (leve), (3) nos basais e médios (intermediário) e (4) em todos

os segmentos do septo (grave). Este estadiamento revelou continuamente pior

prognóstico na proporção do crescimento do número de segmentos com redução da

deformação longitudinal ( mortalidade: normal 14%, leve 27%, intermediária 67% e
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grave 64% ). Análise de regressão multivariada mostrou que a classe funcional e

deformação longitudinal do septo médio são preditores independentes de sobrevida.

Ainda neste estudo, foi demonstrado que a proporção de derrame pericárdico e

disfunção diastólica avançada eram significativamente maiores no grupo

descompensado que no compensado. Taxa de deformação longitudinal e

deformação longitudinal foram similares entre os grupos nos segmentos apicais e

significativamente reduzidos em ambos os grupos de pacientes nos segmentos

basais. A deformação sistólica no segmento médio foi significativamente reduzida

em todas as paredes no grupo descompensado. Em geral, deformação e taxa de

deformação longitudinais nos segmentos médios e basais foram significativamente

mais baixos no grupo descompensado que no grupo compensado. A deformação

sistólica circunferencial global foi significativamente reduzida nos dois grupos. A

deformação radial sistólica em todas as 6 paredes foi similar entre controles e o

grupo compensado, mas estava significativamente reduzida no grupo

descompensado. Existia um gradiente de deformação da base ao ápice com

maiores valores de deformação e taxa de deformação longitudinais sistólicas

apicais e menores valores médios e basais em ambos grupos de pacientes bem

como nos controles.

Dados de imagem por Doppler tecidual indicaram que o pico diastólico

precoce da velocidade de movimento parietal já está diminuído na maioria das

paredes antes da insuficiência cardíaca sintomática e mais diminuído com o advento

da insuficiência cardíaca clínica14,52.

Tem sido reportado que a disfunção do VD é comum na AC e indica pobre

prognóstico136,137. Na AL, os pacientes com disfunção ventricular direita que tinham

TAPSE menor que 17mm apresentavam espessamento das paredes do VE,

menores volumes diastólicos finais, FEVE mais baixas e, mais frequentemente,

padrões de enchimento do VE restritivos. A TAPSE foi associada com acometimento

mais grave do VE, maiores níveis de BNP e menor sobrevida138. Além disso, a taxa

de deformação sistólica na parede livre do VD médio foi um significativo preditor

independente de morte em 5 anos de seguimento139.

Usando 2DRPE, foi demonstrado não acometimento apical  tanto pela ATTR

quanto AL ( ver figura 5 ) diferenciando do padrão da MCH e da estenose aórtica

que não poupam o ápice. Apenas a deformação regional apical foi diferente entre os
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dois tipos, sendo significantemente mais baixo em pacientes com ATTR. Entretanto,

nenhuma diferença foi vista entre os dois tipos na deformação longitudinal global ou

na média da deformação longitudinal basal e média140.

Figura 5Imagem do Bull's Eye ( gráfico mostrando resultados da deformação longitudinal segmentar )
mostrando a preservação relativa do ápice (aspecto de bandeira japonesa ) de um paciente do nosso
estudo.

Ambos twisting e untwisting estão aumentados em pacientes com AL sem

evidência de envolvimento cardíaco. Por outro lado, estão reduzidos em pacientes

com envolvimento cardíaco por amiloidose evidente. Este achado sugere que o

relaxamento prejudicado do VE induz um mecanismo compensatório na fase inicial

da doença, o qual falha em estágios mais avançados quando ambos twisting e

untwisting estão reduzidos. O aumento do mecanismo rotacional do VE pode ser um

marcador subclínico de envolvimento cardíaco141.

Park et al142 demonstraram que a torção do VE e o untwisting estavam

notavelmente reduzidos em pacientes com AC e disfunção diastólica grave. Torção

do VE é notavelmente comprometida com a elevação das pressões de enchimento.

Eles também encontraram reduções significativas da torção do VE e do untwisting

em pacientes com AC e disfunção diastólica grave quando comparados com

pacientes com MCH e disfunção diastólica grave. Portanto, foi sugerido que os
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parâmetros do 2DRPE podem ser usados para distinguir AC com obstrução

dinâmica do trato de saída do VE da MCH.

Liu et al143 demonstraram que o gradiente de deformação longitudinal

intraseptal da base para o ápice ( deformação longitudinal apical/deformação

longitudinal basal > 2,1) associado à diminuição do tempo de desaceleração mitral (

< 200ms) pode ser diagóstico de AC diferenciando-a de grupos com HAS, doença

de Fabry e ataxia de Friedreich.

Baccouche et al144 avaliaram 12 pacientes com AC e 12 pacientes com MCH

com rastreamento de pontilhados tridimensional e RM com RTG e compararam com

49 sujeitos sadios. Comparando AC e MCH, a deformação radial basal foi

significativamente mais reduzida nos pacientes com amiloidose (7.5 ± 19.7 vs. 22.3 ±

22.7; P < 0.0001). Além disso, o gradiente fisiológico decrescente basoapical, que se

encontrava reduzido, mas preservado nos pacientes com MCH, apresentava-se

invertido nos pacientes com amiloidose, mostrando um aumento gradual da base

para o ápice. Os pacientes com AC mostraram uma alta relação inversa entre a

deformação radial e o RTG (r = -0,82), enquanto os pacientes com MCH mostraram

esta relação muito tênue. Um gradiente de deformação radial

crescente/decrescente apresentou uma sensibilidade de 83% frente a RM

diagnosticando AC e MCH.

4.   DESENHO DO ESTUDO E CASUÍSTICA

O presente estudo foi transversal, descritivo e comparativo entre afetados

pela doença e portadores genéticos da mutação, tendo indivíduos sem mutação e

sem doença cardiovascular como controles. Foram selecionados 28 pacientes. Os

pacientes foram examinados no período de fevereiro de 2014 a março de 2015. Este

total foi formado por quatro grupos ( ver gráfico 1) : um grupo de pacientes com AC

familiar com mutação Val30Met ( n=6 ); um grupo de pacientes com a mutação

Val30Met com diagnóstico de amiloidose extra-cardíaca familiar comprovada por

biópsia ( n=4 ); um grupo de portadores da mutação Val30Met da transtirretina sem

doença ( n=4 ); e um grupo controle ( n=14 ) ( ver tabelas 1 e 2 ).

Os pacientes foram recrutados no ambulatório de neurologia do Hospital

Universitário Antônio Pedro, em consultórios particulares dos professores de
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neurologia do mesmo hospital e na Associação Brasileira de Paramiloidose através

de contato pela internet.

O cálculo amostral partiu das seguintes premissas:

1. Em estudo similar, Phelan et al140 selecionaram 26 pacientes com ATTR.

Tomamos essa população como parâmetro para o nosso cálculo amostral.

2. A margem de erro esperada é de 5%, o intervalo de confiança é de 95%, A

distribuição de AC nesta população é desconhecida, porém extrapolamos o

valor de 50% da AL como parâmetro para o nosso cálculo.

Assim, utlizamos o site http://www.raosoft.com/samplesize.html, com a ferramenta

online de cálculo amostral e chegamos ao valor de 26 indivíduos no total.

Figura 6 Calculadora de amostragem

4.1 a Critério de inclusão

1-Idade > 18 anos.

2-Concordância com termo de consentimento livre e esclarecido

3-Ser portador da mutação genética da transtiretina e/ou diagnóstico de

amiloidose familiar ATTR.
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4.1 b Critérios de exclusão

1-Qualidade inadequada do ecocardiograma bidimensional definida como

presença de artefatos ou visualização inadequada de mais de dois segmentos

cardíacos.

2-Apresentar taquicardia (FC acima de 100bpm).

3-Apresentar fibrilação atrial ou outras arritmias com variação do intervalo R-

R.

4-Apresentar outras causas de hipertrofia ventricular (HAS, MCH, estenose

aórtica, doença de Fabry, etc).

Os sujeitos foram submetidos a uma consulta médica, quando foram obtidos

seus dados demográficos, anamnese e exame físico. Foram realizados

eletrocardiogramas, ecocardiogramas convencionais e com a tecnologia do

rastreamento de pontilhados bidimensional.

As imagens ecocardiográficas foram adquiridas em equipamento IE33 da

Philips Medical Systems( Bothel,Washington, USA), utilizando transdutor S 5-1

Setorial de 1,0 a 5,0 Mhz. A quantificação das câmaras cardíacas, medidas

hemodinâmicas, estudo Doppler tecidual e 2DRPE foram realizadas offline

utilizando-se um software específico para análise de imagens digitais, o Q-Lab 5.0 (

Advanced Quantification Software – Philips Medical Systems, Bothell,WA, USA),

seguindo os protocolos da American Society of Echocardiography ( 14,15,16,17).

As medidas do ecocardiograma foram feitas três vezes e, então, calculamos a

média simples para registro.
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Quadro 1 Variáveis do ecocardiograma

Parâmetro Variável Método

Átrio Esquerdo Diâmetro indexado Unidimensional

Volume indexado Bidimensional (Biplanar de
Simpson – apical de 2 e 4
camaras).

Átrio Direito Área Bidimensional – apical de 4
camaras.

Ventrículo
Esquerdo

Diâmetros Cavitários Unidimensional

Espessuras parietais. Unidimensional

Função sistólica
do VE

Fração de Ejeção Teicholz e Simpson

Função sistólica
do VE

Doppler Derivado S’ Doppler tecidual de anel
mitral.

Função diastólica
do VE

Fluxo mitral ao Doppler pulsado

Doppler tecidual do anel mitral
medial e lateral.

Ventrículo direito -
dimensões

Medida linear em nível da tricúspide. Unidimensional.

Ventrículo direito
– função sistólica

TAPSE(excursão sistólica do plano do anel
tricúspide).

Apical de 4 camaras modo M

Ventrículo direito
– função sistólica

S’ do anel tricuspide Apical de 4 camaras, Doppler
tecidual.

Pericárdio Unidimensional/Bidimensional

Endocárdio Unidimensional/Bidimensional
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4.2.1 Protocolo para realização do Ecocardiograma

Antes de iniciar o exame, conectar o ECG.

Preencher todos os dados no IE33: nome completo, data de nascimento,

sexo, peso, altura, código na pesquisa.

Em todos o cortes: gravar pelo menos uma imagem em cine, com fluxos

coloridos.

Corte paraesternal longitudinal

Medir átrio esquerdo, aorta, diâmetro diastólico final do VE, diâmetro sistólico

do VE, septo interventricular e parede posterior do VE. Deixar um cine com a aorta

para posterior medida da aorta.

Paraesternal eixo curto da base

Gravar cine, gravar fluxo colorido das valvas pulmonar, aorta e tricúspide.

Medir o tempo de aceleração pulmonar, pressão sistólica da artéria pulmonar,

pressão média da artéria pulmonar e integral da via de saída do VD.

Paraesternal eixo curto basal, médio e apical

Gravar um cine para ver contratilidade.

Apical de 4 câmaras

Gravar um cine para avaliar contratilidade com e sem Doppler colorido

Marcadores de evento: QRS/AVO Início da onda R até início do fluxo sistólico

da VSVE, na linha de base. QRS/AVC Início da onda R até quando o fluxo sistólico

da VSVE retornar à linha de base. QRS/MVO Início da onda R até início do influxo

diastólico da valva mitral, na linha de base do Doppler. QRS/MVC Início da onda R

até quando o influxo diastólico da válvula mitral retornar à linha de base.

Medir volume de átrio esquerdo com método de Simpson. Medir área do átrio

direito. Medir TAPSE. Medir S’ de anel tricúspide. Medir TDI de anel mitral septal e

lateral. Medir influxo mitral. Medir modo M da movimentação do anel mitral lateral.

Gravar fluxo do VSVE. Fazer medidas dos volumes do VE  pelo método de Simpson

em sístole e diástole para medir fração de ejeção biplanar.

Apical 5 câmaras

Gravar pelo  menos um cine com e sem Doppler colorido

Apical 2 câmaras

Fazer a segunda parte do método de Simpson do átrio esquerdo. Fazer a

segunda parte de Simpson do ventrículo esquerdo.
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Apical 3 câmaras

Gravar pelo menos um cine com e sem Doppler colorido.

Corte subxifóide

Medir veia cava inferior.

Corte supraesternal

Protocolo de rastreamento de pontilhados do ventrículo esquerdo

No QLAB, abrir Cardiac Phases, depois Enter data, então digitar os valores

em milissegundos (ms) dos eventos cardíacos. Isto é apenas para conferir, pois já

havia sido digitado antes. R to AVO, R to AVC, R to MVO e R to MVC.

Terminar o exame anterior.

Recadastrar novamente o paciente com apenas o nome, identificando que é

do VE, escrever (VE) entre parêntesis.

Para a deformação sistólica longitudinal, utilizar o corte apical 2, 3 e 4

câmaras.

Muita atenção para uma visualização de toda a parede do VE.

Manter a taxa de quadros acima de 60 qps ( aumentando a profundidade,

diminuindo o ângulo ou aumentando a velocidade em controle específico).

Gravar por 3 vezes este corte, pois assim pode-se escolher o melhor.

Fazer os registros com o paciente em pausa pós-expiratória.
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4.3 Análise dos dados

A análise descritiva apresentou os dados observados na forma de tabela

expressos pela média, desvio padrão e mediana para dados numéricos e pela

frequência (n) e percentual (%) para dados categóricos.

A análise inferencial foi composta pelos seguintes testes: para verificar se

existe diferença significativa nas variáveis clínicas, do ECG, ECO e 2DRPE entre os

pares de grupos foi utilizado o teste de Mann-Whitney para dados numéricos; e pelo

teste exato de Fisher para dados categóricos.

A normalidade da distribuição das variáveis foi testada pela estatística de

Shapiro-Wilks. O critério de determinação de significância adotado foi o nível de 5%.

A análise estatística foi processada pelo software SAS 6.11 (SAS Institute, Inc.,

Cary, NC).

4.4 Resultados

4.4.1 Análise das variáveis numéricas

As tabelas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 fornecem a média, desvio padrão (DP) e

mediana (med) das variáveis numéricas clínicas, do ECG, ECO e 2DRPE segundo o

par de grupo G1 x G2, G1 x G3,  G1 x G4, G2 x G3, G2 x G4 e G3 x G4,

respectivamente, e o correspondente nível descritivo (p valor) do teste de Mann-

Whitney.

O grupo G1 corresponde aos pacientes com amiloidose cardíaca familiar.

Incluímos neste grupo os pacientes com critério internacional para amiloidose

cardíaca ( espessura parietal média do VE > ou igual a 12mm) ou disfunção

diastólica estágio 2 ou superior ou deformação longitudinal global abaixo de -18%. O

grupo G2 corresponde aos pacientes com amiloidose extra-cardíaca familiar

comprovada por biópsia. O grupo G3 corresponde aos pacientes portadores da

mutação da transtirretina sem evidência de doença propriamente dita. E o grupo G4

corresponde ao grupo controle ( ver gráfico 1 ).
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GRÁFICO 1 CASUÍSTICA

Tabela 1 Variáveis numéricas clínicas, do ECG,ECO convencional, rastreamento de pontilhados 2D
segundo os grupos G1 e G2

Variável
G1: AC G2: AñC

p valor a

n média ± DP med n média ± DP med

C
lín

ic
as

Idade (anos) 6 50,0 ± 12,2 53 4 43,3 ± 12,7 41,5 0,39

Peso (kg) 6 62,3 ± 16,9 61 4 57,5 ± 6,5 57,5 0,75

Altura (cm) 6 165,5 ± 9,4 162 4 171,0 ± 5,8 170 0,20

FC (bpm) do ECO 6 80,7 ± 12,9 84 4 68,3 ± 9,3 67,5 0,14

PAS (mmHg) 6 111,7 ± 16,0 110 4 120,0 ± 0,0 120 0,38

PAD (mmHg) 6 75,0 ± 8,4 80 4 80,0 ± 0,0 80 0,22

EC
G

FC (bpm) 6 77,0 ± 17,8 75,5 4 69,0 ± 9,9 71,5 0,52

Intervalo PR (s) 4 0,230 ± 0,060 0,200 4 0,130 ± 0,020 0,120 0,015

Intevalo QTc (ms) 6 421,3 ± 54,8 438 4 405,0 ± 46,2 409 0,52

EC
O

Diâmetro raiz aórtica (cm) 6 3,10 ± 0,24 3,10 4 3,09 ± 0,30 3,03 1,00

Diâmetro átrio esquerdo (cm) 6 4,00 ± 0,18 4,00 4 3,09 ± 0,42 3,20 0,009

Diâmetro sistólico final VE (cm) 6 1,97 ± 0,47 2,03 4 2,14 ± 0,19 2,06 0,67

Parede posterior VE (cm) 6 1,07 ± 0,39 1,01 4 0,660 ± 0,098 0,680 0,033
Diâmetro diastólico final VE
(cm) 6 3,86 ± 0,66 4,11 4 4,53 ± 0,51 4,49 0,20

Septo interventricular (cm) 6 1,17 ± 0,60 1,08 4 0,725 ± 0,033 0,735 0,086

Espessura parietal média (cm) 6 1,12 ± 0,49 1,03 4 0,690 ± 0,067 0,705 0,055
Diâmetro diastólico final VD
(cm) 6 1,67 ± 0,69 1,65 4 2,19 ± 0,30 2,10 0,20

Volume diast final-Teicholz (ml) 6 66,6 ± 25,0 74,4 4 95,2 ± 25,2 92,3 0,20

Espessura parietal relativa 6 0,600 ± 0,346 0,500 4 1,200 ± 1,867 0,300 0,38

6

4

4

14

CASUÍSTICA

Amiloidose Cardíaca Amiloidose extra-cardíaca

Portadores de mutação sem doença Controle
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Razão septo interv/parede post
VE 6 1,03 ± 0,15 1,02 4 1,12 ± 0,13 1,09 0,34

a teste de Mann-Whitney.

Variável
G1: AC G2: AñC

p valor a

n média ± DP med n média ± DP med

EC
O

Massa do VE - cubada (g) 6 142,2 ± 70,7 109,0 4 97,0 ± 24,1 86,1 0,20
Índice Massa VE - cubado
(g/m2) 6 77,0 ± 55,7 52,2 4 56,2 ± 12,2 51,5 0,83

Volume Sisto final -Teicholz
(ml) 6 12,7 ± 7,7 11,7 4 15,1 ± 3,7 13,6 0,52

% de encurtamento -Teicholz
(%) 6 50,0 ± 6,8 48,8 4 52,9 ± 2,6 52,5 0,29

FE - Teicholz (%) 6 81,5 ± 6,5 81,1 4 84,0 ± 1,9 83,6 0,39

FE - Simpson 4 cam (%) 6 77,8 ± 12,3 83,5 4 71,1 ± 6,2 72,5 0,29

FE - Simpson 2 cam (%) 6 76,8 ± 14,2 78,0 4 75,6 ± 5,9 76,2 0,52

FE - Simpson bp (%) 6 77,2 ± 12,9 80,5 4 73,3 ± 3,7 73,8 0,29

VAE - apical 4 cam (ml) 6 39,3 ± 12,6 37,0 4 32,8 ± 15,5 35,0 0,52
VAE indexado - apical 4c
(ml/m2) 6 23,9 ± 7,1 25,0 4 18,6 ± 8,1 19,8 0,20

VAE - apical 2 cam (ml) 6 37,2 ± 12,6 38,0 4 22,3 ± 7,4 22,0 0,088
VAE indexado - apical 2c
(ml/m2) 6 23,1 ± 9,5 23,2 4 13,2 ± 5,3 12,6 0,055

VAE - biplanar (ml) 6 38,7 ± 10,7 41,5 4 26,4 ± 7,2 27,0 0,088
VAE indexado - biplanar
(ml/m2) 6 23,7 ± 7,3 26,3 4 15,4 ± 3,9 16,4 0,055

Área atrial direita (cm2) 6 12,6 ± 3,6 12,6 4 11,2 ± 2,5 11,1 0,52

Tempo aceleração do FP (ms) 5 128,5 ± 21,6 135,0 3 136,5 ± 23,3 135,0 0,76

TVI fluxo pulmonar (cm) 5 18,8 ± 2,4 20,0 3 70,4 ± 44,4 81,8 0,025
Tempo desaceleração do FM
(ms) 6 195,3 ± 65,9 169,5 4 240,9 ± 38,4 240,5 0,20

Velocidade pico onda A FM
(cm/s) 5 66,2 ± 23,6 71,2 4 57,5 ± 5,4 58,4 0,62

Velocidade pico onda E FM
(cm/s) 6 103,9 ± 35,7 99,3 4 73,8 ± 7,7 72,5 0,14

Relação E/A 5 1,92 ± 1,45 1,00 4 1,33 ± 0,26 1,25 0,62

Veloc. onda E' medial (cm/s) 5 8,43 ± 5,63 7,11 3 9,26 ± 1,72 9,41 0,30

Relação E/E' medial 5 13,4 ± 5,5 12,5 3 8,2 ± 1,8 9,0 0,10

Veloc. onda E' lateral (cm/s) 5 13,4 ± 10,9 11,0 4 11,7 ± 1,3 11,6 0,81

Relação E/E' lateral 5 10,7 ± 7,9 7,5 4 6,4 ± 0,1 6,4 0,14

Onda S' anel mit. medial (cm/s) 3 11,0 ± 5,5 8,7 3 9,2 ± 1,2 8,9 0,83

Onda S' anel mit. later (cm/s) 4 11,9 ± 5,1 11,2 4 11,8 ± 4,2 10,5 0,77

TAPSE (cm) 6 1,86 ± 0,24 1,88 3 7,53 ± 8,99 2,73 0,12

MAPSE (cm) 6 4,19 ± 3,18 3,57 4 8,47 ± 5,29 9,93 0,16
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Veloc. S' Dop. Tecid. VD (cm/s) 5 11,1 ± 1,1 11,6 1 11,7 0,55
a teste de Mann-Whitney.

Variável
G1: AC G2: AñC

p valor a

n média ± DP med n média ± DP med

EC
O

 2
D

R
A

ST
R

EA
M

EN
TO

 D
E 

PO
N

TI
LH

A
D

O
S

Basal - ANTERO-SEPTAL 6 -13,0 ± 7,8 -11,5 4 -14,3 ± 7,0 -15,0 0,75

Basal - INFERO-SEPTAL 6 -11,2 ± 3,7 -11,0 4 -19,8 ± 3,5 -18,0 0,009

Basal - ANTERIOR 6 -11,7 ± 6,2 -13,0 4 -19,5 ± 6,6 -19,0 0,069

Basal - INFERIOR 6 -11,7 ± 7,8 -10,0 4 -24,0 ± 5,7 -22,5 0,055

Basal - ANTERO-LATERAL 6 -11,7 ± 5,1 -11,5 4 -21,8 ± 12,1 -18,5 0,13

Basal - INFERO-LATERAL 6 -10,7 ± 11,0 -6,5 4 -20,3 ± 8,6 -21,0 0,086

Medial - ANTERO-SEPTAL 6 -14,5 ± 9,7 -14,5 4 -21,3 ± 4,9 -21,5 0,29

Medial - INFERO-SEPTAL 6 -18,5 ± 9,2 -19,0 4 -24,8 ± 2,8 -24,5 0,087

Medial - ANTERIOR 6 -9,17 ± 4,36 -9,0 4 -22,8 ± 5,0 -23,5 0,010

Medial - INFERIOR 6 -14,7 ± 8,8 -16,5 4 -27,5 ± 7,7 -24,0 0,054

Medial - ANTERO-LATERAL 6 -16,5 ± 5,7 -18,0 4 -20,8 ± 1,5 -21,0 0,13

Medial - INFERO-LATERAL 6 -14,2 ± 5,7 -12,5 4 -29,5 ± 5,7 -27,0 0,010

Apical - SEPTAL 6 -21,8 ± 4,5 -20,0 4 -30,8 ± 5,2 -33,0 0,032

Apical - ANTERIOR 6 -20,8 ± 4,7 -21,5 4 -23,3 ± 5,1 -23,5 0,45

Apical- INFERIOR 6 -22,7 ± 3,9 -22,0 4 -29,3 ± 4,2 -28,5 0,053

Apical- LATERAL 6 -22,0 ± 7,3 -18,5 4 -20,8 ± 2,1 -21,0 0,59

Vértice 6 -22,0 ± 3,5 -21,0 4 -24,5 ± 2,6 -25,0 0,24
Rel. Def long septo-apical/basal
ap 6 1,87 ± 0,70 1,77 4 1,85 ± 0,63 1,75 0,99

Deformação longitudinal basal
média (%) 6 -11,6 ± 3,1 -12,0 4 -19,9 ± 3,9 -20,5 0,014
Deformação long.- apical 2 cam
(%) 6 -16,0 ± 3,9 -15,5 4 -23,0 ± 1,4 -23,5 0,023
Deformação long.- apical 4 cam
(%) 6 -17,0 ± 0,9 -17,0 4 -22,5 ± 3,1 -22,5 0,009
Deformação long.- apical longit.
(%) 6 -16,7 ± 1,4 -16,5 4 -22,0 ± 3,5 -23,0 0,030

Tensão longitudinal - média (%) 6 -16,8 ± 1,8 -16,0 4 -22,3 ± 1,3 -22,0 0,009
a teste de Mann-Whitney.

Na tabela 1, observamos que tiveram diferença estatística significativa na

comparação dos grupos G1 e G2 , os valores médios de: intervalo PR  ( p = 0,015 );

diâmetro do AE ( p = 0,009 ); espessura diastólica da parede posterior do VE ( p =

0,033 ); integral das velocidades (TVI) do fluxo da via de saída do VD ( p = 0,025 );

deformação longitudinal do segmento ínfero-septal basal ( p = 0,009 ); deformação
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longitudinal do segmento anterior médio ( p = 0,010 ); deformação longitudinal do

segmento inferior médio ( p = 0,054 ); deformação longitudinal do segmento ínfero-

lateral médio ( p = 0,010 ); deformação longitudinal do segmento septo-apical ( p =

0,032 ); deformação longitudinal basal média ( p = 0,014 ); deformação  longitudinal

global no corte apical 2 ( p = 0,023 ); deformação  longitudinal global no corte apical

4 câmaras ( p = 0,009 ); deformação  longitudinal global no corte apical longitudinal  (

p = 0,030 ); tensão longitudinal média ( p = 0,009) ( Ver gráfico 2).

Grafico 2 Deformação longitudinal G1XG2

Tabela 2 Variáveis numéricas clínicas, do ECG, ECO convencional e rastreamento de pontilhados

2D segundo os grupos G1 e G3

Variável
G1: AC G3: c/ mutação

p valor a

n média ± DP med n média ± DP med

C
lín

ic
as

Idade (anos) 6 50,0 ± 12,2 53 4 35,3 ± 4,3 34 0,084

Peso (kg) 6 62,3 ± 16,9 61 4 65,3 ± 9,0 65,5 0,91

Altura (cm) 6 165,5 ± 9,4 162 4 164,0 ± 5,6 165 0,99

FC (bpm) do ECO 6 80,7 ± 12,9 84 4 63,5 ± 6,0 65 0,086

PAS (mmHg) 6 111,7 ± 16,0 110 4 105,0 ± 5,8 105 0,50

PAD (mmHg) 6 75,0 ± 8,4 80 4 70,0 ± 0,0 70 0,16

EC
G

FC (bpm) 6 77,0 ± 17,8 75,5 4 66,0 ± 7,1 68 0,52

Intervalo PR (s) 4 0,230 ± 0,060 0,200 4 0,150 ± 0,038 0,140 0,044

Intevalo QTc (ms) 6 421,3 ± 54,8 438 4 397,8 ± 27,2 387,5 0,20

-11,6

-16,0

-17,0

-16,7

-16,8

-19,9

-23,0

-22,5

-22,0

-22,3

-25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0

Deformação longitudinal basal média (%)
(p=0,014)

Deformação long. - apical 2 cam (%)
(p=0,023)

Deformação long. - apical 4 cam (%)
(p=0,009)

Deformação long. - apical longit. (%)
(p=0,030)

Tensão longitudinal - média (%) ( p=0,009)

Deformação longitudinal

G2 Amiloidose extracardíaca G1 Amiloidose Cardíaca
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EC
O

Diâmetro raiz aórtica (cm) 6 3,10 ± 0,24 3,10 4 2,60 ± 0,22 2,65 0,014

Diâmetro átrio esquerdo (cm) 6 4,00 ± 0,18 4,00 4 3,15 ± 0,35 3,15 0,009

Diâmetro sistólico final VE (cm) 6 1,97 ± 0,47 2,03 4 2,45 ± 0,22 2,42 0,055

Parede posterior VE (cm) 6 1,07 ± 0,39 1,01 4 0,618 ± 0,026 0,620 0,010
Diâmetro diastólico final VE
(cm) 6 3,86 ± 0,66 4,11 4 4,64 ± 0,26 4,60 0,033

Septo interventricular (cm) 6 1,17 ± 0,60 1,08 4 0,628 ± 0,072 0,620 0,041

Espessura parietal média (cm) 6 1,12 ± 0,49 1,03 4 0,623 ± 0,048 0,620 0,024
Diâmetro diastólico final VD
(cm) 6 1,67 ± 0,69 1,65 4 1,99 ± 0,07 1,97 0,39

Volume diast final-Teicholz (ml) 6 66,6 ± 25,0 74,4 4 99,8 ± 13,4 97,4 0,033

Espessura parietal relativa 6 0,600 ± 0,346 0,500 4 0,250 ± 0,058 0,250 0,026
Razão septo interv/parede post
VE 6 1,03 ± 0,15 1,02 4 1,14 ± 0,36 1,06 0,75

a teste de Mann-Whitney.

Variável
G1: AC G3: c/ mutação

p valor a

n média ± DP med n média ± DP med

EC
O

Massa do VE - cubada (g) 6 142,2 ± 70,7 109,0 4 85,8 ± 11,7 90,3 0,055
Índice Massa VE - cubado
(g/m2) 6 77,0 ± 55,7 52,2 4 49,0 ± 3,9 49,7 0,39

Volume Sisto final -Teicholz
(ml) 6 12,7 ± 7,7 11,7 4 22,8 ± 3,9 23,4 0,055
% de encurtamento -Teicholz
(%) 6 50,0 ± 6,8 48,8 4 45,9 ± 4,1 45,8 0,45

FE - Teicholz (%) 6 81,5 ± 6,5 81,1 4 77,1 ± 4,3 77,0 0,39

FE - Simpson 4 cam (%) 6 77,8 ± 12,3 83,5 4 67,9 ± 11,4 69,5 0,14

FE - Simpson 2 cam (%) 6 76,8 ± 14,2 78,0 4 81,0 ± 8,0 85,0 0,83

FE - Simpson bp (%) 6 77,2 ± 12,9 80,5 4 74,7 ± 7,9 75,2 0,45

VAE - apical 4 cam (ml) 6 39,3 ± 12,6 37,0 4 29,8 ± 4,4 30,0 0,11
VAE indexado - apical 4c
(ml/m2) 6 23,9 ± 7,1 25,0 4 17,4 ± 2,3 16,9 0,088

VAE - apical 2 cam (ml) 6 37,2 ± 12,6 38,0 4 26,0 ± 3,5 27,0 0,20
VAE indexado - apical 2c
(ml/m2) 6 23,1 ± 9,5 23,2 4 15,0 ± 1,1 15,4 0,087

VAE - biplanar (ml) 6 38,7 ± 10,7 41,5 4 27,1 ± 4,2 26,7 0,14
VAE indexado - biplanar
(ml/m2) 6 23,7 ± 7,3 26,3 4 15,9 ± 2,6 15,6 0,088

Área atrial direita (cm2) 6 12,6 ± 3,6 12,6 4 11,2 ± 2,6 11,2 0,52

Tempo aceleração do FP (ms) 5 128,5 ± 21,6 135,0 4 141,5 ± 35,8 149,5 0,46

TVI fluxo pulmonar (cm) 5 18,8 ± 2,4 20,0 4 44,7 ± 30,7 42,5 0,14
Tempo desaceleração do FM
(ms) 6 195,3 ± 65,9 169,5 4 183,3 ± 44,1 164,5 0,99

Velocidade pico onda A FM
(cm/s) 5 66,2 ± 23,6 71,2 4 57,2 ± 15,9 55,4 0,62
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Velocidade pico onda E FM
(cm/s) 6 103,9 ± 35,7 99,3 4 97,5 ± 23,9 98,2 0,91

Relação E/A 5 1,92 ± 1,45 1,00 4 1,70 ± 0,08 1,70 0,62

Veloc. onda E' medial (cm/s) 5 8,43 ± 5,63 7,11 4 12,10 ± 1,35 11,95 0,14

Relação E/E' medial 5 13,4 ± 5,5 12,5 4 8,1 ± 1,9 8,6 0,086

Veloc. onda E' lateral (cm/s) 5 13,4 ± 10,9 11,0 4 19,5 ± 4,5 19,6 0,22

Relação E/E' lateral 5 10,7 ± 7,9 7,5 4 5,0 ± 0,3 5,0 0,14

Onda S' anel mit. medial (cm/s) 3 11,0 ± 5,5 8,7 4 8,6 ± 0,8 8,2 0,72

Onda S' anel mit. later (cm/s) 4 11,9 ± 5,1 11,2 3 16,0 ± 12,1 9,3 0,48

TAPSE (cm) 6 1,86 ± 0,24 1,88 4 2,87 ± 1,45 2,25 0,055

MAPSE (cm) 6 4,19 ± 3,18 3,57 4 6,97 ± 6,30 6,03 0,52

Veloc. S' Dop. Tecid. VD (cm/s) 5 11,1 ± 1,1 11,6 4 13,1 ± 1,2 13,2 0,036
a teste de Mann-Whitney.

Variável
G1: AC G3: c/ mutação

p valor a

n média ± DP med n média ± DP med

EC
O

 2
D

R
A

ST
R

EA
M

EN
TO

 D
E 

PO
N

TI
LH

A
D

O
S

Basal - ANTERO-SEPTAL 6 -13,0 ± 7,8 -11,5 4 -13,5 ± 4,4 -11,5 0,66

Basal - INFERO-SEPTAL 6 -11,2 ± 3,7 -11,0 4 -18,8 ± 5,0 -19,5 0,055

Basal - ANTERIOR 6 -11,7 ± 6,2 -13,0 4 -24,0 ± 9,1 -26,5 0,055

Basal - INFERIOR 6 -11,7 ± 7,8 -10,0 4 -18,8 ± 1,7 -18,5 0,088

Basal - ANTERO-LATERAL 6 -11,7 ± 5,1 -11,5 4 -26,0 ± 7,6 -25,0 0,019

Basal - INFERO-LATERAL 6 -10,7 ± 11,0 -6,5 4 -22,8 ± 2,1 -23,0 0,086

Medial - ANTERO-SEPTAL 6 -14,5 ± 9,7 -14,5 4 -17,8 ± 9,5 -17,0 0,67

Medial - INFERO-SEPTAL 6 -18,5 ± 9,2 -19,0 4 -26,8 ± 3,9 -26,0 0,068

Medial - ANTERIOR 6 -9,17 ± 4,36 -9,0 4 -15,0 ± 10,0 -15,0 0,39

Medial - INFERIOR 6 -14,7 ± 8,8 -16,5 4 -23,5 ± 5,9 -21,5 0,16

Medial - ANTERO-LATERAL 6 -16,5 ± 5,7 -18,0 4 -26,8 ± 10,2 -24,0 0,088

Medial - INFERO-LATERAL 6 -14,2 ± 5,7 -12,5 4 -28,5 ± 11,0 -31,5 0,042

Apical - SEPTAL 6 -21,8 ± 4,5 -20,0 4 -21,5 ± 2,6 -22,0 0,83

Apical - ANTERIOR 6 -20,8 ± 4,7 -21,5 4 -16,0 ± 5,7 -16,0 0,24

Apical- INFERIOR 6 -22,7 ± 3,9 -22,0 4 -28,3 ± 8,4 -28,5 0,24

Apical- LATERAL 6 -22,0 ± 7,3 -18,5 4 -19,3 ± 2,1 -19,5 0,99

Vértice 6 -22,0 ± 3,5 -21,0 4 -20,3 ± 1,9 -19,5 0,44
Rel. Def long septo-apical/basal
ap 6 1,87 ± 0,70 1,77 4 1,31 ± 0,14 1,35 0,16

Deformação longitudinal basal
média (%) 6 -11,6 ± 3,1 -12,0 4 -20,6 ± 2,6 -20,7 0,010
Deformação long.- apical 2 cam
(%) 6 -16,0 ± 3,9 -15,5 4 -22,0 ± 1,8 -22,0 0,041
Deformação long.- apical 4 cam
(%) 6 -17,0 ± 0,9 -17,0 4 -20,5 ± 2,5 -20,0 0,016
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Deformação long.- apical longit.
(%) 6 -16,7 ± 1,4 -16,5 4 -19,5 ± 2,9 -19,5 0,10

Tensão longitudinal - média (%) 6 -16,8 ± 1,8 -16,0 4 -20,5 ± 0,6 -20,5 0,016
a teste de Mann-Whitney.

Na tabela 2, observamos que tiveram diferença estatística significativa na

comparação dos grupos G1 e G3 , os  valores médios de: intervalo PR ( p = 0,044 );

diâmetro da raiz aórtica ( p = 0,014 ); diâmetro do AE ( p = 0,009 ); espessura

diastólica da parede posterior do VE ( p = 0,010 ); espessura diastólica do septo

interventricular ( p = 0,041 ); espessura parietal média ( p = 0,024 ); volume

diastólico final do VE pelo método de Teicholz ( p = 0,033 ); espessura parietal

relativa ( p = 0,026); massa do VE ( p = 0,006 ); velocidade da onda S’ do Doppler

tecidual do anel tricúspide ( p = 0,036 ); deformação longitudinal do segmento

ântero-lateral basal ( p = 0,019 ); deformação longitudinal do segmento ínfero-lateral

médio ( p = 0,042 ); deformação longitudinal basal média ( p = 0,010 ); deformação

longitudinal global no corte apical 2 câmaras ( p = 0,041 ); deformação longitudinal

global no corte apical 4 câmaras ( p = 0,016 ); tensão longitudinal média ( p = 0,016)

( Ver gráfico 3 ).

Gráfico 3 Deformação longitudinal G1xG3

.
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Deformação long.- apical 4 cam (%)
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Deformação longitudinal

G3 Portadores de mutação G1 Amiloidose Cardíaca
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Tabela 3 Variáveis numéricas clínicas, do ECG, ECO convencional e rastreamento de pontilhados 2D
segundo os grupos G1 e G4

Variável
G1: AC G4: controle

p valor a

n média ± DP med n média ± DP med

C
lín

ic
as

Idade (anos) 6 50,0 ± 12,2 53 14 40,9 ± 15,1 36,5 0,26

Peso (kg) 6 62,3 ± 16,9 61 14 78,6 ± 22,2 74,5 0,12

Altura (cm) 6 165,5 ± 9,4 162 14 171,2 ± 10,9 170 0,32

FC (bpm) do ECO 6 80,7 ± 12,9 84 14 65,6 ± 10,5 67 0,057

PAS (mmHg) 6 111,7 ± 16,0 110 14 117,1 ± 14,4 115 0,47

PAD (mmHg) 6 75,0 ± 8,4 80 14 77,1 ± 7,3 80 0,79

EC
G

FC (bpm) 6 77,0 ± 17,8 75,5 14 71,1 ± 11,2 72 0,71

Intervalo PR (s) 4 0,230 ± 0,060 0,200 14 0,149 ± 0,029 0,160 0,005

Intevalo QTc (ms) 6 421,3 ± 54,8 438 14 410,1 ± 31,4 412,5 0,43

EC
O

Diâmetro raiz aórtica (cm) 6 3,10 ± 0,24 3,10 14 2,72 ± 0,30 2,65 0,020

Diâmetro átrio esquerdo (cm) 6 4,00 ± 0,18 4,00 14 3,06 ± 0,33 3,10 0,0005
Diâmetro sistólico final VE
(cm) 6 1,97 ± 0,47 2,03 14 2,65 ± 0,39 2,65 0,009

Parede posterior VE (cm) 6 1,07 ± 0,39 1,01 14 0,681 ± 0,104 0,695 0,008
Diâmetro diastólico final VE
(cm) 6 3,86 ± 0,66 4,11 14 4,75 ± 0,64 4,71 0,029

Septo interventricular (cm) 6 1,17 ± 0,60 1,08 14 0,671 ± 0,103 0,675 0,010

Espessura parietal média (cm) 6 1,12 ± 0,49 1,03 14 0,674 ± 0,080 0,653 0,011
Diâmetro diastólico final VD
(cm) 6 1,67 ± 0,69 1,65 14 1,76 ± 0,43 1,58 0,65

Volume diast final-Teicholz
(ml) 6 66,6 ± 25,0 74,4 14 107,5 ± 34,1 102,9 0,028

Espessura parietal relativa 6 0,600 ± 0,346 0,500 14 0,293 ± 0,047 0,300 0,005
Razão septo interv/parede
post VE 6 1,03 ± 0,15 1,02 14 0,97 ± 0,16 0,93 0,46

a teste de Mann-Whitney.

Variável
G1: AC G4: controle

p valor a

n média ± DP med n média ± DP med

EC
O

Massa do VE - cubada (g) 6 142,2 ± 70,7 109,0 14 104,0 39,3 97,3 0,28
Índice Massa VE - cubado
(g/m2) 6 77,0 ± 55,7 52,2 14 55,0 15,2 52,6 0,59

Volume Sisto final -Teicholz
(ml) 6 12,7 ± 7,7 11,7 14 26,7 9,8 25,8 0,008
% de encurtamento -Teicholz
(%) 6 50,0 ± 6,8 48,8 14 44,2 3,8 44,1 0,069

FE - Teicholz (%) 6 81,5 ± 6,5 81,1 14 75,2 4,2 75,4 0,032

FE - Simpson 4 cam (%) 6 77,8 ± 12,3 83,5 14 68,7 7,2 70,0 0,16
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FE - Simpson 2 cam (%) 6 76,8 ± 14,2 78,0 14 73,9 6,5 73,5 0,22

FE - Simpson bp (%) 6 77,2 ± 12,9 80,5 14 71,7 6,2 70,5 0,14

VAE - apical 4 cam (ml) 6 39,3 ± 12,6 37,0 14 26,4 9,4 28,5 0,028
VAE indexado - apical 4c
(ml/m2) 6 23,9 ± 7,1 25,0 14 14,7 5,2 14,5 0,010

VAE - apical 2 cam (ml) 6 37,2 ± 12,6 38,0 14 29,1 12,9 26,0 0,11
VAE indexado - apical 2c
(ml/m2) 6 23,1 ± 9,5 23,2 14 15,6 5,2 13,3 0,083

VAE - biplanar (ml) 6 38,7 ± 10,7 41,5 14 28,3 9,4 28,0 0,063
VAE indexado - biplanar
(ml/m2) 6 23,7 ± 7,3 26,3 14 15,3 4,1 16,1 0,026

Área atrial direita (cm2) 6 12,6 ± 3,6 12,6 14 10,8 3,4 9,8 0,27

Tempo aceleração do FP (ms) 5 128,5 ± 21,6 135,0 13 143,2 28,5 140,0 0,28

TVI fluxo pulmonar (cm) 5 18,8 ± 2,4 20,0 13 20,1 2,2 19,7 0,49
Tempo desaceleração do FM
(ms) 6 195,3 ± 65,9 169,5 14 212,4 30,9 216,0 0,23

Velocidade pico onda A FM
(cm/s) 5 66,2 ± 23,6 71,2 14 62,4 12,0 61,6 0,78

Velocidade pico onda E FM
(cm/s) 6 103,9 ± 35,7 99,3 14 77,3 13,4 82,8 0,19

Relação E/A 5 1,92 ± 1,45 1,00 14 1,29 0,36 1,25 0,99

Veloc. onda E' medial (cm/s) 5 8,43 ± 5,63 7,11 14 11,80 2,89 12,25 0,11

Relação E/E' medial 5 13,4 ± 5,5 12,5 14 6,9 1,7 6,6 0,005

Veloc. onda E' lateral (cm/s) 5 13,4 ± 10,9 11,0 14 16,3 3,4 16,6 0,12

Relação E/E' lateral 5 10,7 ± 7,9 7,5 14 4,9 0,9 4,6 0,033
Onda S' anel mit. medial
(cm/s) 3 11,0 ± 5,5 8,7 14 9,0 2,1 8,7 0,80

Onda S' anel mit. later (cm/s) 4 11,9 ± 5,1 11,2 14 13,5 2,3 13,3 0,67

TAPSE (cm) 6 1,86 ± 0,24 1,88 14 1,98 0,30 1,97 0,56

MAPSE (cm) 6 4,19 ± 3,18 3,57 14 1,50 0,28 1,48 0,032
Veloc. S' Dop. Tecid. VD
(cm/s) 5 11,1 ± 1,1 11,6 12 14,2 2,6 13,1 0,003

a teste de Mann-Whitney.

Variável
G1: AC G4: controle

p valor a

n média ± DP med n média ± DP med

EC
O

 2
D

Basal - ANTERO-SEPTAL 6 -13,0 ± 7,8 -11,5 14 -17,6 ± 7,2 -18,0 0,20

Basal - INFERO-SEPTAL 6 -11,2 ± 3,7 -11,0 14 -17,2 ± 3,7 -18,0 0,006

Basal - ANTERIOR 6 -11,7 ± 6,2 -13,0 14 -22,4 ± 9,0 -21,0 0,017

Basal - INFERIOR 6 -11,7 ± 7,8 -10,0 14 -21,9 ± 7,5 -23,5 0,031

Basal - ANTERO-LATERAL 6 -11,7 ± 5,1 -11,5 14 -25,1 ± 9,0 -22,0 0,001

Basal - INFERO-LATERAL 6 -10,7 ± 11,0 -6,5 14 -24,1 ± 9,4 -22,5 0,010

Medial - ANTERO-SEPTAL 6 -14,5 ± 9,7 -14,5 14 -15,2 ± 8,2 -16,0 0,97
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Medial - INFERO-SEPTAL 6 -18,5 ± 9,2 -19,0 14 -22,4 ± 4,1 -22,0 0,24

Medial - ANTERIOR 6 -9,17 ± 4,36 -9,0 14 -13,6 ± 8,7 -12,0 0,28

Medial - INFERIOR 6 -14,7 ± 8,8 -16,5 14 -25,1 ± 7,7 -25,0 0,025

Medial - ANTERO-LATERAL 6 -16,5 ± 5,7 -18,0 14 -17,8 ± 7,4 -17,0 0,97

Medial - INFERO-LATERAL 6 -14,2 ± 5,7 -12,5 14 -22,8 ± 10,6 -20,5 0,083

Apical - SEPTAL 6 -21,8 ± 4,5 -20,0 14 -22,2 ± 4,4 -23,0 0,51

Apical - ANTERIOR 6 -20,8 ± 4,7 -21,5 14 -13,7 ± 5,7 -14,5 0,013

Apical- INFERIOR 6 -22,7 ± 3,9 -22,0 14 -27,2 ± 7,1 -27,0 0,15

Apical- LATERAL 6 -22,0 ± 7,3 -18,5 14 -18,5 ± 7,0 -18,5 0,43

Vértice 6 -22,0 ± 3,5 -21,0 14 -16,9 ± 9,7 -18,5 0,20
Rel. Strain long septo-
apical/basal ap 6 1,87 ± 0,70 1,77 14 1,39 ± 0,63 1,20 0,12

Strain longitudinal basal médio
(%) 6 -11,6 ± 3,1 -12,0 14 -21,2 ± 3,2 -21,0 0,0005
Deformação long.- apical 2
cam (%) 6 -16,0 ± 3,9 -15,5 14 -19,2 ± 3,3 -17,5 0,015
Deformação long.- apical 4
cam (%) 6 -17,0 ± 0,9 -17,0 14 -19,0 ± 2,2 -19,5 0,054
Deformação long.- apical
longit. (%) 6 -16,7 ± 1,4 -16,5 14 -17,7 ± 2,3 -18,0 0,26

Tensão longitudinal - média
(%) 6 -16,8 ± 1,8 -16,0 14 -18,6 ± 2,3 -18,0 0,077

a teste de Mann-Whitney.

Na tabela 3, observamos que tiveram diferença estatística significativa na

comparação dos grupos G1 e G4 , os  valores médios de: frequência ( p= 0,057);

intervalo PR ( p= 0,005); diâmetro da raiz aórtica ( p= 0,020); diâmetro do AE( p=

0,0005); diâmetro sistólico final do VE ( p= 0,009); parede posterior do VE ( p=

0,008); diâmetro diastólico final do VE ( p= 0,029); septo interventricular ( p= 0,010);

espessura parietal média ( p= 0,011); volume diastólico final pelo método de Teicholz

( p= 0,028); espessura parietal relativa ( p= 0,005); volume sistólico final pelo método

de Teicholz ( p= 0,008); FE pelo método de Teicholz ( p= 0,032); volume AE( p=

0,028); volume AE indexado no corte apical 4 câmaras ( p= 0,010); volume AE

biplanar ( p= 0,026); relação E/E’ medial ( p= 0,005); relação E/E’ lateral ( p= 0,033);

MAPSE ( p= 0,032); onda S’ no anel lateral do VD ( p= 0,003); deformação

longitudinal no segmento ínfero-septal basal ( p= 0,006); deformação longitudinal no

segmento anterior basal ( p= 0,017); deformação longitudinal no segmento inferior

basal ( p= 0,031); deformação longitudinal no segmento ântero-lateral basal ( p=
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0,001); deformação longitudinal no segmento ínfero-lateral basal ( p= 0,010);

deformação longitudinal no segmento inferior médio ( p= 0,025); deformação

longitudinal no segmento anterior apical ( p= 0,013); deformação longitudinal basal

média ( p= 0,0005); deformação longitudinal no corte apical  2 câmaras ( p= 0,015) (

Ver gráfico 4).

Gráfico 4 Deformação longitudinal G1xG4

Tabela 4 Variáveis numéricas clínicas, do ECG, ECO convencional e rastreamento de pontilhados
2D segundo os grupos G2 e G3

Variável
G2: AñC G3: c/ mutação

p valor a

n média ± DP med n média ± DP med

C
lín

ic
as

Idade (anos) 4 43,3 ± 12,7 41,5 4 35,3 ± 4,3 34 0,38

Peso (kg) 4 57,5 ± 6,5 57,5 4 65,3 ± 9,0 65,5 0,19

Altura (cm) 4 171,0 ± 5,8 170 4 164,0 ± 5,6 165 0,081

FC (bpm) do ECO 4 68,3 ± 9,3 67,5 4 63,5 ± 6,0 65 0,39

PAS (mmHg) 4 120,0 ± 0,0 120 4 105,0 ± 5,8 105 0,012

PAD (mmHg) 4 80,0 ± 0,0 80 4 70,0 ± 0,0 70 0,008

EC
G

FC (bpm) 4 69,0 ± 9,9 71,5 4 66,0 ± 7,1 68 0,47

Intervalo PR (s) 4 0,130 ± 0,020 0,120 4 0,150 ± 0,038 0,140 0,40

Intevalo QTc (ms) 4 405,0 ± 46,2 409 4 397,8 ± 27,2 387,5 0,56

EC O Diâmetro raiz aórtica (cm) 4 3,09 ± 0,30 3,03 4 2,60 ± 0,22 2,65 0,029
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-16,0

-21,2
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Deformação longitudinal basal média (%)
(p= 0,0005)

Deformação lomg. - apical 2 cam (%)
(p=0,015)

Deformação longitudinal

G4 Controle G1 Amiloidose Cardíaca
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Diâmetro átrio esquerdo (cm) 4 3,09 ± 0,42 3,20 4 3,15 ± 0,35 3,15 0,77

Diâmetro sistólico final VE (cm) 4 2,14 ± 0,19 2,06 4 2,45 ± 0,22 2,42 0,083

Parede posterior VE (cm) 4 0,660 ± 0,098 0,680 4 0,618 ± 0,026 0,620 0,37
Diâmetro diastólico final VE
(cm) 4 4,53 ± 0,51 4,49 4 4,64 ± 0,26 4,60 0,77

Septo interventricular (cm) 4 0,725 ± 0,033 0,735 4 0,628 ± 0,072 0,620 0,057

Espessura parietal média (cm) 4 0,690 ± 0,067 0,705 4 0,623 ± 0,048 0,620 0,14
Diâmetro diastólico final VD
(cm) 4 2,19 ± 0,30 2,10 4 1,99 ± 0,07 1,97 0,25

Volume diast final-Teicholz (ml) 4 95,2 ± 25,2 92,3 4 99,8 ± 13,4 97,4 0,77

Espessura parietal relativa 4 1,200 ± 1,867 0,300 4 0,250 ± 0,058 0,250 0,34
Razão septo interv/parede post
VE 4 1,12 ± 0,13 1,09 4 1,14 ± 0,36 1,06 0,77

a teste de Mann-Whitney.

Variável
G2: AñC G3: c/ mutação

p valor a

n média ± DP med n média ± DP med

EC
O

Massa do VE - cubada (g) 4 97,0 ± 24,1 86,1 4 85,8 ± 11,7 90,3 0,77
Índice Massa VE - cubado
(g/m2) 4 56,2 ± 12,2 51,5 4 49,0 ± 3,9 49,7 0,56

Volume Sisto final -Teicholz
(ml) 4 15,1 ± 3,7 13,6 4 22,8 ± 3,9 23,4 0,043
% de encurtamento -Teicholz
(%) 4 52,9 ± 2,6 52,5 4 45,9 ± 4,1 45,8 0,029

FE - Teicholz (%) 4 84,0 ± 1,9 83,6 4 77,1 ± 4,3 77,0 0,021

FE - Simpson 4 cam (%) 4 71,1 ± 6,2 72,5 4 67,9 ± 11,4 69,5 0,77

FE - Simpson 2 cam (%) 4 75,6 ± 5,9 76,2 4 81,0 ± 8,0 85,0 0,15

FE - Simpson bp (%) 4 73,3 ± 3,7 73,8 4 74,7 ± 7,9 75,2 0,77

VAE - apical 4 cam (ml) 4 32,8 ± 15,5 35,0 4 29,8 ± 4,4 30,0 0,56
VAE indexado - apical 4c
(ml/m2) 4 18,6 ± 8,1 19,8 4 17,4 ± 2,3 16,9 0,39

VAE - apical 2 cam (ml) 4 22,3 ± 7,4 22,0 4 26,0 ± 3,5 27,0 0,38
VAE indexado - apical 2c
(ml/m2) 4 13,2 ± 5,3 12,6 4 15,0 ± 1,1 15,4 0,38

VAE - biplanar (ml) 4 26,4 ± 7,2 27,0 4 27,1 ± 4,2 26,7 0,99
VAE indexado - biplanar
(ml/m2) 4 15,4 ± 3,9 16,4 4 15,9 ± 2,6 15,6 0,99

Área atrial direita (cm2) 4 11,2 ± 2,5 11,1 4 11,2 ± 2,6 11,2 0,77

Tempo aceleração do FP (ms) 3 136,5 ± 23,3 135,0 4 141,5 ± 35,8 149,5 0,48

TVI fluxo pulmonar (cm) 3 70,4 ± 44,4 81,8 4 44,7 ± 30,7 42,5 0,29
Tempo desaceleração do FM
(ms) 4 240,9 ± 38,4 240,5 4 183,3 ± 44,1 164,5 0,083

Velocidade pico onda A FM
(cm/s) 4 57,5 ± 5,4 58,4 4 57,2 ± 15,9 55,4 0,77

Velocidade pico onda E FM
(cm/s) 4 73,8 ± 7,7 72,5 4 97,5 ± 23,9 98,2 0,15
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Relação E/A 4 1,33 ± 0,26 1,25 4 1,70 ± 0,08 1,70 0,076

Veloc. onda E' medial (cm/s) 3 9,26 ± 1,72 9,41 4 12,10 ± 1,35 11,95 0,077

Relação E/E' medial 3 8,2 ± 1,8 9,0 4 8,1 ± 1,9 8,6 0,99

Veloc. onda E' lateral (cm/s) 4 11,7 ± 1,3 11,6 4 19,5 ± 4,5 19,6 0,021

Relação E/E' lateral 4 6,4 ± 0,1 6,4 4 5,0 ± 0,3 5,0 0,020

Onda S' anel mit. medial (cm/s) 3 9,2 ± 1,2 8,9 4 8,6 ± 0,8 8,2 0,28

Onda S' anel mit. later (cm/s) 4 11,8 ± 4,2 10,5 3 16,0 ± 12,1 9,3 0,99

TAPSE (cm) 3 7,53 ± 8,99 2,73 4 2,87 ± 1,45 2,25 0,48

MAPSE (cm) 4 8,47 ± 5,29 9,93 4 6,97 ± 6,30 6,03 0,99

Veloc. S' Dop. Tecid. VD (cm/s) 1 11,7 4 13,1 ± 1,2 13,2 0,28
a teste de Mann-Whitney.

Variável
G2: AñC G3: c/ mutação

p valor a

n média ± DP med n média ± DP med

EC
O

 2
D

R
A

ST
R

EA
M

EN
TO

 D
E 

PO
N

TI
LH

A
D

O
S

Basal - ANTERO-SEPTAL 4 -14,3 ± 7,0 -15,0 4 -13,5 ± 4,4 -11,5 1,00

Basal - INFERO-SEPTAL 4 -19,8 ± 3,5 -18,0 4 -18,8 ± 5,0 -19,5 0,77

Basal - ANTERIOR 4 -19,5 ± 6,6 -19,0 4 -24,0 ± 9,1 -26,5 0,56

Basal - INFERIOR 4 -24,0 ± 5,7 -22,5 4 -18,8 ± 1,7 -18,5 0,080

Basal - ANTERO-LATERAL 4 -21,8 ± 12,1 -18,5 4 -26,0 ± 7,6 -25,0 0,39

Basal - INFERO-LATERAL 4 -20,3 ± 8,6 -21,0 4 -22,8 ± 2,1 -23,0 0,56

Medial - ANTERO-SEPTAL 4 -21,3 ± 4,9 -21,5 4 -17,8 ± 9,5 -17,0 0,56

Medial - INFERO-SEPTAL 4 -24,8 ± 2,8 -24,5 4 -26,8 ± 3,9 -26,0 0,47

Medial - ANTERIOR 4 -22,8 ± 5,0 -23,5 4 -15,0 ± 10,0 -15,0 0,25

Medial - INFERIOR 4 -27,5 ± 7,7 -24,0 4 -23,5 ± 5,9 -21,5 0,19

Medial - ANTERO-LATERAL 4 -20,8 ± 1,5 -21,0 4 -26,8 ± 10,2 -24,0 0,56

Medial - INFERO-LATERAL 4 -29,5 ± 5,7 -27,0 4 -28,5 ± 11,0 -31,5 0,66

Apical - SEPTAL 4 -30,8 ± 5,2 -33,0 4 -21,5 ± 2,6 -22,0 0,057

Apical - ANTERIOR 4 -23,3 ± 5,1 -23,5 4 -16,0 ± 5,7 -16,0 0,081

Apical- INFERIOR 4 -29,3 ± 4,2 -28,5 4 -28,3 ± 8,4 -28,5 0,99

Apical- LATERAL 4 -20,8 ± 2,1 -21,0 4 -19,3 ± 2,1 -19,5 0,28

Vértice 4 -24,5 ± 2,6 -25,0 4 -20,3 ± 1,9 -19,5 0,042
Rel. Strain long septo-
apical/basal ap 4 1,85 ± 0,63 1,75 4 1,31 ± 0,14 1,35 0,15

Strain longitudinal basal médio
(%) 4 -19,9 ± 3,9 -20,5 4 -20,6 ± 2,6 -20,7 0,99

Deformação long.- apical 2 cam
(%) 4 -23,0 ± 1,4 -23,5 4 -22,0 ± 1,8 -22,0 0,37

Deformação long.- apical 4 cam
(%) 4 -22,5 ± 3,1 -22,5 4 -20,5 ± 2,5 -20,0 0,31

Deformação long.- apical longit.
(%) 4 -22,0 ± 3,5 -23,0 4 -19,5 ± 2,9 -19,5 0,24
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Tensão longitudinal - média (%) 4 -22,3 ± 1,3 -22,0 4 -20,5 ± 0,6 -20,5 0,036
a teste de Mann-Whitney.

Na tabela 4, observamos que tiveram diferença estatística significativa na

comparação dos grupos G2 e G3 , os  valores médios de: pressão arterial sistólica (

p = 0,012 ); pressão arterial diastólica ( p = 0,008 ); diâmetro da raiz aórtica ( p =

0,043 ); fração de ejeção pelo método de Teicholz ( p= 0,021); percentual de

encurtamento ( p = 0,029 ); onda E’ lateral do Doppler tecidual do anel mitral ( p =

0,021 ); relação E/E’ lateral ( p = 0,020 ); deformação longitudinal do vértice ( p =

0,042 ); tensão longitudinal ( p = 0,036 ).

Tabela 5 Variáveis numéricas clínicas, do ECG, ECO convencional e rastreamento de pontilhados 2D
segundo os grupos G2 e G4

Variável
G2: AñC G4: controle

p valor a

n média ± DP med n média ± DP med

C
lín

ic
as

Idade (anos) 4 43,3 ± 12,7 41,5 14 40,9 ± 15,1 36,5 0,67

Peso (kg) 4 57,5 ± 6,5 57,5 14 78,6 ± 22,2 74,5 0,038

Altura (cm) 4 171,0 ± 5,8 170 14 171,2 ± 10,9 170 0,71

FC (bpm) do ECO 4 68,3 ± 9,3 67,5 14 65,6 ± 10,5 67 0,71

PAS (mmHg) 4 120,0 ± 0,0 120 14 117,1 ± 14,4 115 0,37

PAD (mmHg) 4 80,0 ± 0,0 80 14 77,1 ± 7,3 80 0,34

EC
G

FC (bpm) 4 69,0 ± 9,9 71,5 14 71,1 ± 11,2 72 0,79

Intervalo PR (s) 4 0,130 ± 0,020 0,120 14 0,149 ± 0,029 0,160 0,24

Intevalo QTc (ms) 4 405,0 ± 46,2 409 14 410,1 ± 31,4 412,5 0,75

EC
O

Diâmetro raiz aórtica (cm) 4 3,09 ± 0,30 3,03 14 2,72 ± 0,30 2,65 0,088
Diâmetro átrio esquerdo
(cm) 4 3,09 ± 0,42 3,20 14 3,06 ± 0,33 3,10 0,87

Diâmetro sistólico final VE
(cm) 4 2,14 ± 0,19 2,06 14 2,65 ± 0,39 2,65 0,025

Parede posterior VE (cm) 4 0,660 ± 0,098 0,680 14 0,681 ± 0,104 0,695 0,63
Diâmetro diastólico final VE
(cm) 4 4,53 ± 0,51 4,49 14 4,75 ± 0,64 4,71 0,67

Septo interventricular (cm) 4 0,725 ± 0,033 0,735 14 0,671 ± 0,103 0,675 0,22
Espessura parietal média
(cm) 4 0,690 ± 0,067 0,705 14 0,674 ± 0,080 0,653 0,52

Diâmetro diastólico final VD 4 2,19 ± 0,30 2,10 14 1,76 ± 0,43 1,58 0,063
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(cm)

Volume diast final-Teicholz
(ml) 4 95,2 ± 25,2 92,3 14 107,5 ± 34,1 102,9 0,63

Espessura parietal relativa 4 1,200 ± 1,867 0,300 14 0,293 ± 0,047 0,300 0,79
Razão septo interv/parede
post VE 4 1,12 ± 0,13 1,09 14 0,97 ± 0,16 0,93 0,098

a teste de Mann-Whitney.

Variável
G2: AñC G4: controle

p valor a

n média ± DP med n média ± DP med

EC
O

Massa do VE - cubada (g) 4 97,0 ± 24,1 86,1 14 104,0 39,3 97,3 0,67
Índice Massa VE - cubado
(g/m2) 4 56,2 ± 12,2 51,5 14 55,0 15,2 52,6 0,92

Volume Sisto final -Teicholz
(ml) 4 15,1 ± 3,7 13,6 14 26,7 9,8 25,8 0,025
% de encurtamento -
Teicholz (%) 4 52,9 ± 2,6 52,5 14 44,2 3,8 44,1 0,003

FE - Teicholz (%) 4 84,0 ± 1,9 83,6 14 75,2 4,2 75,4 0,003

FE - Simpson 4 cam (%) 4 71,1 ± 6,2 72,5 14 68,7 7,2 70,0 0,36

FE - Simpson 2 cam (%) 4 75,6 ± 5,9 76,2 14 73,9 6,5 73,5 0,46

FE - Simpson bp (%) 4 73,3 ± 3,7 73,8 14 71,7 6,2 70,5 0,40

VAE - apical 4 cam (ml) 4 32,8 ± 15,5 35,0 14 26,4 9,4 28,5 0,26
VAE indexado - apical 4c
(ml/m2) 4 18,6 ± 8,1 19,8 14 14,7 5,2 14,5 0,24

VAE - apical 2 cam (ml) 4 22,3 ± 7,4 22,0 14 29,1 12,9 26,0 0,31
VAE indexado - apical 2c
(ml/m2) 4 13,2 ± 5,3 12,6 14 15,6 5,2 13,3 0,39

VAE - biplanar (ml) 4 26,4 ± 7,2 27,0 14 28,3 9,4 28,0 0,87
VAE indexado - biplanar
(ml/m2) 4 15,4 ± 3,9 16,4 14 15,3 4,1 16,1 0,87

Área atrial direita (cm2) 4 11,2 ± 2,5 11,1 14 10,8 3,4 9,8 0,92
Tempo aceleração do FP
(ms) 3 136,5 ± 23,3 135,0 13 143,2 28,5 140,0 0,59

TVI fluxo pulmonar (cm) 3 70,4 ± 44,4 81,8 13 20,1 2,2 19,7 0,026
Tempo desaceleração do
FM (ms) 4 240,9 ± 38,4 240,5 14 212,4 30,9 216,0 0,20

Velocidade pico onda A FM
(cm/s) 4 57,5 ± 5,4 58,4 14 62,4 12,0 61,6 0,52

Velocidade pico onda E FM
(cm/s) 4 73,8 ± 7,7 72,5 14 77,3 13,4 82,8 0,52

Relação E/A 4 1,33 ± 0,26 1,25 14 1,29 0,36 1,25 0,96

Veloc. onda E' medial (cm/s) 3 9,26 ± 1,72 9,41 14 11,80 2,89 12,25 0,15

Relação E/E' medial 3 8,2 ± 1,8 9,0 14 6,9 1,7 6,6 0,38

Veloc. onda E' lateral (cm/s) 4 11,7 ± 1,3 11,6 14 16,3 3,4 16,6 0,014

Relação E/E' lateral 4 6,4 ± 0,1 6,4 14 4,9 0,9 4,6 0,010
Onda S' anel mit. medial
(cm/s) 3 9,2 ± 1,2 8,9 14 9,0 2,1 8,7 0,71
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Onda S' anel mit. later
(cm/s) 4 11,8 ± 4,2 10,5 14 13,5 2,3 13,3 0,17

TAPSE (cm) 3 7,53 ± 8,99 2,73 14 1,98 0,30 1,97 0,078

MAPSE (cm) 4 8,47 ± 5,29 9,93 14 1,50 0,28 1,48 0,14
Veloc. S' Dop. Tecid. VD
(cm/s) 1 11,7 12 14,2 2,6 13,1 0,10

a teste de Mann-Whitney.

Variável
G2: AñC G4: controle

p valor a

n média ± DP med n média ± DP med

EC
O

 2
D

Basal - ANTERO-SEPTAL 4 -14,3 ± 7,0 -15,0 14 -17,6 ± 7,2 -18,0 0,56

Basal - INFERO-SEPTAL 4 -19,8 ± 3,5 -18,0 14 -17,2 ± 3,7 -18,0 0,45

Basal - ANTERIOR 4 -19,5 ± 6,6 -19,0 14 -22,4 ± 9,0 -21,0 0,42

Basal - INFERIOR 4 -24,0 ± 5,7 -22,5 14 -21,9 ± 7,5 -23,5 0,75

Basal - ANTERO-LATERAL 4 -21,8 ± 12,1 -18,5 14 -25,1 ± 9,0 -22,0 0,22

Basal - INFERO-LATERAL 4 -20,3 ± 8,6 -21,0 14 -24,1 ± 9,4 -22,5 0,46

Medial - ANTERO-SEPTAL 4 -21,3 ± 4,9 -21,5 14 -15,2 ± 8,2 -16,0 0,14

Medial - INFERO-SEPTAL 4 -24,8 ± 2,8 -24,5 14 -22,4 ± 4,1 -22,0 0,24

Medial - ANTERIOR 4 -22,8 ± 5,0 -23,5 14 -13,6 ± 8,7 -12,0 0,038

Medial - INFERIOR 4 -27,5 ± 7,7 -24,0 14 -25,1 ± 7,7 -25,0 0,79

Medial - ANTERO-LATERAL 4 -20,8 ± 1,5 -21,0 14 -17,8 ± 7,4 -17,0 0,22

Medial - INFERO-LATERAL 4 -29,5 ± 5,7 -27,0 14 -22,8 ± 10,6 -20,5 0,11

Apical - SEPTAL 4 -30,8 ± 5,2 -33,0 14 -22,2 ± 4,4 -23,0 0,025

Apical - ANTERIOR 4 -23,3 ± 5,1 -23,5 14 -13,7 ± 5,7 -14,5 0,014

Apical- INFERIOR 4 -29,3 ± 4,2 -28,5 14 -27,2 ± 7,1 -27,0 0,59

Apical- LATERAL 4 -20,8 ± 2,1 -21,0 14 -18,5 ± 7,0 -18,5 0,31

Vértice 4 -24,5 ± 2,6 -25,0 14 -16,9 ± 9,7 -18,5 0,025
Rel. Strain long septo-
apical/basal ap 4 1,85 ± 0,63 1,75 14 1,39 ± 0,63 1,20 0,14

Strain longitudinal basal
médio (%) 4 -19,9 ± 3,9 -20,5 14 -21,2 ± 3,2 -21,0 0,52

Deformação long.- apical 2
cam (%) 4 -23,0 ± 1,4 -23,5 14 -19,2 ± 3,3 -17,5 0,067

Deformação long.- apical 4
cam (%) 4 -22,5 ± 3,1 -22,5 14 -19,0 ± 2,2 -19,5 0,059

Deformação long.- apical
longit. (%) 4 -22,0 ± 3,5 -23,0 14 -17,7 ± 2,3 -18,0 0,037
Tensão longitudinal - média
(%) 4 -22,3 ± 1,3 -22,0 14 -18,6 ± 2,3 -18,0 0,020

a teste de Mann-Whitney.
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Na tabela 5, observamos que tiveram diferença estatística significativa na

comparação dos grupos G2 e G4 , os  valores médios de: peso ( p= 0,038);

diâmetro sistólico final do VE ( p= 0,025); volume sistólico final do VE ( p= 0,025);

percentual de encurtamento do VE pelo método de Teicholz ( p= 0,003); FE pelo

método de Teicholz ( p= 0,003); integral das velocidades do fluxo pulmonar ( p=

0,026); velocidade da onda E’ lateral do Doppler tecidual no anel mitral ( p= 0,014);

relação E/E’ lateral ( p= 0,010); deformação longitudinal no segmento anterior

médio ( p= 0,038); deformação longitudinal no segmento septo-apical ( p= 0,025);

deformação longitudinal no segmento anterior apical ( p= 0,014); deformação

longitudinal no vértice ( p= 0,025); deformação longitudinal média no corte apical

longitudinal ( p= 0,037); tensão longitudinal média (p= 0,020).

Tabela 6 Variáveis numéricas clínicas, do ECG,ECO convencional, rastreamento de pontilhados 2D
segundo os grupos G3 e G4

Variável
G3: c/ mutação G4: controle

p valor a

n média ± DP med n média ± DP med

C
lín

ic
as

Idade (anos) 4 35,3 ± 4,3 34 14 40,9 ± 15,1 36,5 0,56

Peso (kg) 4 65,3 ± 9,0 65,5 14 78,6 ± 22,2 74,5 0,20

Altura (cm) 4 164,0 ± 5,6 165 14 171,2 ± 10,9 170 0,17

FC (bpm) do ECO 4 63,5 ± 6,0 65 14 65,6 ± 10,5 67 0,49

PAS (mmHg) 4 105,0 ± 5,8 105 14 117,1 ± 14,4 115 0,098

PAD (mmHg) 4 70,0 ± 0,0 70 14 77,1 ± 7,3 80 0,056

EC
G

FC (bpm) 4 66,0 ± 7,1 68 14 71,1 ± 11,2 72 0,29

Intervalo PR (s) 4 0,150 ± 0,038 0,140 14 0,149 ± 0,029 0,160 0,99

Intevalo QTc (ms) 4 397,8 ± 27,2 387,5 14 410,1 ± 31,4 412,5 0,39

EC
O

Diâmetro raiz aórtica (cm) 4 2,60 ± 0,22 2,65 14 2,72 ± 0,30 2,65 0,56

Diâmetro átrio esquerdo (cm) 4 3,15 ± 0,35 3,15 14 3,06 ± 0,33 3,10 0,75
Diâmetro sistólico final VE
(cm) 4 2,45 ± 0,22 2,42 14 2,65 ± 0,39 2,65 0,24

Parede posterior VE (cm) 4 0,618 ± 0,026 0,620 14 0,681 ± 0,104 0,695 0,18
Diâmetro diastólico final VE
(cm) 4 4,64 ± 0,26 4,60 14 4,75 ± 0,64 4,71 0,75

Septo interventricular (cm) 4 0,628 ± 0,072 0,620 14 0,671 ± 0,103 0,675 0,52
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Espessura parietal média (cm) 4 0,623 ± 0,048 0,620 14 0,674 ± 0,080 0,653 0,20
Diâmetro diastólico final VD
(cm) 4 1,99 ± 0,07 1,97 14 1,76 ± 0,43 1,58 0,17

Volume diast final-Teicholz
(ml) 4 99,8 ± 13,4 97,4 14 107,5 ± 34,1 102,9 0,75

Espessura parietal relativa 4 0,250 ± 0,058 0,250 14 0,293 ± 0,047 0,300 0,14
Razão septo interv/parede
post VE 4 1,14 ± 0,36 1,06 14 0,97 ± 0,16 0,93 0,31

a teste de Mann-Whitney.

Variável
G3: c/ mutação G4: controle

p valor a

n média ± DP med n média ± DP med

EC
O

Massa do VE - cubada (g) 4 85,8 ± 11,7 90,3 14 104,0 39,3 97,3 0,56
Índice Massa VE - cubado
(g/m2) 4 49,0 ± 3,9 49,7 14 55,0 15,2 52,6 0,56

Volume Sisto final -Teicholz
(ml) 4 22,8 ± 3,9 23,4 14 26,7 9,8 25,8 0,40

% de encurtamento -Teicholz
(%) 4 45,9 ± 4,1 45,8 14 44,2 3,8 44,1 0,40

FE - Teicholz (%) 4 77,1 ± 4,3 77,0 14 75,2 4,2 75,4 0,40

FE - Simpson 4 cam (%) 4 67,9 ± 11,4 69,5 14 68,7 7,2 70,0 0,83

FE - Simpson 2 cam (%) 4 81,0 ± 8,0 85,0 14 73,9 6,5 73,5 0,11

FE - Simpson bp (%) 4 74,7 ± 7,9 75,2 14 71,7 6,2 70,5 0,52

VAE - apical 4 cam (ml) 4 29,8 ± 4,4 30,0 14 26,4 9,4 28,5 0,67
VAE indexado - apical 4c
(ml/m2) 4 17,4 ± 2,3 16,9 14 14,7 5,2 14,5 0,20

VAE - apical 2 cam (ml) 4 26,0 ± 3,5 27,0 14 29,1 12,9 26,0 0,96
VAE indexado - apical 2c
(ml/m2) 4 15,0 ± 1,1 15,4 14 15,6 5,2 13,3 0,67

VAE - biplanar (ml) 4 27,1 ± 4,2 26,7 14 28,3 9,4 28,0 0,87
VAE indexado - biplanar
(ml/m2) 4 15,9 ± 2,6 15,6 14 15,3 4,1 16,1 0,83

Área atrial direita (cm2) 4 11,2 ± 2,6 11,2 14 10,8 3,4 9,8 0,92

Tempo aceleração do FP (ms) 4 141,5 ± 35,8 149,5 13 143,2 28,5 140,0 0,91

TVI fluxo pulmonar (cm) 4 44,7 ± 30,7 42,5 13 20,1 2,2 19,7 0,17
Tempo desaceleração do FM
(ms) 4 183,3 ± 44,1 164,5 14 212,4 30,9 216,0 0,17

Velocidade pico onda A FM
(cm/s) 4 57,2 ± 15,9 55,4 14 62,4 12,0 61,6 0,46

Velocidade pico onda E FM
(cm/s) 4 97,5 ± 23,9 98,2 14 77,3 13,4 82,8 0,063

Relação E/A 4 1,70 ± 0,08 1,70 14 1,29 0,36 1,25 0,032

Veloc. onda E' medial (cm/s) 4 12,10 ± 1,35 11,95 14 11,80 2,89 12,25 0,99

Relação E/E' medial 4 8,1 ± 1,9 8,6 14 6,9 1,7 6,6 0,29

Veloc. onda E' lateral (cm/s) 4 19,5 ± 4,5 19,6 14 16,3 3,4 16,6 0,26

Relação E/E' lateral 4 5,0 ± 0,3 5,0 14 4,9 0,9 4,6 0,46
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Onda S' anel mit. medial
(cm/s) 4 8,6 ± 0,8 8,2 14 9,0 2,1 8,7 0,87

Onda S' anel mit. later (cm/s) 3 16,0 ± 12,1 9,3 14 13,5 2,3 13,3 0,53

TAPSE (cm) 4 2,87 ± 1,45 2,25 14 1,98 0,30 1,97 0,079

MAPSE (cm) 4 6,97 ± 6,30 6,03 14 1,50 0,28 1,48 0,025
Veloc. S' Dop. Tecid. VD
(cm/s) 4 13,1 ± 1,2 13,2 12 14,2 2,6 13,1 0,58

a teste de Mann-Whitney.

Variável
G3: c/ mutação G4: controle

p valor a

n média ± DP med n média ± DP med

EC
O

 2
D

Basal - ANTERO-SEPTAL 4 -13,5 ± 4,4 -11,5 14 -17,6 ± 7,2 -18,0 0,46

Basal - INFERO-SEPTAL 4 -18,8 ± 5,0 -19,5 14 -17,2 ± 3,7 -18,0 0,52

Basal - ANTERIOR 4 -24,0 ± 9,1 -26,5 14 -22,4 ± 9,0 -21,0 0,67

Basal - INFERIOR 4 -18,8 ± 1,7 -18,5 14 -21,9 ± 7,5 -23,5 0,17

Basal - ANTERO-LATERAL 4 -26,0 ± 7,6 -25,0 14 -25,1 ± 9,0 -22,0 0,63

Basal - INFERO-LATERAL 4 -22,8 ± 2,1 -23,0 14 -24,1 ± 9,4 -22,5 0,87

Medial - ANTERO-SEPTAL 4 -17,8 ± 9,5 -17,0 14 -15,2 ± 8,2 -16,0 0,52

Medial - INFERO-SEPTAL 4 -26,8 ± 3,9 -26,0 14 -22,4 ± 4,1 -22,0 0,098

Medial - ANTERIOR 4 -15,0 ± 10,0 -15,0 14 -13,6 ± 8,7 -12,0 0,63

Medial - INFERIOR 4 -23,5 ± 5,9 -21,5 14 -25,1 ± 7,7 -25,0 0,75

Medial - ANTERO-LATERAL 4 -26,8 ± 10,2 -24,0 14 -17,8 ± 7,4 -17,0 0,070

Medial - INFERO-LATERAL 4 -28,5 ± 11,0 -31,5 14 -22,8 ± 10,6 -20,5 0,37

Apical - SEPTAL 4 -21,5 ± 2,6 -22,0 14 -22,2 ± 4,4 -23,0 0,56

Apical - ANTERIOR 4 -16,0 ± 5,7 -16,0 14 -13,7 ± 5,7 -14,5 0,59

Apical- INFERIOR 4 -28,3 ± 8,4 -28,5 14 -27,2 ± 7,1 -27,0 0,75

Apical- LATERAL 4 -19,3 ± 2,1 -19,5 14 -18,5 ± 7,0 -18,5 0,63

Vértice 4 -20,3 ± 1,9 -19,5 14 -16,9 ± 9,7 -18,5 0,63
Rel. Strain long septo-
apical/basal ap 4 1,31 ± 0,14 1,35 14 1,39 ± 0,63 1,20 0,67

Strain longitudinal basal médio
(%) 4 -20,6 ± 2,6 -20,7 14 -21,2 ± 3,2 -21,0 0,63

Deformação long.- apical 2
cam (%) 4 -22,0 ± 1,8 -22,0 14 -19,2 ± 3,3 -17,5 0,12

Deformação long.- apical 4
cam (%) 4 -20,5 ± 2,5 -20,0 14 -19,0 ± 2,2 -19,5 0,48

Deformação long.- apical
longit. (%) 4 -19,5 ± 2,9 -19,5 14 -17,7 ± 2,3 -18,0 0,28

Tensão longitudinal - média
(%) 4 -20,5 ± 0,6 -20,5 14 -18,6 ± 2,3 -18,0 0,16

a teste de Mann-Whitney.
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Na tabela 6, observamos que tiveram diferença estatística significativa na

comparação dos grupos G3 e G4 , os  valores médios de: relação E/A ( p= 0,032);

MAPSE ( p= 0,025).

4.4.2 Análise das variáveis categóricas

A tabela 7 fornece a frequência (n) e o percentual (%) das variáveis

categóricas clínicas, do ECG e ECO segundo os grupos (G1, G2, G3 e G4) e o

correspondente nível descritivo (p valor) do teste exato de Fisher para cada par de

grupo G1 x G2, G1 x G3,  G1 x G4, G2 x G3, G2 x G4 e G3 x G4.

Tabela 7 Variáveis categóricas clínicas, do ECG e do ECO convencional segundo o grupo

Variável categoria
G1: AC G2: AñC G3: c/ mutação G4: controle

n % n % n % n %

C
lín

ic
a

Sexo
masculino 3 50,0 4 100 0 0 4 28,6

feminino 3 50,0 0 0 4 100 10 71,4

Mutação
V30M 4 80 3 100 3 75,0 0 ,

V122l 1 20,0 0 0 1 25,0 0 ,

Biópsia
positiva 6 100 4 100 0 0 0 0

neg/ ñ real 0 0 0 0 4 100 14 100

Transplante hepático
sim 4 66,7 1 25,0 0 0 0 0

não 2 33,3 3 75,0 4 100 14 100

EC
G

Distúrbio de condução
presente 3 50,0 2 50,0 0 0 1 7,1

ausente 3 50,0 2 50,0 4 100 13 92,9

Baixa amplitude
presente 1 16,7 0 0 0 0 0 0

ausente 5 83,3 4 100 4 100 14 100

Arritimia
presente 1 16,7 0 0 0 0 0 0

ausente 5 83,3 4 100 4 100 14 100

EC
O Regurgitação tricúspide

moderada 1 16,7 0 0 0 0 0 0

aus/leve 5 83,3 4 100 4 100 14 100
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Disfunção diastólica
> Est 2 2 40,0 1 25,0 0 0 1 7,1

até Est 1 3 60,0 3 75,0 4 100 13 92,9

Derrame pericárdico
presente 1 16,7 0 0 0 0 0 0

ausente 5 83,3 4 100 4 100 14 100

Prolápso mitral
presente 0 0 2 50,0 4 100 1 7,1

ausente 6 100 2 50,0 0 0 13 92,9

Regurgitação mitral
presente 2 33,3 1 25,0 3 75,0 0 0

ausente 4 66,7 3 75,0 1 25,0 14 100

Regurgitação aórtica
presente 1 16,7 0 0 0 0 0 0

ausente 5 83,3 4 100 4 100 14 100

Variável
p valor a

G1 x G2 G1 x G3 G1 x G4 G2 x G3 G2 x G4 G3 x G4

C
lín

ic
a

Sexo 0,17 0,17 0,34 0,014 0,023 0,33

Mutação 0,63 0,72 NSA 0,57 NSA NSA

Biópsia NSA 0,004 < 0,0001 0,014 0,0003 NSA

Transplante
hepático 0,26 0,071 0,003 0,50 0,22 NSA

EC
G

Distúrbio de
condução 0,74 0,17 0,061 0,21 0,11 0,78

Baixa
amplitude 0,60 0,60 0,30 NSA NSA NSA

Arritimia 0,60 0,60 0,30 NSA NSA NSA

EC
O

Regurgitação
tricúspide 0,60 0,60 0,30 NSA NSA NSA

Disfunção
diastólica 0,60 0,28 0,15 0,50 0,41 0,78

Derrame
pericárdico 0,60 0,60 0,30 NSA NSA NSA

Prolápso mitral 0,13 0,004 0,70 0,21 0,11 0,002
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Regurgitação
mitral 0,67 0,26 0,079 0,24 0,22 0,005

Regurgitação
aórtica 0,60 0,60 0,30 NSA NSA NSA

a teste exato de Fisher.  NSA: não se aplica.

Na tabela 7, observamos que havia presença de prolapso mitral em todos os

pacientes do grupo G3, enquanto nenhum paciente do grupo G1 o apresentava. Ao

se aplicar o teste exato de Fisher para comparação dos dois grupos encontramos

diferença estatística significativa ( p = 0,044 ).

O grupo G3 apresentou regurgitação mitral em 75% dos pacientes enquanto o

grupo G4 ( controle ) não apresentou nenhum caso de regurgitação mitral. Esta

diferença teve valor estatístico ( p= 0,005).

No grupo G2 todos os pacientes eram do sexo masculino, enquanto no grupo

G3 só existiam mulheres. Ao se aplicar o teste exato de Fisher para comparação dos

dois grupos encontramos diferença estatística significativa ( p = 0,014 ). O grupo G4

( controle ) apresentou 28,6% de mulheres e 71,4% de homens e, na comparação

com o grupo G2, apresentou diferença estatística significativa ( p= 0,023 ).
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5- Discussão

Ao compararmos os valores médios da deformação longitudinal por

segmentos do VE entre os grupos G1 e G3 encontramos diminuição

estatisticamente significativa dos valores médios de deformação longitudinal no

grupo G1 nos segmentos ântero-lateral-basal ( p = 0,019 ), ínfero-lateral médio ( p =

0,042 ). O mesmo podemos notar em relação ao grupo G2 nos segmentos ínfero-

septal basal ( p= 0,009 ), anterior médio ( p= 0,010), inferior médio ( p= 0,054),

ínfero-lateral médio ( p= 0,010) e septo apical ( 0,032). E, em relação ao grupo G4

nos segmentos ínfero-septal basal ( p=0,006), anterior basal ( p= 0,017), inferior

basal ( p=0,031), ântero-lateral basal (p= 0,001), ínfero-lateral basal ( p=0,010),

inferior médio ( p=0,025) e anterior apical ( p=0,013).  Notar que os valores médios

de deformação longitudinal dos segmentos basais e médios estavam diminuídos em

relação ao grupo G3, mas também diminuídos absolutamente ( < - 18% ). Por outro

lado, os segmentos apicais, mesmo quando apresentam diminuição da deformação

longitudinal em relação aos outros grupos, esta não está diminuída absolutamente.

Usando 2DRPE, foi demonstrado não acometimento apical pela amiloidose tanto

ATTR quanto AL diferenciando do padrão da MCH e da estenose aórtica que não

poupam o ápice. Apenas a deformação regional apical foi diferente entre os dois

tipos, sendo significantemente mais baixo em pacientes com ATTR. Entretanto,

nenhuma diferença foi vista entre os dois tipos na deformação longitudinal global ou

na média da deformação longitudinal basal e médio140.

A deformação longitudinal basal média foi menor em média no grupo G1 do

que no G3 ( p = 0,010 ) , do que no G2 ( p = 0,014 ) e do que no G4 ( p=0,0005).

Segundo Baccouche et al, este parâmetro tem valor no diagnóstico diferencial entre

AC e MCH144.

Quando avaliamos a deformação longitudinal de forma global no grupo G1 ,

os valores de deformação longitudinal média nos cortes apical 2 câmaras, 4

câmaras e 3 câmaras ( apical longitudinal ) , bem como a tensão longitudinal média

tiveram médias estatisticamente menores do que nos grupo G2, G3 e G4

Investigações seriadas revelaram que a taxa de deformação sistólica e

deformação na base e ventrículo médio foram significantemente diminuídas em

pacientes assintomáticos com espessamento parietal14. Além disso, a taxa de
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deformação sistólica longitudinal foi diminuída em todos 16 segmentos do VE em

pacientes com AC, os quais não apresentaram nenhuma anormalidade no

ecocardiograma convencional133.

Existem poucos estudos mostrando alterações funcionais em pacientes com

AC usando 2DRPE. Sun et al mostraram que a deformação longitudinal global

detectada pelo 2RPE foi significativaemente menor (12% menor) em pacientes com

AC comparados aos controles sadios, mas também em hipertrofia ventricular

esquerda causada por MCH ou por doença hipertensiva134.

Liu et al mostraram que a FE estava preservada enquanto a deformação

longitudinal estava notavelmente reduzida em ambos grupos de paciente com AC

compensados e descompensados ( NYHA classe funcional acima de II)135.

Os distúrbios de condução elétrica estão entre as principais manifestações

clínicas da AC e podem ocorrer em até um terço dos pacientes5. Os pacientes do

grupo G1 apresentaram aumento do intervalo PR ( média de 0,230s ± 0,060 ) sendo

estatisticamente significativo quando comparamos seus valores aos do grupo G2 ( p

= 0,015 ), do grupo G3 ( p = 0,044 ) e do grupo G4 ( p= 0,005 ). Sayed et al71

também demonstraram em seu estudo associação entre distúrbios de condução

elétrica e diminuição da deformação longitudinal encontrando valor prognóstico

negativo para a associação. Embora sua série tenha sido de pacientes com AL

cardíaca.

O diâmetro do AE apresentou média aumentada ( 4,0 cm ± 0,18 ) no grupo

G1 em relação ao grupo G3 com diferença estatística significativa ( p = 0,009 ). O

diâmetro do AE no grupo G1 também teve suas médias aumentadas em relação ao

grupo G2 ( p = 0,009 ) e G4 ( p= 0,0005). Observamos também aumento do volume

do AE do grupo G1 em relação ao G4 no corte apical 4 câmaras ( p= 0,028), biplanar

( p= 0,026) e indexado no corte apical 4 câmaras ( p=0,010). Esta diferença pode ser

um indício do aumento da pressão no VE devido à restrição diastólica causando

sobrecarga de pressão no átrio AE66.

O diâmetro sistólico final do VE teve suas médias menores ( 1,97 ± 0,47 ml)

no grupo G1 e G2 ( 2,14 ± 0,19ml ) quando comparamos com as médias do grupo

G4 ( 2,65 ± 0,39 ml ) com diferença estatística significativa ( p= 0,009 e p= 0,025,

respectivamente) . O mesmo ocorreu com o volume sistólico final VE com média no

grupo G1 de 12,7ml ± 7,7 e G2 de 15,1 ± 3,7ml e quando comparado ao grupo G4
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apresentou p = 0,008 e p= 0,025, respectivamente. Entre os grupos G2 e G4

também houve diferença estatística significativa na comparação dos valores do

volume sistólico final do VE com volumes menores no grupo G2 ( p= 0,043 ). O

grupo G1 também apresentou o diâmetro diastólico final do VE diminuído em média

em relação ao grupo G3 ( p=0,033) e ao grupo G4 ( p= 0,029), assim como o volume

diastólico final do VE com valor estatístico ( p= 0,033 e p=0,029 em relação aos

grupos G3 e G4, respectivamente). A AC cursa com  leve diminuição da cavidade do

VE2,78.

Variáveis que se relacionam à hipertrofia por depósito amilóide apresentaram

diferença estatística significativa quando comparamos as médias dos grupo G1 e

G3. Os valores médios da espessura diastólica do septo interventricular no grupo G1

apresentavam-se aumentados ( 1,17 ± 0,60 cm ) e foram estatisticamente maiores

que os valores médios encontrados no grupo G3 ( p = 0,041) e no grupo G4 ( p=

0,010). O mesmo ocorreu para a espessura diastólica da parede posterior do VE (

média do grupo G1 – 1,07 ± 0,39 cm ) com p = 0,010 quando comparamos ao grupo

G3, p =  0,033 quando comparamos ao grupo G2 e p=0,008 comparando ao grupo

G4. O septo interventricular apresentou valores médios maiores no grupo G1 ( 1,17

± 0,60cm) em relação ao grupo G3 ( p= 0,041) e ao grupo G4 (p= 0,010). A

espessura parietal média apresentou valores médios estatisticamente maiores no

grupo G1 do que no G3 ( p = 0,024 ) e no G4 ( p= 0,011). A espessura parietal

relativa também apresentou valores médios aumentados ( 0,600 ± 0,346) no grupo

G1 em relação ao grupo G3 ( p = 0,026 ) e ao grupo G4 ( p= 0,005). Nosso estudo

mostra relação entre hipertrofia parietal do VE e gravidade da doença. Foi

demonstrado64 que a hipertrofia parietal média acima de 15mm é um fator

prognóstico negativo independente.

O depósito amilóide causa  uma cardiopatia restritiva. Os parâmetros

para classificação de disfunção diastólica ao ecocardiograma tendem a apresentar

piora em seus padrões com a evolução da doença66. Os pacientes do grupo G2

também apresentaram valores médio da relação E/E’ lateral ( 11,7 ± 1,3 )

aumentados quando relacionados aos valores da relação E/E’ lateral dos pacientes

do grupo G3 ( p = 0,020 ). A velocidade da onda E’ lateral do Doppler tecidual

também estava diminuída em média no grupo G2 em relação aos valores médios do
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grupo G3 ( p = 0,021 ). Os valores da relação E/E’ medial ( p= 0,005) e lateral (p=

0,033) do grupo G1 encontravam-se aumentados em relação aos do grupo G4.

A velocidade da onda S’ do Doppler tecidual do anel tricúspide é um índice de

função sistólica do VD sendo seu valor normal acima dos  10cm/s. Seus valores

médios no grupo G1 apresentaram diferença estatística significativa em relação aos

grupos G3 (p= 0,036) e G4 (p=0,003). Cappelli et al69 encontraram diferença

estatística significativa para análise com Doppler tecidual do anel tricúspide entre um

grupo de pacientes com AC e entre pacientes  com amiloidose extra-cardíaca e

controles saudáveis e relataram valor prognóstico negativo para disfunção sistólica

do VD.

Ao compararmos os dados do 2DRPE com os da cintilografia com 99mTc-

DPD encontramos correlação em apenas 30% dos casos ( 2 pacientes com

cintilografia positiva ) para o diagnóstico de AC. Porém, devemos ressaltar que os

pacientes que apresentaram a cintilografia positiva foram  aqueles de  maior

gravidade, pois estavam entre os 4 pacientes com deformação longitudinal global

mais baixos ( entre -15% e -16%). A cintilografia com 99mTc-DPD também é uma

ferramenta para estimar a gravidade - em conjunto com parâmetros

ecocardiográficos como MAPSE, TAPSE e TDI-s da AC, pois a retenção cardíaca

deste traçador correlaciona-se com o acúmulo de substância amilóide. Sendo assim,

também é um indicador prognóstico juntamente com indicadores ecocardiográficos

como MAPSE10.

6- Limitações

Em nossa amostra, dos dezoito pacientes examinados, seis compunham o

grupo um de pacientes com PAF (polineuropatia amiloidótica familiar) tipo

VAL30MET com acometimento cardíaco. Destes, cinco tinham a mutação

VAL30MET documentada. Um dos pacientes tinha histórico familiar de amiloidose (

pai falecido por amiloidose ), já fora submetido a transplante hepático devido à

amiloidose, mas , infelizmente, não conseguimos a documentação da mutação da

transtirretina.

No grupo dois, composto por quatro pacientes com PAF tipo VAL30MET, três

tinham a documentação da mutação. Um deles, no entanto, tinha histórico familiar (

avô materno português falecido aos 75 anos de amiloidose ), já fizera biópsia de
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nervo com diagnóstico de amiloidose e colhera amostra sanguínea para exame da

mutação da transtirretina no DNA ainda sem resultado.

No grupo 3, composto por quatro pacientes com mutação da transtirretina

assintomáticos, três tinham a mutação VAL30MET documentada e um tinha a

mutação V122I documentada.

A documentação da mutação da transtirretina é importante pois nos indica

como se dará a história natural da doença, bem como seu prognóstico. Como se

trata de uma doença  com transmissão autossômica dominante, quaisquer dos filhos

heterozigotos irão ter a doença. Ao nascimento, a criança filha de um dos pais

homozigoto terá 100% de chance de ter amiloidose hereditária ou se for filha de um

dos pais heterozigoto, terá 50% de chance de ter a doença. Estes dados são

fundamentais no tocante ao aconselhamento genético desses pacientes que

geralmente estão na terceira década de vida em pleno planejamento de suas

famílias. E hoje, uma alternativa que esses pacientes têm para ter seus filhos é a

inseminação artificial.
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7- Conclusões

1. A técnica do rastreamento de pontilhados bidimensional aumenta a

sensibilidade do ecocardiograma convencional para o diagnóstico de AC por

mutação (Val30Met) da transtirretina, pois a adição da deformação longitudinal

global menor que -18% como critério diagnóstico aumentou de dois ( diagnosticados

pelo ecocardiograma convencional ) para seis o número de pacientes

diagnosticados com AC.

2. A cintilografia com 99mTc-DPD, foi alterada em pacientes com

amiloidose e anormalidades ecocardiográficas, entretanto a sua sensibilidade é

inferior à técnica do rastreamento de pontilhados bidimensional para a ATTR, pois

só foi positiva em dois pacientes.
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DATA CONSULTA    ______/______/______
DATA NASCIMENTO ______/______/______

1-IDENTIFICAÇÃO E DADOS SOCIOECONÔMICOS

NOME:___________________________________________________________________________________________________

ENDEREÇO:______________________________________________________________________________ N0:_____________

COMPLEMENTO: _______________________ BAIRRO: _____________________ MUNICÍPIO__________________ UF____

TEL. FIXO:__________________________ CEL : __________________________  TEL 3:_______________________________

EMAIL:________________________________________________

SEXO: (   ) M     (   ) F

2 – ANAMNESE DIRIGIDA

DÇS ASSOCIADAS:  (    ) MIELOMA    (   ) DÇS. INFLAMATÓRIAS    (   )  DÇ.DE CROHN (     ) ARTRITE REUMATÓIDE
(   ) NEOPLASIAS  (   ) ORIGEM GENÉTICA

(   ) DIABETES MELITUS

TIPO DE MUTAÇÃO DA TRANSTIRRETINA  (   ) V30M   (   ) T60A  (   ) V122I  OUTRA _____________

SINAIS  E SINTOMAS  (   )   POLINEUROPATIA   (   ) HIPOTENSÃO POSTURAL   (   ) INFILTRAÇÃO DO MIOCÁRDIO

(   ) NEUROPATIA PERIFÉRICA   (   ) NEUROPATIA AUTONÔMICA   (   ) PROTEINÚRIA   (   ) DEMÊNCIA

(   ) DISFUNÇÂO COGNITIVA

ÒRGÃOS ACOMETIDOS  (   ) FÍGADO   (   ) BAÇO   (   ) RINS   (   ) CORAÇÃO

SINAIS OU SINTOMAS DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA   (   ) DISPNÉIA   (   ) CANSAÇO   (   ) B3  (   ) HIPOTENSÃO

(   ) HAS   (   ) DIABETES   (   ) DISLIPIDEMIA   (   ) ANGINA PECTORIS   (   ) IAM   (   ) AVE   (   ) AIT   (   ) ARRITMIA

DPN (   )   ORTOPNÈIA (   )  SÍNCOPE   (   ) TOSSE NOTURNA   (   ) PALPITAÇÕES   (   ) EDEMA MMII  (   )

CARDIOMIOPATIA (   ) QUAL?___________________ INSUFICIÊNCIA CARDÍACA (   ) QUANTO TEMPO?_____________

CLASSIFICAÇÃO NYHA : CLASSE _____    QUANTOS METS AO TE? ____________

MEDICAÇÕES:___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

OUTROS: _________________________________________________________________________________________________

3- ELETROCARDIOGRAMA

(   ) BAIXA VOLTAGEM  DO QRS   (   ) ANOMALIAS DA CONDUÇÃO AV OU IV   (   ) BAV GRAU ____

OUTROS: _________________________________________________________________________________________________

4 – ECOCARDIOGRAMA

(   ) SIV OU PPVE >12mm   (   ) HIPOCINESIA   (   ) ESPESSAMENTO DA PAREDE LIVRE DE VD   (   ) DIMINUIÇÃO DO

VE   (   ) ESPESSAMENTO DO SIA   (   ) ESPESSAMENTO OU INSUFICIÊNCIAS VALVARES   (   ) DILATAÇÃO ATRIAL
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(   ) DERRAME PERICÁRDICO   (   ) ASPECTO DE CINTILAÇÕES GRANULOSAS

OUTROS DADOS EM FICHA PRÓPRIA

5- BIÓPSIA

ÓRGÃO: __________________________________________________________________________________________________

6- CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA

ACHADOS:________________________________________________________________________________________________

7 - PEPTIDEO N TERMINAL TIPO PRO B (BNP)  AUMNENTADO (   )  VALOR___________________

8- TROPONINA I  VALOR________________________

9- RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CARDÍACA

ACHADOS:_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

10- EXAME FÍSICO:

PA:____________________________________

FC:____________________________________

AUSCULTA
CARDÍACA:______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

AUSCULTA
PULMONAR:_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

PESO:____________________

ALTURA: ________________________
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