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Preambulo 

 

No estudo da patologia cardiológica, a ecocardiografia tem adquirido papel 

preponderante, permitindo o acesso a informação de carácter morfológico e funcional, 

cada vez mais pormenorizado e exaustivo. A informação que obtemos, na maioria dos 

ecocardiogramas é, adquirida com o doente em repouso. Contudo, e sendo embora de 

enorme valor, não nos permite compreender, de forma completa, o que se passa no 

aparelho cardiovascular durante a realização de esforço, quando frequentemente 

ocorrem sintomas em doentes cardíacos. 

 A utilização de sobrecarga farmacológica ou esforço, com realização em 

simultâneo de ecocardiografia, permitiu o estudo mais aprofundado de doentes 

cardíacos, nomeadamente dos portadores de doença coronária aterosclerótica, e, 

também em determinadas circunstâncias, de doentes com patologia valvular.  

O emprego do esforço como forma de sobrecarga, tal como é habitualmente realizado, 

enferma de dificuldades várias, que passam pela avaliação efectuada apenas antes e 

depois do esforço, ou antes e no pico de esforço, ou seja, imediatamente antes de 

terminar a prova de esforço e não durante todo o exercício. Alguns centros realizam 

provas de esforço, em simultâneo com ecocardiografia, em cicloergómetros montados 

em camas especiais. Contudo, embora o ecocardiograma daí resultante seja 

efectuado durante o esforço, dificilmente traduz a “actividade de vida” que 

desencadeia a sintomatologia do doente em estudo. Deste modo considera-se 

fundamental o desenvolvimento de metodologia que permita, ainda que à custa de 

treino intensivo do operador, a realização do ecocardiograma de esforço durante a 

prova ergométrica, em tapete rolante, com o propósito de obter informação mais 

fidedigna sobre o que realmente ocorre durante o esforço.  

 Assim, desde o início de 1996 dedicámo-nos – inicialmente no Hospital de 

Santa Marta e desde Janeiro de 1999 no Hospital Garcia de Orta – ao 

desenvolvimento e aplicação clínica desta metodologia, em doentes com doença 

cardíaca coronária e não coronária. 

 Em 1999 efectuámos um ecocardiograma de esforço a uma doente que, tendo 

alterações da contractilidade segmentar, viria a realizar cateterismo que revelou 

coronárias angiográficamente normais. O ecocardiograma de sobrecarga com 

hiperventilação efectuado após suspensão da terapêutica, não evidenciou isquémia. 

Deste modo passámos a efectuar por rotina ecocardiograma de esforço a todos os 

doentes com evidência de isquémia e coronárias angiográficamente normais, sendo 

definido este quadro como a síndrome X. 
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Também durante o ecocardiograma de esforço efectuado a um jovem de 23 

anos, com prova de esforço sugestiva de isquémia e coronárias angiograficamente 

normais – síndrome X –, detectámos, inesperadamente, um gradiente intraventricular 

(GIV) significativo, com pico telesistólico, e com movimento sistólico anterior da válvula 

mitral (SAM), apenas observado durante o esforço e pós-esforço imediato. Realçamos 

o facto de o ecocardiograma em repouso ser completamente normal. Foi na sequência 

deste caso efectuado em 2001, e do facto de ser o nosso Centro o único no nosso 

país, no qual a ecocardiografia de esforço é utilizada, por rotina, no estudo da 

patologia cardíaca, que surgiu com alguma naturalidade a motivação necessária para 

a realização desta Tese de Doutoramento. 
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INTRODUÇÃO 

 

A elevada prevalência de doença coronária conduziu ao desenvolvimento de 

técnicas complementares de diagnóstico não invasivas, fiáveis e acessíveis, para o 

seu diagnóstico e avaliação. Entre estas, encontra-se a prova de esforço clássica em 

tapete rolante1, a qual embora amplamente utilizada, apresenta algumas limitações 

para o diagnóstico de isquémia, facto que motivou o desenvolvimento de novos meios 

não invasivos de diagnóstico.  

Dos métodos actualmente disponíveis para o diagnóstico não invasivo de 

doença coronária aterosclerótica, salientamos a cintigrafia de perfusão miocárdica2,3, a 

ecocardiografia de sobrecarga farmacológica com dobutamina4, com dipiridamol5 e a 

ecocardiografia de esforço6,7,8, forma de ecocardiografia à qual nos temos dedicado 

particularmente.  

A ecocardiografia de sobrecarga tem sido usada em vários contextos para além 

da doença coronária9 com recurso a fármacos, ao esforço em cicloergómetro, ou em 

tapete rolante, mas neste caso convencionalmente com aquisição de imagens no pós-

esforço imediato. 

Em algumas destas situações clínicas, os achados observados no 

ecocardiograma em repouso não traduzem a resposta que ocorre no coração, em 

resposta ao esforço que é o causador dos sintomas9.  

Desde o início da aplicação desta técnica em 1996 temos utilizado a 

metodologia de ecocardiografia com avaliação do coração durante todo o tempo de 

esforço, em tapete rolante8. Esta técnica tem vantagens na informação obtida10,11 no 

que respeita à observação da isquémia.  

Para além disso, aplicámos este novo método na patologia cardíaca não 

aterosclerótica, com particular relevância em doentes com: estenose mitral12 em que 

demonstrámos a diferença significativa entre o gradiente médio mitral avaliado durante 

o esforço e no período pós esforço imediato (Figura 1); miocardiopatia hipertrófica13 

em que demonstrámos a diferença significativa entre os valores do gradiente 

intraventricular em decúbito, em ortostatismo, durante o esforço e o período pós 

esforço imediato (Figuras 2 e 3); síndrome X14 e em atletas15 na detecção de 

gradientes intraventriculares durante o esforço associados ou não a SAM da válvula 

mitral (Figura 4); estenose valvular aórtica16; hipertensão pulmonar17,18,19,20 (Figuras 

5,6,7); e próteses cardíacas valvulares21 tendo sido amplamente documentada a 

vantagem na quantidade e qualidade da informação obtida. 
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Figura 1. Gradiente médio mitral, em decúbito lateral esquerdo, em 

ortostatismo, no pico de esforço e também na recuperação.  
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Figura 2. Efeito do ortostatismo provocando aumento no gradiente 

intraventricular13 num doente com miocardiopatia hipertrófica obstrutiva. 

 

 

 

 

Figura 3. Efeito do esforço no gradiente intraventricular13 e a diminuição do 

mesmo no pós-esforço imediato quando posicionamos o doente em decúbito lateral 

esquerdo. 
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Figura 4. Gradiente intraventricular e SAM da válvula mitral detectado durante 

o esforço em tapete rolante num atleta15 com ecocardiograma normal em repouso. 
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Figura 5. Gradiente entre o ventrículo direito e a aurícula direita20 em decúbito 

lateral esquerdo, em ortostatismo, no pico de esforço em tapete rolante, e na 

recuperação imediata em decúbito lateral esquerdo sendo evidente a diferença entre 

os valores obtidos no pico de esforço e no pós esforço imediato. 

 

 

 

 

Figura 6. Diminuição do integral de velocidade-tempo que ocorre no pico de 

esforço18 numa doente com hipertensão arterial pulmonar grave. 

 



 23

 

 

Figura 7. Nesta imagem, obtida num doente com hipertensão arterial pulmonar17 

podemos observar que durante o esforço ocorre acentuada dilatação das cavidades 

direitas que não se observa nem em repouso nem no pós-esforço imediato. 
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Outros autores efectuaram ecocardiografia de esforço no estudo destas 

mesmas patologias. Utilizaram o cicloergómetro ou obtiveram imagens em tapete 

rolante, todavia, apenas antes e depois do esforço22,23,24,25. 

Durante o ecocardiograma de esforço efectuado a um jovem de 23 anos, com 

angina, com prova de esforço sugestiva de isquémia (Figura 8) e coronárias 

angiograficamente normais (Figura 9), detectámos inesperadamente um gradiente 

intraventricular significativo26, (Figura 10) com pico telesistólico, e movimento sistólico 

anterior da válvula mitral. Realçamos o facto de o ecocardiograma em repouso ser 

completamente normal. Na sequência deste exame, planeámos estudar um grupo de 

doentes com a síndrome X, com o objectivo de averiguar a prevalência e o significado 

funcional de gradientes intraventriculares numa população com esta síndrome. 

 

 

 

 

Figura 8. Prova de esforço com infradesnivelamento de ST nas derivações DII, 

DIII e aVF no primeiro doente em que observámos o fenómeno descrito.  
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Figura 9 . Coronariografia do primeiro doente em que observámos o fenómeno, 

com imagem da coronária direita (esquerda) e imagem da coronária esquerda (direita) 

sem lesões ateroscleróticas (coronárias “lisas”). 
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Figura 10 . Imagens representando o GIV (em cima) e do SAM da válvula 

mitral (em baixo) no primeiro doente26 em que constatámos o fenómeno.  
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Figura 11. Imagem demonstrando a forma de aquisição da informação 

ecocardiográfica durante o esforço em tapete rolante (obtida no primeiro doente em 

que detectámos gradiente intraventricular).  

 

Estudámos também, um grupo controlo constituído por 34 indivíduos 

saudáveis27, com a mesma metodologia de ecocardiografia de esforço, e chegámos à 

conclusão que estes não desenvolvem gradientes intraventriculares obstrutivos 

durante o esforço. As nossas conclusões foram idênticas às obtidas por outros28 

investigadores, embora estes tenham estudado 23 jovens do sexo masculino de grupo 

etário muito diferente dos que avaliámos no nosso estudo. Estes autores apenas 

efectuaram ecocardiografia antes e depois do esforço. Em qualquer destes dois 

estudos a pequena dimensão da amostra não permite tirar conclusões definitivas, mas 

não houve evidência da ocorrência de gradientes intraventriculares durante o esforço 

em indivíduos saudáveis.    
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Utilizámos a metodologia descrita8, que consideramos original, efectuando 

ecocardiogramas de esforço, num grupo de indivíduos com a síndrome X, com 

avaliação durante todo o exercício (Figura 11) efectuado em tapete rolante, para além 

da habitual avaliação em repouso e pós esforço imediato.  
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I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DO ESTUDO 

 

 Neste capítulo efectuámos uma revisão da literatura relativamente à síndrome 

X. Começámos por realizar uma revisão da fisiologia da circulação coronária e das 

adaptações cardiovasculares ao esforço. 

Seguidamente e após caracterização da síndrome procurámos compreender todas as 

teorias fisiopatológicas que a tentam explicar. Continuámos o capítulo abordando os 

diversos métodos diagnósticos utilizados no estudo desta entidade, o que permitirá 

compreender os motivos e a necessidade da presente investigação. Terminámos 

fazendo uma revisão das armas terapêuticas disponíveis para o tratamento destes 

doentes. 
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1. FISIOLOGIA DA CIRCULAÇÃO CORONÁRIA 

 

A circulação coronária é única pois irriga o coração, que é o órgão responsável 

por gerar a pressão arterial e o débito permitindo a perfusão miocárdica e sistémica 

em geral. Este aspecto é muito importante pois um compromisso da circulação 

coronária conduz a uma redução da função contráctil, que por sua vez compromete a 

circulação coronária conduzindo a uma espiral negativa de influência. O miocárdio do 

ventrículo esquerdo extrai cerca de 75% do oxigénio (O2) do sangue que flui nas 

artérias coronárias, resultando numa tensão de O2 em repouso no seio coronário de 18 

mmHg o que traduz uma reserva de extracção de O2 muito baixa. Atendendo ao facto 

de que o miocárdio dos mamíferos tem uma capacidade anaeróbia reduzida, qualquer 

aumento no consumo de O2 deve ser imediatamente compensado, por um aumento do 

seu fornecimento, pela circulação coronária. 

O fluxo através das artérias coronárias é pulsátil com componentes sistólicos e 

diastólicos. A compressão sistólica dos vasos intramurais provoca uma redução do 

fluxo relativamente ao fluxo diastólico apesar da maior pressão de perfusão durante a 

sístole. O volume de sangue coronário intramural varia durante cada ciclo cardíaco, 

com o miocárdio actuando como circuito de capacitância para acomodar a variação de 

volume que ocorre em função da contracção muscular. O fluxo sanguíneo venoso está 

desfasado do arterial ocorrendo predominantemente em sístole e estando quase 

ausente em diástole. As características pulsáteis, arteriais e venosas, que permitem 

descrever o coração como uma bomba estão dependentes da compliance 

intramiocárdica. 

A capacidade da bomba cardíaca, como reservatório, depende das arteriolas 

de resistência, que controlam a entrada do sangue na microcirculação e pela 

resistência das veias intramurais à saída. A resistência dos capilares intramiocárdicos 

influencia as respostas arteriais e venosas, mas actua sobretudo em consonância com 

as resistências dos vasos de saída.  

 

O coração, sendo um órgão que funciona em aerobiose, depende quase 

exclusivamente da oxidação de substratos para a produção de energia, tendo 

dificuldade em manter uma função normal em situações deficitárias de O2. Numa 

situação de equilíbrio, o consumo de O2 do miocárdio fornece uma indicação rigorosa 

do seu metabolismo total, correlacionando-se directamente com a fracção de energia 

que deriva do metabolismo dos ácidos gordos, o qual varia directamente com a 

concentração arterial de ácidos gordos e inversamente com as concentrações de 



 31

glucose e insulina. Os três factores que mais influenciam o consumo de O2 miocárdico 

são a frequência cardíaca, a contractilidade miocárdica e a tensão da parede 

miocárdica ou stress29.  

A frequência cardíaca é o determinante mais importante do consumo de O2 do 

miocárdio. Assim, existe uma relação linear entre o aumento da frequência cardíaca e 

o aumento do consumo de O2. Por outro lado o aumento da frequência cardíaca ao 

diminuir o período de enchimento diastólico reduz o fluxo sanguíneo subendocárdico, 

ao contrário do que ocorre nos vasos coronários epicárdicos.  

No coração saudável a estimulação da contractilidade por fármacos aumenta o 

consumo de O2 miocárdico à custa de um aumento da ligação entre a excitação e a 

contracção dos miocitos. Simultaneamente ocorre uma diminuição da tensão da 

parede por diminuição das dimensões do coração. 

A tensão miocárdica que se desenvolve durante a sístole, é proporcional à 

pressão aórtica, ao comprimento das fibras miocárdicas e ao volume ventricular. O 

consumo de O2 duplica com o aumento da pressão média na aorta de 75 mmHg para 

175 mmHg mantendo fixos o volume sistólico e a frequência cardíaca. Comparando os 

efeitos relativos da pressão ventricular, do volume sistólico, e da frequência cardíaca 

no consumo de O2 verificou-se que o desenvolvimento da pressão ventricular é um 

determinante fundamental. O consumo de O2, correlacionou-se bem com a área da 

curva de pressão ventricular esquerda (tempo x pressão) denominado índice tempo-

tensão30. O aumento na frequência cardíaca implica, como mencionámos, a elevação 

do consumo de O2, o qual se deve ao incremento da frequência de desenvolvimento 

de tensão por unidade de tempo e ao aumento da contractilidade. 

O consumo de O2 também é influenciado pelo encurtamento do miocárdio 

durante a ejecção do volume sistólico, embora menos do que pelo desenvolvimento da 

tensão miocárdica. O produto da frequência cardíaca pela pressão sistólica (duplo 

produto) pode ser utilizado, do ponto de vista clínico, para fazer uma estimativa do 

consumo de O2, uma vez que que estes parâmetros integram os determinantes 

principais. 

 

O fornecimento de oxigénio ao miocárdio é efectuado através das artérias 

coronárias e capilares. No entanto, está ainda dependente da hemoglobina como 

agente de transporte. Um transporte e entrega adequados de oxigénio requerem 

trocas gasosas pulmonares e hemoglobina normais. Situações de hipoxémia, por 

exemplo por pneumonia, intoxicação por monóxido de carbono, anemia ou 

hemoglobinopatias podem provocar isquémia do miocárdio apesar de se verificar um 

fluxo coronário normal.  
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Cerca de 75% do total da resistência coronária ocorre no sistema arterial, o 

qual compreende os vasos de condutância, vasos pré arteriolares, vasos arteriolares e 

capilares intramiocárdicos31. As artérias epicárdicas normais têm tipicamente entre 0,3 

e 5 mm de diâmetro e não oferecem resistência significativa ao fluxo sanguíneo, 

mesmo em situações de alto débito32. Durante a sístole o volume sanguíneo 

intracoronário aumenta cerca de 25%. Este facto deve-se à entrada de sangue a partir 

da aorta e ao fluxo retrógrado por compressão dos vasos miocárdicos. A energia 

elástica da parede do vaso durante a sístole é transformada em energia cinética do 

sangue no início da diástole. 

As arteríolas pré-capilares são vasos de resistência que ligam as artérias 

epicárdicas aos capilares miocárdicos e são os principais controladores do fluxo 

sanguíneo miocárdico33. Estas arteríolas, com 100 a 500 µm de diâmetro são 

responsáveis por 25 a 30% da resistência coronária total. As arteríolas precapilares 

distais (inferiores a 100 µm) são o principal local de regulação metabólica do fluxo 

sanguíneo coronário e são responsáveis por 40 a 50% da resistência da circulação 

coronária. O tónus destes vasos é modulado por estímulos neurogénicos e produtos 

vasoactivos locais. Em alguns contextos é possível que os estímulos vasoconstrictores 

sejam suficientemente fortes para induzir isquémia. 

Os capilares com uma densidade miocárdica de 4000 por mm2, asseguram que 

cada miocito tenha um capilar adjacente. Os capilares estão permeáveis de acordo 

com as necessidades locais, sendo regulados pelos esfíncteres precapilares. Um 

aumento da resistência microcirculatória pode estar associada com um aumento do 

fluxo sanguíneo basal para o consumo de oxigénio do miocárdio, resultando numa 

diminuição da reserva coronária. 

Tal como em qualquer leito vascular, o fluxo sanguíneo para o miocárdio 

depende da pressão de perfusão e da resistência oferecida pelos componentes de 

resistência. A resistência coronária é regulada por vários mecanismos que incluem o 

metabolismo miocárdico, o controlo endotelial, a autoregulação, o controlo miogénico, 

as forças compressivas extravasculares e o controlo autonómico. Todos estes 

mecanismos de controlo podem estar alterados em situações de doença, contribuindo 

desse modo para o desenvolvimento de isquémia.  

O sistema circulatório é, na realidade, um sistema fechado e o fluxo através do 

sistema circulatório é o resultado da diferença de pressões entre as extremidades do 

sistema, o ventrículo esquerdo e a aurícula direita. O controlo do fluxo sanguíneo 

durante o esforço é muito importante para assegurar que o sangue e o oxigénio sejam 

transportados para os tecidos que deles mais necessitam. O fluxo sanguíneo para os 

tecidos é dependente da relação entre a pressão arterial e a resistência oferecida 
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pelos vasos sanguíneos. O débito cardíaco (DC) é igual à variação da pressão (P) 

dividida pela resistência (R) dos vasos (DC= P:R) sendo regulado durante o esforço 

pela variação da pressão arterial e da resistência periférica dos vasos.  

 

A circulação coronária tem capacidade para manter o fluxo em níveis 

constantes mesmo que ocorram alterações na pressão de perfusão, devido à 

propriedade chamada autoregulação. A autoregulação mantem a perfusão coronária 

em níveis relativamente constantes para grandes variações de pressão média na aorta 

– entre 40 mmHg e 130 mmHg – no entanto diminui ou aumenta marcadamente 

quando estes limites são ultrapassados. A hipertensão arterial crónica ou a hipertrofia 

ventricular esquerda reduzem os limites de autoregulação. Em algumas situações, a 

exaustão da autoregulação a nível subendocárdico pode conduzir à isquémia mesmo 

na ausência de estenoses coronárias. A hipotensão sistémica pode diminuir a pressão 

de perfusão abaixo do limite de autoregulação conduzindo à isquémia do miocárdio, 

que por sua vez determina o aumento da pressão de enchimento ventricular esquerdo, 

diminuindo o gradiente de perfusão coronária entre o subendocárdio e o subepicárdio. 

 

No coração normal o fluxo sanguíneo coronário está estreitamente ligado ao 

consumo de oxigénio. Este fenómeno deve-se ao facto do miocárdio depender quase 

exclusivamente do metabolismo aeróbico. Assim a extracção de oxigénio é importante 

como se pode concluir da baixa saturação de oxigénio no seio coronário. De igual 

modo os depósitos de oxigénio no coração são quase inexistentes. Agentes 

vasodilatadores potentes como o óxido nítrico, a adenosina e o dipiridamol podem 

relaxar o músculo liso das arteriolas coronárias e atenuar a autoregulação. A 

libertação local de vasodilatadores estabelece a ligação entre as necessidades de 

oxigénio e o fornecimento do mesmo. 

A adenosina é o principal mediador do fluxo sanguíneo coronário e da 

regulação metabólica a nível local, tendo origem na degradação dos nucleótidos da 

adenina. Quando a utilização trifosfato de adenosina (ATP) excede a capacidade de o 

ressintetizar produz-se adenosina monofosfato (AMP). A enzima 5’-nucleotidase é 

responsável pela formação de adenosina a partir do AMP. A adenosina é um 

vasodilatador coronário potente e a sua produção aumenta quando há um deficit de 

fornecimento de O2, aumentando o fluxo coronário em consonância com o seu 

aumento a nível intersticial. No entanto, a sua inibição, quer pela destruição pela 

adenosina desaminase, quer através da administração de antagonistas dos receptores 

da adenosina, nem sempre reduz a hiperémia em resposta aos estímulos metabólicos.  
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O óxido nítrico aumenta o fluxo sanguíneo em resposta aos estímulos 

metabólicos. A inibição do óxido nítrico reduz a dilatação, em resposta a estímulos 

metabólicos na circulação coronária. Os estímulos metabólicos aumentam a produção 

de óxido nítrico por dois mecanismos principais: a libertação a partir do endotélio 

estimulada pela hipóxia e a vasodilatação mediada pelo fluxo coronário. 

As prostaglandinas e os canais ATP-K+ também actuam na regulação do fluxo 

coronário em resposta às necessidades metabólicas contribuindo, em conjunto com o 

óxido nítrico, para o aumento do fluxo coronário, quando necessário.  

 

Para além da acção dos mediadores locais vasoactivos o músculo liso 

arteriolar reage ao aumento da pressão intraluminal contraindo-se. Este facto conduz 

ao aumento da resistência a qual controla deste modo o fluxo sanguíneo. Este 

mecanismo de controlo é chamado controlo miogénico, não sendo, no entanto muito 

relevante a nível da circulação coronária.  

A contracção sistólica do ventrículo esquerdo, ao comprimir os vasos 

intramiocárdicos, faz com que a maior parte do fluxo que irriga o ventrículo esquerdo 

ocorra em diástole. No pico da sístole ocorre inclusivamente fluxo retrógrado nas 

artérias coronárias, particularmente nas artérias intramurais e pequenas artérias 

epicárdicas. A força sistólica compressiva extravascular tem dois componentes: a 

pressão sistólica intraventricular esquerda que é transmitida quase totalmente ao 

subendocárdio e que, pelo contrário, quase não é transmitida ao epicárdio; e o 

estreitamento vascular, causado pela compressão das arteríolas, intramiocárdicas que 

ocorre dentro da parede ventricular durante a contracção. 

O efeito da sístole reduzindo a perfusão miocárdica é sobretudo importante 

quando a pressão sistólica intraventricular excede a pressão de perfusão miocárdica, 

como pode ocorrer na estenose valvular ou subvalvular aórtica34. As forças 

compressivas extravasculares estão particularmente aumentadas quando o tonus 

vascular é diminuído após vasodilatação arteriolar ou durante vasodilatação 

metabólica, associada ao esforço. As forças compressivas extravasculares são 

maiores a nível do subendocárdio do que a nivel subepicárdico. As arteríolas 

subendocárdicas são particularmente susceptíveis à compressão, pois têm origem em 

vasos transmurais longos. Assim o fluxo sistólico é mais reduzido no subendocárdio do 

que no subepicárdio. Quando as artérias coronárias estão suficientemente contraídas 

de modo a reduzir o fluxo coronário total em 40%, a relação fluxo endocárdio/fluxo 

epicárdico reduz o valor de 1,16 para 0,37.  

O padrão de redistribuição do fluxo, para fora do endocárdio, é sobretudo 

exagerado pelo esforço, stress mental, ou pela taquicardia induzida por “pacing”. Os 
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vasodilatadores arteriolares potentes como a adenosina ou o dipiridamol também 

provocam redistribuição do fluxo do endocárdio para o epicárdio. 

Os vasoconstritores potentes como a endotelina 1, os agonistas α, ou os 

inibidores da vasodilatação induzida pela adenosina, como a teofilina, causam 

constrição arteriolar e redistribuição do fluxo para o endocárdio35. A redução do 

consumo de O2 miocárdico, pelos bloqueadores β adrenérgicos, diminui o fluxo 

sanguíneo epicárdico e aumenta a pressão de perfusão e fluxo para o subendocárdio. 
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2. ADAPTAÇÃO DO APARELHO CARDIOVASCULAR AO 

ESFORÇO 

 

2.1. FISIOLOGIA CARDÍACA. CONCEITOS BÁSICOS  

 

O esforço físico representa um dos factores de stress mais intensos a que o 

organismo pode ser submetido. É de referir a título de exemplo, que um indivíduo com 

febre muito elevada pode aumentar o seu metabolismo em cerca de 100% acima do 

normal. Comparativamente, o metabolismo do indivíduo durante uma maratona pode 

aumentar até 2000% acima do basal. 

Neste capítulo procurámos descrever as alterações fisiológicas que ocorrem 

durante o esforço a nível do aparelho cardiovascular. Relativamente à nossa 

investigação, interessam principalmente as alterações agudas desencadeadas pelo 

esforço, como sejam a frequência cardíaca, a sudação, a polipneia, a variação do 

volume sistólico, entre outros. Estas alterações apenas se verificam durante o esforço, 

ou nos momentos imediatamente seguintes, ocorrendo tanto em indivíduos treinados 

como não treinados36.  

O aparelho cardiovascular, transporta o oxigénio e os nutrientes para os 

tecidos, o dióxido de carbono e outros metabolitos para os pulmões e para os rins e 

distribui as hormonas pelo organismo. Para além disso desempenha também um 

papel importante na termoregulação. 

Uma das funções básicas que expressam a função cardíaca em repouso e no 

esforço é o débito cardíaco, o qual se define como o produto da frequência cardíaca 

pelo volume ejectado em cada sístole.. O bombear do sangue pelo coração necessita 

que os seguintes mecanismos ocorram de modo eficiente: períodos alternados de 

contracção e relaxamento das aurículas e ventrículos e, abertura e encerramento 

coordenados das válvulas cardíacas para que o fluxo cardíaco seja unidireccional. O 

ciclo cardíaco divide-se, como sabemos, em duas fases distintas, a diástole e a sístole 

ventricular37. A diástole ventricular inicia-se com a abertura das válvulas aurículo 

ventriculares. A válvula mitral abre quando a pressão no ventrículo esquerdo cai 

abaixo da pressão auricular esquerda e ao longo ao longo da diástole, a pressão entre 

as duas cavidades tende a equalizar-se. No final da diástole, a contracção auricular 

aumenta a pressão na aurícula esquerda, criando novamente um gradiente entre a 

aurícula e o ventrículo esquerdo, promovendo a entrada de sangue no ventrículo. 

A sístole ventricular inicia-se com a contracção do ventrículo esquerdo, 

causada pela distribuição do potencial de acção pelo ventrículo, determinando um 



 37

aumento na pressão ventricular esquerda e quando esta se torna superior à da 

aurícula esquerda ocorre o encerramento súbito da válvula mitral. Após o 

encerramento da válvula mitral a pressão ventricular esquerda sobe até atingir e 

ultrapassar a pressão aórtica abrindo a válvula aórtica. Ao período entre o 

encerramento da válvula mitral e a abertura da válvula aórtica chama-se período de 

contracção isovolumétrica. Ao longo do período de ejecção, a partir do momento em 

que a válvula aórtica está aberta o ventrículo esquerdo ejecta o sangue para a aorta. 

Com a diminuição da força de contracção, gera-se uma diminuição da pressão 

ventricular esquerda e quando esta cai abaixo da pressão aórtica, a válvula aórtica 

encerra. Com o relaxamento do ventrículo esquerdo a pressão ventricular esquerda 

diminui rapidamente e quando cai abaixo da pressão auricular esquerda, a válvula 

mitral abre-se de novo. Ao período entre o encerramenrto da válvula aórtica e a 

abertura da válvula mitral chama-se período de relaxamento isovolumétrico. 

No coração saudável, a contracção inicia-se com um estímulo com origem no 

nódulo sinoauricular, também chamado “pacemaker” cardíaco. Caso o nódulo 

sinoauricular não possa estabelecer o ritmo então outras partes do tecido de condução 

têm condições para gerar um potencial eléctrico e estabelecer o ritmo cardíaco. Estas 

estruturas podem ser influenciadas pelo sistema nervoso autónomo: 1. O 

parassimpático, através do nervo vago, inerva o nódulo sinoauricular e o nódulo 

aurículo ventricular utilizando a acetilcolina como neurotransmissor. A resposta à sua 

actividade nestas estruturas é uma diminuição da frequência cardíaca; 2. O simpático, 

através de nervos com origem na medula espinal, inerva o nódulo sinusal e a massa 

ventricular esquerda utilizando a norepinefrina como neurotransmissor. Aumenta ainda 

a frequência cardíaca e a força contractil dos ventrículos. Em repouso existe um 

equilíbrio entre a actividade do sistema nervoso simpático e parassimpático, o qual é 

alterado durante o esforço físico com diminuição da actividade parassimpática e 

aumento da actividade simpática. 

 São vários os elementos que podem modular a actividade do sistema nervoso 

autónomo e em consequência da função cardiovascular: a) os baroreceptores são 

grupos de neurónios localizados junto das carótidas, no arco aórtico e na aurícula 

direita. Estes neurónios são sensíveis às variações de pressão no sistema vascular. 

Um aumento na pressão arterial resulta em aumento da actividade parassimpática, 

excepto durante o esforço, em que a actividade simpática predomina sobre o 

parassimpático; b) os quimioreceptores, são grupos de neurónios localizados no arco 

aórtico, e nas artérias carótidas. Estes neurónios são sensíveis às alterações da 

concentração de oxigénio. Quando ocorre uma diminuição da concentração de 

oxigénio verifica-se um aumento da actividade simpática e, c) os termoreceptores são 
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neurónios distribuídos por todo o corpo e que são sensíveis às alterações da 

temperatura que ocorrem no organismo. Quando ocorre um aumento da temperatura a 

actividade simpática aumenta para promover o arrefecimento. 

O volume sistólico, expressão de função cardíaca, é influenciado pelo volume 

telediastólico, pela pressão média na aorta e pela contractilidade ou inotropismo 

ventricular.  

O volume telediastólico também é com frequência referido como pré-carga, e o 

seu aumento, conduz ao aumento do volume sistólico de acordo com a lei de Frank 

Starling. Com o aumento do volume telediastólico, ocorre um ligeiro estiramento das 

fibras musculares, aumentando desta forma a força de contracção. O aumento de 

volume ventricular, ao aumentar o raio do ventrículo esquerdo, e de acordo com a lei 

de Laplace aumenta o stress parietal e consequentemente o consumo de O2. 

A pressão média na aorta, também conhecida como pós carga, representa um 

obstáculo à ejecção do sangue. O volume sistólico é inversamente proporcional á 

pressão aórtica. Durante o esforço, a pós carga diminui o que tem como consequência 

um aumento do volume sistólico. 

A força de contracção ventricular é influenciada pela epinefrina e pela 

norepinefrina, a nível cardíaco e sistémico, que podem aumentar a contractilidade 

cardíaca ao elevarem a concentração de cálcio dentro das fibras miocárdicas. Esta 

maior disponibilidade de cálcio intracelular provoca maior interacção entre as fibras de 

miosina e actina com um aumento da força de contracção.  

Outro factor determinante do débito cardíaco é o retorno venoso, que contribui 

para o volume de enchimento. O sistema nervoso simpático provoca uma constricção 

das veias que drenam o músculo esquelético o que aumenta o retorno venoso ao 

coração direito. Por outro lado a chamada bomba muscular que é a contracção e 

relaxamento rítmicos do músculo esquelético e que comprime as veias provoca 

também um aumento do retorno venoso sendo importante quer em repouso quer 

durante o esforço. Durante o esforço a chamada bomba respiratória influencia também 

o retorno venoso; durante a inspiração a pressão intratorácica diminui e a pressão 

intraabdominal aumenta, facilitando o retorno venoso sobretudo durante o esforço 

devido ao aumento da frequência respiratória e da profundidade das inspirações. 
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2.2. FISIOLOGIA DO ESFORÇO. CONCEITOS BÁSICOS 

 

Resumimos seguidamente os efeitos do esforço físico isotónico no aparelho 

cardiovascular. 

Durante o esforço ocorre aumento da pressão arterial e diminuição da 

resistência dos vasos sistémicos do músculo esquelético o que causa aumento do 

débito cardíaco. Esta resistência é avaliada pela seguinte fórmula: Resistência = 

(comprimento do vaso X viscosidade) /raio. A variação do raio vascular tem um efeito 

muito acentuado no débito cardíaco. A duplicação do raio diminui a resistência cerca 

de dezasseis vezes, pelo que as arteríolas têm uma grande influência no fluxo da 

circulação sistémica. 

A pressão arterial aumenta com o aumento da intensidade do esforço, desde 

valores próximos de 120 mmHg até valores da ordem dos 200 mmHg. Por seu lado o 

volume sistólico aumenta durante o esforço até cerca de 40-50% do consumo máximo 

de O2, variando entre valores próximos de 50 a 70 ml em repouso e 120 ml durante o 

esforço, à custa de aumento da contractilidade, do enchimento e da frequência 

cardíaca. A partir destes valores de consumo de O2, o aumento do débito ocorre 

exclusivamente à custa da frequência cardíaca. Em repouso a diástole ocupa cerca de 

2/3 da duração do ciclo cardíaco e a sístole 1/3. Quando aumenta a frequência 

cardíaca, o encurtamento do ciclo cardíaco é devido sobretudo à custa do tempo 

diastólico, pelo que ao diminuir o tempo de enchimento não é possível aumentar o 

volume sistólico. Relativamente à velocidade dos fluxos intracardíacos, um estudo 

recente em indivíduos saudáveis concluiu que o esforço máximo aumenta as 

velocidades no trato de saída do ventrículo esquerdo em 50%, a qual nunca 

ultrapassa, no entanto, os 2,5 m/s28.  

Durante o esforço verifica-se uma redistribuição do débito cardíaco. Em 

repouso, cerca de 15-20% do débito dirige-se aos vasos dos músculos esqueléticos 

aumentando essa percentagem para 85 a 89% durante o esforço. O sangue 

distribuído aos vasos cerebrais diminui percentualmente embora o débito aumente em 

valor absoluto. O coração mantêm a mesma percentagem do débito mas aumenta 

também em valor absoluto. O débito para as vísceras e para os músculos inactivos 

diminui enquanto para a pele inicialmente diminui, aumentando posteriormente durante 

o esforço.  

A redistribuição do débito cardíaco verifica-se à custa de vários mecanismos, 

verificando-se a ocorrência de vasodilatação generalizada devido à acumulação de 

metabolitos vasodilatadores. Verifica-se, assim, uma diminuição nas resistências 

periféricas, o que por sua vez desencadeia um grande aumento na actividade 
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simpática através da activação dos baroreceptores. O aumento da actividade 

simpática provoca vasoconstrição nas vísceras enquanto os metabolitos 

vasodilatadores predominam a nível dos vasos dos músculos esqueléticos e da 

circulação coronária. Os vasos da pele respondem, inicialmente à actividade simpática 

com vasoconstrição. No entanto com a continuação do esforço físico os termo 

receptores são activados o que provoca vasodilatação cutânea, cujo objectivo é 

dissipar o calor produzido pela actividade muscular. 
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3. A SÍNDROME X  

 

3.1. DEFINIÇÃO  

 

A ocorrência de angina de peito com coronárias angiograficamente normais é 

uma entidade relativamente frequente ocorrendo entre 10 a 30% dos doentes 

submetidos a estudo angiográfico das artérias coronárias38,39,40,41,42. 

A presença de dor torácica anginosa em indivíduos com coronárias 

angiográficamente normais é, com frequência, referido como síndrome X tendo este 

termo sido utlizado pela primeira vez em 1973 por Kemp43 num comentário editorial a 

um artigo de Argobast e Bourassa44, no qual eram comparados os efeitos de “pacing” 

auricular na função ventricular esquerda de doentes com doença coronária obstrutiva 

e doentes com coronárias angiograficamente normais. Estes autores observaram pela 

primeira vez que doentes com coronárias angiograficamente normais (por eles 

denominado grupo X) apresentavam função ventricular esquerda preservada apesar 

de se verificarem alterações electrocardiográficas típicas de isquémia e também 

evidência bioquímica de isquémia, como o aumento da produção de lactato. No seu 

editorial Kemp43 salientava algumas características desta síndrome, em particular a 

sua natureza heterogénea, a possibilidade de estarem envolvidos vários mecanismos 

e o facto de uma forma diferente de isquémia miocárdica poder estar envolvida. 

Na era da angiografia coronária já outros autores45 tinham previamente referido 

a possibilidade da ocorrência de angor na presença de coronárias angiográficamente 

normais. 

 Uma definição, em sentido lato, da síndrome X como dor torácica, que ocorre 

num indivíduo, com coronárias normais inclui doentes com patologias cardíacas e não 

cardíacas. Num conceito estrito a presença de dor torácica, alterações 

electrocardiográficas durante a dor e coronárias angiográficamente normais define a 

síndrome X46. É ainda necessária a exclusão de espasmo das artérias coronárias, 

hipertensão arterial, diabetes, hipertrofia ventricular esquerda e patologia valvular.  

 

3.2. FISIOPATOLOGIA 

 

Nas últimas quatro décadas, inúmeros estudos em doentes com dor torácica e 

coronárias angiográficamente normais procuraram esclarecer a etiopatogenia desta 

síndrome, com o propósito de conduzir ao desenvolvimento de terapêuticas 
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apropriadas. Vários são os mecanismos que têm sido apontados como estando 

subjacentes à sua génese e que passamos a desenvolver. 

 

3.2.1. ANGINA MICROVASCULAR 

 

Vários estudos sobre a diminuição da reserva coronária em doentes com 

síndrome X apoiam a possibilidade da isquémia do miocárdio, por mecanismos 

envolvendo a microcirculação, estar envolvida na génese da dor torácica pelo menos 

em alguns doentes47. 

 

 

3.2.1.1. ALTERAÇÕES METABÓLlCAS SUGESTIVAS DE ISQUÉMIA NA 

SÍNDROME X 

 

O facto de os doentes com angina e coronárias normais terem 

infradesnivelamento do segmento ST, em relação com o esforço, conduziu à suspeita 

e necessidade de verificar se a síndrome X tem uma etiologia isquémica. A medição 

dos metabolitos em resposta ao “pacing” cardíaco é um dos métodos utilizados para 

investigar a presença de isquémia nestes doentes. A isquémia altera a relação entre a 

utilização de hidratos de carbono e lipidos e aumenta a produção de lactato, que tem 

sido o indicador de isquémia mais frequentemente utilizado.  

A demonstração definitiva de isquémia do miocárdio requer a determinação de 

marcadores metabólicos como o ATP miocárdico, os níveis de lactato ou a diminuição 

do pH ou da saturação de O2, no seio coronário. No entanto, apenas uma 

percentagem de doentes com esta síndrome (entre 10 e 40%)48,49,50, revela um 

aumento da produção de lactato ou uma diminuição da saturação de O2  ou do pH 

(20%)51.  

Os resultados dos estudos efectuados sugerem que a produção de lactato é 

particularmente elevada nos doentes com síndrome X, que apresentam maior 

infradesnivelamento do segmento ST durante o “pacing” auricular52. Todavia, sendo 

embora um marcador muito específico de isquémia miocárdica, a sua sensibilidade 

tem-se revelado baixa. É apontada como explicação, por um lado, o facto de que a 

produção de lactato terminar logo que se interrompe o “pacing”, voltando os valores 

séricos rapidamente à situação de base e, por outro lado, à existência de múltiplos e 

pequenos focos de isquémia miocárdica, secundários a disfunção microvascular focal, 

facto que pode ser responsável por subidas muito ligeiras da produção de lactato51.  
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Com o propósito de obviar às limitações referidas e permitir a confirmação da 

origem isquémica da dor em doentes com angina microvascular, nos quais a isquémia 

é focal e dispersa, desenvolveram-se novos marcadores metabólicos mais sensíveis. 

Salientamos os lipidos hidroperoxidados  e os dienos conjugados  que participam na 

cascata de peroxidação dos lipidos libertando-se em grande quantidade, e de modo 

mantido, pelo tecido reperfundido depois da isquémia52.  Buffon et al52 demonstraram, 

em doentes submetidos a “pacing” auricular, uma libertação mantida dos produtos 

resultantes da peroxidação lipídica detectados no seio coronário, de forma idêntica à 

verificada durante angioplastia coronária. Estes resultados apoiam a presença de 

isquémia na angina microvascular.  

Noutro estudo posterior, Buchthal et al53 utilizaram, como marcador metabólico 

para a identificação da isquémia miocárdica, a relação entre a fosfocreatina e o ATP 

miocárdico avaliado por ressonância magnética, por espectroscopia com P-31. Esta 

investigação foi efectuada em 35 mulheres hospitalizadas por dor torácica e que 

tinham coronárias angiográficamente normais tendo sido efectuado um teste de 

esforço com “hand-grip”. Estes autores verificaram que 20% das doentes 

apresentavam uma diminuição do referido quociente durante o esforço, o que era 

sugestivo de isquémia do miocárdio. A reduzida percentagem de doentes em que se 

objectivou isquémia do miocárdio foi atribuída ao facto de o esforço efectuado ter sido 

de baixa intensidade, ou ao facto de a isquémia ser apenas subendocárdica ou focal, 

pelo que a sua detecção seria de difícil detecção por este método. A proporção de 

doentes com isquémia, neste estudo, é no entanto concordante com a verificada nos 

outros estudos.  

A demonstração da ocorrência de isquémia em doentes com síndrome X 

através da medição da saturação de O2 no seio coronário nem sempre foi conseguida. 

Crake et al54 efectuaram esta medição durante provas de indução de isquémia através 

de “pacing” auricular, em doentes com doença coronária obstrutiva e em doentes com 

síndrome X, tendo constatado a ocorrência de diminuição marcada da saturação de O2 

nos doentes com doença coronária mas não nos controlos nem nos doentes com 

síndrome X. Do mesmo modo também Camici et al47, com determinação dos níveis de 

lactato no seio coronário, falharam na demonstração de isquémia induzida por “pacing” 

em doentes, com todos os critérios para o diagnóstico de síndrome X. 

 A natureza heterogénea das populações estudadas, mesmo quando foram 

utilizados rigorosos critérios diagnósticos tem limitado a possibilidade de se tirarem 

conclusões definitivas relativamente à natureza isquémica da síndrome X55. 
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3.2.1.2. FUNÇÃO ENDOTELIAL E ANGINA MICROVASCULAR 

 

Muita da investigação relacionada com o compromisso vascular e anomalia 

funcional da vasomotricidade coronária em doentes com síndrome X tem-se revelado 

inconclusiva56. Este facto não tem desmotivado alguns grupos de investigadores que 

continuaram a explorar a função endotelial, e os seus efeitos, sobre o músculo liso da 

parede vascular. A demonstração de uma redução da reserva coronária, observada 

num grande número de doentes com síndrome X, apoia a hipótese de que a isquémia 

do miocárdio desempenha um papel importante na patogenia desta 

síndrome46,57,58,59,60. Utilizando a tomografia de emissão de positrões (PET) para 

valorização da perfusão miocárdica em doentes com síndrome X, Meeder et al61, 

demonstraram que nestes doentes, existia um fluxo heterogéneo possivelmente 

associado a um aumento do tonus prearteriolar dos vasos coronários, acompanhado 

por libertação compensatória de adenosina e distribuição heterogénea da perfusão 

miocárdica.  

Por seu lado, Galassi et al62 avaliaram o fluxo miocárdico utilizando PET, antes 

e depois da administração de dipiridamol, em doentes com síndrome X, em indivíduos 

sãos e em doentes com doença coronária. Nos doentes com síndrome X o fluxo 

miocárdico era muito heterogéneo, tanto na situação basal como depois da 

administração de dipiridamol, facto que sugere a presença de alterações dinâmicas 

dos pequenos vasos coronários. O facto de estas alterações terem uma distribuição 

focal torna muito difícil a sua detecção quando se utilizam as técnicas convencionais 

para avaliar a perfusão, a função ou o metabolismo miocárdico. Deste modo pode-se 

explicar o facto de a isquémia apenas se poder objectivar num pequeno número de 

doentes com síndrome X.  

A disfunção endotelial da microcirculação coronária tem sido proposta como 

um dos possíveis mecanismos implicados na redução da reserva coronária na 

síndrome X. A resposta fisiológica das coronárias à administração de acetilcolina 

intracoronária, quando o endotélio está saudável, é a vasodilatação arterial mediada 

por óxido nítrico. Como consequência, a detecção de uma vasoconstrição arterial com 

a administração de acetilcolina é indicativa de disfunção endotelial63,64. Egashira et al65 

demonstraram que a vasodilatação dependente do endotélio se encontrava 

comprometida em doentes com angina microvascular, ao verificarem que os doentes 

com síndrome X, e sem factores de risco cardiovascular, apresentavam um menor 

aumento do fluxo coronário em resposta à acetilcolina intracoronária quando 

comparados com indivíduos normais. Estes achados sugerem a presença de alteração 

da vasodilatação dependente do endotélio.   
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Num outro trabalho66 os autores supracitados, verificaram que a administração 

de L-arginina (precursor da síntese de óxido nítrico) melhorava a vasodilatação 

dependente do endotélio, na microcirculação coronária em resposta à administração 

de acetilcolina em doentes com síndrome X. Estes aspectos são indicativos de que a 

disfunção endotelial destes doentes pode estar relacionada com uma diminuição da 

síntese do óxido nítrico. Outros autores67,68 encontraram uma associação estreita entre 

a disfunção endotelial e a presença de defeitos de perfusão miocárdica, nos mesmos 

territórios.  

A relação entre disfunção endotelial e a presença de ateromatose, não 

detectável na angiografia, foi estudada em doentes com síndrome X que se 

apresentavam com quadro de angina instável69. Utilizando ultrasonografia 

intravascular encontrou-se doença significativa em 80% dos doentes, como 

espessamento da intima> 0,3 mm, e ainda a existência de uma relação entre a 

gravidade e extenção da doença subangiográfica por um lado, os valores de 

colesterolémia e história de hipertensão por outro.  

O endotélio produz uma grande quantidade de substâncias vasoactivas que 

desempenham um importante papel na regulação do tónus vascular e do fluxo 

sanguíneo arterial. O tónus vascular normal depende de uma resposta balanceada 

entre mediadores vasoconstritores e vasodilatadores. Entre as substâncias 

vasoconstritoras, produzidas pelo endotélio, salientam-se o tromboxano A2 e 

prostaglandina H2, os componentes do sistema renina-angiotensina e as 

endotelinas70. As endotelinas são uma família de péptidos com potentes propriedades 

vasoconstritoras, que actuam sobre as células musculares lisas da parede arterial. 

Devido ao papel que desempenham na regulação do tónus vasomotor foi proposto que 

poderiam ser responsáveis, pelos menos em parte, pelas alterações do fluxo coronário 

objectivadas em doentes com síndrome X.   

Num estudo de Kaski et al71 efectuado em 40 doentes com angina e coronárias 

angiograficamente normais encontrou-se uma concentração no sangue de endotelina-

1 mais elevada nos doentes com síndrome X que nos controlos. Um outro estudo72 em 

19 mulheres com síndrome X demonstrou que aquelas que apresentavam valores 

elevados de endotelina-1 tinham uma menor diminuição das resistências vasculares 

coronárias durante a estimulação eléctrica auricular, o que suporta a hipótese de que a 

actividade da endotelina está associada a uma diminuição do fluxo coronário em 

doentes com síndrome X.  

Outro estudo73 demonstrou que, ainda que os doentes com síndrome X não 

tivessem, em situação basal, activação endotelial, tinham uma libertação exagerada 

de endotelina durante uma situação de stress, o que indicava uma susceptilidade 
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aumentada do endotélio para ser activado nestes doentes. Outros marcadores de 

activação endotelial74 (ICAM-1 – soluble intercellular adhesion moleculle-1; VCAM-1 – 

vascular cell adhesion moleculle) foram estudados em doentes com angina e 

coronárias angiograficamente normais. Os resultados deste estudo demonstraram que 

os valores séricos destes mediadores estavam aumentados tanto em doentes com 

síndrome X como em doentes com doença coronária obstrutiva quando comparados 

com os controlos o que também corrobora a hipótese de que a activação do endotélio 

e a inflamação estejam implicadas na patogénese da síndrome X.   

 

3.2.2. PAPEL DA INFLAMAÇÃO NA SÍNDROME X 

 

Embora a aterosclerose seja considerada uma doença multifactorial na qual 

factores genéticos, ambientais e metabólicos estão envolvidos muitos são os aspectos 

que permanecem desconhecidos. Existe evidência crescente de que o processo 

inflamatório desempenha um papel relevante no início, desenvolvimento, e evolução 

da aterosclerose75,76. Também a disfunção endotelial e a síndrome X têm sido 

associados a níveis aumentados da proteína C reactiva (PCR), um marcador de 

inflamação crónica relacionado com o desenvolvimento de doença vascular77. Num 

estudo com doentes com síndrome X verificou-se78 que os doentes com maiores níveis 

de PCR tinham episódios mais frequentes e mais prolongados de dor torácica e ainda 

um maior número de episódios de isquémia avaliados por Holter de 24 horas. Como a 

PCR é um marcador de inflamação que pode aumentar como resposta à lesão 

miocárdica, à infecção e à dor, os autores admitem a possibilidade de que a PCR 

possa aumentar apenas em resposta à dor. No entanto, neste estudo78, observou-se 

uma relação entre a presença de episódios isquémicos e a PCR mesmo na ausência 

de dor pelo que a PCR parece estar relacionada com a patogénese da síndrome X. Os 

autores sugerem que pode haver uma ligação causal entre a inflamação e o 

desenvolvimento de disfunção endotelial, o que por sua vez pode estar relacionado 

com a presença de placas ateroscleróticas subclínicas. Outros autores79 concluiram 

que dois marcadores de inflamação sistémica, a PCR e os antagonistas dos 

receptores da IL-1 (interleukina -1) estão aumentados em doentes com síndrome X 

quando comparados com controlos saudáveis.  

 A relação entre a inflamação e a disfunção da microcirculação coronária foi 

estudada em 46 doentes80 com dor torácica atípica e coronárias angiográficamente 

normais. Neste estudo verificou-se que os níveis estavam inversa e 

independentemente relacionados com as alterações induzidas no fluxo coronário pela 

acetilcolina. 
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Também o facto das estatinas, que para além de baixarem os níveis de 

colesterol, têm acção antiinflamatória, serem benéficas nesta síndrome, favorece a 

hipótese de a inflamação ter um papel relevante nesta patologia81,82. 

 

3.2.3. DEFICIÊNCIA DE ESTROGÉNEOS E SÍNDROME X 

 

A síndrome X é mais comum na mulher após a menopausa embora não 

exclusivamente40,83. O facto da síndrome X ter elevada prevalência após a menopausa 

levanta a questão de qual o papel desempenhado pelas hormonas ováricas na 

patogénese desta entidade84. A menopausa tem sido associada com disfunção 

endotelial e com aumento da rigidez da raiz da aorta85. Para além disso foi 

demonstrado que a administração de estrogéneos melhora a função endotelial86 e 

diminui a angina induzida pelo esforço e o infradesnivelamento do segmento ST em 

doentes com síndrome X87. Existem várias explicações para o alivio da angina causado 

pelo 17β-estradiol observado neste estudo87. Estes incluem o alívio da vasoconstrição 

prearteriolar, ou o aumento da vasodilatação mediada pelos receptores A2 da 

adenosina actuando nas células de músculo liso vasculares88. Também um efeito 

vasodilatador mediado pelo endotélio através da administração de acetilcolina é 

potenciado pelo estradiol89, sugerindo que as respostas mediadas pelo endotélio são 

moduladas por estas hormonas. 

Tendo em atenção a possível ligação entre a síndrome X e a deficiência de 

estrogéneos, foi investigado o impacto da terapêutica hormonal de substituição, tendo-

se verificado, que o 17β-estradiol reduziu a frequência dos episódios anginosos na 

mulher pos menopausica90. Neste estudo os autores sugerem que as propriedades 

analgésicas dos estrogéneos podem explicar os resultados, sugerindo que a 

terapêutica hormonal de substituição pode tratar com sucesso a dor torácica da 

síndrome X. As diferenças de género na percepção da dor91 e o impacto das 

hormonas sexuais no sistema µ-opióide92 também são sugestivos de que estas têm 

um efeito analgésico. Assim, os efeitos dos estrogéneos nas doentes pos 

menopausicas com síndrome X pode ser multifactorial, mas pode incluir uma 

importante melhoria clínica das doentes, com o provável aumento do limiar para a 

percepção da dor93. 
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3.2.4. DOR TORÁCICA DE ORIGEM EXTRA CARDÍACA 

 

Continua a ser verdade que é muito difícil convencer o doente de que não tem 

doença cardíaca depois do diagnóstico ter sido previamente estabelecido94 com base 

nos exames complementares convencionais. Por este motivo, alguns investigadores, 

na abordagem deste tipo de situações, efectuam estudos de motilidade esofágica e ph 

metria nos doentes admitidos nas unidades coronárias e em que foi excluido do 

diagnóstico de enfarte do miocárdio95, ou pelo menos na orientação inicial dos doentes 

com dor torácica para consulta de cardiologia96 para excluir ou confirmar patologia 

esofágica. Um aspecto da maior relevância clínica nos doentes com dor torácica 

aguda é, em primeiro lugar, o facto de que as anomalias da motilidade esofágica 

detectadas nessa fase podem simplesmente reflectir a ansiedade do doente na fase 

inicial do internamento97, e em segundo lugar o facto de muitos destes doentes nunca 

mais voltarem a ter dor torácica98 o que torna a investigação adicional desajustada à 

gravidade da situação. O problema torna-se ainda mais complexo quando vários 

estudos96,99,100 demonstraram que uma história clínica cuidadosa com questionário que 

inclui sintomas esofágicos é muito pouco preditivo do diagnóstico final (cardíaco ou 

esofágico) mesmo na presença de sintomas muito típicos de patologia esofágica como 

disfagia ou odinofagia. Parece ser consensual101,102 que a investigação cardiológica 

deve preceder a gastroenterológica na maioria dos casos, embora a profundidade da 

investigação cardiológica deva ser orientada pelo grau de suspeita clínica. O tipo de 

investigação a efectuar ulteriormente deve ser guiada pelos achados clínicos, pois 

existem muitas causas extracardíacas potenciais para a dor torácica. As causas 

musculo esqueléticas incluindo a patologia cervical103, da coluna torácica104, e da 

parede torácica105, podem habitualmente ser excluídas através de uma história clínica 

completa. Também as apresentações atípicas de situações clínicas 

gastroenterológicas como a ulcera péptica106, a litiase biliar107, a síndrome do ângulo 

esplénico do cólon101 podem ser sugeridos por aspectos clínicos particulares da 

história clínica. Nos doentes sem aspectos clínicos particulares, a patologia esofágica 

continua a ser a patologia extracardíaca mais frequente e deve ser considerada108. 

Num estudo recente109 envolvendo 114 doentes com síndrome X, 97% dos doentes 

estudados em gastroenterologia tinham também alterações a nível esofágico ou 

gástrico o que sugere a necessidade de efectuar exames do foro gastroenterológico 

nesta patologia para uma mais correcta orientação clínica. Esta poderá ser, assim, 

uma das situações subjacentes à síndrome X. 
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3.2.5. ANOMALIAS NA PERCEPÇÃO DA DOR NA SÍNDROME X 

  

Como vimos, a síndrome X é definida pela presença de angina de peito, 

sobretudo de esforço, infradesnivelamento do segmento ST durante a angina e 

coronárias angiográficamente normais46. A angina é, do ponto de vista clínico o 

achado fundamental e o primum movens da investigação que conduz à realização dos 

exames complementares tendo sido descrita pela primeira vez por Heberden em 1772, 

e considerada inicialmente patognomónica de cardiopatia isquémica. O 

desenvolvimento da coronariografia selectiva viria colocar-nos perante o problema de 

doentes com angina de peito “inquestionável” terem coronárias angiográficamente 

normais. Como vimos, entre outros mecanismos, a isquémia como consequência de 

disfunção microvascular tem sido responsabilizada pela síndrome52,57,60,65,110. Por 

vezes, no entanto, a gravidade e refractariedade dos episódios de angor contrastam, 

com a ausência de evidência de isquémia nas técnicas utilizadas para a sua 

demonstração44,47,111,112 sugerindo que, num grande número de doentes, outros 

mecanismos, que não a isquémia, possam ser responsáveis pela dor.  

Alguns estudos demonstraram, em doentes com síndrome X, um aumento na 

sensibilidade dolorosa aos estímulos cardíacos que não provocavam quaisquer 

sintomas em indivíduos saudáveis112-116, sugerindo deste modo que uma nocicepção 

cardíaca alterada poderia desempenhar um papel preponderante, fazendo com que 

mesmo uma isquémia ligeira resultasse em sintomas clínicos relevantes. Um estudo 

utilizando tomografia de emissão de positrões117 demonstrou aumento do fluxo 

sanguíneo no córtex insular direito durante o ecocardiograma de sobrecarga com 

dobutamina em doentes com síndrome X. Os autores deste trabalho sugerem que um 

aumento da actividade cortical, resultaria numa influência facilitadora da transmissão 

da dor o que poderia ter grande influência na dor torácica em doentes com esta 

patologia. No entanto, não foi possível esclarecer se a activação da insula direita era 

um fenómeno primário ou uma anomalia da nocicepção mais periférica (cardíaca, 

espinhal, ou talamica). 

Um estudo recente utilizando potenciais evocados118 demonstrou que os 

doentes com síndrome X têm um processamento central do estímulo doloroso que se 

caracteriza por habituação inadequada, o que pode desempenhar um papel 

determinante nas características clínicas da dor torácica destes doentes, 

nomeadamente no facto dos episódios anginosos poderem ser muito prolongados119. 

A evidência científica actual sugere assim que a dor anginosa na síndrome X tem 

envolvidas na sua génese, não só, a disfunção microvascular, mas também uma 

nocicepção alterada. 
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3.2.6. PAPEL DO SISTEMA NERVOSO AUTÓNOMO NA SÍNDROME X 

 

Um conjunto de estudos sugeriu que a actividade do sistema nervoso simpático 

estaria aumentada em doentes com angina e coronárias angiográficamente normais. 

Um desses trabalhos demonstrou que alguns doentes com angina e coronárias 

angiográficamente normais tinham120 um aumento da contractilidade ventricular 

esquerda. Outros121 concluiram que os doentes com coronárias angiográficamente 

normais e angina tinham maiores frequências cardíacas em ECG Holter de 24 horas, 

maior tónus das artérias coronárias122, e maiores níveis de catecolaminas123 

circulantes durante o esforço, quando comparados com indivíduos saudáveis ou com 

doentes com doença coronária obstrutiva. Estes estudos sugerem que pelo menos 

num subgrupo de doentes um aumento do tónus simpático pode estar associado à 

síndrome X. Do mesmo modo tem sido sugerido47 que muitas das características do 

metabolismo desta população pode ser consequência de um aumento da actividade 

simpática. Este aumento do tónus simpático pode, no entanto, ser apenas uma das 

manifestações de uma desregulação mais complexa do sistema nervoso autónomo, 

que pode afectar o controlo do aparelho cardiovascular directa ou indirectamente124. 

O papel do sistema nervoso autónomo, assim como as perturbações descritas 

na síndrome X, podem ser avaliadas por vários métodos que desenvolveremos 

seguidamente,  

 

3.2.6.1. MONITORIZAÇÃO AMBULATÓRIA 

 

A utilização de monitorização ambulatória permitiu125 constatar que os doentes 

com esta síndrome têm frequência cardíaca média diurna superior a doentes com 

doença coronária e aos controlos saudáveis. Estes resultados podem ser entendidos 

como evidência do aumento do tónus simpático o que está de acordo com o facto de 

já ter sido demonstrado que situações com aumento da actividade simpática ou dos 

níveis de catecolaminas estão associados a aumento da frequência cardíaca. Neste 

estudo, no entanto, não se encontrou diferença nos níveis de catecolaminas entre os 

três grupos. Num outro estudo126, do mesmo grupo de investigadores, foi demonstrado 

que o bloqueio dos receptores α com prazocina e/ou clonidina não reduziu a 

frequência ou a intensidade dos episódios anginosos. Estudos prévios124 utilizando 

doxazocina parecem sugerir que o bloqueio α1 pode melhorar a reserva coronária em 

doentes com a síndrome X. 

Noutros estudos em que foi utilizada a monitorização ambulatória foi 

demonstrado que durante as actividades de vida diária a maior parte dos episódios 
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isquémicos são relacionados com os esforços e que entre 60-95% dos episódios são 

precedidos por um aumento da frequência cardíaca121, o que sugere poder existir uma 

perturbação do sistema nervoso autónomo. 

 

3.2.6.2. VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA 

 

Nos últimos anos tem-se acumulado evidência que sugere que a variação do 

intervalo RR depende predominantemente do sistema nervoso autónomo e que o 

estudo da variabilidade do intervalo RR é um método fiável e não invasivo para avaliar 

o controlo autonómico do aparelho cardiovascular127. Num estudo128, em que foram 

avaliadas as respostas autonómicas em doentes com síndrome X e em controlos, 

verificou-se que os doentes com esta patologia têm um desequilibrio no controlo 

simpático-vagal com predomínio do efeito simpático, sendo este sobretudo evidente 

pelo aumento da frequência cardíaca média. Do mesmo modo ocorrem alterações nos 

parâmetros que avaliam a variabilidade RR124. Um outro trabalho129, utilizou a análise 

da variabilidade RR tentando compreender se uma alteração do controlo autonómico 

do aparelho cardiovascular pode ser responsável por episódios de depressão do 

segmento ST na síndrome X, tendo verificado que a maior parte dos episódios de 

infradesnivelamento de ST que ocorriam sem aumento da frequência cardíaca 

estavam associadas a alterações da variabilidade RR, indicativas de uma actividade 

simpática aumentada. Estes resultados sugerem que, caso o infradesnivelamento do 

segmento ST seja devido a isquémia do miocárdio, um aumento da actividade 

simpática possa ser responsável por episódios de isquémia em repouso, nestes 

doentes.  

A avaliação do intervalo QT e da sua dispersão permite a estimativa do balanço 

simpaticovagal quer em indivíduos normais quer em doentes cardíacos. Vários 

estudos124 constataram existirem alterações no intervalo QT, intervalo QT corrigido e 

na dispersão do intervalo QT, como índices de aumento da actividade simpática, 

também na síndrome X. Relevante, também, é o facto da terapêutica com 

bloqueadores beta adrenérgicos normalizar os parâmetros referidos bem como os 

sintomas de dor torácica. 

 

3.2.6.3. CONTROLO AUTONÓMICO DO TÓNUS VASOMOTOR CORONÁRIO 

 

O sistema nervoso simpático é responsável pela modulação da 

vasomotricidade ao nível da microcirculação e também influencia o comportamento 

dos vasos epicárdicos124. A estimulação alfa adrenérgica provoca constrição das 
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artérias epicárdicas através da activação dos receptores α1. A estimulação dos 

receptores α2 endoteliais pode no entanto ter um efeito vadodilatador das artérias 

epicárdicas através da libertação de EDRF. Por outro lado a estimulação dos 

receptores β1 e β2 causa dilatação das artérias epicárdicas e dos vasos de 

resistência. Sob condições fisiológicas a estimulação simpática causa vasoconstrição 

enquanto o aumento das necessidades metabólicas conduz à libertação de 

mediadores vasoactivos que causam relaxamento dos vasos coronários. Em doentes 

com a síndrome X, as respostas vasoconstritoras e vasodilatadoras aos estímulos não 

dependentes do endotélio são similares às observadas nos indivíduos normais51. Os 

doentes com a síndrome X, no entanto, podem ter uma resposta paradoxal com 

vasoconstrição das artérias coronárias distais em resposta ao esforço ou ao cold 

pressor test que causam vasodilatação na presença de um endotélio saudável130,131.  

 

3.2.6.4. CONTROLO POR NEUROPÉPTIDOS DO TÓNUS VASOMOTOR 

CORONÁRIO 

 

O motivo para o comportamento alterado da microcirculação coronária nos 

doentes com angina e coronárias angiográficamente normais ainda não está 

completamente esclarecido. Em doentes com angina microvascular constatou-se que 

a administração de ergonovina pode exacerbar a limitação da reserva coronária 

observada durante estimulação com “pacing”. Admite-se actualmente que os péptidos 

vasoactivos pertencendo aos sistemas não colinérgico e não adrenérgico possam 

estar envolvidos124. Entre esses péptidos o neuropéptido Y, com 36 aminoácidos, 

endógeno das artérias coronárias humanas tem um efeito de redução do fluxo 

coronário132. Este péptido é um vasoconstritor potente que actua principalmente nas 

arteriolas, tem um efeito potente de inibição da actividade vagal a nível cardíaco e é 

libertado após estimulação simpática. A evidência disponível sugere que a 

administração exógena do neuropéptido Y pode induzir isquémia transitória ao causar 

constrição a nível microvascular.  

Foi demonstrado133 que o neuropéptido Y causa uma constrição significativa 

das pequenas artérias intramiocárdicas em doentes com síndrome X. Esta resposta 

dos pequenos vasos coronários pode estar relacionada com um aumento da 

sensibilidade destes vasos ao estímulo constritor em geral ou ao estímulo simpático 

em particular. 
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3.2.6.5. INTERACÇÃO ENTRE OS ESTROGÉNEOS E A ACTIVIDADE 

SIMPÁTICA 

 

Tal como já discutido previamente, a síndrome X é mais comum em mulheres 

com sinais e sintomas de insuficiência da função ovárica134. A deficiência de 

estrogéneos acompanha-se frequentemente de um aumento da actividade simpática 

sendo esta quase completamente revertida pela terapêutica hormonal de 

substituição90. Será assim possível que a deficiência de estrogéneos durante a 

premenopausa possa desencadear dor torácica ao aumentar o tónus simpático. A 

deficiência em estrogéneos poderá assim ser a ligação entre o aumento da actividade 

simpática e a dor torácica em mulheres com síndrome X. 

 

3.2.6.6. CONTROLO AUTONÓMICO E METABOLISMO CARDÍACO 

 

 Um aumento da actividade simpática como a que ocorre na síndrome X pode 

exercer inúmeros efeitos com consequências no aparelho cardiovascular. O aumento 

da estimulação β pode, por exemplo, aumentar as concentrações de cálcio intracelular 

o que tem um efeito lusitrópico negativo, comprometendo deste modo a função 

diastólica124. Alguns doentes com a síndrome X utilizam preferencialmente lipidos para 

a produção de energia pelo miocárdio, oxidando proporcionalmente menos hidratos de 

carbono. Um aumento da actividade simpática, pode por si mesmo contribuir para este 

fenómeno e os bloqueadores β podem reverter este efeito135. Estes fármacos 

diminuem os níveis circulantes de ácidos gordos livres que estão aumentados durante 

a estimulação adrenérgica. 

 Existe alguma evidência que permite admitir que a resistência à insulina pode 

contribuir para a fisiopatologia da síndrome X136 e, também, neste aspecto um excesso 

de actividade simpática pode ter relevância. São vários os mecanismos conhecidos 

pelos quais um excesso de actividade simpática leva à resistência à insulina. A 

vasoconstrição a nível do músculo-esquelético aumenta a distância de difusão entre o 

vaso sanguíneo e a célula muscular. Deste modo ao ser comprometida a entrega de 

glucose à célula cria-se um estado de resistência relativa à insulina. 

Independentemente do mecanismo que lhe deu origem os estados de resistência à 

insulina, como a diabetes e a hipertensão arterial estão ligados a uma diminuição da 

actividade do EDRF137. A insulina pode activar também a proliferação das células 

musculares lisas. Todos estes mecanismos podem contribuir para uma resposta 

vasoconstritora alterada na síndrome X levando a disfunção microvascular e isquémia 

do miocárdio. 
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 Nem todos os estudos, no entanto, demonstraram a presença de resistência à 

insulina em doentes com síndrome X138. Cavallo não encontrou diferença 

relativamente à captação de glucose provocada pela insulina entre doentes e 

controlos. Qualquer relação entre resistência à insulina e a síndrome X pode ser 

coincidência, pois a associação verificada pode ser antes entre os doentes e outros 

factores de risco independentes. 

 

3.2.7. ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS DA MICROCIRCULAÇÃO NA 

SÍNDROME X 

 

A investigação da presença de alterações da microcirculação em doentes com 

síndrome X foi efectuada realizando biópsias139 da pele em 49 doentes com angina 

microvascular, sendo 27 normotensos e 22 hipertensos. Neste estudo verificou-se que 

a densidade capilar, independentemente de serem ou não hipertensos, estava 

significativamente diminuída relativamente aos controlos. Foi assumido que a 

diminuição da densidade capilar pode traduzir uma diminuição idêntica da circulação 

capilar ao nível do miocárdio. Um outro grupo140 realizou biópsias endomiocárdicas em 

10 doentes com angina microvascular utilizando a microscopia electrónica, que 

revelou que a quase totalidade dos doentes apresentavam fibrose perivascular nas 

pequenas artérias e arteríolas intramiocárdicas. Este facto poderia explicar as 

alterações da microcirculação, bem como o quadro clínico e as alterações 

electrocardiográficas. Um outro estudo, recente141, efectuou biópsias em 24 doentes 

com síndrome X e em 11 controlos (suspeita de miocardite), tendo verificado haver 

hipertrofia muscular lisa, espessamento da parede dos vasos e diminuição do lúmen 

dos microvasos à custa de espessamento da camada muscular e da membrana basal. 

 

3.2.8 ALTERAÇÕES NAS TROCAS IÓNICAS NA MEMBRANA 

CELULAR NA SÍNDROME X 

 

Apesar do cateterismo revelar coronárias angiográficamente normais a maior 

parte dos autores continua a acreditar que os sintomas dos doentes dão devidos a 

alterações na perfusão miocárdica142, o que está de acordo com o facto de os 

sintomas serem muito sugestivos de isquémia do miocárdio. Nas situações de 

isquémia do miocárdio existe um desequilibrio entre a produção de ATP e o seu 

consumo. Este desequilibrio leva a uma acumulação de adenosina que como sabemos 

é um dos principais mediadores da dor na angina de peito. 
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Quando ocorre uma produção deficiente de ATP, devido à hipóxia, verifica-se 

uma deficiente função da Na+/K+ ATPase da membrana celular. Nesta situação, o 

gradiente electroquímico transmembrana, diminui com a saída de potássio para fora 

da célula. Esta é a explicação para as alterações de ST e para os defeitos de 

perfusão, que se observam na cintigrafia de perfusão com tálio.  

Uma teoria alternativa postula142 que, uma fuga de iões potássio do interior 

para o exterior da célula, activa a Na+/K+ ATPase com o objectivo de manter o 

gradiente electroquímico através da membrana plasmática. Isto é feito à custa de um 

consumo excessivo de ATP que é produzido na glicólise envolvendo enzimas da 

membrana plasmática. O aumento das necessidades de energia nos miocitos pode 

resultar num excesso de produção de adenosina que por sua vez pode causar dor. A 

perda de iões poderia ser provocada por diferentes mecanismos, um dos quais seria a 

incorporação de ionóforos (moléculas orgânicas, muitas derivadas de bactérias ou 

vírus, que ao serem incorporadas nas membranas celulares podem formar canais 

iónicos específicos responsáveis pela perda de potássio) na membrana plasmática. 

Um patogéneo comum para miocardite, o vírus Coxsackie B3, tem propriedades 

ionofóricas e pode ser a razão pela qual os doentes com miocardite têm cintigrafias 

com tálio positivas. Embora não tenha sido provado que a síndrome X é causada por 

excessiva perda de potássio através da membrana celular, também ainda não foi feita 

prova definitiva da existência de isquémia do miocárdio.  

Outros autores estudaram o metabolismo do potássio durante o esforço143 

tendo concluído que os doentes com a síndrome X têm hiperkaliémia induzida pelo 

esforço que se acompanha de aumentos nos níveis de norepinefrina e lactato. 

 

3.2.9 ALTERAÇÕES NA FUNÇÃO PLAQUETAR NA SÍNDROME X 

 

A agregabilidade plaquetária aumenta em resposta ao esforço em doentes com 

doença coronária obstrutiva144 não sendo conhecida até há poucos anos o 

comportamento das plaquetas nos doentes com síndrome X. Várias são as alterações 

na síndrome X desde a disfunção endotelial65,110, alteração da actividade 

adrenérgica145, e aumento do stress oxidativo67 que podem favorecer um aumento da 

agregação plaquetar. Além disso, um aumento excessivo da libertação de adenosina 

como mecanismo compensatório da disfunção microvascular tem sido proposto como 

mecanismo relevante na génese da dor anginosa66. A adenosina é o principal 

mediador da vasodilatação arteriolar mas também é um agente antiplaquetário 

potente146 e está provavelmente envolvida na redução da agregabilidade plaquetar 

causada pelo esforço. 
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Num outro estudo foi demonstrado147 que a avaliação da agregabilidade 

plaquetária antes e depois do esforço pode ajudar a identificar os doentes com 

síndrome X. Assim em contraste com os doentes com doença coronária obstrutiva que 

apresentam aumento da agregabilidade com o esforço, os doentes com síndrome X 

apresentam uma diminuição da agregação plaquetária com o esforço, não sendo claro 

o seu mecanismo. 

 

3.2.10  ALTERAÇÕES PSIQUIÁTRICAS NA SÍNDROME X 

 

Tendo o termo angina de peito com coronárias angiográficamente normais 

surgido apenas na década de 60 do século XX, quando da introdução da angiografia 

coronária, a descrição clínica de doentes com quadro clínico sobreponível estava 

publicada há mais de um século. A maior parte das descrições iniciais desta síndrome 

valorizavam sobretudo os aspectos orgânicos como explicação para os sintomas, 

havendo no entanto um reconhecimento crescente de que as alterações psicológicas 

eram frequentes.  

Associada a sintomatologia grave e muitas vezes imprevisível, as mulheres 

com síndrome X têm maiores níveis de ansiedade e depressão148 do que doentes com 

doença coronária e controlos saudáveis e estes aspectos estão relacionados com o 

suporte social e com eventos traumáticos recentes. Do mesmo modo as mulheres com 

esta síndrome mostraram ter maior consciência da história familiar de doença 

coronária do que os indivíduos da mesma idade com doença coronária.  

Os doentes com síndrome X têm elevadas taxas de morbilidade psiquiátrica149, 

pois cerca de 30% têm doenças psiquiátricas susceptíveis de tratamento e outros 30% 

têm problemas psicológicos, o que contribui para a manutenção dos sintomas 

característicos da situação. A morbilidade psiquiátrica varia em diferentes séries e 

pode em grande parte ser secundária a uma inadequada informação e transmissão da 

mesma relativamente aos sintomas, à natureza da doença bem como à falha dos 

tratamentos em melhorarem a sua qualidade de vida150. 
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4. DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME X CARDÍACA 

 

A dor torácica é um sintoma comum sendo responsável por mais de cinco 

milhões de visitas a serviços de urgência por ano nos Estados Unidos76. Um número 

significativo destes tem síndrome X cardíaca. Os dados do estudo WISE151 (Women’s 

Ischemic Syndrome Evaluation) revelam que das 500 000 pessoas que fazem 

cateterismo anualmente, cerca de 50% das mulheres e 17% dos homens não têm 

lesões intraluminais ou têm estenoses inferiores a 50% de uma ou mais artérias 

coronárias. Lamentávelmente, apesar das angiografias normais, os doentes têm com 

frequência recorrência dos sintomas que conduzem à realização de múltiplos testes 

diagnósticos, consultas de especialidade e internamentos, com grande gasto de 

recursos que são limitados152. 

Apontamos seguidamente a metodologia clínica que nos pode fornecer a chave 

diagnóstica. 

 

4.1. DUAS SÍNDROMES X  

 

Como mencionámos acima, o termo síndrome X foi utilizado pela primeira vez 

por Kemp43 em 1973 referindo-se a uma síndrome cardiológica em que a angina de 

peito se associava a coronárias angiográficamente normais. Em 1988 Reaven153 

utilizou o termo síndrome X para se referir à associação de doença coronária, diabetes 

mellitus não insulino dependente, hipertensão, obesidade, diminuição do nível do 

colesterol HDL, hipertrigliceridémia, hiperinsulinémia, hiperglicemia e resistência à 

insulina. Actualmente a síndrome é melhor conhecida como síndrome metabólica. 

Actualmente a síndrome metabólica é uma entidade epidemiológica e não uma 

entidade clínica que se possa diagnosticar154 ou tratar, havendo quem o veja apenas 

como uma tendência155. A possibilidade de confusão entre a síndrome X cardíaca e a 

síndrome X metabólica levou a que se afirmasse que “duas síndromes X eram 

demasiadas síndromes X”156 e que para a Cardiologia a síndrome X significaria angina 

com coronárias angiográficamente normais sendo esta, a síndrome, que estudámos 

no nosso estudo. Esta é pois a definição actualmente aceite. 
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4.2. HISTÓRIA CLÍNICA  

 

A angina dos doentes com esta síndrome pode ser típica ou atípica157 e ter 

algumas características particulares que podem sugerir158 a presença de coronárias 

angiográficamente normais, salientando-se uma duração prolongada (superior a 10 

minutos) após interrupção do esforço e uma resposta muito variável aos nitratos 

sublinguais. A classificação da angina como típica relaciona-se com a sua 

reproducibilidade, relação com os esforços e a sua duração159. Os doentes com angina 

e com coronárias normais podem apresentar-se clinicamente como angina instável ou 

angina estável com uma prevalência variável dos dois tipos de quadro clínico. O 

mesmo doente pode ao longo do tempo passar de um modo de apresentação para o 

outro157. 

Comparativamente com os doentes com doença coronária obstrutiva os 

doentes com coronárias angiográficamente normais são com mais frequência 

mulheres sobretudo após a menopausa mas mais jovens do que as que têm doença 

coronária obstrutiva. Em resumo os doentes com angina e sem doença coronária 

obstrutiva são muitas vezes indistinguíveis dos doentes com doença coronária 

obstrutiva. Embora a apresentação clínica e a evolução possam dar algumas pistas os 

achados são muito subjectivos para ajudarem no doente individual.  

Durante a história clínica deverá também ser excluída a presença de diabetes, 

hipertensão arterial e hipertrofia ventricular esquerda bem como através do 

interrogatório e observação a existência de patologia extracardíaca como causa da dor 

torácica: patologia da parede torácica, alterações psiquiátricas, patologia esofágica. 

 

4.3. O ELECTROCARDIOGRAMA E A PROVA DE ESFORÇO 

 

 O electrocardiograma de superfície apresenta alterações em cerca de 50% 

dos casos sendo que a maior parte são alterações inespecíficas da repolarização 

ventricular45,84,160, pelo que não é habitualmente de grande utilidade para o 

diagnóstico. 

O electrocardiograma de esforço habitualmente não ajuda158 ao diagnóstico da 

síndrome X, constatando-se que as alterações de ST durante o esforço são 

semelhantes às observadas nos doentes com doença coronária aterosclerótica, 

embora tendam a desenvolver as alterações observadas com duplos produtos mais 

elevados161. A repetição da prova de esforço após a administração de nitratos 

sublinguais habitualmente melhora a prova de esforço em doentes com doença das 
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artérias coronárias epicárdicas, no entanto na síndrome X pode não alterar a prova de 

esforço ou mesmo piorá-la162. Atendendo aos critérios mais ou menos estritos de 

selecção dos doentes, nas várias séries, é fácil compreender que as provas sejam 

positivas entre 20%42 e 100%84 dos doentes incluídos. Também a recuperação da 

frequência cardíaca é semelhante entre os doentes com síndrome X e os doentes com 

doença coronária epicárdica163. Assim, embora sejam responsáveis pela orientação de 

um grande número de doentes para cateterismo, as provas de esforço não são de 

grande utilidade para a distinção entre a síndrome X e a doença coronária 

aterosclerótica.  

 

4.4. A ECOCARDIOGRAFIA E A SÍNDROME X 

 

A ecocardiografia transtorácica Modo M e Bidimensional desempenha um 

papel fundamental na avaliação dos doentes com síndrome X. Permite efectuar as 

medições da espessura das paredes ventriculares excluindo a existência de hipertrofia 

ou de miocardiopatias, e ainda avaliar as válvulas e o pericárdio permitindo um 

correcto diagnóstico da síndrome46. De grande relevância no estudo desta entidade é 

a ecocardiografia de sobrecarga na qual é avaliada a anatomia e a função cardíaca 

durante o stress. Tendo em conta a relevância que a ecocardiografia de esforço tem 

para a nossa investigação, bem como as particularidades da metodologia utilizada, 

será abordada com maior detalhe posteriormente8,10. A ecocardiografia transtorácica 

Doppler permite, também actualmente, a avaliação de modo não invasivo da reserva 

coronária que é muito importante para o diagnóstico de doença microvascular. O papel 

que a ecocardiografia desempenha nessa avaliação será abordado em capítulo 

dedicado à avaliação da reserva coronária. 
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4.4.1. ECOCARDIOGRAFIA DE SOBRECARGA NA SÍNDROME X 

 

Actualmente considera-se a ecocardiografia de sobrecarga uma das 

contribuições mais relevantes para o estudo da síndrome X166. A utilização da 

ecocardiografia de sobrecarga para detectar alterações reversíveis da contractilidade é 

baseada no conceito do balanço entre o fornecimento e o consumo de oxigénio pelo 

miocárdio. O consumo de oxigénio miocárdico é influenciado por vários factores que 

incluem a pressão ventricular esquerda, o volume, o stress da parede, a frequência 

cardíaca e a contractilidade. Todos estes parâmetros aumentam durante o esforço ou 

stress farmacológico, que estimulam o inotropismo (dobutamina). O espessamento 

sistólico do miocárdio altera-se quando a isquémia envolve a metade interna de um 

segmento da parede ventricular como resultado de uma estenose coronária167, no 

entanto é possível que quando a isquémia é limitada aos 10-20% internos da parede 

possa não ocorrer alteração dos espessamento da parede168. Do mesmo modo, uma 

distribuição focal da isquémia distal aos pequenos vasos, com constrição anormal, 

pode ser insuficiente para induzir alterações detectáveis da contractilidade segmentar. 

Teoricamente, a redução da contracção do miocárdio causada pela isquémia 

localizada pode ser mascarada por um aumento da contractilidade que ocorre nas 

zonas normalmente perfundidas.  

A recuperação da contractilidade após um período de hipocinésia de origem 

isquémica pode variar. Alguns estudos demonstraram a ocorrência de disfunção pós 

isquémica após uma oclusão coronária com duração de 15 minutos e que a 

recuperação pode neste casos demorar horas ou dias169,170. O modo como a 

recuperação ocorre parece estar relacionado com a extensão e a gravidade da doença 

coronária171. Com base nos princípios préviamente expostos seria de esperar que no 

caso da ocorrência de isquémia, nos doentes com síndrome X, se verificassem 

alterações da contractilidade segmentar. Estudos efectuados com o propósito de testar 

esta hipótese utilizando a ecocardiografia de esforço e “pacing” auricular111 

encontraram uma função ventricular esquerda normal no final da prova de sobrecarga. 

Uma das características do ECG neste estudo é que as alterações de ST recuperaram 

muito rapidamente, geralmente em menos de um minuto. Um outro estudo que utilizou 

ecocardiografia de sobrecarga com dobutamina por via transesofágica112 confirmou a 

ausência de alterações da contractilidade segmentar nos doentes com síndrome X. 

Um aspecto muito interessante deste ultimo estudo foi o facto de 18% dos doentes 

com síndrome X terem defeitos de perfusão reversiveis na cintigrafia com tálio. Se os 

resultados dos estudos de perfusão constituem falsos positivos ou traduzem 

verdadeiros positivos e uma incapacidade da ecocardiografia de sobrecarga em 



 61

detectar isquémia ainda não está esclarecido. De qualquer modo, se assumimos que a 

isquémia pode ser focal e limitada, circundada por músculo normalmente perfundido, 

no interior da parede miocárdica, com 10 mm de espessura, é questionável se pode 

ser detectada pela cintigrafia devido à insuficiente resolução espacial, desta técnica, 

que é de 12 mm166. As imagens ecocardiográficas obtidas durante a ecocardiografia 

de esforço ou de sobrecarga com dobutamina nestes doentes revelam que todo o 

miocárdio contrai simetricamente, sendo no entanto possível que pequenas áreas de 

isquémia focal, circundadas por músculo saudável não sejam detectáveis com a 

ecocardiografia. Neste caso o problema não é de falta de resolução espacial, que na 

ecocardiografia é de cerca de 2 mm, mas porque as zonas isquémicas sofrem tracção 

pelo músculo saudável que, deste modo, oculta qualquer disfunção que possa ocorrer. 

Salientamos o facto, de em pelos menos num estudo anterior172, e um caso por nós 

publicado173 ter sido detectada disfunção ventricular esquerda durante o esforço, pelo 

que admitimos que ainda não deva ser considerada definitiva a ausência de disfunção 

ventricular esquerda na síndrome X.  

No estudo desta síndrome também foi utilizado ecocardiografia de sobrecarga 

com dipiridamol174 sem que tenham surgido alterações da contractilidade segmentar. A 

administração endovenosa de dipiridamol provoca vasodilatação arteriolar impedindo a 

captação celular de adenosina. Simultaneamente ocorre uma pequena queda da 

pressão arterial e uma taquicardia reflexa. Na presença de doença coronária grave a 

administração de dipiridamol causa “roubo” devido à redistribuição do fluxo das 

regiões endocárdicas para as epicárdicas.  

A função diastólica em repouso e depois de sobrecarga foi estudada através da 

avaliação com Doppler dos fluxos de câmara de entrada e de saída do ventrículo 

esquerdo, embora influenciável pela idade, frequência cardíaca e condições de 

carga175. No entanto não se encontraram diferenças entre os grupos de individuos com 

doença coronária e os doentes com coronárias angiográficamente normais.  

Fazendo parte do diagnóstico da síndrome X, a exclusão de vasospasmo 

coronário como causa da angina de peito, e sabendo nós que na grande maioria dos 

Laboratórios de Hemodinâmica do nosso país não é rotina a administração de 

ergonovina durante o cateterismo, compreende-se que tenham surgido técnicas não 

invasivas com esse propósito. A ecocardiografia de sobrecarga com ergonovina176 na 

qual é administrada ergonovina em doses crescentes pretende desencadear o 

vasospasmo coronário. A ecocardiografia com hiperventilação177 que utilizamos 

também no nosso centro pretende desencadear o vasospasmo coronário através da 

alteração do ph sanguíneo.   
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4.5. ESTUDOS DE PERFUSÃO NA CARACTERIZAÇÃO DA 

SÍNDROME X 

   

Para o diagnóstico de angina microvascular é necessária a existência de 

coronárias normais, no entanto não nos devemos esquecer que a coronariografia 

apenas estuda o lumem das artérias. Essa constatação levou ao desenvolvimento e 

aplicação de outras técnicas complementares de diagnóstico também no estudo da 

síndrome X. 

Os estudos de perfusão com radionuclidos têm sido largamente utilizados na 

avaliação da perfusão miocárdica neste grupo de doentes com resultados muito 

variáveis58. A incidência de defeitos de perfusão reversíveis tem sido descrita como 

tão baixa como 20%178 e tão alta como 98%179. Neste ultimo estudo as alterações nas 

cintigrafias com tálio em doentes com angor de esforço e coronárias 

angiográficamente normais são frequentes e ocorrem por todo o miocárdio sem 

nenhum padrão típico e sem relação aparente entre a extensão do defeito e a 

presença de uma prova de esforço positiva.  

A redução da reserva vasodilatadora nos doentes com síndrome X pode ser 

localizada ou generalizada180,51. Enquanto será de esperar que um compromisso 

localizado da perfusão miocárdica possa dar defeitos localizados de perfusão, uma 

alteração generalizada da perfusão miocárdica reduz o fluxo globalmente sendo a 

cintigrafia de perfusão normal. Outros autores181 procuraram avaliar em doentes com 

síndrome X a forma como é feita a captação do tálio-201 e a libertação do mesmo, 

tendo encontrado uma alteração na captação do isótopo na ausência de defeitos de 

perfusão e apontando esta metodologia como a mais correcta para estudar os doentes 

com esta patologia.  

O tálio tem sido criticado como marcador de perfusão, uma vez que é captado 

pelo miocárdio do mesmo modo que o potássio sugerindo a possibilidade de captação 

celular, o que o torna útil, sobretudo, no estudo de viabilidade. Por esse facto se utiliza 

actualmente o Tecnésio99 que ultrapassa essas dificuldades tendo melhor qualidade 

de imagem e que pode eliminar os falsos positivos da parede inferior. Um estudo182 

com este isótopo encontrou alterações de perfusão em 72% dos doentes e um outro 

mais recente em 34% dos doentes183. Parece-nos assim que a cintigrafia não será o 

método ideal de estudo desta entidade atendendo à grande discrepância de resultados 

encontrados na literatura mesmo que influenciados por métodos de selecção dos 

doentes muito diferentes. 
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A perfusão miocárdica tem sido estudada por rotina por cintigrafia mas, mais 

recentemente, vários trabalhos com tomografia de emissão de positrões (PET) têm 

avaliado a microcirculação coronária e o metabolismo miocárdico184,185. Um outro 

estudo avaliou doentes com síndrome X, efectuando PET e biopsias endomiocárdicas, 

tendo encontrado alterações nos microvasos fortemente associadas a alterações da 

captação de F-18 fluorodeoxiglicose. Num trabalho recente, que utilizou PET com 

amónia-N13, foi também avaliada a reserva coronária. Esta avaliação revelou que o 

fluxo em repouso está aumentado e com hiperémia está diminuído, em doentes com 

angina microvascular. Estes autores consideram, a utilização da PET, um método 

essencial para qualquer estudo que envolva doentes com síndrome X186. 

A demonstração de marcadores de isquémia subendocárdica ainda representa 

um desafio com a resolução das técnicas disponíveis. Com a cintigrafia e a PET foram 

demonstradas heterogeneidades de perfusão. Foi, no entanto, com o desenvolvimento 

da Ressonância Magnética (RMN) que a separação da isquémia subendocárdica se 

tornou possível. Utilizando sobrecarga com adenosina foi possível demonstrar redução 

da perfusão subendocárdica, enquanto se verificava aumento do fluxo epicárdico187. 

Utilizando Fósforo-31 e espectroscopia por RMN, outros autores, utilizando o esforço 

isométrico com “hand-grip”, demonstraram, que embora, havendo alterações 

metabólicas miocárdica em apenas 20% das doentes, estas eram consistentes com a 

existência de isquémia causada por doença microvascular53. Num outro estudo que 

utilizou RMN para avaliar perfusão miocárdica foi efectuada uma análise quantitativa 

de perfusão em repouso e com sobrecarga com adenosina tendo-se demonstrado a 

existência de hipoperfusão subendocárdica durante a sobrecarga, acompanhada por 

dor anginosa em 95% dos doentes188.  

  

4.6. AVALIAÇÃO DA RESERVA CORONÁRIA NA SÍNDROME X 

 

A reserva coronária pode ser definida como a quantidade de vezes que o fluxo 

coronário é capaz de aumentar em resposta a uma dilatação arteriolar máxima 

induzida por estímulo físico ou farmacológico189. O tonus arteriolar coronário adapta-se 

a cada momento às necessidades do miocárdio. Pensa-se que o tonus coronário se 

mantem de forma a assegurar o nível de perfusão no mínimo compatível com as 

necessidades dos tecidos, o que está de acordo com a grande diferença arteriovenosa 

típica da circulação coronária. Do ponto de vista clínico a avaliação da reserva 

coronária é sobretudo aplicada ao estudo do significado funcional de uma estenose 

coronária. A avaliação da reserva coronária é aplicada também noutros contextos 
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fisiopatológicos não necessariamente associados com aterosclerose coronária, como 

sejam a hipertensão arterial, a patologia valvular aórtica, a miocardiopatia hipertrófica, 

a miocardiopatia dilatada e a síndrome X. Assim na ausência de estenose coronária a 

génese da isquémia tem sido atribuída a uma diminuição da reserva coronária devida 

a um compromisso da microcirculação. As alterações estruturais141, e funcionais da 

microcirculação podem causar como efeito final um aumento da resistência coronária, 

que por sua vez pode ser causa de isquémia.  

Para avaliação da reserva coronária é assim necessário medir o incremento do 

fluxo coronário relativamente aos valores basais. A reserva coronária é habitualmente 

apresentada como a relação entre o fluxo máximo e o basal. Esta metodologia em que 

não se efectua a medição do fluxo por grama de miocárdio não nos permite afirmar se 

a reserva coronária está diminuída porque o fluxo está aumentado em repouso ou 

porque o fluxo máximo está diminuído. Esta dificuldade só pode ser ultrapassada se 

for medido o fluxo por unidade de massa. Neste caso seria fácil a comparação entre 

os valores obtidos em repouso e em hiperémia máxima com os valores normais 

nessas circunstâncias. 

 A avaliação na prática clínica do fluxo coronário e das suas alterações é uma 

tarefa difícil apesar de haver um grande número de métodos disponíveis: termodiluição 

a nível do seio coronário, “wash-out” de gases inertes (Xénon-133), Doppler intra 

coronário, ecocardiografia transesofágica, tomografia de emissão de positrões, e 

ecocardiografia transtorácica. Iremos abordar com um pouco mais de detalhe estes 

ultimos quatro métodos. 

 O Doppler intra coronário é realizado na sala de hemodinâmica de modo 

invasivo durante a realização do cateterismo cardíaco com a utilização de sondas 

Doppler na extremidade de cateteres ou através de guias quando se pretende atingir 

territórios mais distais. A medição dos fluxos pode ser associada à medição de 

pressões permitindo deste modo o cálculo de resistências190.  

 Utilizando a ecocardiografia transesofágica191 é possível visualizar de modo 

semi invasivo a porção proximal da artéria descendente anterior. A monitorização com 

Doppler das velocidades dos fluxos nesta porção da árvore coronária é possível 

devido à orientação favorável em relação à sonda. É com facilidade que se obtêm em 

70 a 90% dos doentes os fluxos em condições basais e após a administração de 

fármacos. Esta técnica apresenta como grande desvantagem, sobretudo em relação à 

ecocardiografia transtorácica, o seu carácter semi invasivo.  

 A tomografia de emissão de positrões permite a avaliação, quantitativa, não 

invasiva e rigorosa do fluxo sanguíneo regional por unidade de volume miocárdico192, 

no entanto devido à resolução espacial insuficiente, não é possível obter informação 
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sobre a distribuição transmural do mesmo. Num trabalho recente em que foi utilizada a 

PET com amónia-N13 e em que foi também avaliada a reserva coronária, constatou-

se que, o fluxo em repouso está aumentado e em resposta à hiperémia está 

diminuído, em doentes com angina microvascular. Embora os autores do referido 

estudo considerem a utilização da PET um aspecto essencial no estudo da síndrome 

X186, nós acreditamos que o fácil acesso à avaliação de reserva coronária com 

ecocardiografia transtorácica poderá obviar a essa necessidade. 

 A avaliação da reserva coronária tem vindo a passar do Laboratório de 

Hemodinâmica para a Medicina Nuclear e recentemente para o Laboratório de 

Ecocardiografia. Inicialmente teve um papel relevante a ecocardiografia 

transesofágica, mas recentemente passou a avaliar-se o fluxo das artérias coronárias 

em ecocardiografia transtorácica193. O fluxo coronário avaliado com Doppler é bifásico 

com um primeiro pico pequeno em sístole e um pico maior em diástole. A resistência 

extravascular é maior em sístole e menor em diástole. Assume-se que as variações de 

velocidade são proporcionais ao fluxo sanguíneo total se o lúmen do vaso é mantido 

constante com a administração de fármacos como o dipiridamol e a adenosina194. A 

variação da velocidade do fluxo coronário entre o estado basal e o pico de acção do 

vasodilatador coronário na artéria descendente anterior permite que seja obtida a 

reserva coronária. O pico de velocidade do fluxo diastólico é não só o mais fácil de 

obter e de reproduzir mas também o que melhor se correlaciona com a reserva 

coronária avaliada por PET. Uma das principais limitações deste método é o facto de 

não conseguir distinguir entre doença coronária macrovascular e microvascular194. 

Uma vez excluída a doença macrovascular é um excelente método para estudar a 

reserva coronária na doença microvascular195. 

 Qualquer dos métodos descritos foi utilizado em doentes com síndrome X. A 

primeira vez que se descreveu uma diminuição da reserva coronária em doentes com 

angina e coronárias angiográficamente normais foi utilizando o “wash-out” de Árgon196, 

tendo esses dados sido confirmados por outros investigadores posteriormente. A 

prevalência de disfunção vascular quando avaliada pelos vários métodos descritos 

está alterada em cerca de 50% a 60% da população estudada com coronárias 

normais157 sugerindo que uma disfunção vascular é comum nesta população, mas não 

sistemática. 
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4.6.1. AVALIAÇÃO DE ASPECTOS FUNCIONAIS DA CIRCULAÇÃO 

CORONÁRIA NA SALA DE HEMODINÂMICA 

 

A classificação do fluxo coronário nos graus TIMI (thrombolysis in myocardial 

infarction) é útil e muito utilizada, no entanto tem algumas limitações, nomeadamente o 

facto de conter alguma subjectividade e a sua natureza categórica. Esta classificação 

foi definida no contexto dos estudos TIMI197, em coronariografias efectuadas em 

relação com enfartes agudos. Tendo em conta as limitações do método e para avaliar 

de modo objectivo um índice de fluxo coronário como variável quantitativa contínua foi 

criado o TIMI frame count no qual são contados o número de fotogramas que são 

requeridos para o contraste atingir marcas estandardizadas nas artérias coronárias198. 

A contagem de fotogramas da artéria descendente anterior, devido à sua maior 

extensão anatómica, deve ser dividida por 1,7 obtendo desta forma o TIMI frame count 

corrigido (CTFC). Apesar de todos os potenciais factores de erro que podem introduzir 

variabilidade no CTFC como sejam variabilidade das marcas distais, variabilidade na 

força de injecção, variabilidade intraobservador na contagem de fotogramas, 

variabilidade do tamanho do cateter, variabilidade da frequência cardíaca, etc, o 

desvio padrão no estudo em que foi validado o método184 foi baixo. Este método é 

simples e deve ter larga aplicabilidade pois pode ser efectuado por qualquer 

investigador com equipamento básico. 

Um estudo ulterior199 com ecografia intracoronária (IVUS), no contexto de 

intervenção terapêutica percutânea, obteve boas correlações entre os achados dos 

IVUS e o CTFC sobretudo na avaliação das lesões antes de tratamento. 

Num trabalho em doentes com angor e/ou teste de isquémia positivo200 e 

síndrome metabólica, foi medido o CTFC em 42 doentes com coronárias 

angiográficamente normais e 42 controlos admitidos no hospital com dor torácica 

atípica e também com coronárias normais mas sem síndrome metabólica. Verificou-se 

que o CTFC era maior no primeiro grupo demonstrando compromisso funcional da 

circulação coronária nestes doentes. Um outro estudo201 comparou o TFC de doentes 

com enfarte do miocárdio e coronárias normais e doentes sem enfarte e coronárias 

normais, tendo verificado que o TFC dos doentes com enfarte do miocárdio era maior 

que o dos doentes sem enfarte.  

Embora o TFC seja um índice de velocidade do fluxo basal, se forem 

administrados fármacos como a adenosina202 e novamente avaliada pode-se tornar um 

índice de velocidade hiperémica. Se for efectuada a divisão de ambas as contagens 

podemos obter a frame count reserve (FCR). No estudo citado este parâmetro mostrou 

forte correlação com a reserva coronária avaliada com Doppler intracoronário. Assim 
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na ausência de estenoses coronárias este método poderá ser útil do estudo da função 

microvascular. 

Alguns aspectos devem no entanto ser salvaguardados quando se utiliza o 

TFC para estudar as caracteristicas funcionais da circulação coronária203. Assim 

embora a taxa de injecção do contraste e o tamanho do cateter não tenham efeito no 

TFC, a utilização de nitratos, a fase do ciclo em que é injectado o contraste e a 

frequência cardíaca infuenciam significativamente os valores obtidos e não podem 

deixar de ser tidos em conta. 

O fluxo coronário também foi avaliado no passado pelo tempo médio de 

aparecimento do contraste, calculando o tempo entre dois picos de intensidade do 

contraste, em dois pontos separados por distâncias conhecidas ao longo do 

comprimento da artéria. Infelizmente esta técnica radiográfica tinha muitas 

condicionantes confundidoras que impedem a sua utilização na prática clínica198. 

Um outro parâmetros angiográfico recentemente aplicado a doentes com a 

Síndrome X é o myocardial blush grade (MBG)204 que divide os doentes em quatro 

graus de densidade de contraste miocárdico de 0 a 3. Neste estudo em 65 doentes 

com angina e coronárias normais e 55 controlos demonstrou-se que o score de MBG 

era menor nos doentes com síndrome X admitindo-se que este seja mais um marcador 

de disfunção microvascular a utilizar no laboratório de hemodinâmica. 

Um aspecto que deve ser realçado é o facto de haverem grandes 

discrepâncias entre os dados da coronariografia e os dados patológicos de autópsias 

sendo possível a existência de placas ateroscleróticas, por vezes complexas, que não 

foram detectadas205. A ultrasonogradia intravascular (IVUS) permite obter informação 

morfológica e funcional das coronárias permitindo detectar placas ateroscleróticas não 

vizualizadas angiográficamente206, e também classificar as lesões em calcificadas e 

não calcificadas e concêntricas ou excêntricas207. Para além disso e como já 

sublinhámos no capítulo anterior é possível com sondas Doppler avaliar a reserva 

coronária na sala de hemodinâmica. Utilizando ecocardiografia intracoronária 

associada a Doppler alguns estudos verificaram que as coronárias normais de facto só 

são normais entre 10% a 30% dos doentes estudados208,209,210. Estes achados 

parecem-nos de enorme relevância pois explicam, pelo menos em parte, a 

heterogeneidade de populações estudadas e a grande discrepância nos resultados 

entre os diversos estudos com doentes com a síndrome X. 
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4.7. AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO ENDOTELIAL NA CIRCULAÇÃO 

PERIFÉRICA 

 

A aterosclerose é uma doença difusa pelo que a avaliação da função endotelial 

pode ser efectuada na circulação coronária ou na circulação periférica211. Sobre os 

diversos métodos que permitem avaliar a função endotelial da circulação coronária já 

nos debruçámos previamente pelo que vamos abordar as formas de avaliar a função 

endotelial na circulação periférica. Estes métodos surgiram como alternativas à 

avaliação invasiva da função endotelial das artérias coronárias e por serem não 

invasivos têm a vantagem de permitirem um estudo fácil de um grande número de 

doentes. 

A avaliação ecográfica com transdutores de alta-frequência da artéria humeral, 

durante hiperemia reactiva, é um método muito utilizado para avaliar a função vascular 

periférica212. Habitualmente induz-se isquémia do antebraço e da mão com insuflação 

de um “cuff” acima da pressão arterial sistólica. O alívio do “cuff” induz uma hiperémia 

reactiva causada pela dilatação da microcirculação distal. A variação no diâmetro da 

artéria humeral entre a situação basal e a hiperémia reactiva é permite-nos avaliar a 

função endotelial.  

O facto dos métodos utilizados na avaliação da função endotelial não estarem 

suficientemente estandardizados tem dificultado a sua aplicação na prática clínica. 

Assim esta ferramenta diagnóstica não deverá ter muita utilidade clínica enquanto a 

estandardização não estiver devidamente estabelecida. 

 

4.8. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTORIZADA NO ESTUDO DAS 

ARTÉRIAS CORONÁRIAS NA SÍNDROME X CARDÍACA 

 

A árvore coronária tem sido estudada com tomografia axial computorizada 

(TAC) nas suas várias modalidades desde há cerca de 20 anos estando actualmente 

estabelecida como técnica de estudo de doentes com doença coronária ou em risco213. 

Esta tecnologia teve uma extraordinária evolução nas suas capacidades de avaliação 

da árvore coronária, especialmente na última década, tendo ultrapassado uma 

avaliação crítica da sua aplicação na prática clínica que ainda se está a estabelecer. 

Um estudo recente214 com TAC torácico de feixe electrónico para detecção de cálcio 

nas artérias coronárias demonstrou que o cálcio nas artérias coronárias permitia 

distinguir os doentes com doença coronária aterosclerótica dos doentes com síndrome 

X apesar de haver alguma sobreposição nos resultados. Nas “guidelines” 
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recentemente publicadas213 relativamente à utilização desta tecnologia no estudo da 

doença das artérias coronárias não é recomendada, no entanto, a sua utilização na 

avaliação dos doentes suspeitos de serem portadores da síndrome X cardíaca. Não 

podemos deixar de referir que, quando comparado com alguns outros métodos 

complementares de diagnóstico, este tem a desvantagem da possível utilização de 

contraste e a utilização de radiação215,213. 

 

Apesar de todos os elementos, que apresentámos e que podemos utilizar para 

chegarmos a um correcto diagnóstico da síndrome X, devemos ter sempre presente a 

enorme heterogeneidade clínica com que se pode apresentar. Também todo o 

conjunto de exames complementares de diagnósticos de que nos podemos socorrer 

tem limitações e acentuada heterogeneidade e discrepância de resultados, que 

assinalámos, contribuindo assim para a dificuldade, que habitualmente temos, para 

chegar a um diagnóstico final. 
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5. TERAPÊUTICA DA SÍNDROME X 

 

A abordagem terapêutica da síndrome X é ainda actualmente um desafio para 

o médico e para o doente, o que é compreensível se tivermos em conta a diversidade 

de mecanismos que parecem estar envolvidos na sua fisiopatologia e a ausência de 

critérios definitivos de diagnóstico. A abordagem mais frequente de informar o doente 

de que não tem doença cardíaca significativa tem sido questionada157, sobretudo se 

tivermos em atenção o facto de alguns subgrupos de doentes com a síndrome X virem 

a desenvolver síndromes coronários agudos e poderem ter uma taxa de eventos 

significativa. Os doentes com bloqueio completo de ramo esquerdo têm também um 

pior prognóstico e embora o prognóstico dos restantes doentes seja bom46, a 

qualidade de vida está sériamente alterada num grande número de doentes.   

O tratamento dos doentes com síndromes coronários agudos está bem 

estabelecido216 sendo o tratamento dos restantes doentes orientado, sobretudo, para 

melhorar os sintomas. Se os sintomas persistem apesar de uma correcta informação 

sobre o prognóstico, devem ser pesquisados sintomas na história clínica que nos 

permitam orientar o doente para outra especialidade. Assim, se os doentes têm 

sintomas de disfagia ou de refluxo gastroesofágico devem ser orientados para 

Gastroenterologia para a realização de testes de motilidade e endoscopia para excluir 

patologia como por exemplo a acalásia. Caso os doentes tenham queixas de 

ansiedade ou situações de pânico deverão ser orientados para avaliação e tratamento 

em consulta de Psiquiatria. Na ausência de sintomas que apontem para dor de causa 

osteoarticular podemos então utilizar várias armas terapêuticas que passamos a 

descrever.  

 

5.1. BLOQUEADORES BETA ADRENÉRGICOS 

 

Os bloqueadores beta adrenérgicos têm sido utilizados na terapêutica de 

doentes com angina e coronárias angiográficamente normais não só devido ao seu 

efeito anti-isquémico e antianginoso, mas também devido ao seu efeito sobre a 

frequência cardíaca. Os bloqueadores beta adrenérgicos são particularmente eficazes 

no controlo da dor torácica em doentes com aumento da actividade simpática. No 

entanto também são eficazes em doentes sem alterações do controlo autonómico 

cardíaco. Num estudo foi demonstrado que o acebutulol217 melhora a tolerância ao 

esforço em doentes com a síndrome X que têm sinais de aumento da actividade 

simpática durante o esforço, tendo outros investigadores encontrado resultados 
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semelhantes em doentes com ondas T invertidas no electrocardiograma218 e sinais de 

hiperactividade adrenérgica. Um estudo demonstrou que a terapêutica crónica com 

bloqueadores beta adrenérgicos melhora a tolerância ao esforço e o padrão de 

enchimento do ventrículo esquerdo219, tendo outro estudo verificado existir uma boa 

correlação entre o controlo da angina e a normalização da hiperactividade simpática 

em doentes com angina220. De um modo geral, os bloqueadores beta adrenérgicos 

devem fazer parte da primeira linha na terapêutica farmacológica221,222 destes doentes, 

sobretudo quando existe evidência de um aumento do tónus simpático, como 

frequência cardíaca alta ou diminuição da variabilidade no Holter de 24 horas ou um 

aumento muito rápido da frequência cardíaca e da pressão arterial durante a prova de 

esforço158. Para além disso os bloqueadores beta adrenérgicos, são também 

vasodilatadores por mecanismos dependentes do endotélio223. 

 

5.2. ANTAGONISTAS DO CÁLCIO 

  

Os antagonistas do cálcio também são eficazes no controlo da angina em 

doentes com coronárias angiográficamente normais158. Num estudo controlado o 

verapamil demonstrou melhorar a isquémia nas provas de esforço e a sintomatologia, 

no entanto os doentes tinham sido seleccionados de acordo com uma resposta 

sintomática prévia aos antagonistas do cálcio. Um estudo que comparou o diltiazem 

com o propranolol demonstrou vantagem do diltiazem na melhoria dos sinais de 

isquémia das provas de esforço. Contudo outro estudo com diltiazem não demonstrou 

melhoria do fluxo coronário com este fármaco. Entre as dihidropiridinas, a nifedipina 

demonstrou melhorar o fluxo coronário e a isquémia nas provas de esforço. No 

entanto, noutros doentes, a sua utilização associou-se a agravamento dos sintomas. 

Assim apesar do seu efeito benéfico potencial nos episódios anginosos e no 

infradesnivelamento de ST, os antagonistas do cálcio não podem ser recomendados a 

todos os doentes com a síndrome X. 

 

5.3. NITRATOS  

  

Os nitratos são extraordináriamente eficazes no alivio da dor torácica em 

doentes com doença coronária obstrutiva durante episódios de isquémia, no entanto 

são eficazes em menos de 50% dos doentes com a síndrome X43,84, tendo alguns 

autores verificado que, a administração de nitratos pode piorar o infradesnivelamento 

do segmento ST induzido pelo esforço em doentes com esta síndrome. Noutro 
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estudo224 verificou-se que a administração aguda de nitratos resultou num fluxo do 

contraste mais lento nas artérias coronárias epicárdicas, em doentes com síndrome X. 

Os autores interpretaram o achado como uma resposta microvascular paradoxal. 

Apesar dos efeitos descritos nestes pequenos estudos, os nitratos, continuam a ser 

uma opção terapêutica utilizada em 40 a 50 % dos doentes com síndrome X. 

 

5.4. DERIVADOS DAS XANTINAS 

 

Os efeitos favoráveis destes fármacos (aminofilina, bamifilina) foram descritos a 

nível dos sintomas e também da isquémia induzida pelo esforço. Os efeitos benéficos 

são provocados pelo bloqueio dos receptores da adenosina, que resulta num efeito 

antiálgico (devido a um envolvimento directo da adenosina na génese da dor cardíaca) 

e a um efeito anti isquémico (devido a uma redistribuição mais favorável do fluxo 

coronário). 

 

5.5. FÁRMACOS ANTIADRENÉRGICOS ALFA 

 

Estes fármacos (prazocina, doxazocina, clonidina) diminuem a vasoconstrição 

coronária mediada pelos receptores α, havendo resultados contraditórios em 

pequenos estudos relativamente à sua eficácia, contudo, não há nenhum grande 

estudo para testar a sua eficácia nesta síndrome. 

  

5.6. IMIPRAMINA 

 

Um estudo randomizado e duplamente cego com 60 doentes, em que foi 

utilizada a imipramina, a clonidina ou o placebo225, demonstrou que a imipramina reduz 

de modo significativo os episódios de dor espontâneos ou induzidos por “pacing” do 

ventrículo direito. Um estudo efectuado posteriormente226 constatou que, apesar de 

controlar os sintomas anginosos, a imipramina era mal tolerada devido aos efeitos 

acessórios não se traduzindo a melhoria do angor numa melhoria da qualidade de vida 

dos doentes. O tratamento com imipramina é uma recomendação Classe IIb do 

American College of Cardiology para o tratamento de doentes com a síndrome X 

cardíaca que não respondem ao tratamento de correcção dos factores de risco, 

bloqueadores beta adrenérgico, bloqueadores dos canais de cálcio ou nitratos227.  
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5.7. INIBIDORES DA ENZIMA DE CONVERSÃO DA 

ANGIOTENSINA (IECA) 

 

Os IECA foram propostos como agentes terapêuticos na assunção de que o 

sistema renina angiotensina pode desempenhar um papel importante ao causar 

disfunção microvascular. Um aumento do tonus vasoconstritor coronário nos doentes 

com a síndrome X poderia ser devida à acção do sistema renina-angiotensina. O 

bloqueio do sistena renina-angiotensina poderia resultar na atenuação da resistência 

ao fluxo coronário pois os IECA diminuem o tónus simpático e previnem o 

desenvolvimento de hipertensão arterial sistémica. Deste modo um estudo228 

demonstrou que o enalapril melhora o angor e diminui o infradesnivelamento de ST 

nas provas de esforço. Um estudo recente229 demonstrou que os IECA têm efeito 

favorável na disponibilidade endotelial de óxido nítrico. 

 

5.8. ESTROGÉNEOS 

 

A grande maioria dos doentes com a síndrome X é do sexo feminino. Destas a 

maioria encontra-se na menopausa. Os estrogéneos são substâncias vasoactivas, 

estando a sua deficiência associada a instabilidade vasomotora e diminuição da 

velocidade do fluxo arterial. Este conhecimento levou à sugestão de que os 

estrogéneos possam ter um papel relevante na patogénese da dor torácica nas 

mulheres com síndrome X. Esta hipótese ainda faz mais sentido se tivermos em conta 

que a reserva vasodilatadora cutânea que está diminuída em mulheres com síndrome 

X é normalizada com terapêutica hormonal de substituição. Num estudo 

randomizado90, controlado com placebo foi demonstrada a eficácia terapêutica dos 

estrogéneos no tratamento do angor, embora não se verificasse um aumento do 

tempo de duração das provas de esforço. 

 

5.9. TRIMETAZIDINA 

 

A célula miocárdica utiliza ácidos gordos e glucose como combustível mas a 

oxidação da glucose é mais eficiente. Ao alterar o metabolismo miocárdico em favor 

da oxidação da glucose, estes fármacos permitem mais trabalho com o mesmo 

consumo de oxigénio e atrasam o aparecimento de isquémia158 em situações de 

stress. A trimetazidina demonstrou, num pequeno grupo de doentes, beneficio nos 
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resultados das provas de esforço. No entanto esses resultados não foram confirmados 

noutro pequeno estudo. Assim a utilização deste fármaco permanece controversa. 

 

5.10. ESTATINAS 

 

A terapêutica com estatinas demonstrou ser eficaz na prevenção primária da 

doença coronária em doentes com hipercolesterolémia230, e na prevenção secundária 

em doentes com doença coronária estabelecida231. As estatinas também 

demonstraram diminuir a inflamação, diminuir a proteína C reactiva232, e melhorar a 

função endotelial233. Um estudo controlado com placebo, em 40 doentes com 

síndrome X81
, mostrou melhoria na função endotelial, aumento da duração do esforço 

e no tempo da prova de esforço antes do aparecimento de isquémia utilizando 

pravastatina independentemente dos níveis de colesterol. Um estudo com sinvastatina 

melhorou a reactividade da artéria humeral e os resultados da prova de esforço234. A 

evidência científica parece assim aconselhar o uso deste grupo de fármacos na 

terapêutica desta entidade. 

 

5.11. NEUROMODULAÇÃO ELÉCTRICA 

 

A estimulação da medula espinal158 modula a transmissão da dor do coração 

para o cérebro e pode melhorar a isquémia do miocárdio através da inibição dos 

nervos simpáticos eferentes. A estimulação da medula espinal demonstrou também 

melhorar os resultados da prova de esforço num estudo em doentes com síndrome X 

e a estimulação eléctrica transcutânea demonstrou melhorar o fluxo coronário noutro 

estudo. Também um pequeno estudo com estimulação da espinal-medula demonstrou 

marcada melhoria dos sintomas e da qualidade de vida em 50% de doentes 

refractários a outras formas de tratamento. Assim esta abordagem terapêutica deve 

ser considerada em doentes com angina refractária a outras formas de tratamento235. 

 

5.12. OUTROS FÁRMACOS 

  

Foi demonstrado que a suplementação com L-arginina, o precursor do óxido 

nítrico, melhora a função endotelial e os sintomas em doentes com angina e 

coronárias normais236. Também a demonstração de que a ET-1 e a bomba Na+-H+ 

podem estar envolvidas na patogenese da síndrome X obriga ao estudo dos 
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respectivos antagonistas (bosentan e cariporide respectivamente) com o propósito de 

tratar esta entidade.  

 Recentemente foi demonstrado que o fasudil, um inibidor da rho-kinase, pode 

prevenir a vasoconstrição induzida pela acetilcolina em doentes com angina 

microvascular pelo que deve ser considerado o seu uso no tratamento desta entidade. 

 

5.13. ABORDAGEM INTEGRADA DO DOENTE COM DOR 

TORÁCICA E COM CORONÁRIAS ANGIOGRÁFICAMENTE NORMAIS 

 

Na abordagem do doente com coronárias angiograficamente normais devem 

ser avaliados os possíveis critérios de exclusão para que o doente possa ser 

classificado como tendo síndrome X cardíaca. Estes, como já referimos, são a 

hipertrofia ventricular esquerda, a hipertensão arterial, a miocardiopatia hipertrófica, o 

prolapso da válvula mitral e o espasmo coronário durante os episódios de dor. 

 Uma vez cumpridas estas premissas os doentes com síndrome X devem ser 

informados do risco de morbilidade e mortalidade cardíaca237, embora nem todos os 

autores concordem com a benignidade que é, por vezes, atribuída a esta entidade157. 

Bugiardini chama-nos a atenção para a evolução clínica menos favorável de alguns 

doentes, com muitos eventos adversos no seu seguimento. Em alguns doentes com a 

síndrome X reassegurar os doentes sobre a relativa benignidade da sua doença237 é 

suficiente para aliviar os sintomas, tornando desnecessária, qualquer outra, atitude 

diagnóstica ou terapêutica.  

Caso os sintomas persistam apesar disso, alguns aspectos da história clínica 

podem orientar-nos para solicitar colaboração de outras especialidades, com o 

propósito de conduzir à exclusão de causas gastroesofágicas, situações do âmbito 

psiquiátrico, ou musculo-esqueléticas. Seguidamente deverão ser utilizadas as 

múltiplas abordagens terapêuticas acima descritas e se ainda assim os sintomas 

persistirem o doente poderá ser orientado para uma consulta de dor. 

Independentemente da estratégia terapêutica utilizada inicialmente, uma abordagem 

empática e interessada do médico assistente pode ajudá-lo a compreender que este 

está também a fazer os melhores esforços para o ajudar.  
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II. INVESTIGAÇÃO 

  

1.MOTIVO DA INVESTIGAÇÃO   

 

Como mencionámos previamente, a presença de angina de peito em 

indivíduos com coronárias angiograficamente normais é com frequência referido como 

síndrome X tendo este termo sido utilizado pela primeira vez, em 1973, por Kemp43 

num comentário editorial a um artigo de Argobast e Bourassa44. Neste estudo, eram 

comparados os efeitos de “pacing” auricular na função ventricular esquerda de 

doentes com doença coronária obstrutiva e doentes com coronárias angiográficamente 

normais. Estes autores descreveram, como já referimos, o facto dos doentes com 

coronárias angiograficamente normais (por eles denominado grupo X) terem função 

ventricular esquerda preservada apesar de se verificarem alterações 

electrocardiográficas típicas de isquémia e também evidência de isquémia, com o 

aumento da produção de lactato. No seu editorial Kemp43 salientava algumas 

características desta síndrome, em particular a sua natureza heterogénea, a 

possibilidade de estarem implicadas várias etiologias e o facto de uma forma diferente 

de isquémia miocárdica poder estar envolvida. 

Sendo a doença coronária aterosclerótica obstrutiva a principal causa de 

angina de peito na prática clínica, o facto de que cerca de 10 a 20%38,39,40 dos doentes 

submetidos a angiografia coronária terem coronárias angiográficamente normais torna 

relevante o seu estudo por várias ordens de razões.  

Em primeiro lugar, uma grande parte dos autores41,42,46,55,56,84, concorda que 

esta entidade não está associada a um aumento de mortalidade ou a eventos 

cardíacos, no entanto altera significativamente a qualidade de vida dos doentes. A 

benignidade desta entidade não é, no entanto, consensual havendo autores157,172 que 

relatam uma elevada taxa de eventos major nos doentes com esta entidade. 

Em segundo lugar, o quadro clínico, muitas vezes florido, conduz à realização 

de um grande número de consultas médicas, a elevado número de exames 

complementares, alguns dos quais, não isentos de risco com os inerentes custos 

económicos. 

Em terceiro lugar embora tenha havido um grande progresso relativamente à 

fisiopatologia e tratamento dos doentes com sindroma X, continua a existir grande 

controvérsia e discordância entre os trabalhos científicos publicados. Isto deve-se 

provavelmente ao facto de que esta síndrome é uma entidade heterogénea que 

engloba várias situações. 
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Recordamos, agora, que durante o ecocardiograma de esforço efectuado a um 

jovem de 23 anos, com prova de esforço com sinais de isquemia e coronárias 

angiograficamente normais, e com ecocardiograma em repouso normal detectámos, 

inesperadamente um gradiente intraventricular significativo26, com pico telesistólico, e 

com movimento sistólico anterior da válvula mitral durante a prova de esforço.  

Na sequência deste exame, chegámos à necessidade de estudar doentes com 

a síndrome X, com o objectivo de averiguar a presença e o eventual significado deste 

achado, bem como os seus potenciais determinantes, noutros doentes com esta 

síndrome.  
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2. OBJECTIVOS 

 

1. Averiguar a prevalência de gradiente intraventricular e movimento sistólico anterior 

da válvula mitral durante o esforço em doentes com síndrome X cardíaco, 

comparando-a com a de indivíduos saudáveis. 

 

2. Avaliar os factores determinantes da ocorrência de eventuais gradientes 

intraventriculares. 

 

3. Avaliar o efeito dos bloqueadores beta adrenérgicos em doentes com síndrome X 

cardíaca e presença de GIV e SAM. 

 

4. Propor eventuais novas estratégias de abordagem clínica nos doentes com 

síndrome X cardíaca. 

 

5. Identificar possíveis vantagens da realização da ecocardiografia de esforço 

durante o esforço em tapete rolante. 

 

6. Identificar complicações no follow-up de doentes com síndrome X e a influência da 

eventual presença de GIV. 
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3. FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES 

 

 

Hipótese nº 1 

No caso de ocorrerem GIV em doentes com síndrome X, existem 

diferenças entre os que desenvolvem gradiente intraventricular e os que não o 

desenvolvem gradiente intraventricular relativamente às variáveis clínicas, 

ergométricas, ecocardiográficas, e coronariográficas, bem como entre os 

doentes com síndrome X e os controlos saudáveis. 

 

 

 

Hipótese nº 2 

A nossa metodologia, utilizando aquisição de imagens durante a prova de 

esforço, permite o acesso a informação adicional relevante quando comparada 

com os parâmetros obtidos apenas no pós esforço imediato 

 

 

 

Hipótese nº 3 

A utilização dos bloqueadores beta adrenérgicos associa-se a melhoria 

clínica e diminuição da ocorrência e magnitude do gradiente intraventricular e 

SAM da válvula mitral nos doentes que apresentam estas alterações. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. POPULAÇÃO ESTUDADA 

  

A população estudada foi seleccionada no Serviço de Cardiologia do Hospital 

Garcia de Orta. Os doentes foram recrutados pelos médicos do Serviço de 

Cardiologia, respeitando os seguintes critérios de inclusão: 1) doentes que efectuaram 

cateterismo electivo e que tinham coronárias angiográficamente normais (lisas) e 

função ventricular esquerda conservada, sem alterações da contractilidade segmentar 

e com fracção de ejecção superior a 50%; 2) angor ou dor torácica atípica precipitada 

ou não pelo esforço; 3) prova de esforço e/ou cintigrafia de perfusão miocárdica com 

critérios de positividade para isquémia. 

 Foram considerados critérios de exclusão os doentes com: hipertrofia 

ventricular esquerda, sendo esta definida como Índice de Massa Ventricular esquerda 

superior a 125 g/m2, ou espessura de qualquer uma das paredes maior que 12 mm; 

com hipertensão arterial não controlada há pelo menos um ano; com diabetes mellitus; 

com bloqueio completo de ramo esquerdo; com bloqueio completo de ramo direito; 

com bloqueio aurículo ventricular de qualquer grau; com disritmias; com patologia 

valvular; doentes que efectuaram cateterismo no contexto de sindroma coronário 

agudo e que tinham coronárias angiográficamente normais.  

Foram também excluídos os doentes cuja fracção de ejecção era inferior a 50% 

ou que tivessem lesões ainda que não significativas nas artérias coronárias. 

A presença de eventuais alterações da contractilidade segmentar no final do 

ecocardiograma de esforço, constituiu critério de exclusão uma vez que em nenhum 

doente foi efectuado teste de ergonovina durante o cateterismo com vista a exclusão 

de vasospasmo coronário. 

O protocolo do estudo foi aprovado pela Comissão de Ética do Hospital Garcia 

de Orta tendo os doentes sido informados de todos os detalhes dos exames e dado o 

consentimento informado.  

O primeiro doente foi incluído em Julho de 2001 e o ultimo em Fevereiro de 

2005. Foi efectuada avaliação de “follow-up” até ao final do ano de 2005 relativamente 

aos parâmetros clínicos definidos.  

Foi ainda estudada uma população de controlo constituída por indivíduos 

saudáveis (CS) que não tinham queixas de angor, ou outra sintomatologia 

cardiovascular, com electrocardiograma, e provas de esforço normais. Estes 

indivíduos não foram submetidos a cateterismo por razões éticas. Os critérios de 
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exclusão relativamente às diversas variáveis foram os mesmos do que os utilizados na 

população de doentes com síndrome X.  
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4.2. DESENHO DO ESTUDO 

 

Estudo transversal sendo incluídos todos os doentes cateterizados no 

Laboratório de Hemodinâmica do Hospital Garcia de Orta, entre Julho de 2001 e 

Fevereiro de 2005, que cumpriam os critérios de inclusão e que consentiram participar 

no estudo.  

Foi também efectuada uma avaliação longitudinal prospectiva da população 

estudada relativamente à ocorrência de eventos clínicos. 
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4.3. MÉTODOS 

 

Os doentes eram avaliados pelo investigador dentro do prazo de um mês após 

a realização do cateterismo. 

  

4.3.1. AVALIAÇÃO CLÍNICA  

 

A avaliação iniciava-se com uma explicação ao doente do propósito da 

avaliação e das características do estudo no qual lhe era proposto participar. O doente 

era inquirido sobre os seus sintomas e nomeadamente sobre a presença de angina e 

as suas características; factores desencadeantes, factores de alivio, duração, horário, 

calendário. O doente era também questionado sobre o momento do início das queixas 

e sobre o momento em que pela primeira vez obrigaram a uma avaliação em consulta 

médica. As mulheres foram inquiridas sobre a sua história ginecológica e 

nomeadamente sobre se já estavam na menopausa.  

Era averiguada a história de hipertensão arterial não controlada no último ano, 

diabetes, medicação em curso. 

 

4.3.2. AVALIAÇÃO DO ELECTROCARDIOGRAMA  

 

Era avaliado seguidamente o electrocardiograma de 12 derivações e 

confirmada a ausência de critérios de exclusão. 

 

4.3.3. AVALIAÇÃO DO TESTE DE ISQUÉMIA  

 

Era efectuada a revisão da, prova de esforço e/ou cintigrafia de perfusão 

miocárdica que motivaram a realização do cateterismo confirmando-se a presenças 

das alterações que permitiam a inclusão dos doentes no estudo. 

 

4.3.4. AVALIAÇÃO DAS ANGIOGRAFIAS  

 

Os cateterismos cardíacos foram efectuados no Laboratório de Hemodinâmica 

do Serviço de Cardiologia do Hospital Garcia de Orta.  

A cateterização selectiva de ambas as artérias coronárias foi efectuada por 

abordagem femoral através da técnica de Seldinger, com recurso a catéteres 6 F, 

tendo sido utilizadas as projecções necessárias para visualização correcta de todos os 
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seus segmentos. A dominância foi classificada, de acordo com a origem do ramo 

interventricular posterior e ramo posterolateral, em direita, esquerda ou circulação 

balanceada. Foi avaliada a ventriculografia esquerda em OAD 45º. Os exames foram 

arquivados em disco rígido e em CD.  

Os estudos angiográficos foram avaliados novamente por um segundo 

observador ao qual era solicitada uma revisão da angiografia ao laboratório de 

hemodinâmica para confirmação de que as coronárias eram lisas estando ausentes 

pequenas placas ateroscleróticas e também, nesse caso, a medição do TIMI frame 

count. 

 

 

4.3.5. ECOCARDIOGRAMA 

 

O ecocardiograma foi efectuado com as modalidades Modo M, bidimensional 

com recurso a 2ª harmónica, que aumenta a resolução espacial permitindo melhor 

definição do endocárdio, Doppler pulsado, contínuo e codificado em cor tendo sido 

avaliadas as variáveis ecocardiográficas que adiante descreveremos. 

Era marcada a realização do ecocardiograma de esforço sempre no decorrer 

do primeiro mês após realização do cateterismo de acordo com a metodologia que se 

descreve no próximo capítulo. 

 

4.3.6. SEGUIMENTO 

 

Após a avaliação inicial procedemos ao seguimento clínico dos doentes. No 

final do período de seguimento os doentes foram inquiridos relativamente às 

características da angina de peito sendo-lhes perguntado directamente em consulta, 

telefonicamente ou consultando o processo clínico ou o médico de família se estavam 

melhores, piores ou na mesma. Foi ainda averiguada a ocorrência de eventos major: 

morte ou sindroma coronário agudo (angina em repouso com internamento ou enfarte 

do miocárdio). 

Aos doentes que desenvolveram gradiente intraventricular foi solicitada a 

informação relativamente à terapêutica que lhes foi prescrita na sequência do 

ecocardiograma de esforço do estudo. 

Os indivíduos saudáveis que constituem o grupo controlo, foram também 

submetidos a avaliação por ecocardiografia de esforço e seguidos durante o mesmo 

período. Estes, foram incluídos após explicação detalhada do estudo e da sua 
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metodologia sendo o ecocardiograma de esforço efectuado sempre durante o primeiro 

mês após a avaliação clínica inicial. 
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4.4. METODOLOGIA DA ECOCARDIOGRAFIA DE ESFORÇO  

 

Após explicação e preparação para o procedimento por parte do técnico 

cardiopneumografista é obtido um electrocardiograma de 12 derivações. O protocolo 

de esforço que utilizamos habitualmente é o de Bruce, sendo critérios para interrupção 

da prova: fadiga, angor em crescendo ou tonturas, infradesnivelamento do segmento 

ST maior que 3 mm, disritmias ventriculares complexas, pressão arterial sistólica 

superior a 240 mmHg e/ou diastólica superior a 130 mmHg ou queda tensional maior 

que 20 mmHg. O aparecimento de alterações da contractilidade bem como a sua 

extensão não constituem habitualmente critério para interrupção da prova. As provas 

são consideradas positivas quando ocorre um infradesnivelamento do segmento de ST 

maior que que 1mm em rampa horizontal ou descendente aos 0,08 segundos do ponto 

J; inconclusivas quando existem alterações de ST-T de base (bloqueio completo de 

ramo esquerdo, efeito digitálico, hipertrofia ventricular esquerda) ou quando não se 

atinge 85% da frequência cardíaca máxima teórica prevista para a idade do doente, ou 

negativas.  

O ecocardiograma é efectuado em decúbito lateral esquerdo com aquisição de 

imagens em pelo menos quatro planos: paraesternal eixo longo, paraesternal eixo 

curto, apical quatro câmaras e apical duas câmaras, antes do inicio da prova de 

esforço. Após interrupção da prova de esforço o doente é rapidamente colocado em 

decúbito lateral esquerdo e são adquiridas imagens nos mesmos planos. São 

arquivadas imagens em cine loop em repouso e imediatamente após o final da prova 

de esforço. No nosso centro tal como descrito préviamente8,10 é também efectuado 

ecocardiograma em pé no decurso de toda a prova de esforço sendo adquirido mais 

um cine loop no pico de esforço e efectuada gravação em vídeo de todo o estudo. 

Para efeitos de análise é utilizada a segmentação proposta pela Sociedade Americana 

de Ecocardiografia165 que divide o ventrículo esquerdo em 16 segmentos. Considera-

se haver isquémia quando ocorrem alterações na contractilidade “de novo”, com 

aparecimento de zonas de hipocinésia, acinésia ou discinésia (uma zona acinética que 

se torna discinética não é considerada sinal de isquémia). A ausência de hipercinésia, 

sobretudo se localizada, também é considerada sinal de isquémia e, portanto, de 

positividade para isquémia do ecocardiograma de esforço. A gravidade da isquémia é 

determinada pela extensão da isquémia avaliada pelo número de segmentos 

afectados, mas também pela precocidade do seu aparecimento – o que a metodologia 

que utilizamos também permite avaliar. A maior duração das alterações da 

contractilidade após o esforço também constitui sinal de maior gravidade. Desde o 

início da aplicação desta metodologia avaliámos de forma sistemática os fluxos 
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cardíacos, com ecocardiografia Doppler12-21,26,27, em repouso e também durante e no 

final do esforço. A experiência assim adquirida foi determinante para a presente 

investigação. 

As variáveis ecocardiográficas foram obtidas no dia da inclusão no estudo, 

sendo efectuado um ecocardiograma em repouso, em que avaliámos parâmetros das 

modalidades, modo M, bidimensionais e Doppler, com o doente em decúbito lateral 

esquerdo. Todas as medições foram efectuadas em três ciclos cardíacos, 

consecutivos, sendo os valores apresentados a média das três medições. Alguns 

parâmetros ecocardiográficos foram novamente avaliados em repouso em posição 

ortostática antes de iniciar a prova de esforço e outros avaliados continuamente 

durante a prova de esforço com registo de variáveis Doppler aos 3 minutos de prova e 

no pico de esforço. Após terminar a prova de esforço o doente foi novamente colocado 

em decúbito lateral esquerdo, o mais rapidamente possível, sendo novamente 

avaliadas algumas variáveis ecocardiográficas.  

Para avaliar a variabilidade intraobservador dois parâmetros modo M, dois 

parâmetros bidimensionais e um parâmetro Doppler foram medidos num segundo 

tempo pelo investigador, em 20 doentes. 
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4.5. VARIÁVEIS AVALIADAS 

 

4.5.1. VARIÁVEIS CLÍNICAS 

 

Foram avaliadas a idade, o sexo, o peso, a altura, a superfície corporal238, as 

características da dor torácica sendo classificado em típica, ou atípica239, verificando-

se ainda se ocorre em repouso ou com o esforço, se alivia ou não com nitratos 

sublinguais, e a duração do quadro clínico anginoso. No caso das mulheres se estão 

na  pré ou pós-menopausa. Também a terapêutica em curso na data da inclusão no 

estudo nomeadamente com nitratos, bloqueadores beta adrenérgicos, antagonistas do 

cálcio, diuréticos, IECAS e/ou ARAII. Foi ainda avaliada a presença de hábitos 

tabágicos.  

 

4.5.2. VARIÁVEIS ELECTROCARDIOGRÁFICAS E ERGOMÉTRICAS 

 

Todas as provas foram efectuadas com suspensão da terapêutica com 

bloqueadores beta, bloqueadores dos canais de cálcio e nitratos. 

No electrocardiograma, efectuado antes da inclusão no estudo, foi avaliada a 

presença de perturbações da condução intraventricular, e a presença ou ausência de 

alterações da repolarização ventricular. Na prova de esforço, que utilizou o protocolo 

de Bruce1, foram avaliadas: a) a pressão arterial antes do inicio da prova, e no final de 

cada estadio; b) a frequência cardíaca basal, a frequência cardíaca no pico do esforço; 

c) o duplo produto máximo (pressão arterial sistólica a multiplicar pela frequência 

cardíaca), d) a ocorrência de infradesnivelamento de ST significativo240, o tipo de 

infradesnivelamento, de morfologia em rampa ascendente, rampa horizontal ou rampa 

descendente, a sua localização dividindo-a em infero-lateral e outras localizações, o 

tempo que o infradesnivelamento de ST demorou a recuperar; e) o tempo que a 

frequência cardíaca demorou a atingir os valores basais241,242. 

Avaliámos também se ocorreram sintomas anginosos semelhantes aos que 

motivaram a realização dos exames complementares do doente, isto é, se 

reproduziram os sintomas durante o ecocardiograma de esforço. 

 

4.5.3. VARIÁVEIS ECOCARDIOGRÁFICAS 

 

Descrevemos as variáveis ecocardiográficas das diversas modalidades 

ecocardiográficas separadamente para maior clareza na exposição. 
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4.5.3.1 VARIÁVEIS ECOCARDIOGRÁFICAS MODO M243 

  

Embora os registos modo-M tenham sido em grande parte substituídos por 

avaliações bidimensionais, continuam a desempenhar um papel relevante nas 

avaliação e quantificação das estruturas cardíacas. Seguindo as recomendações da 

Sociedade Americana de Ecocardiografia244 foram avaliadas as seguintes variáveis: 

Dimensão da aurícula esquerda (AE), dimensão telediastólica do ventrículo esquerdo 

(VETD), dimensão telesistólica do ventrículo esquerdo (VETS), espessura 

telediastólica do septo interventricular (SIV) e espessura telediastólica da parede 

posterior do ventrículo esquerdo (PP). 

 Foi calculada a fracção de encurtamento (FENC) do ventrículo esquerdo 

utilizando a fórmula: FENC = (VETT-VETS)/VETD X 100%. Foi também calculada a 

espessura relativa de parede (ERP) ERP = PP/ (VETD/2)245. As variáveis assim 

obtidas foram indexadas à superfície corporal (I). 

 

4.5.3.2. VARIÁVEIS ECOCARDIOGRÁFICAS BIDIMENSIONAIS 

 

Foram avaliadas as seguintes variáveis: volume telediastólico do ventrículo 

esquerdo (VOLTD), volume telesistólico do ventrículo esquerdo (VOLTS), sendo para 

a avaliação destas duas variáveis utilizado o método da elipsóide, avaliado em plano 

único de apical quatro câmaras com a fórmula243: Volume = 0,85 A2/L em que A é a 

área e L a dimensão longitudinal do ventrículo esquerdo. Em diástole foi ainda medida 

a largura da base da figura geométrica da área ventricular esquerda ao nível do anel 

mitral (C). A fracção de Ejecção (FEJ) foi calculada com a seguinte fórmula243 : FEJ = 

{(VOLTD – VOLTS)/ VOLTD } X  100%. A massa ventricular esquerda (MVE) foi 

calculada utilizando a fórmula de Devereux246 modificada pela Sociedade Americana 

de Ecocardiografia243, MVE =  0,80 X{1,04 (SIV+PP+VETD)3- VETD3}+0,6g. Foi, 

também, medido o diâmetro do trato de saída do ventrículo esquerdo (TSVE). Foi 

ainda calculada a área do trato de saída do ventrículo esquerdo: ATSVE = π 

(TSVE/2)2. 

Calculámos ainda o índice de MVE (IMVE) utilizando a seguinte fórmula: IMVE 

=  MVE/superfície corporal; o índice de TSVE (ITSVE) utilizando a fórmula : ITSVE = 

ITSVE/superfície corporal. 

A posição relativa dos músculos papilares tem relevância para a génese dos 

gradientes intraventriculares, como foi demonstrado num estudo experimental com 

cães247 e no tratamento cirúrgico da miocardiopatia hipertrófica248. Com o propósito de 



 90

medir a proximidade do musculo papilar postero interno da “saída” ventricular 

esquerda efectuámos a medição, em telediástole, da distância entre o bordo superior 

deste musculo papilar ao nível da sua inserção na parede ventricular e uma 

perpendicular do septo interventricular ao nível da transição para a parede inferior 

(Figura 12) . Denominámos esta medição por  D1.  

 

 

 

Figura 12 . Uma linha que se origina  no ponto onde se inicia a parede inferior divide o 

ventriculo esquerdo em duas metades. D1 é a distância entre aquela linha e o músculo 

papilar mediano (seta).  

 

Foi avaliada a presença de movimento sistólico anterior da válvula mitral 

(SAM), em qualquer fase do estudo, sendo observada a aposição dos folhetos da 

válvula mitral com o septo interventricular a partir do meio da sistole. 
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4.5.3.3. VARIÁVEIS ECOCARDIOGRÁFICAS DOPPLER 

 

A ecocardiografia Doppler do coração e grandes vasos baseia-se no efeito 

Doppler, que consiste na utilização da equação Doppler na determinação da 

velocidade de circulação dos eritrocitos. Assim são emitidos ultrasons com uma 

determinada frequência que depois de reflectidos pelos eritrocitos em movimento, com 

uma frequência diferente, permitem calcular a velocidade e direcção em que se 

deslocam. A partir dos dados obtidos podemos medir e calcular parâmetros que nos 

permitem avaliar de modo fidedigno o funcionamento cardíaco243. Avaliámos as 

seguintes variáveis durante a diástole obtendo, a nível da câmara de entrada do 

ventrículo esquerdo, relativamente ao enchimento ventricular: velocidade máxima da 

onda E, tempo de desaceleração da onda E, velocidade máxima da onda A e tempo 

de relaxamento isovolumétrico. Durante a sístole foi obtido no plano apical de 5 

câmaras o fluxo na câmara de saída do ventrículo esquerdo com Doppler pulsado 

sendo medido a sua velocidade máxima (Vmáx1) e o seu integral velocidade tempo 

(IVT1). No plano apical 5 câmaras foi ainda obtido fluxo, com Doppler contínuo, 

alinhado com a válvula aórtica e medida a sua velocidade máxima (Vmáx2) e IVT2. Os 

parâmetros previamente referidos foram novamente avaliados em posição ortostática  

(PO) antes de iniciar a prova de esforço,  no final do primeiro estadio da prova de 

esforço (3’) e no pico de esforço (Pico). Com os IVT1 medidos nas diversas fases do 

estudo e a ATSVE, cujo cálculo foi previamente explicado, calculámos o volume 

sistólico (VS) : VS = ATSVE X IVT1. Multiplicando o volume sistólico pela frequência 

cardíaca (FC) foi possível obter o débito cardíaco (DC) nas diversas fases do estudo. 

Dividindo o DC pela superfície corporal obtivemos o índice cardíaco (IC). O gradiente 

intraventricular (GIV) foi pesquisado através da utilização de Doppler contínuo, 

alinhado com o maior eixo do ventrículo esquerdo e com a válvula aórtica. Para esse 

efeito foi utilizada a fórmula simplificada de Bernoulli (∆ P = 4 v2) em que ∆ P 

representa o gradiente de pressão instantâneo e v representa a velocidade 

instantânea249. Considerámos que existia gradiente intraventricular250,251,252 quando era 

detectada velocidade maior ou igual a 2,5 m por segundo, no final da sístole (gradiente 

telesistólico instantâneo maior ou igual a 25 mmHg). Foi ainda determinado o 

momento da prova de esforço e respectiva FC, em que surgiram os gradientes 

intraventriculares, o seu valor máximo no pico de esforço, o seu valor máximo 

imediatamente após a prova de esforço em decúbito lateral esquerdo e o momento do 

seu desaparecimento, quando presente no pós-esforço imediato. 
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4.5.4. VARIÁVEIS ANGIOGRÁFICAS 

 

Os estudos angiográficos, dos doentes do estudo, foram avaliados para 

avaliação do “Timi frame count”. 

A avaliação do “TIMI frame count” (TFC) foi efectuada contando o número de 

fotogramas que são requeridos para o contraste atingir marcas estandardizadas nas 

artérias coronárias198. A contagem de fotogramas da artéria descendente anterior, 

devido à sua maior extensão anatómica, foi dividida por 1,7 obtendo desta forma o 

TIMI frame count corrigido (CTFC). O TFC médio foi obtido somando o TFC da DA 

corrigida com o TFC do CD com o TFC da CX dividindo o valor obtido por três. 
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4.6. MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

 

As variáveis clínicas e demográficas da população estudada são apresentadas 

em tabelas de frequência para as variáveis categóricas e por média e desvio padrão 

para as variáveis numéricas. A análise das diferenças foi efectuada através do teste 

de Qui quadrado para as variáveis categóricas e teste t de Student, após verificação 

dos pressupostos da normalidade, para amostras independentes para análise das 

variáveis numéricas. 

Num subgrupo de 20 doentes que desenvolveram gradiente intraventricular 

durante o ecocardiograma de esforço, em que foi possível repetir o exame sob 

terapêutica com bloqueadores beta adrenérgicos, as variáveis foram comparadas 

entre os dois momentos de avaliação sendo utilizado o teste t de Student para 

amostras emparelhadas na análise das variáveis numéricas e o teste McNemar para 

comparação de amostras emparelhadas para dados qualitativos nominais. 

Considerou-se significativo um p <0,05 

 

 Para as variáveis com interesse clínico ou que se revelaram estatisticamente 

significativas nos testes Qui quadrado e t teste, foi efectuada uma análise com 

regressão logística binária para cada variável, sem ajustamento para as restantes 

variáveis (resultados não ajustados - NA). Foram registados os respectivos odds ratio 

(OR) que traduzem o aumento ou redução de probabilidade de ocorrer o evento de 

maior interesse da variável dependente, associado à presença de determinada 

característica (por exemplo, angina de esforço, angina em repouso, sexo masculino), 

ou associado ao aumento de uma unidade da variável (por exemplo, por ano de 

idade). Nesta análise NA também foram determinados o intervalo de confiança do OR 

a 95% (IC(95%) OR) e o valor-p do teste de Wald (p), que investiga a existência de 

associação estatisticamente significativa entre a variável dependente e a variável 

independente em estudo (p<0,05 indica que a variável está associada 

significativamente à resposta).     

 

Seguidamente foram construídos modelos de análise multivariada para cada 

resposta, onde foram avaliadas as associações das variáveis independentes mais 

relevantes para cada resposta. Foram seleccionadas diferentes variáveis para cada 

análise multivariável. 

 

Esta análise estatística teve como objectivo encontrar as variáveis com 

interesse clínico e simultaneamente com associação estatisticamente significativa para 
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cada resposta em estudo, após ajustamento multivariável. Para além deste aspecto, a 

análise também permitiu determinar o sentido da associação em cada variável, 

inferindo-se se a característica concede protecção ou susceptibilidade ao grupo 

referência. 

O nível de significância considerado nas análises de associação estatística foi 

de 5%, ou seja, apenas as variáveis com pNA<0,05 estão associadas de forma 

estatisticamente significativa com a variável dependente  em estudo. No entanto, para 

efeitos de análise multivariável utilizou-se como critério para manutenção de uma 

variável no modelo o valor de tendência para associação, ou seja, p<0,10. 

 

Em seguida foram calculadas as mesmas medidas estatísticas (OR, IC(95%) e 

p) para cada variável, após serem incluídas num modelo de regressão logística binária 

juntamente com todas as outras variáveis em estudo, i.e., ajustando para as outras 

variáveis (Modelo I). Para este modelo foi também calculado o valor-p do modelo no 

Teste de Razão de Verosimilhanças (pMODELO<0,05 indica que o modelo é 

estatisticamente interessante e válido com a entrada em simultâneo de todas as 

variáveis no modelo); o valor-p do teste de Hosmer e Lemeshow (medida estatística 

da qualidade de ajustamento do modelo – caso pHOSMER-LEMESHOW>0,05, consideramos 

o modelo estatisticamente bem ajustado); a taxa de correcta detecção da resposta de 

um indivíduo pelo modelo (Taxa de Validade do Modelo (TVM) com ponto de corte de 

50% para a probabilidade de detecção da resposta estimada pelo modelo); e a área e 

o gráfico da Curva ROC, que também nos mostram até que ponto o modelo revela um 

bom ajustamento (quanto mais perto de 1, melhor o ajustamento do modelo). 

 

Numa terceira fase o Modelo I foi optimizado estatisticamente (Modelo II), utilizando 

apenas as variáveis independentes (pouco correlacionadas entre si) e estatisticamente 

significativas (p<0,05) ou com uma tendência (p<0,1). Foram calculadas para este 

modelo, as mesmas medidas estatísticas do Modelo I. 

 

 

Para o tratamento estatístico dos dados foi utilizado o Programa SPSSR. 
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 5. RESULTADOS 

 

 Neste capítulo apresentamos os resultados decorrentes das análises 

estatísticas dos resultados obtidos. Os dados submetidos a análise foram obtidos de 

acordo com a metodologia previamente descrita.  

 

É necessário ter em atenção as unidades (no caso das variáveis numéricas) e 

as categorias de referência (grupo controlo para as variáveis categóricas) utilizadas, 

que foram ajustadas para maior facilidade de análise.  

 

Para as variáveis numéricas em geral, o incremento ou diminuição da 

probabilidade do evento resposta ocorre por cada unidade de medida da variável. No 

entanto, e para obter ORs mais interpretativos sob o ponto de vista clínico, foi 

necessário modificar a escala de algumas variáveis numéricas, nomeadamente, o 

duplo produto no pico de esforço (DP PICO), cujos valores foram divididos por 1000, 

sendo a unidade de incremento de risco, o milhar; a espessura relatica de parede 

(ERP) cujos valores foram multiplicados por 100, sendo a unidade referência 1%; e a 

SUP CORPORAL, cujos valores foram multiplicados por 10, sendo a unidade 

referência 0,1 ou seja, dm2. 

 

Em relação às variáveis categóricas, a categoria de referência (grupo controlo) é a 

categoria codificada com 0:  

 

- Sexo (F=0, M=1); 

- ANGOR ESF (0=não tem angina em esforço, 1=tem angina em esforço);  

- ANGOR REP (0=não tem angina em repouso, 1=tem angina em repouso);  

- REPSINT (0=não tem reprodução de sintomas, 1=tem reprodução de sintomas). 

 

 Efectuámos, em primeiro lugar, uma caracterização geral da população 

estudada, partindo das variáveis sociodemográficas e clínicas seleccionadas para o 

efeito. Foram posteriormente apresentados os resultados das variáveis ergométricas, 

ecocardiográficas e angiográficas avaliadas. Apresentamos seguidamente a 

significância das diferenças relativamente às variáveis estudadas de acordo com as 

hipóteses formuladas. 

 

  



 96

 

 5.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA DE DOENTES COM A 

SÍNDROME X 

  

Foram estudados 125 individuos dos quais, 91 doentes com a síndrome X 

(SX). Foram também estudados 34 individuos saudáveis (CS) que constituem o grupo 

controle. No presente capítulo será efectuada a caracterização da amostra 

relativamente às variáveis estudadas. Apresentaremos inicialmente a caracterização 

dos 91 doentes com a síndrome X e seguidamente a caracterização dos controlos 

saudáveis.  

 

5.1.1. VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS DOS DOENTES COM 

SÍNDROME X 

 

Na Tabela 1 apresentam-se as características constitucionais dos doentes com 

síndrome X incluídos no estudo. 

As idades dos indivíduos estudados variam entre os 20 e os 75 anos, e a 

distribuição por género demonstrou uma percentagem semelhante de ambos os 

sexos. 

 

Tabela 1 – Variáveis Constitucionais dos 91 doentes com síndrome X 

 

 SX 

Idade (anos) 51,42±12,10 (20 a 75) 

Sexo (% Feminino) 44/91(48%) 

Sup. Corporal m2 1,76±0,14 (1,47 a 2,19) 

 

 

Das 44 mulheres incluídas no estudo 39 (88%) estavam em fase menopausa e 

sendo em 5, menopausa cirúrgica. 

Relativamente aos sintomas de angina de peito , 61 doentes (67%) tinham 

queixas de angor de esforço, 44 doentes (48%) queixas de angor em repouso e 14 

doentes (15%) tinham queixas de angor em repouso e também angor de esforço.  

Relativamente ao momento de inclusão no estudo os sintomas de angina de 

peito duravam há, 35 ± 36 meses (de 5 a 180 meses). 
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Dos 91 doentes, e no momento da inclusão no estudo, 24 doentes (26%) eram 

fumadores. Relativamente à terapêutica farmacológica cardiovascular, 18 doentes 

(20%) estavam medicados com bloqueadores β adrenérgicos, 10 doentes (11%) com 

antagonistas dos canais de cálcio, 46 doentes (50,5%) estavam medicados com 

nitratos, 7 doentes (8%) estavam medicados com diuréticos, e 12 doentes (13%) 

estavam medicados com IECAS ou ARAII.  

O seguimento médio dos doentes foi de 37,4 ± 18,4 meses tendo sido perdidos 

dois doentes (2,1%). Durante o seguimento foram detectados eventos em 9 doentes 

(10%) dos quais, lipotimia de esforço em um doente e síndromes coronários agudos 

com internamento em 8 doentes. Quarenta e cinco doentes ( 49%) do total de  doentes 

referem manter queixas semelhantes no final do seguimento, 16 (17,5%) dos doentes 

referem agravamento das suas queixas  e 28 (30,7%) doentes referem melhoria das 

características do angor durante o mesmo período. 

 

Dos 89 doentes, em que foi possível efectuar o seguimento e no final deste 

período, 9 doentes (10%) eram fumadores. Relativamente à terapêutica farmacológica 

cardiovascular 37 doentes (42%) estavam medicados com bloqueadores β 

adrenérgicos, 14 doentes (16%) com antagonistas dos canais de cálcio, 42 doentes 

(47 %) estavam medicados com nitratos, 8 doentes (9%) estavam medicados com 

diuréticos, e 17 doentes (19%) estavam medicados com IECAS ou ARAII.  
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5.1.2 CARACTERISTICAS DAS PROVAS DE ESFORÇO DOS 

DOENTES COM SÍNDROME X   

 

Apresentamos na tabela 2 os resultados das provas de esforço no grupo de 

doentes com síndrome X. 

 

Tabela 2 -    Variáveis ergométricas avaliadas nos doentes com síndrome X 

 

 SX 

FC Basal  ppm 70,3±10,9 (50 a 120) 

FC Pico  ppm 155,63±16,6 (105 a 187) 

TAS Basal mmHg 134,77±14,44 ( 100 a 170) 

TAS Pico mmHg 174,29±24,81 ( 130 a 280) 

% FCMT atingida 92,25±8,32 ( 64 a 117) 

Duração (segundos) 559±185 (92 a 1054) 

Tempo REC FC (segundos) 258±134 ( 70 a 960) 

DPPICO 27149±4798  

(15080 a 41720) 

PERT_COND 13/91 (14%) 

ALTSTT 75/91 (82%) 

STINFLAT 85/91 (94%) 

STANT 2/91 (2%) 

STASC 33/91(36%) 

STHORIZ 32/91(35%) 

STDESC 23/91 (25%) 

TIMESTREC (segundos) 90±73 ( 55 a 500) 

REPSINTPE 42/91 (46%) 

 

FC – frequência cardíaca; TAS – tensão arterial sistólica; FCMT – frequência cardíaca máxima teórica; Tempo REC FC 

– tempo que demora a recuperar os valores basais de FC; DPPICO – duplo produto no pico do esforço; PERT_COND 

– perturbações minor da condução; ALTSTT – alterações do segmento ST e onda T no electrocardiograma basal; 

STINFLAT – infradesnivelamento do segmento ST nas derivações inferiores e laterais durante a prova de esforço; 

STANT - infradesnivelamento do segmento ST nas derivações anteriores durante a prova de esforço; STASC – 

infradesnivelamento de ST em rampa ascendente; STHORIZ – infradesnivelamento de ST em rampa horizontal; 

STDESC – infradesnivelamento de ST em rampa descendente; TIMESTREC – tempo que demora a recuperar o 

infradesnivelamento de ST; REPSINTPE – reprodução dos sintomas durante a prova de esforço. 
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Relativamente às provas de esforço e dos dados apresentados na tabela 2, 

salientamos em particular o facto de ter ocorrido uma evolução normal da frequência 

cardíaca e da pressão arterial tendo sido atingido em média uma % da frequência 

cardíaca máxima teórica superior a 90%. No electrocardiograma em repouso 82% dos 

doentes tinham alterações ligeiras da repolarização ventricular em pelo menos duas 

derivações, como se pode observar na figura 13. Salienta-se também o facto de 94% 

dos doentes terem tido infradesnivelamento de ST nas derivações inferiores ou 

inferiores e laterais (Figuras 13,14,15).  

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Electrocardiograma em repouso de uma doente do estudo onde se 

observam ligeiras alterações da repolarização ventricular. 
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Figura 14. Electrocardiograma obtido no pico de esforço na mesma doente com 

alterações a nível das derivações inferiores e laterais. 
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Figura 15. Resumo electrocardiográfico da mesma prova de esforço. 
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Apenas quatro doentes não tiveram infradesnivelamento de ST tendo sido 

incluídos no presente estudo por terem cintigrafia de perfusão miocárdica, de esforço, 

positiva (Figura 16a e 16b).  

 

 

Figura 16 a 

 

 

Figura 16 b 

Figura 16 a e b – cintigrafia de perfusão miocárdica evidenciando isquémia da parede 

anterior. 

Os outros dois doentes tiveram infradesnivelamento de ST de localização 

anterior. 
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O infradesnivelamento do segmento ST foi em rampa ascendente em 36% dos 

doentes, em rampa horizontal em 35% dos doentes e em rampa descendente em 25% 

dos doentes (Figura 15). 

Verificámos também que o infradesnivelamento de ST recuperou em 90±73 

segundos e a frequência cardíaca em 258±134 segundos. 

Por fim constatámos que 46% dos doentes tiverem sintomas anginosos 

semelhantes aos que motivaram a realização dos exames complementares do doente, 

isto é, reproduziram os sintomas. 

 

5.1.3 RESULTADOS DOS PARÂMETROS ECOCARDIOGRÁFICOS 

MODO M, BIDIMENSIONAIS E DOPPLER 

 

Apresentamos os resultados das variáveis ecocardiográficas avaliadas na 

população estudada. Para efeitos de maior facilidade na consulta serão apresentadas 

em quadros diferentes as variáveis ecocardiográficas avaliadas com ecocardiografia 

modo M, ecocardiografia bidimensional e ecocardiografia Doppler. 

 

Tabela 3 – Variáveis obtidas com recurso a ecocardiografia modo M nos doentes 

com síndrome X 

 

 SX 

IVETD mm/m2 27 ± 3 (19,6 a 33,3) 

IVETS mm/m2 16,7 ± 2,5 (12,1 a 21,3) 

FENC (%) 38 ± 5,1 (27 a  50) 

ISIV mm/m2 5,1 ± 0,8 (3,4 a 7,4) 

IPP mm/m2 4,6 ± 0,7 (3,2 a 6,7) 

IMVE g/m2 78,2 ±14 (39 a 112)  

ERP 0,34 ± 0,05 (0,23 a 0,58) 

 

IVETD – índice de dimensão telediastólica do ventrículo esquerdo; IVETS – índice de dimensão telesistólica do 

ventrículo esquerdo; FENC – fracção de encurtamento; ISIV – índice de espessura telediastólica do septo 

interventricular; IPP – índice de espessura telediastólica da parede posterior; IMVE – índice de massa ventricular 

esquerda; ERP – espessura relativa de parede 

 

Os parâmetros avaliados ou calculados com ecocardiografia Modo M 

encontram-se na Tabela 3 verificando-se que os valores apresentados para as 

variáveis se encontrarem dentro dos limites considerados normais. De salientar que o 

índice de massa ventricular esquerdo é 78,2 ±14 g/m2, longe dos 125 g/m2 a partir do 
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qual se considera existir hipertrofia ventricular esquerda que obrigaria à exclusão dos 

doentes do estudo. A ERP de 0,34 ± 0,05 também se encontra dentro dos valores 

considerados normais. 

 

Tabela 4 - Variáveis obtidas com ecocardiografia bidimensional nos doentes 

com síndrome X 

 

 SX 

TSVE (mm) 19,29±1,5 ( 15,6 a 23) 

ITSVE (mm/m2) 11 ± 1,12 (8,9 a 13,8) 

ATSVE (cm2) 2,93±0,45 (1,91  a 4,15)  

FEJ (%) 67,27±4,9 (56  a 78) 

VOLTD  (ml) 91 ± 20,3 (48 a 137) 

IVOLTD (ml/m2) 52 ± 12,3 ( 26,8 a 85) 

L (cm) 7,9±0,53 ( 6,8 a 9,2) 

C (cm) 3,78±0,266 ( 3,2 a 4,4)  

C:L 0,47±0,026 ( 0,40 a 0,56) 

D1 (mm) 12,65±3,35 (2,1  a 23,5) 

 

TSVE – trato de saída do ventrículo esquerdo; ITSVE – indice de trato de saída do ventrículo esquerdo; ATSVE – área 

do trato de saída do ventrículo esquerdo; FEJ – fracção de ejecção; VOLTD – volume telediastólico do ventrículo 

esquerdo; IVOLTD – índice de volume telediastólico do ventrículo esquerdo; L – dimensão longitudinal do ventrículo 

esquerdo; C – largura do ventrículo esquerdo ao nível do anel mitral; C:L – dimensão C a dividir por dimensão L; D1 – 

distância D1 medida como explicado na figura 12. 

 

Os parâmetros avaliados ou calculados com ecocardiografia bidimensional 

encontram-se na Tabela 4. Os valores apresentados dão-nos informação 

relativamente à morfologia e função ventricular esquerda da população estudada. A 

distância D1, obtida como explicado previamente, foi de 12,65 ± 3,35 mm.  



 105

Os parâmetros avaliados ou calculados com ecocardiografia Doppler 

encontram-se na Tabela 5 e permitem-nos avaliar aspectos funcionais da sístole em 

repouso e no esforço. 

 

Tabela 5 -  Variáveis obtidas com ecocardiografia  Doppler durante a sístole 

 

 SX 

VTI1DLE cm 18,69±2,7 (13,9 a 24,8) 

VSDLE (ml) 54,7±10,4 (31 a 89) 

Vmáx1DLE  cms 101±16,6 (71 a 147) 

DCDLE ml/minuto 3832±932 (1980 a 7210) 

ICDLE ml/m2 2182±521 ( 1176 a 3702) 

VTI2DLE 24,07±3,7 (16,9 a 33,8) 

Vmáx2DLE cms 124±14 (89 a 160) 

VTI1orto 16,37±2,08 (11,4 a 22,9) 

VSorto (ml) 48,38±9,4 (24 a 74) 

DCorto ml 3871±997 (1713 a 6747) 

ICorto ml/m2 2199±556 (1077 a 3769) 

VTI2orto cm 20,87±2,51 (15,9 a 26,2) 

Vmáx2orto cms 113,5±13,39 (79 a 148) 

VTI1 3’ cm 22,01±3,23 (16,7 a 31) 

VS 3’  ml 64,63±11,8 ( 39 a 91) 

Vmáx1 3’ cms 129±10,5 (107 a 157) 

V máx2 3’ cms 166 ± 18,6 (135 a 227) 

VTI2 3’ cm 28,34±5,1 (19,6 a 42) 

 

VTI1DLE – integral velocidade tempo do fluxo avaliado com Doppler pulsado, na câmara de saída do ventrículo 

esquerdo, em decúbito lateral esquerdo; Vmáx1DLE – velocidade máxima do fluxo na câmara de saída do ventrículo 

esquerdo em decúbito lateral esquerdo; VSDLE – volume sistólico em decúbito lateral esquerdo; DCDLE – Débito 

cardíaco em decúbito lateral esquerdo; ICDLE – índice cardíaco em decúbito lateral esquerdo; VTI2DLE – integral 

velocidade tempo do fluxo avaliado, com Doppler contínuo, em decúbito lateral esquerdo. Vmáx2DLE – velocidade 

máxima do fluxo, avaliado com Doppler contínuo, em decúbito lateral esquerdo; orto – em posição ortostática; 3’ – 

avaliado durante o terceiro minuto de esforço.  

 

Na Tabela 6 observamos os parâmetros avaliados durante a diástole em 

repouso em decúbito lateral esquerdo antes da realização do ecocardiograma de 

esforço do estudo. 
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Tabela 6 - Variáveis obtidas com ecocardiografia  Doppler durante a diástole 

 

 SX 

Onda E cms 85±15 (41 a 116) 

Onda A cms 67±15 (34 a 114) 

TDE milisegundos 173±41 (64 a 305) 

TRIV milisegundos 88±12 (53 a 127) 

 

E – velocidade máxima da onda E do fluxo de câmara de entrada do ventrículo esquerdo  avaliado com Doppler 

pulsado; A – velocidade máxima da onda A do fluxo de câmara de entrada do ventrículo esquerdo  avaliado com 

Doppler pulsado; TDE – tempo de desaceleração da onda E; TRIV – tempo de relaxamento isovolumétrico 

 

 

 Durante o esforço foi efectuada a pesquisa de gradiente intraventricular com 

pico telesistólico tendo sido constatada a sua ocorrência em 33 (36%) doentes que 

constituem o grupo SXGIV (Figura17). O gradiente intraventricular obtido no final do 

esforço no grupo SXGIV foi 86± 34 mmHg (30 a 165). 

 Os restantes 58 doentes nos quais não se desenvolveu gradiente 

intraventricular com o esforço (Figura 18) constituem o grupo SXnGIV. 
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Figura 17. Fluxo obtido com Doppler contínuo no pico de esforço num dos doentes em 

que se desenvolveu GIV. 
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Figura 18. Fluxo obtido com Doppler contínuo no pico de esforço num doente em que 

não se desenvolveu GIV. 
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5.1.4 RESULTADOS DOS PARÂMETROS ANGIOGRÁFICOS DOS 

DOENTES COM SÍNDROME X   

 

Apresentamos os resultados das variáveis angiográficas avaliadas nos doentes 

com síndrome X. 

 

Tabela 7- Variáveis angiográficas (TIMI frame count) dos doentes com síndrome 

X 

 

 SX 

TIMI frame count DA 41,9±12,7 (15 a 79) 

TIMI frame count DAc 24,6±7,4 (9 a 46) 

TIMI frame count CX 25,2±7,2 (14 a 49) 

TIMI frame count CD 17,9±4,8 (9 a 32) 

TIMI frame count  (Média) 22,5±4,4 (10 a 33) 

 

 Na tabela 7 estão representadas os valores de TIMI frame count da 

população de doentes estudada. 

 

5.2. CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO CONTROLO 

 

5.2.1. VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS DO GRUPO 

CONTROLO 

 

Na Tabela 8 estão representadas as características constitucionais do grupo de 

controlos saudáveis 

As idades dos indivíduos estudados variam entre os 28 e os 70 anos, sendo a 

média de 51,4 e o desvio padrão de 12,1 anos.   

 

Tabela 8 – Variáveis Constitucionais dos 34 controlos saudáveis  (CS) 

 

 CS 

Idade (anos) 49,68±11,9 (28 a 70) 

Sexo (% Feminino) 17(50%) 

Sup. Corporal m2 1,75±0,13 (1,5 a 1,98) 
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A distribuição dos indivíduos por género mostrou-nos serem 17 (50%) do sexo 

feminino. Das 17 mulheres incluídas no estudo 11 (65%) estavam na menopausa 

sendo em duas, menopausa cirúrgica.  

  

5.2.2 CARACTERISTICAS DAS PROVAS DE ESFORÇO DO GRUPO 

CONTROLO 

 

Na Tabela 9 estão representados os resultados relativos às provas de esforço 

efectuadas nos controlos saudáveis. Repare-se que a ocorrência de alterações de ST 

seria critério de exclusão pelo que não constam da tabela. 

   

Tabela 9 - Variáveis ergométricas avaliadas nos controlos saudáveis 

 

 CS 

FC Basal ppm 71,26±11,01 (52 a 97) 

FC Pico  ppm 157±11,28 (131 a 189) 

TAS Basal mmHg 130.15±13,05 ( 100 a 160) 

TAS Pico mmHg 163,68±13,38 (140 a 200) 

% FCMT atingida 92,41±7,81 (78 a 112) 

Duração (segundos) 653±144 (411 a 986) 

Tempo REC FC (segundos) 172±44 (100 a 310) 

DPPICO 25703±2887  

(19650 a 31110) 

 

FC – frequência cardíaca; TAS – tensão arterial sistólica; FCMT – frequência cardíaca máxima teórica; Tempo REC FC 

– tempo que demora a recuperar os valores basais de FC; DPPICO – duplo produto no pico do esforço. 

 

 

5.2.3 RESULTADOS DOS PARÂMETROS ECOCARDIOGRÁFICOS 

MODO M, BIDIMENSIONAIS E DOPPLER 

 

Apresentamos os resultados das variáveis ecocardiográficas avaliadas na 

população de controlos saudáveis estudada. Tal como no grupo de doentes e para 

efeitos de maior facilidade na consulta serão apresentadas em quadros diferentes as 

variáveis ecocardiográficas avaliadas com ecocardiografia modo M, ecocardiografia 

bidimensional e ecocardiografia Doppler. 
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Tabela 10 - Variáveis obtidas por Ecocardiografia Modo M no Grupo controlo 

 

 CS 

IVETD mm/m2 27,2±2,9 (21,9 a 33,6) 

IVETS mm/m2 17,4±2,5 (12,7 a 22,7) 

FENC (%) 36,5±4,3 (28 a 44) 

ISIV  mm/m2 5,2±0,9 (3,8 a 7) 

IPP  mm/m2 4,6±0,7 (3,6 a 6,2) 

IMVE g/m2 79,4±14 (42 a  111) 

ERP 0,34± 0,05 (0,23 a 0,47) 

 

IVETD – índice de dimensão telediastólica do ventrículo esquerdo; IVETS – índice de dimensão telesistólica do 

ventrículo esquerdo; FENC – fracção de encurtamento; ISIV – índice de espessura telediastólica do septo 

interventricular;  IPP – índice de espessura telediastólica da parede posterior; IMVE – índice de massa ventricular 

esquerda; ERP – espessura relativa de parede 

 

Na Tabela 10 estão representados os valores relativos aos valores obtidos com 

ecocardiografia modo M nos controlos saudáveis. 

 

Tabela 11 -  Variáveis obtidas com Ecocardiografia Bidimensional no Grupo 

controlo 

 

 CS 

TSVE (mm) 19,63±1,55 (16,5 a 23) 

ITSVE (mm/m2) 11,2±1,3 (8,76 a 14,28)) 

ATSVE (cm2) 3,04±0,48 (2,13 a 4,15) 

FEJ (%) 66,12±5,7 (56 a 78) 

IVOLTD (ml/m2) 51,5±12,6 (29 a 77,6) 

L (cm) 7,88±0,49 ( 7,1 a 9,1) 

C (cm) 3,75±0,25 (3,2 a 4,3) 

C:L 0,47±0,023 ( 0,43 a 0,51)  

D1 (mm) 13,6±3 (6,7 a 23,5) 

 

TSVE – trato de saída do ventrículo esquerdo; ITSVE – indice de trato de saída do ventrículo esquerdo; ATSVE – área 

do trato de saída do ventrículo esquerdo; FEJ – fracção de ejecção; VOLTD – volume telediastólico do ventrículo 

esquerdo; IVOLTD – índice de volume telediastólico do ventrículo esquerdo; L – dimensão longitudinal do ventrículo 

esquerdo; C – largura do ventrículo esquerdo ao nível do anel mitral; C:L – dimensão C a dividir por dimensão L; D1 – 

distância D1  medida como explicado na figura 12. 
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Os parâmetros avaliados ou calculados com ecocardiografia bidimensional, nos 

controlos suadáveis encontram-se na Tabela 11. Os valores apresentados dão-nos 

informação relativamente à morfologia e função ventricular da população estudada.  

 

Os parâmetros avaliados ou calculados com ecocardiografia Doppler 

encontram-se na Tabela 12 e permitem-nos avaliar aspectos funcionais da sístole em 

repouso e no esforço. 

 

Tabela 12 - Variáveis obtidas com ecocardiografia  Doppler durante a sístole no 

Grupo controlo 

 

 CS 

VTI1DLE cm 19,46±3,5 (15,1 a 29) 

VSDLE (ml) 59,1±13,3 (36,5 a 94) 

Vmáx1DLE  cms 97±14,5 (75 a 140) 

DCDLE ml/minuto 4197±1084 (2302 a 6743)  

ICDLE ml/m2 2403±541 (1272 a 3819) 

VTI2DLE  cm 23,39±4 (17,9 a 31,3) 

Vmáx2DLE cms 125±16 (96 a 153) 

VTI1orto cm 15,86±2,7 (11,4 a 22,9) 

Vsorto ml 48,11±10,40 (27,1 a 75,6) 

DCorto ml/min 3699±858 (1953 a 5441) 

Icorto ml/m2 2188±512 (1056 a 3380) 

VTI2orto cm 19,44±3,13 (13 a 25) 

Vmáx2orto cms 108,46±21,72 (81 a 131) 

VTI1 3’ cm 21,80±3,21 (18 a 27) 

VS 3’  ml 66,32±14 (41 a 96,5) 

Vmáx1 3’ cms 139,68±18,5 (106 a 179) 

V máx2 3’ cms 163,4±29,1 (112 a 228) 

VTI2 3’ 29,02±17 (21 a 33) 

 

VTI1DLE – integral velocidade tempo do fluxo, avaliado com Doppler pulsado, na câmara de saída do ventrículo 

esquerdo em decúbito lateral esquerdo; Vmáx1DLE – velocidade máxima do fluxo na câmara de saída do ventrículo 

esquerdo em decúbito lateral esquerdo; VSDLE – volume sistólico em decúbito lateral esquerdo; DCDLE – Débito 

cardíaco em decúbito lateral esquerdo; ICDLE – índice cardíaco em decúbito lateral esquerdo; VTI2DLE – integral 

velocidade tempo do fluxo avaliado, com Doppler contínuo, em decúbito lateral esquerdo. Vmáx2DLE – velocidade 

máxima do fluxo, avaliado com Doppler contínuo, em decúbito lateral esquerdo; orto – em posição ortostática; 3’ – 

avaliado durante o terceiro minuto de esforço.  
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Na tabela 13 observamos os parâmetros avaliados durante a diástole em 

repouso em decúbito lateral esquerdo antes da realização do ecocardiograma de 

esforço do estudo nos indivíduos saudáveis. 

 

Tabela 13 - Variáveis obtidas com ecocardiografia  Doppler durante a diástole no 

Grupo  controlo 

 

 CS 

Onda E cms 83±18 (41 a 118) 

Onda A cms 67±12 (39 a 90) 

TDE milisegundos 167±41 (64 a 280) 

TRIV milisegundos 86±10 ( 60 a 115) 

 

E – velocidade máxima da onda E do fluxo de câmara de entrada do ventrículo esquerdo  avaliado com Doppler 

pulsado; A – velocidade máxima da onda A do fluxo de câmara de entrada do ventrículo esquerdo  avaliado com 

Doppler pulsado; TDE – tempo de desaceleração da onda E ; TRIV – tempo de relaxamento isovolumétrico 

 

 

 Apresentamos de seguida os resultados das análises estatísticas efectuadas 

para testar as hipóteses formuladas. 

 

5.3. RESULTADOS DOS TESTES DE HIPÓTESES 

 

Como referimos previamente, os 91 doentes com SX foram divididos em 

função da presença ou ausência de gradiente intraventricular (GIV) em dois grupos: 

SXGIV constituído por 33 doentes e SXnGIV constituído por 58 doentes.  

Apresentamos neste capítulo os resultados das análises estatísticas para testar 

as hipóteses formuladas previamente. Os resultados serão apresentados em função 

das hipóteses de investigação formuladas previamente. 

Os resultados dos testes aplicados serão apresentados separadamente 

relativamente às variáveis clínicas, ergométricas, ecocardiográficas, e 

coronariográficas. 

Após verificação dos pressupostos de normalidade, foi utilizado o teste t de 

Student para amostras independentes, no qual se pretenderam estudar os resultados 

em termos de diferenças relativamente  às variáveis numéricas. 

Na comparação das variáveis categóricas foi utilizado o teste Qui – quadrado.  
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Iniciamos a apresentação da análise das diferenças comparando os controlos 

saudáveis (CS) com o total dos doentes com a síndrome X (SX). Comparamos 

seguidamente os CS com o grupo de doentes que desenvolvem gradiente 

intraventricular (SXGIV) e também com o grupo de doentes que não desenvolvem 

gradiente intraventricular (SXnGIV). Os valores de p presentes nos quadros referem-

se à comparação dos CS com os outros três grupos.  

Será apresentada também a análise comparativa entre os grupos SXGIV e 

SXnGIV. 

 Seguidamente apresentamos os resultados na análise da metodologia de 

ecocardiografia de esforço com avaliação de variáveis ecocardiográficas durante o 

esforço. 

 Por fim apresentamos os resultados do tratamento de um grupo de doentes 

que desenvolveram gradiente intraventricular durante o esforço e que foram 

submetidos a tratamento com bloqueadores beta adrenérgicos.  

 

5.3.1. COMPARAÇÃO DO TOTAL DE DOENTES (SX) COM O GRUPO 

CONTROLO (CS)  

 

5.3.1.1. VARIÁVEIS CLÍNICAS  

 

Os resultados são apresentados na tabela 14. 

 

Tabela 14 - Variáveis constitucionais, comparação entre o Grupo  controlo  (CS), 

e o total de doentes com síndrome X (SX) 

 

 CS(34) SX(91) p 

Idade (anos) 49,68±11,9 51,42±12,10 0,474 

Sexo (% Feminino) 17/34 (50%) 44/91(48%) 0,514 

Peso (Kg) 68,38±7,9 70,15±10,08 0,358 

Sup. Corporal m2 1,75±0,13 1,76±0,14 0,806 

 

Relativamente às variáveis constitucionais não se verificaram diferenças, 

estatisticamente significativas, entre os dois grupos. 
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5.3.1.2. VARIÁVEIS ERGOMÉTRICAS  

  

A comparação entre as variáveis ergométricas que foram avaliadas no grupo 

de controlo e os doentes com síndrome X é apresentada na Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Variáveis ergométricas, comparação entre os Grupo controlo (CS) e o 

total de doentes com síndrome X (SX) 

 

 CS(34) SX(91) p 

FC Basal 71,26±11,01 70,3±10,9  0,660 

FC Pico 157±11,28 155,63±16,6 0,591 

TAS Basal 130.15±13,05 134,77±14,44 0,105 

TAS Pico 163,68±13,38 174,29±24,81 0,003 

% FCMT atingida 92,41±7,81 92,25±8,32 0,923 

Duração 

(segundos) 

653±144 559±185 0,009 

Tempo REC FC 172±44 258±134 <0,001 

DPPICO 25703±2887 27149±4798 0,043 

 

FC – frequência cardíaca; TAS – tensão arterial sistólica; FCMT – frequência cardíaca máxima teórica; Tempo REC FC 

– tempo que demora a recuperar os valores basais de FC; DPPICO – duplo produto no pico do esforço. 

 

Relativamente às variáveis ergométricas e como se pode verificar na Tabela 15 

as provas de esforço dos controlos saudáveis têm maior duração. Por seu lado os 

doentes com síndrome X têm valores mais elevados de tensão arterial sistólica no pico 

do esforço e demoram mais tempo a recuperar a frequência cardíaca de base após 

terminarem a prova de esforço. 

 

5.3.1.3. VARIÁVEIS ECOCARDIOGRÁFICAS  

 

Apresentamos os resultados da comparação dos parâmetros morfológicos e 

funcionais cardíacos avaliados com ecocardiografia nas modalidades Modo M, 

bidimensional e Doppler. Os resultados são apresentados em tabelas. Comparamos, 

agora, os dados entre o grupo de controlo e os doentes com síndrome X. 
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Tabela 16 - Variáveis avaliadas com Ecocardiografia modo M, comparação entre 

o Grupo controlo (CS) e o total de doentes com a síndrome X (SX)  

 

 CS(34) SX(91) p 

IVETD  mm/m2 27,2±2,9 27 ± 3 0,667 

IVETS mm/m2 17,4±2,5 16,7 ± 2,5 0,211 

FENC  % 36,5±4,3 38 ± 5,1 0,130 

ISIV mm/m2 5,2±0,9 5,1 ± 0,8 0,780 

IPP mm/m2 4,6±0,7 4,6 ± 0,7 0,964 

IMVE g/m2 79,4±14 78,2 ±14 0,653 

ERP 0,33± 0,05 0,34 ± 0,05 0,725 

 

IVETD – índice de dimensão telediastólica do ventrículo esquerdo; IVETS – índice de dimensão telesistólica do 

ventrículo esquerdo; FENC – fracção de encurtamento; ISIV – índice de espessura telediastólica do septo 

interventricular; IPP – índice de espessura telediastólica da parede posterior; IMVE – índice de massa ventricular 

esquerda; ERP – espessura relativa de parede 

 

A tabela 16 mostra-nos que não existem diferenças, estatisticamente 

significativas, entre os controlos saudáveis e o grupo de doentes com síndrome X 

relativamente às variáveis avaliadas com ecocardiografia Modo M.  

 

Tabela 17 - Variáveis avaliadas com Ecocardiografia Bidimensional, comparação 

entre o Grupo controlo (CS) e o total de doentes com a síndrome X (SX)  

 

 CS(34) SX(91) p 

TSVE (mm) 19,63±1,55 19,29±1,5 0,269 

ITSVE (mm/m2) 11,2±1,3 11 ± 1,1 0,303 

ATSVE (cm2) 3,04±0,48 2,93±0,45 0,267 

FEJ (%) 66,12±5,7 67,27±4,9 0,266 

IVOLTD (ml/ m2) 51,5±12,6 52 ± 12,3 0,863 

L (cm) 7,88±0,49 7,9±0,53 0,680 

C (cm) 3,75±0,25 3,78±0,266 0,689 

C:L 0,47±0,023 0,47±0,026 0,955 

D1 (mm) 13,6±3 12,65±3,35 0,145 

 

TSVE – trato de saída do ventrículo esquerdo; ITSVE – indice de trato de saída do ventrículo esquerdo; ATSVE – área 

do trato de saída do ventrículo esquerdo; FEJ – fracção de ejecção; VOLTD – volume telediastólico do ventrículo 

esquerdo; IVOLTD – índice de volume telediastólico do ventrículo esquerdo; L – dimensão longitudinal do ventrículo 

esquerdo; C – largura do ventrículo esquerdo ao nível do anel mitral; D1 – distância D1 medida como na figura 12. 
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  A tabela 17 mostra-nos que não existem diferenças, estatisticamente 

significativas, entre os controlos saudáveis e o grupo de doentes com síndrome X 

relativamente às variáveis avaliadas com ecocardiografia bidimensional.  

 

Tabela 18 – Variáveis avaliadas com ecocardiografia Doppler em sístole, 

comparação entre o Grupo controlo (CS) e o total de doentes com síndrome X 

(SX) 

 

 CS (34) SX (91) p 

VTI1DLE cm 19,46±3,5 18,69±2,7 0,195 

VSDLE (ml) 59,1±13,3 54,7±10,4 0,061 

Vmáx1DLE  cms 97±14,5 101±16,6 0,214 

DCDLE ml/minuto 4197±1084 3832±932 0,066 

ICDLE 2403±541 2182±521 0,051 

VTI2DLE 23,39±4 24,07±3,7 0,380 

Vmáx2DLE cms 125±16 124±14 0,656 

VTI1orto 15,86±2,7 16,37±2,08 0,267 

VSorto 48,11±10,40 48,38±9,4 0,890 

DCorto ml 3699±858 3871±997 0,377 

Icorto ml/m2 2188±512 2199±556 0,464 

VTI2orto 19,44±3,13 20,87±2,51 0,01 

Vmáx2orto cms 108,46±21,72 113,5±13,39 0,126 

VTI1 3’ 21,80±3,21 22,01±3,23 0,750 

VS 3’   66,32±14 64,63±11,8 0,507 

Vmáx1 3’ 139,68±18,5 129±10,5 0,004 

Vmáx2 3’ 163,4±29,1 166 ± 18,6 0,593 

VTI2 3’ 29,02±17 28,34±5,1 0,743 

 

VTI1DLE – integral velocidade tempo do fluxo, avaliado com Doppler pulsado, na câmara de saída do ventrículo 

esquerdo em decúbito lateral esquerdo; Vmáx1DLE – velocidade máxima do fluxo na câmara de saída do ventrículo 

esquerdo em decúbito lateral esquerdo; VSDLE – volume sistólico em decúbito lateral esquerdo; DCDLE – Débito 

cardíaco em decúbito lateral esquerdo; ICDLE – índice cardíaco em decúbito lateral esquerdo; VTI2DLE – integral 

velocidade tempo do fluxo avaliado, com Doppler contínuo, em decúbito lateral esquerdo. Vmáx2DLE – velocidade 

máxima do fluxo, avaliado com Doppler contínuo, em decúbito lateral esquerdo; orto – em posição ortostática; 3’ – 

avaliado durante o terceiro minuto de esforço.  

 

A tabela 18 mostra-nos que não existem diferenças, estatisticamente 

significativas, e com relevância clínica, entre os indivíduos do grupo controlo e o grupo 
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de doentes com síndrome X relativamente à quase totalidade das variáveis avaliadas 

com Doppler durante a sístole. Como excepção apontam-se o integral de 

velocidade/tempo avaliado com Doppler contínuo em ortostatismo (VTI2orto) que foi 

maior no grupo SX e a velocidade máxima avaliada com Doppler pulsado durante o 

terceiro minuto (Vmáx1 3’). Estas diferenças não têm, no entanto, relevância clínica. 

 

Tabela 19 - Variáveis avaliadas com Ecocardiografia Doppler em diástole, 

comparação  entre o Grupo controlo (CS) e o total de doentes com síndrome X 

(SX)  

 

 CS(34) SX(91) p 

Onda E cms 83±18 85±15 0,462 

Onda A cms 67±12 67±15 0,930 

TDE segundos 167±41 173±41 0,451 

TRIV segundos 86±10 88±12 0,499 

 

E – velocidade máxima da onda E do fluxo de câmara de entrada do ventrículo esquerdo  avaliado com Doppler 

pulsado; A – velocidade máxima da onda A do fluxo de câmara de entrada do ventrículo esquerdo  avaliado com 

Doppler pulsado; TDE – tempo de desaceleração da onda A ; TRIV – tempo de relaxamento isovolumétrico 

 

A tabela 19 mostra-nos que não existem diferenças, estatisticamente 

significativas, entre os controlos saudáveis e o grupo de doentes com síndrome X 

relativamente às variáveis avaliadas com Doppler durante a diástole.  

 

5.3.1.4. RESULTADOS DAS REGRESSÕES LOGISTICAS PARA O GRUPO 

SX vs GRUPO CS (variável dependente = síndrome X)  

 

As Tabelas 20a e 20b mostram-nos, nas análises estatísticas, individuais e multiplas, 

que a tensão arterial sistólica no pico de esforço (TASPICO), a DURAÇÃO da prova 

de esforço e o tempo de recuperação da frequência cardíaca (TEMPORECFC) se 

encontram estatisticamente associados aos doentes com SX quando comparados com 

os controlos saudáveis (CS) (p<0,05). Destas variáveis observou-se que uma maior 

TASPICO e um maior TEMPORECFC estarão estatisticamente associados a mais 

probabilidade de síndrome X, enquanto que, maior DURAÇÃO da prova de esforço 

estará estatisticamente associada a menos probabilidade de estarmos perante a 

síndrome X.  

 

Ao incluir todas as variáveis propostas, no modelo multivariável comparativo dos 
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indivíduos SX vs CS obteve-se um modelo (Tabela 21a) e respectiva curva ROC 

(Figura 19). Após optimização estatística do modelo obteve-se um modelo final 

exactamente com estas três variáveis consideradas (Tabela 21b). 

 

Após modelação multivariável confirma-se que os indivíduos com síndrome X em 

comparação com controlos saudáveis terão maior TASPICO, mais TEMPORECFC e 

menos DURAÇÃO da prova de esforço. 

O modelo final com estas 3 variáveis é bastante interessante e válido em termos 

estatísticos (p<0,001), apresentando uma boa taxa de validade de 80% e uma boa 

área sob a Curva ROC (80,5%). 

 

Tabela 20a- Modelos individuais  

 

Variável Unidade/ 
ref 

ORNA IC (95%) 
ORNA 

PNA 

TASPICO 1 1,028 1,004 - 1,053 0,022 
DURAÇÃO 1 0,997 0,994 - 0,999 0,012 

TEMPORECFC 1 1,011 1,005 - 1,018 0,001 
DPPICO/1000 1000 1,082 0,984 - 1,191 0,105 

ITSVE 1 0,838 0,599 - 1,172 0,301 
IVOLTD 1 1,003 0,971 - 1,036 0,861 
SEXO 0 (F) 1,068 0,486 - 2,349 0,870 
IDADE 1 (anos) 1,012 0,979 - 1,046 0,471 

 

Na tabela 20a apresentam-se os resultados da regressão logística binária, das 

variáveis seleccionadas, sem ajustamento para as restantes variáveis.  

 

 

Tabela 20b- Modelo I (todas as variáveis) 

 

Na tabela 20b apresentam-se os resultados da regressão logística, onde é 

possível observar o resultado das associações das variáveis independentes mais 

relevantes para a ocorrência da variável dependente, após ajustamento entre si. 

  

Na figura 19 observamos a curva ROC relativa a este modelo que com uma 

área sob a curva de 84,9% revela um bom ajustamento do modelo.           

Variável Unidade/ 
ref 

ORA IC (95%) ORA PA PMODELO PHOSMER - 
LEMESHOW 

TVM Área 
Curva 
ROC 

TASPICO 1 1,037 0,984 - 1,094 0,177 
DURAÇÃO 1 0,993 0,988 - 0,998 0,003 

TEMPORECFC 1 1,014 1,006 - 1,022 <0,001 
DPPICO/1000 1000 1,100 0,842 - 1,436 0,484 

ITSVE 1 0,726 0,441 - 1,193 0,206 
IVOLTD 1 1,015 0,969 - 1,063 0,529 
SEXO 0 (F) 1,437 0,464 - 4,452 0,529 
IDADE 1 (anos) 0,983 0,936 - 1,031 0,479 

<0,001 0,904 80,0 0,849 
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Figura 19. Curva ROC do Modelo I (não optimizado) com uma área sob a curva de 

84,9% quando comparados os grupos SX e CS. 

 

Seguidamente, o modelo previamente apresentado, foi optimizado 

estatisticamente tendo sido utilizadas apenas as variáveis independentes (pouco 

correlacionadas) e estatisticamente significativas. Nas tabelas 21a e 21b apresentam-

se os resultados dessa optimização estatística com as três variáveis que cumpriam os 

critérios previamente estabelecidos. 

 

Tabela 21a - Modelo II (Versão final optimizada)  

 

Variável Unidade/ref ORNA IC (95%) ORNA PNA 
DURAÇÃO 1 0,997 0,994  -  0,999 0,012 

TEMPORECFC 1 1,011 1,005  -  1,018 0,001 
TASPICO 1 1,028 1,004 - 1,053 0,022 

 

Na tabela 21a apresentam-se os resultados da regressão logística binária, das 

variáveis seleccionadas, na versão final optimizada, sem ajustamento para as 

restantes variáveis 
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Tabela 21b - Modelo II optimizado estatisticamente - com variáveis pouco 

correlacionadas e estatisticamente significativas (p<0.05) ou com uma tendência 

(p<0.10) 

 

Variável Unidade/ref ORA IC (95%) ORA PA PMODELO PHOSMER - 
LEMESHOW 

TVM Área 
Curva 
ROC 

DURAÇÃO 1 0,995 0,992 - 0,998 0,001 
TEMPORECFC 1 1,014 1,007 - 1,022 <0,001 

<0,001 0,966 80,0 0,805 

TASPICO 1 1,049 1,015 - 1,084 0,004     

 

Na tabela 21b apresentam-se os resultados da regressão logística, onde é possível 

observar o resultado, estatisticamente significativo, das associações das variáveis 

independentes seleccionadas e ajustadas para as restantes variáveis, relativamente à 

ocorrência da variável dependente. 

 

Na figura 20 observamos a curva ROC relativa a este modelo que com uma 

área sob  a curva de 80,5% revela um bom ajustamento do modelo optimizado.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Curva ROC do Modelo II (optimizado) com uma área sob a curva de 80,5% 

quando comparados os grupos SX e CS. 
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5.3.2. COMPARAÇÃO DO GRUPO CONTROLO (CS), COM OS 

DOENTES QUE NÃO DESENVOLVEM GRADIENTE INTRAVENTRICULAR 

(SXnGIV) 

 

5.3.2.1. VARIÁVEIS CLÍNICAS  

 

Os resultados serão apresentados na tabela 22. 

 

Tabela 22 -  Variáveis constitucionais,  comparação entre o Grupo controlo e os 

doentes que não desenvolvem gradiente intraventricular (SXnGIV) 

 

 CS(34) SXnGIV(58/91) p 

Idade (anos) 49,68±11,9 53,53±10,89 0,117 

Sexo (% Feminino) 17/34 (50%) 34/58 (59%) 0,327 

Peso (Kg) 68,38±7,9 68,98±9,4 0,757 

Sup. Corporal m2 1,75±0,13 1,73±0,13 0,499 

 

Relativamente às variáveis constitucionais não se verificaram diferenças, 

estatisticamente significativas, entre os dois grupos. 

 

5.3.2.2. VARIÁVEIS ERGOMÉTRICAS  

 

A comparação entre as variáveis ergométricas que foram avaliadas no grupo 

de controlo e os doentes que não desenvolveram gradiente intraventricular é 

apresentada na Tabela 23. 

 Da análise dos resultados na Tabela 23 verificámos que os doentes com a 

síndrome X que não desenvolveram gradiente intraventricular atingiram maior tensão 

arterial sistólica no pico do esforço, tiveram provas de esforço com menor duração e 

demoraram mais tempo a recuperar a frequência cardíaca basal. Para além disso 

tiveram tendência, para atingir menor frequência cardíaca no pico de esforço e para 

terem maior tensão arterial sistólica em repouso. 
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Tabela 23 - Variáveis ergométricas, comparação entre o Grupo controlo (CS), e 

os doentes que não desenvolvem gradiente intraventricular (SXnGIV) 

 

 CS(34) SXnGIV(58/91) p 

FC Basal 71,26±11,01 70±11 0,768 

FC Pico 157±11,28 151±17 0,056 

TAS Basal 130.15±13,05 135±15 0,093 

TAS Pico 163,68±13,38 173±27 0,024 

%FCMT atingida 92,41±7,81 91±9 0,390 

Duração 

(segundos) 

653±144 503±175 <0,001 

Tempo REC FC 172±44 260±151 <0,001 

DPPICO 25703±2887 26232±4760 0,558 

 

FC – frequência cardíaca; TAS – tensão arterial sistólica; FCMT – frequência cardíaca máxima teórica; Tempo REC FC 

– tempo que demora a recuperar os valores basais de FC; DPPICO – duplo produto no pico do esforço. 

 

5.3.2.3. VARIÁVEIS ECOCARDIOGRÁFICAS  

 

Apresentamos os resultados da comparação dos parâmetros morfológicos e 

funcionais cardíacos avaliados com ecocardiografia nas modalidades Modo M, 

bidimensional e Doppler. Os resultados são apresentados em tabelas. Comparamos 

os dados entre o grupo de controlos saudáveis e os doentes que não desenvolveram 

gradiente intraventricular. 

 

A Tabela 24 mostra-nos que não existiram diferenças, com significado 

estatístico, entre os controlos saudáveis e o grupo de doentes com a síndrome X 

relativamente às variáveis avaliadas com ecocardiografia modo M. 
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Tabela 24 - Variáveis avaliadas com ecocardiografia Modo M, comparação entre 

o Grupo controlo (CS) e os doentes que não desenvolveram gradiente 

intraventricular (SXnGIV) 

 

 CS(34) SXnGIV(58/91) p 

IVETD  mm/m2 27,2±2,9 28±2,7 0,247 

IVETS mm/m2 17,4±2,5 17,4±2,3 0,892 

FENC  % 36,5±4,3 37,5±4,9 0,325 

ISIV mm/m2 5,2±0,9 5,1±0,8 0,669 

IPP mm/m2 4,6±0,7 4,59±0,6 0,94 

IMVE g/m2 79,4±14 80,6±13,9 0,707 

ERP 0,34± 0,05 0,33±0,046 0,471 

 

IVETD – índice de dimensão telediastólica do ventrículo esquerdo; IVETS – índice de dimensão telesistólica do 

ventrículo esquerdo; FENC – fracção de encurtamento; ISIV – índice de espessura telediastólica do septo 

interventricular; IPP – índice de espessura telediastólica da parede posterior; IMVE – índice de massa ventricular 

esquerda; ERP – espessura relativa de parede 

 

Tabela 25 - Variáveis avaliadas com Ecocardiografia bidimensional, 

comparação entre o Grupo controlo (CS) e os doentes que não desenvolveram 

gradiente intraventricular (SXnGIV) 

 

 CS(34) SXnGIV(58/91) p 

TSVE (mm) 19,63±1,55 19,72±1,47 0,787 

ITSVE (mm/m2) 11,2±1,3 11,4±1 0,518 

ATSVE (cm2) 3,04±0,48 3,06±0,45 0,801 

FEJ (%) 66,12±5,7 66,90±4,5 0,476 

IVOLTD (ml/ m2) 51,5±12,6 56±11,6 0,085 

L (cm) 7,88±0,49 8,04±0,53 0,150 

C (cm) 3,75±0,25 3,86±0,25 0,055 

C:L 0,47±0,023 0,48±0,027 0,485 

D1 (mm) 13,6±3 13,75±2,98 0,832 

 

TSVE – trato de saída do ventrículo esquerdo; ITSVE – indice de trato de saída do ventrículo esquerdo; ATSVE – área 

do trato de saída do ventrículo esquerdo; FEJ – fracção de ejecção; VOLTD – volume telediastólico do ventrículo 

esquerdo; IVOLTD – índice de volume telediastólico do ventrículo esquerdo; L – dimensão longitudinal do ventrículo 

esquerdo; C – largura do ventrículo esquerdo ao nível do anel mitral; C:L – dimensão C a dividir por dimensão L; D1 – 

distância D1 medida como explicado na figura 12. 
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A Tabela 25 mostra-nos que não existem diferenças, estatisticamente 

significativas, entre os controlos saudáveis e o grupo de doentes com síndrome X que 

não desenvolveram gradientes intraventrículares relativamente às variáveis 

analisadas. Verificou-se no entanto uma tendência para este grupo de doentes terem 

um maior índice de volume telediastólico do ventrículo esquerdo e uma maior 

dimensão da distância C. 

 

Tabela 26 - Variáveis avaliadas com Ecocardiografia Doppler em sístole, 

comparação entre o Grupo controlo (CS) e os doentes que não desenvolveram 

gradiente intraventricular (SXnGIV) 

 

 CS (34) SXnGIV(58/91) p 

VTI1DLE cm 19,46±3,5 18±2,4 0,021 

VSDLE (ml) 59,1±13,3 55,2±9,9 0,146 

Vmáx1DLE  cms 97±14,5 95±12,8 0,534 

DCDLE ml/min 4197±1084 3872±859 0,117 

ICDLE 2403±541 2235±495 0,165 

VTI2DLE 23,39±4 23,7±3,4 0,657 

Vmáx2DLE cms 125±16 120,6±12,5 0,148 

VTI1orto 15,86±2,7 16,24±1,79 0,471 

VSorto 48,11±10,40 49,9±8,6 0,374 

DCorto ml 3699±858 4046±940 0,082 

Icorto ml/m2 2188±512 2334±540 0,064 

VTI2orto 19,44±3,13 20,9±2,5 0,016 

Vmáx2orto cms 108,46±21,72 111±12 0,436 

VTI1 3’ 21,80±3,21 21,4±3 0,572 

VS 3’   66,32±14 65,4±11,2 0,738 

Vmáx1 3’ 139,68±18,5 128±11,2 0,002 

Vmáx2 3’ 163,4±29,1 158±15 0,340 

VTI2 3’ 29,02±17 25,99±3,3 0,316 

 

VTI1DLE – integral velocidade tempo do fluxo, avaliado com Doppler pulsado, na câmara de saída do ventrículo 

esquerdo em decúbito lateral esquerdo; Vmáx1DLE – velocidade máxima do fluxo na câmara de saída do ventrículo 

esquerdo em decúbito lateral esquerdo; VSDLE – volume sistólico em decúbito lateral esquerdo; DCDLE – Débito 

cardíaco em decúbito lateral esquerdo; ICDLE – índice cardíaco em decúbito lateral esquerdo; VTI2DLE – integral 

velocidade tempo do fluxo avaliado, com Doppler contínuo, em decúbito lateral esquerdo. Vmáx2DLE – velocidade 

máxima do fluxo, avaliado com Doppler contínuo, em decúbito lateral esquerdo; orto – em posição ortostática; 3’ – 

avaliado durante o terceiro minuto de esforço.  
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A Tabela 26 mostra-nos que não existiram diferenças, estatisticamente 

significativas, entre os controlos saudáveis e o grupo de doentes com síndrome X que 

não desenvolveram gradiente intraventricular nas variáveis Doppler com excepção do 

VTI1DLE, avaliado com Doppler pulsado em decúbito lateral esquerdo que é maior 

nos controlos saudáveis, do integral da velocidade tempo, avaliado com Doppler 

contínuo em ortostatismo (VTI2orto) que é menor nos controlos saudáveis, e da 

Vmáx1 3’ avaliada com Doppler pulsado aos 3 minutos da prova de esforço que é 

maior nos CS do que nos doentes do Grupo SXnGIV. Estas diferenças não têm, no 

entanto, relevância clínica. 

 

Tabela 27 - Variáveis avaliadas com Ecocardiografia Doppler em diástole, 

comparação entre o Grupo controlo (CS) e os doentes que não desenvolveram 

gradiente intraventricular (SXnGIV) 

 

 CS(34) SXnGIV(58/91) p 

Onda E cms 83±18 85±16 0,503 

Onda A cms 67±12 67±13 0,962 

TDE segundos 167±41 175±44 0,400 

TRIV segundos 86±10 88,9±11 0,246 

 

E – velocidade máxima da onda E do fluxo de câmara de entrada do ventrículo esquerdo avaliado com Doppler 

pulsado; A – velocidade máxima da onda A do fluxo de câmara de entrada do ventrículo esquerdo avaliado com 

Doppler pulsado; TDE – tempo de desaceleração da onda E ; TRIV – tempo de relaxamento isovolumétrico 

 

 A Tabela 27 mostra-nos que não existiram diferenças, estatisticamente 

significativas, entre os controlos saudáveis e o grupo de doentes com síndrome X que 

não desenvolveram gradientes intraventriculares relativamente às variáveis avaliadas 

com Doppler durante a diástole. 

 

5.3.2.4. RESULTADOS DAS REGRESSÕES LOGISTICAS PARA O GRUPO 

SXnGIV vs GRUPO CS (variável dependente = síndrome X que não desenvolve 

gradiente intraventricular)  

 

As Tabelas 28a e 28b mostram-nos, nas análises individuais entre cada variável e a 

variável dependente, que a DURAÇÃO da prova de esforço e o tempo de recuperação 

da frequência cardíaca (TEMPORECFC) se encontram estatisticamente associados 

aos indivíduos com SXnGIV quando comparados com os controlos saudáveis CS (p 

<0,05). Para além destas variáveis, também tem interesse referir que as variáveis 
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frequência cardíaca no pico de esforço (FCPICO), tensão arterial no pico de esforço 

(TASPICO) e índice de volume telediastólico do ventrículo esquerdo (IVOLTD) tiveram 

tendência de associação estatística (p <0,10). Os resultados destas variáveis sugerem 

que maior TASPICO, mais TEMPORECFC e mais IVOLTD poderão estar 

estatisticamente associadas a maior probabilidade de SXnGIV, enquanto que maior 

FCPICO e mais DURAÇÃO da prova de esforço poderão estar estatisticamente 

associados a menor probabilidade de SXnGIV. 

  

Ao incluir todas as variáveis propostas, no modelo multivariável comparativo 

dos indivíduos SXnGIV vs CS obtivemos o Modelo I com uma curva ROC com área 

sob a curva de 87,3% (Figura 21), e após optimização estatística do modelo obteve-se 

um modelo final exactamente com as três variáveis consideradas na análise anterior 

(Tabelas 29a e 29b). 

  

Após modelação multivariável confirmou-se que os indivíduos com a síndrome X sem 

GIV, em comparação com controlos saudáveis, tiveram mais TASPICO, mais 

TEMPORECFC e menor DURAÇÃO da prova de esforço. 

 

Este modelo final (Modelo II) com estas 3 variáveis é bastante interessante e válido 

em termos estatísticos (p<0,001), apresentando uma boa taxa de validade de 79,3% e 

uma boa área sob a Curva ROC de 87,2% (Figura 22). 

 

Tabela 28a - Modelos individuais  

 

Variável ref ORNA IC (95%) ORNA PNA 
FCPICO 1 0,973 0,944 - 1,004 0,087 
TASPICO 1 1,024 0,999 - 1,050 0,063 
DURAÇÃO 1 (segundo) 0,994 0,991 - 0,997 <0,001 

TEMPORECFC 1 1,011 1,004 - 1,018 0,002 
IVOLTD 1 1,033 0,995 - 1,072 0,088 
ITSVE 1 1,135 0,776 - 1,660 0,514 
SEXO 0 (F) 0,706 0,301 - 1,654 0,423 
IDADE 1 (ano) 1,031 0,992 - 1,072 0,118 

 

Na tabela 28a apresentam-se os resultados da regressão logística binária, das 

variáveis seleccionadas, sem ajustamento para as restantes variáveis.  
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Tabela 28b- Modelo I (todas as variáveis) 

 

Variável ref ORA IC (95%) 
ORA 

PA PMODELO PHOSMER - 
LEMESHOW 

TVM Área 
Curva 
ROC 

FCPICO 1 1,002 0,954 - 1,052 0,939 
TASPICO 1 1,038 1,000 - 1,076 0,049 
DURAÇÃO 1 (segundo) 0,992 0,986 - 0,997 0,002 

TEMPORECFC 1 1,014 1,005 - 1,023 0,002 
IVOLTD 1 1,032 0,977 - 1,090 0,256 
ITSVE 1 0,896 0,502 - 1,597 0,709 
SEXO 0 (F) 1,265 0,344 - 4,649 0,723 
IDADE 1 (ano) 0,987 0,928 - 1,050 0,675 

<0,001 0,678 79,3 0,873 

 

 

Na tabela 28b apresentam-se os resultados da regressão logística, onde é 

possível observar o resultado das associações das variáveis independentes mais 

relevantes para a ocorrência da variável dependente. 

Na figura 21 observamos a curva ROC relativa a este modelo que com uma 

área sob a curva de 87,3% revela um bom ajustamento do modelo.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Curva ROC do Modelo I (não optimizado) com uma área sob a curva de 

87,3% quando comparados os grupos SXnGIV e CS. 

 

Seguidamente, o modelo previamente apresentado, foi optimizado 

estatisticamente, tendo sido utilizadas apenas as variáveis independentes (pouco 

correlacionadas) e estatisticamente significativas. Nas tabelas 29a e 29b apresentam-

se os resultados dessa optimização estatística com as três variáveis que cumpriam os 

critérios previamente estabelecidos. 
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Tabela 29a - Modelo II (versão final optimizada)  

 

Variável ref ORNA IC (95%) ORNA PNA 
TASPICO 1 1,024 0,999 - 1,050 0,063 
DURAÇÃO 1 (segundo) 0,994 0,991 - 0,997 <0,001 

TEMPORECFC 1 1,011 1,004 - 1,018 0,002 

 

Na tabela 29a apresentam-se os resultados da regressão logística binária, das 

variáveis seleccionadas, na versão final optimizada, sem ajustamento para as 

restantes variáveis 

 

Tabela 29b - Modelo II optimizado estatisticamente - com variáveis pouco 

correlacionadas e estatisticamente significativas (p<0.05) ou com uma tendência 

(p<0.10)  

 

Variável ref ORA IC (95%) ORA PA PMODELO PHOSMER - 
LEMESHOW 

TVM Área 
Curva 
ROC 

TASPICO 1 1,035 1,000 - 1,071 0,048 
DURAÇÃO 1 (segundo) 0,992 0,988 - 0,996 <0,001 

TEMPORECFC 1 1,014 1,006 - 1,023 0,001 

<0,001 0,724 79,3 0,872 

 

Na tabela 29b apresentam-se os resultados da regressão logística, onde é 

possível observar o resultado das associações das variáveis independentes 

seleccionadas e ajustadas para as restantes variáveis, relativamente à ocorrência da 

variável dependente. 

Na figura 22 observamos a curva ROC relativa a este modelo que com uma 

área sob  a curva de 87,2% revela um bom ajustamento do modelo optimizado.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Curva ROC do Modelo II (optimizado) com uma área sob a curva de 87,2% 

quando comparados os grupos SXnGIV e CS. 
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5.3.3. COMPARAÇÃO DO GRUPO CONTROLO (CS), COM OS 

DOENTES QUE DESENVOLVEM GRADIENTE INTRAVENTRICULAR 

(SXGIV) 

 

5.3.3.1. VARIÁVEIS CLÍNICAS  

 

Os resultados serão apresentados na tabela 30. 

 

Tabela 30 -  Variáveis constitucionais  comparação entre o Grupo  controlo (CS)  

os doentes que desenvolveram gradiente intraventricular (SXGIV) 

 

 CS(34) SXGIV(33/91) p 

Idade (anos) 49,68±11,9 47,70±13,36 0,524 

Sexo (% Feminino) 17/34 (50%) 10/33 (30%) 0,136 

Peso (Kg) 68,38±7,9 72,21±10,8 0,104 

Sup. Corporal m2 1,75±0,13 1,8±0,16 0,138 

 

 Relativamente às variáveis constitucionais não se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois grupos. 

 

5.3.3.2. VARIÁVEIS ERGOMÉTRICAS  

 

  A comparação entre as variáveis ergométricas que foram avaliadas no grupo 

de controlo e no grupo de doentes que desenvolveram gradiente intraventricular é 

apresentada na Tabela 31. 

 

 Relativamente às variáveis ergométricas e como podemos verificar na Tabela 

31 os doentes com gradiente intraventricular atingiram maiores tensões arteriais 

sistólicas e duplo produto no pico de esforço e tiveram tendência para atingirem 

maiores frequências cardíacas no pico de esforço. Para além disso os doentes 

demoraram mais tempo a recuperar a frequência cardíaca de base. 
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Tabela 31 – Variáveis ergométricas comparação entre o Grupo controlo, e os 

doentes que desenvolveram gradiente intraventricular (SXGIV) 

 

 CS(34) SXGIV(33/91) p 

FC Basal 71,26±11,01 70±10,5 0,592 

FC Pico 157±11,28 163±14 0,054 

TAS Basal 130.15±13,05 133±13 0,285 

TAS Pico 163,68±13,38 175±21 0,006 

% FCMT  92,41±7,81 95±7 0,193 

Duração 

(segundos) 

653±144 659±159 0,862 

Tempo REC FC 172±44 254±99 <0,001 

DPPICO 25703±2887 28760±4493 0,002 

 

FC – frequência cardíaca; TAS – tensão arterial sistólica; FCMT – frequência cardíaca máxima teórica; Tempo REC FC 

– tempo que demora a recuperar os valores basais de FC; DPPICO – duplo produto no pico do esforço. 

 

Relativamente às variáveis ergométricas constatámos que a tensão arterial 

sistólica avaliada no pico de esforço, bem como o tempo de recuperação da 

frequência cardíaca e o duplo produto no pico de esforço são maiores nos doentes 

que desenvolvem gradiente intraventricular, do que nos controlos saudáveis. 

 

5.3.3.3. VARIÁVEIS ECOCARDIOGRÁFICAS  

 

Apresentamos os resultados da comparação dos parâmetros morfológicos e 

funcionais cardíacos avaliados com ecocardiografia nas modalidades Modo M, 

bidimensional e Doppler. Os resultados são apresentados em tabelas. Comparamos 

os dados entre o grupo de controlos saudáveis e os doentes que desenvolveram 

gradiente intraventricular 

 

A Tabela 32 mostra-nos que os doentes que desenvolveram gradiente 

intraventricular com o esforço tiveram menor índice de dimensão telediastólica do 

ventrículo esquerdo, menor índice de dimensão telesistólica do ventrículo esquerdo e 

maior fracção de encurtamento do ventrículo esquerdo. Verificámos também que 

tiveram tendência para menor índice de massa ventricular esquerda e maior 

espessura relativa de parede. 
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Tabela 32 - Variáveis avaliadas com Ecocardiografia Modo M, comparação entre 

o Grupo controlo (CS) e os doentes que desenvolveram gradiente 

intraventricular (SXGIV) 

 

 CS(34) SXGIV(33/91) p 

IVETD  mm/m2 27,2±2,9 25,3±2,8 0,007 

IVETS mm/m2 17,4±2,5 15,6±2,4 0,003 

FENC  % 36,5±4,3 38,9±5,4 0,049 

ISIV mm/m2 5,2±0,9 5,2±0,9 0,973 

IPP mm/m2 4,6±0,7 4,55±0,7 0,842 

IMVE g/m2 79,4±14 73,9±13,1 0,103 

ERP 0,34± 0,05 0,36±0,068 0,094 

 

IVETD – índice de dimensão telediastólica do ventrículo esquerdo; IVETS – índice de dimensão telesistólica do 

ventrículo esquerdo; FENC – fracção de encurtamento; ISIV – índice de espessura telediastólica do septo 

interventricular;  IPP – índice de espessura telediastólica da parede posterior; IMVE – índice de massa ventricular 

esquerda; ERP – espessura relativa de parede 

 

Relativamente às variáveis avaliadas com ecocardiografia Modo M os doentes 

com a síndrome X que desenvolvem gradiente intraventrícular com o esforço têm 

menores dimensões diastólicas e sistólicas e maior fracção de encurtamento. Não 

existem diferenças, estatisticamente significativas, relativamente às restantes variáveis 

avaliadas. 
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Tabela 33 - Variáveis avaliadas com Ecocardiografia Bidimensional, 

comparação entre o Grupo controlo (CS) e os doentes que desenvolveram 

gradiente intraventricular (SXGIV) 

 

 CS(34) SXGIV(33/91) p 

TSVE (mm) 19,63±1,55 18,54±1,26 0,003 

ITSVE (mm/m2) 11,2±1,3 10,29±0,9 0,001 

ATSVE (cm2) 3,04±0,48 2,71±0,36 0,002 

FEJ (%) 66,12±5,7 67,94±5,4 0,189 

IVOLTD (ml/ m2) 51,5±12,6 44,8±10 0,018 

L (cm) 7,88±0,49 7,71±0,47 0,164 

C (cm) 3,75±0,25 3,63±0,22 0,032 

C:L 0,47±0,023 0,47±0,022 0,276 

D1 (mm) 13,6±3 10,72±3,11 <0,001 

 

TSVE – trato de saída do ventrículo esquerdo; ITSVE – indice de trato de saída do ventrículo esquerdo; ATSVE – área 

do trato de saída do ventrículo esquerdo; FEJ – fracção de ejecção; VOLTD – volume telediastólico do ventrículo 

esquerdo; IVOLTD – índice de volume telediastólico do ventrículo esquerdo; L – dimensão longitudinal do ventrículo 

esquerdo; C – largura do ventrículo esquerdo ao nível do anel mitral; C:L – dimensão C a dividir por dimensão L; D1 – 

distância D1 medida como explicado na figura 12. 

 

A Tabela 33 mostra-nos que os doentes que desenvolveram gradiente 

intraventricular quando comparados com os controlos saudáveis tiveram menores 

diâmetros e áreas de trato de saída do ventrículo esquerdo. Para além disso também 

tiveram menores volumes ventriculares esquerdos, menor dimensão C e também 

menor distância D1.  
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Tabela 34 - Variáveis avaliadas com ecocardiografia Doppler em sistole 

comparadas entre o Grupo controlo (CS) e os doentes que desenvolveram 

gradiente  intraventricular (SXGIV) 

 

 CS (34) SXGIV(33/91) p 

VTI1DLE cm 19,46±3,5 19,9±2,8 0,563 

VSDLE (ml) 59,1±13,3 54±11,2 0,103 

Vmáx1DLE  cms 97±14,5 111±17,5 <0,001 

DCDLE 

ml/minuto 

4197±1084 3761±1060 0,104 

ICDLE 2403±541 2086±561 0,037 

VTI2DLE 23,39±4 24±4 0,218 

Vmáx2DLE cms 125±16 130±15,8 0,236 

VTI1orto 15,86±2,7 16,63±2,56 0,249 

VSorto 48,11±10,40 45,4±10,1 0,308 

DCorto ml 3699±858 3540±1035 0,506 

Icorto ml/m2 2188±512 1944±499 0,174 

VTI2orto 19,44±3,13 20,8±2,57 0,063 

Vmáx2orto cms 108,46±21,72 117±14 0,05 

VTI1 3’ 21,80±3,21 23,1±3,37 0,107 

VS 3’   66,32±14 63±12,8 0,352 

Vmáx1 3’ 139,68±18,5 131,8±8,6 0,034 

Vmáx2 3’ 163,4±29,1 182±15 0,003 

VTI2 3’ 29,02±17 32,96±4,89 0,246 

 

VTI1DLE – integral velocidade tempo do fluxo, avaliado com Doppler pulsado, na câmara de saída do ventrículo 

esquerdo em decúbito lateral esquerdo; Vmáx1DLE – velocidade máxima do fluxo na câmara de saída do ventrículo 

esquerdo em decúbito lateral esquerdo; VSDLE – volume sistólico em decúbito lateral esquerdo; DCDLE – Débito 

cardíaco em decúbito lateral esquerdo; ICDLE – índice cardíaco em decúbito lateral esquerdo; VTI2DLE – integral 

velocidade tempo do fluxo avaliado, com Doppler contínuo, em decúbito lateral esquerdo. Vmáx2DLE – velocidade 

máxima do fluxo, avaliado com Doppler contínuo, em decúbito lateral esquerdo; orto – em posição ortostática; 3’ – 

avaliado durante o terceiro minuto de esforço.  

 

Dos resultados expostos na Tabela 34 salientamos que os doentes com 

gradiente intraventricular esquerdo tiveram maiores velocidades circulatórias em 

repouso e no esforço. 
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Tabela 35 - Variáveis avaliadas com Ecocardiografia Doppler em diástole, 

comparação entre o Grupo controlo (CS) e os doentes que desenvolveram  

gradiente intraventricular (SXGIV) 

 

 CS(34) SXGIV(33/91) p 

Onda E cms 83±18 85±14 0,564 

Onda A cms 67±12 68±19 0,808 

TDE segundos 167±41 170±34 0,722 

TRIV segundos 86±10 85,9±15 0,941 

 

E – velocidade máxima da onda E do fluxo de câmara de entrada do ventrículo esquerdo avaliado com Doppler 

pulsado; A – velocidade máxima da onda A do fluxo de câmara de entrada do ventrículo esquerdo avaliado com 

Doppler pulsado; TDE – tempo de desaceleração da onda E ; TRIV – tempo de relaxamento isovolumétrico 

 

 A Tabela 35 mostra-nos que não existem diferenças, estatisticamente 

significativas, entre os controlos saudáveis e o grupo de doentes com a síndrome X 

relativamente às variáveis avaliadas com Doppler durante a diástole. 

 

5.3.3.4. RESULTADOS DAS REGRESSÕES LOGISTICAS PARA O GRUPO 

SXGIV vs GRUPO CS (variável dependente = síndrome X que desenvolve gradiente 

intraventricular)  

 

As Tabelas 36a e 36b mostram-nos, nas análises individuais entre cada variável e a 

resposta, que o tempo de recuperação da frequência cardíaca (TEMPORECFC), o 

duplo produto no pico de esforço (DPPICO), o índice do trato de saída do ventrículo 

esquerdo (ITSVE), o índice de volume telediastólico do ventrículo esquerdo (IVOLTD), 

a distância D1, e a velocidade máxima avaliada com Doppler contínuo no final do 

primeiro estadio da prova de esforço (VMAX23) se encontram estatisticamente 

associados aos indivíduos com SXGIV quando comparados com os controlos 

saudáveis CS (p <0,05). Para além destas variáveis, também tem interesse referir que 

a variável fracção de encurtamento (FENC) sugere tendência de associação 

estatística (p <0,10). Os resultados destas variáveis sugerem que maior 

TEMPORECFC, maior DPPICO, maior FENC e maior VMAX23 poderão estar 

estatisticamente associadas aos doentes SXGIV, enquanto que maior ITSVE, maior 

IVOLTD e maior D1 poderão estar estatisticamente associados a menor probablidade 

de ocorrência de gradientes intraventriculares. 

 

Ao incluir todas as variáveis propostas, no modelo multivariável comparativo dos 
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indivíduos SXGIV vs CS (Tabelas 36a, 36b e Figura 23), e após optimização 

estatística do modelo, as variáveis ITSVE e IVOLTD deixaram de ser significativas, 

obtendo-se um modelo final com TEMPORECFC, DPPICO, FENC, D1 e VMAX23 

(Tabelas 37a e 37b). 

  

Após modelação multivariável confirma-se que os indivíduos com síndrome X com 

GIV, em comparação com controlos saudáveis, terão mais TEMPORECFC, maior 

DPPICO, maior FENC, maior VMAX23 e menor distância D1. 

 

Este modelo final com estas 5 variáveis é bastante interessante e válido em termos 

estatísticos (p<0,001), apresentado uma boa taxa de validade de 88.7% e uma boa 

Área sob a Curva ROC (94.5%). 

 

Tabela 36a - Modelos individuais  

 

Variável ref ORNA IC (95%) ORNA PNA 
TEMPORECFC 1 1,014 1,006 - 1,023 0,001 

DPPICO 1000 1,248 1,074 - 1,450 0,004 
FENC 1 1,107 0,998 - 1,227 0,054 
IMVE 1 0,970 0,935 - 1,007 0,107 

ERP100 1% 1,080 0,985 - 1,184 0,103 
ITSVE 1 0,430 0,246 - 0,753 0,003 
IVOLTD 1 0,948 0,906 - 0,993 0,023 

D1 1 0,694 0,553 - 0,871 0,002 
VMAX23 1 1,036 1,010 - 1,062 0,006 
SEXO 0 (F) 2,300 0,845 - 6,262 0,103 
IDADE 1 (ano) 0,987 0,950 - 1,026 0,518 

 

Na tabela 36a apresentam-se os resultados da regressão logística binária, das 

variáveis seleccionadas, sem ajustamento para as restantes variáveis.  
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Tabela 36b - Modelo I (todas as variáveis) 

 

Variável ref ORA IC (95%) ORA PA PMODELO PHOSMER - 
LEMESHOW 

TVM Área 
Curva 
ROC 

TEMPORECFC 1 1,028 1,006 - 1,051 0,014 
DPPICO 1000 1,675 1,057 - 2,653 0,028 
FENC 1 1,363 0,995 - 1,868 0,054 
IMVE 1 1,033 0,945 - 1,128 0,477 

ERP100 1% 1,051 0,873 - 1,266 0,599 
ITSVE 1 0,614 0,149 - 2,519 0,498 
IVOLTD 1 0,975 0,850 - 1,118 0,716 

D1 1 0,547 0,282 - 1,061 0,074 
VMAX23 1 1,068 0,997 - 1,143 0,060 
SEXO 0 (F) 1,647 0,130 - 20,908 0,700 
IDADE 1 (ano) 0,965 0,880 - 1,058 0,451 

<0,001 0,996 88,7 0,960 

 

 

Na tabela 36b apresentam-se os resultados da regressão logística, onde é possível 

observar o resultado das associações das variáveis independentes mais relevantes 

para a ocorrência da variável dependente. 

 

Na figura 23 observamos a curva ROC relativa a este modelo que com uma área sob a 

curva de 96% revela um bom ajustamento do modelo.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Curva ROC do Modelo I (não optimizado) com uma área sob a curva de 

96% quando comparados os grupos SXGIV e CS. 
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Tabela 37a - Modelo II (Versão final optimizada)  

 

Variável ref ORNA IC (95%) ORNA PNA 
TEMPORECFC 1 1,014 1,006 - 1,023 0,001 

DPPICO 1000 1,248 1,074 - 1,450 0,004 
FENC 1 1,107 0,998 - 1,227 0,054 
D1 1 0,694 0,553 - 0,871 0,002 

VMAX23 1 1,036 1,010 - 1,062 0,006 

 

Na Tabela 37a apresentam-se os resultados da regressão logística binária, das 

variáveis seleccionadas, na versão final optimizada, sem ajustamento para as 

restantes variáveis 

 

Tabela 37b - Modelo II optimizado estatisticamente - com variáveis pouco 

correlacionadas e estatisticamente significativas (p<0.05) ou com uma tendência 

(p<0.10)  

 

Variável ref ORA IC (95%) ORA PA PMODELO PHOSMER - 
LEMESHOW 

TVM Área 
Curva 
ROC 

TEMPORECFC 1 1,028 1,009 - 1,048 0,004 
DPPICO 1000 1,720 1,166 - 2,538 0,006 
FENC 1 1,321 1,012 - 1,724 0,041 
D1 1 0,531 0,288 - 0,978 0,042 

VMAX23 1 1,060 1,007 - 1,116 0,027 

<0,001 0,706 88,7 0,945 

 

Na Tabela 37b apresentam-se os resultados da regressão logística, onde é 

possível observar o resultado das associações das variáveis independentes 

seleccionadas e ajustadas para as restantes variáveis, relativamente à ocorrência da 

variável dependente. 
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Figura 24. Curva ROC do Modelo II (optimizado) com uma área sob a curva de 94,5% 

quando comparados os grupos SXGIV e CS. 

 

Na figura 24 observamos a curva ROC relativa a este modelo que com uma área sob a 

curva de 94,5% revela um bom ajustamento do modelo optimizado. 

 

5.3.4. COMPARAÇÃO DO GRUPO DOS DOENTES QUE 

DESENVOLVEM GRADIENTE INTRAVENTRICULAR (SXGIV) COM O 

GRUPO DE DOENTES QUE NÃO DESENVOLVE GRADIENTE 

INTRAVENTRICULAR COM O ESFORÇO (SXnGIV) 

 

Apresentam-se seguidamente os resultados da análise comparativa entre os 

grupos SXGIV e SXnGIV que foram criados como explicado préviamente em função 

da presença ou ausência da variável dependente, ocorrência de gradiente 

intraventricular (GIV). 

 

5.3.4.1. VARIÁVEIS CLÍNICAS  

 

É possível observar na Tabela 38 que os doentes com a síndrome X que 

desenvolvem gradiente intraventricular são mais jovens e também têm uma 

predominância do sexo masculino. Também a superfície corporal tem valores 

superiores. No grupo SXGIV predominam as queixas de angor de esforço enquanto 

nos doentes SXnGIV predominam as queixas de angor em repouso. Os doentes com 
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SXGIV têm uma história de sintomas significativamente mais curta antes da realização 

do cateterismo do que os doentes com SXnGIV.  

Relativamente aos eventos, estes foram mais frequentes no grupo SXnGIV 

mas, essa diferença, não atingiu significado estatístico.  

No que diz respeito à terapêutica com bloqueadores beta adrenérgicos 

observamos que no início do estudo a percentagem dos doentes medicados era 

semelhante entre os dois grupos. No final do período de seguimento constatámos que 

existia diferença muito significativa entre os dois grupos de doentes, com maior 

percentagem de doentes que desenvolveram gradiente intraventricular medicados com 

estes agentes terapêuticos.  

Constatámos que uma grande parte das variáveis clínicas estudadas entre os 

doentes SXGIV e SXnGIV são diferentes, de modo estatisticamente significativo. 
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Tabela 38 -    Variáveis constitucionais e clínicas  dos doentes com síndrome X 

comparando os dois grupos 

 

 SXnGIV SXGIV p 

Idade (anos) 53,53±10,89 47,70±13,36 0,026 

Sexo (% Feminino) 34/58 (59%) 10/33 (30%) 0,008 

Peso (Kg) 68,98±9,4 72,21±10,8 0,143 

Altura 163 ±7 168 ±7,2 0,001 

Sup. Corporal m2 1,73±0,13 1,8±0,16 0,022 

Angor de esforço 33/58  (56%) 28/33 (85%) 0,006 

Angor em repouso 35/58 (57%) 9/33 (27%) 0,002 

Duração dos sintomas 

(meses) 

46±40 15±10 <0,001 

Tempo de seguimento 

(meses) 

36,4±17,9 39,1±19,5 0,55 

Eventos  no 

 seguimento 

7/56 (13%) 1/33 (3%) 0,24 

Bloq. ß 11/58 (19%) 7/33 (21%) 0,798 

Antag. Cálcio  7/58 (12%) 4/33 (12%) 0,666 

Nitratos  31/58 (53%) 16/33 (48%) 0,769 

IECA/ARAII 7/58 (12%) 5/33 (15%) 0,680 

Diuréticos 5/58 (9%) 2/33 (6%) 0,663 

Bloq. ß FLW 17/56 (30%) 20/33 (60%) 0,003 

Antag. Cálcio FLW 19/56 (34%) 4/33(12%) 0,530 

Nitratos FLW 33/56 (59%) 9/33 (27%) 0,006 

IECA/ARAII  FLW 8/56 (14%) 9/33 (27%) 0,068 

Diuréticos FLW 4/56 (7%) 4/33(12%) 0,403 

Angor Pior  FLW 14/56 (25%) 2/33 (6%) 0,042 

Angor Melhor FLW 10/56 (18%) 17/33 (52%) 0,001 

Angor Semelhante FLW 32/56  (57%) 14/33 (42%) 0,126 

 

FLW – “follow-up” 
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5.3.4.2. VARIÁVEIS ERGOMÉTRICAS  

 

Comparamos seguidamente os dois grupos de doentes relativamente aos 

parâmetros ergométricos. Os resultados estão sumarizados na Tabela 39.  

 

Tabela 39 - Variáveis ergométricas dos doentes com síndrome X comparando os 

dois grupos 

 

 SXnGIV SXGIV p 

FC Basal 70±11 70±10,5 0,769 

FC Pico 151±17 163±14 0,001 

TAS Basal 135±15 133±13 0,575 

TAS Pico 173±27 175±21 0,640 

% FCMT atingida 91±9 95±7 0,02 

Duração 

(segundos) 

503±175 659±159 <0,001 

Tempo REC FC 260±151 254±99 0,832 

DPPICO 26232±4760 28760±4493 0,015 

TIMESTREC (seg) 95±77 81±63 0,35 

REPSINTPE 20/58 (34%) 22/33(66%) 0,002 

STASC 22/58 (38%) 11/33 (33%) 0,66 

STHORIZ 20/58 (34%) 12/33 (36%) 0,85 

STDESC 13/58 (22%) 10/33 (31%) 0,41 

 

FC – frequência cardíaca; TAS – tensão arterial sistólica; FCMT – frequência cardíaca máxima teórica; Tempo REC FC 

– tempo que demora a recuperar os valores basais de FC; DPPICO – duplo produto no pico do esforço; PERT_COND 

– perturbações minor da condução; ALTSTT – alterações do segmento ST e onda T no electrocardiograma basal; 

STASC – infradesnivelamento de ST am rampa ascendente; STHORIZ – infradesnivelamento de ST em rampa 

horizontal; STDESC – infradesnivelamento de ST em rampa descendente; TIMESTREC – tempo que demora a 

recuperar o infradesnivelamento de ST; REPSINTPE – reprodução dos sintomas durante a prova de esforço. 

 

 Nas provas de esforço efectuadas, verificámos que a frequência cardíaca 

máxima atingida bem como a % da frequência cardíaca máxima teórica atingida e o 

duplo produto no pico de esforço são maiores nos doentes do grupo SXGIV. As provas 

de esforço foram também mais prolongadas nos doentes do grupo SXGIV. A 

recuperação dos valores basais de frequência cardíaca (pré realização da prova de 

esforço) foi semelhante nos dois grupos de doentes. 
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Os sintomas, que motivaram a avaliação clínica e realização de prova de 

esforço, e que ao revelar alterações conduziu à realização de cateterismo, foram 

reproduzidos durante o ecocardiograma de esforço em menor percentagem no grupo 

SXnGIV do que no grupo SXGIV.  

Os resultados relativamente às variáveis ergométricas sendo muito 

significativas a maior duração das provas de esforço, e o maior duplo produto nas 

provas de esforço dos doentes com SXGIV. 

 

5.3.4.3. VARIÁVEIS ECOCARDIOGRÁFICAS  

 

Apresentamos os resultados da avaliação dos parâmetros morfológicos e 

funcionais cardíacos com ecocardiografia nas modalidades Modo M, 2D e Doppler. Os 

resultados são apresentados em tabelas. 

 

Tabela 40 - Variáveis Ecocardiográficas Modo M, comparação dos doentes com 

gradiente intraventricular (SXGIV) e sem gradiente intraventricular (SXnGIV) 

  

 SXnGIV SXGIV p 

IVETD  mm/m2 28±2,7 25,3±2,8 <0,001 

IVETS mm/m2 17,4±2,3 15,6±2,4 0,0002 

FENC  % 37,5±4,9 38,9±5,4 0,219 

ISIV mm/m2 5,1±0,8 5,2±0,9 0,62 

IPP mm/m2 4,59±0,6 4,55±0,7 0,75 

IMVE g/m2 80,6±13,9 73,9±13,1 0,028 

AE (mm) 37,8±2,7 37,1±3,2 0,279 

ERP 0,33±0,046 0,36±0,068 0,01 

 

IVETD – índice de dimensão telediastólica do ventrículo esquerdo; IVETS – índice de dimensão telesistólica do 

ventrículo esquerdo; FENC – fracção de encurtamento; ISIV – índice de espessura telediastólica do septo 

interventricular;  IPP – índice de espessura telediastólica da parede posterior; IMVE – índice de massa ventricular 

esquerda; ERP – espessura relativa de parede 

 

Os resultados dos parâmetros avaliados com ecocardiografia modo M revelam 

que existem diferenças, estatisticamente significativas, na morfologia global do 

ventrículo esquerdo. Assim os doentes com SXGIV têm ventrículos esquerdos de 

menores dimensões em diástole e em sístole, têm menor IMVE, no entanto têm maior 

espessura relativa de parede (ERP). Em resumo, podemos afirmar, que os ventrículos 
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esquerdos dos doentes SXGIV são proporcionalmente menores, sobretudo quando 

corrigidas as suas dimensões para a superfície corporal. 

 

Tabela 41 -  Variáveis ecocardiográficas bidimensionais, comparação dos 

doentes com gradiente intraventricular (SXGIV) e sem gradiente intraventricular 

(SXnGIV) 

 

 SXnGIV SXGIV p 

TSVE (mm) 19,72±1,47 18,54±1,26 <0,001 

ITSVE (mm/m2) 11,4±1 10,29±0,9 <0,001 

ATSVE (cm2) 3,06±0,45 2,71±0,36 <0,001 

FEJ (%) 66,90±4,5 67,94±5,4 0,333 

VOLTD ml 96±19 81±20 <0,001 

IVOLTD (ml/ m2) 56±11,6 44,8±10 <0,001 

L (cm) 8,04±0,53 7,71±0,47 0,004 

C (cm) 3,86±0,25 3,63±0,22 <0,001 

C:L 0,48±0,027 0,47±0,022 0,076 

D1 (mm) 13,75±2,98 10,72±3,11 <0,001 

 

TSVE – trato de saída do ventrículo esquerdo; ITSVE – indice de trato de saída do ventrículo esquerdo; ATSVE – área 

do trato de saída do ventrículo esquerdo; FEJ – fracção de ejecção; VOLTD – volume telediastólico do ventrículo 

esquerdo; IVOLTD – índice de volume telediastólico do ventrículo esquerdo; L – dimensão longitudinal do ventrículo 

esquerdo; C – largura do ventrículo esquerdo ao nível do anel mitral; C:L – dimensão C a dividir por dimensão L; D1 – 

distância D1  medida como explicado na figura 12. 

 

A análise morfológica do ventrículo esquerdo relativamente aos parâmetros 

avaliados com ecocardiografia bidimensional encontrou também diferenças 

morfológicas significativas entre os dois grupos de doentes. Todos os parâmetros 

morfológicos avaliados com ecocardiografia bidimensional traduzem menores 

dimensões do ventrículo esquerdo. A fracção de ejecção em repouso foi semelhante 

em ambos os grupos de doentes. Salientamos também a menor dimensão do trato de 

saída do ventrículo esquerdo nos doentes SXGIV.  



 145

Tabela 42 -  Variáveis Ecocardiográficas Doppler, avaliadas em sístole, 

comparação dos doentes com gradiente intraventricular (SXGIV) e sem gradiente 

intraventricular (SXnGIV) 

  

 SXnGIV SXGIV p 

VTI1DLE cm 18±2,4 19,9±2,8 0,001 

VSDLE (ml) 55,2±9,9 54±11,2 0,620 

Vmáx1DLE  cms 95±12,8 111±17,5 0,000 

DCDLE ml/minuto 3872±859 3761±1060 0,595 

ICDLE 2235±495 2086±561 0,198 

VTI2DLE 23,7±3,4 24±4 0,283 

Vmáx2DLE cms 120,6±12,5 130±15,8 0,002 

VTI1orto 16,24±1,79 16,63±2,56 0,461 

VSorto 49,9±8,6 45,4±10,1 0,035 

DCorto ml 4046±940 3540±1035 0,024 

Icorto ml/m2 2334±540 1944±499 0,001 

VTI2orto 20,9±2,5 20,8±2,57 0,870 

Vmáx2orto cms 111±12 117±14 0,027 

VTI1 3’ 21,4±3 23,1±3,37 0,018 

VS 3’   65,4±11,2 63±12,8 0,399 

Vmáx1 3’ 128±11,2 131,8±8,6 0,124 

Vmáx2 3’ 158±15 182±15 <0,001 

VTI2 3’ 25,99±3,3 32,96±4,89 <0,001 

 

VTI1DLE – integral velocidade tempo do fluxo, avaliado com Doppler pulsado, na câmara de saída do ventrículo 

esquerdo em decúbito lateral esquerdo; Vmáx1DLE – velocidade máxima do fluxo na câmara de saída do ventrículo 

esquerdo em decúbito lateral esquerdo; VSDLE – volume sistólico em decúbito lateral esquerdo; DCDLE – Débito 

cardíaco em decúbito lateral esquerdo; ICDLE – índice cardíaco em decúbito lateral esquerdo; VTI2DLE – integral 

velocidade tempo do fluxo avaliado, com Doppler contínuo, em decúbito lateral esquerdo. Vmáx2DLE – velocidade 

máxima do fluxo, avaliado com Doppler contínuo, em decúbito lateral esquerdo; orto – em posição ortostática; 3’ – 

avaliado durante o terceiro minuto de esforço.  

 

Relativamente aos parâmetros avaliados, com ecocardiografia Doppler, durante 

a sístole chamamos a atenção para o facto de os doentes com SXGIV terem maiores 

velocidades circulatórias desde o repouso ao pico de esforço (traduzido nesta ultima 

fase pela ocorrência de GIV significativo). 
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Tabela 43 - Variáveis ecocardiográficas Doppler avaliadas em diástole, 

comparação dos doentes com gradiente intraventricular (SXGIV) e sem gradiente 

intraventricular (SXnGIV)  

 

 SXnGIV SXGIV p 

Onda E cms 85±16 85±14 0,963 

Onda A cms 67±13 68±19 0,772 

TDE segundos 175±44 170±34 0,614 

TRIV segundos 88,9±11 85,9±15 0,286 

 

E – velocidade máxima da onda E do fluxo de câmara de entrada do ventrículo esquerdo avaliado com Doppler 

pulsado; A – velocidade máxima da onda A do fluxo de câmara de entrada do ventrículo esquerdo avaliado com 

Doppler pulsado; TDE – tempo de desaceleração da onda E; TRIV – tempo de relaxamento isovolumétrico 

 

Relativamente aos parâmetros Doppler avaliados, salientamos que os 

parâmetros avaliados em diástole são semelhantes entre os dois grupos.  

 

5.3.4.4. VARIÁVEIS CORONARIOGRÁFICAS  

 

Apresentamos os resultados da avaliação do timi frame count na tabela 44. 

 

Tabela 44 -  Variáveis angiográficas dos doentes com síndrome X comparando 

os dois grupos 

 

 SXnGIV SXGIV p 

TIMI frame count DA 41±13 43±11 0,622 

TIMI frame count DAc 24±8 25±7 0,629 

TIMI frame count CX 25±7 24±7 0,526 

TIMI frame count CD 17±5 18±5 0,534 

TIMI frame count Média 22,3±5 22,8±4 0,699 

 

A avaliação funcional da circulação coronária efectuada através do Timi Frame 

Count (TFC) não encontrou diferenças, estatisticamente significativas, neste 

parâmetros quando foram comparados os dois grupos. Os resultados não comprovam 

a hipótese 1 relativamente aos resultados angiográficos. 
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Com excepção dos dados angiográficos a grande maioria dos resultados 

apresentados comprovam que existem diferenças entre os doentes que desenvolvem 

gradiente intraventricular e os que não desenvolvem gradiente intraventricular.   

 

5.3.4.5. RESULTADOS DAS REGRESSÕES LOGISTICAS PARA O GRUPO 

QUE DESENVOLVE GRADIENTE INTRAVENTRICULAR vs O GRUPO QUE NÃO 

DESENVOLVE GRADIENTE INTRAVENTRICULAR (variável dependente é a 

ocorrência de gradiente intraventricular)  

 

A Tabela 45a mostra-nos, nas análises individuais entre cada variável independente e 

a variável dependente, que todas as variáveis se encontram estatisticamente 

associadas aos indivíduos com SXGIV quando comparados com os indivíduos 

SXnGIV (p<0,05). Os resultados sugerem que o aumento nas variáveis SUP 

CORPORAL, DURAÇÃO da prova de esforço, duplo produto no pico de esforço 

(DPPICO), espessura relativa de parede (ERP) e velocidade máxima da saída do 

ventrículo esquerdo avaliada com Doppler contínuo (VMAX23) está estatisticamente 

associado a mais probabilidade de ocorrência de GIV (SXGIV), enquanto que o 

aumento da duração dos sintomas (DURAÇÃO SINT), do índice de volume 

telesistólico do ventrículo esquerdo (IVETS), do índice de massa ventricular esquerda 

(IMVE), do índice de trato de saída do ventrículo esquerdo (ITSVE), do índice de 

volume telediastólico do ventrículo esquerdo (IVOLTD), e a distância D1 e da idade 

está estatisticamente associado a menor probabilidade de ocorrência de SXGIV. 

Verifica-se também que a presença de angina de esforço e a reprodução de sintomas 

durante a prova de esforço estão associadas a maior possibilidade de ocorrência de 

SXGIV, como também pertencer ao sexo masculino. A presença de angina em 

repouso está associada a menor probabilidade de SXGIV. 

 

Ao incluir todas estas variáveis, no modelo multivariável comparativo dos indivíduos 

SXGIV vs SXnGIV (Tabela 45b e Figura 25) e após optimização estatística do modelo, 

obteve-se um modelo final com angor de esforço (ANGOR ESF), DURAÇÃO SINT, 

DURAÇÃO da prova de esforço, ITSVE, IVOLTD e D1 (Tabelas 46a e 46b). 

 Após modelação multivariável confirma-se que os indivíduos com a síndrome X com 

GIV, em comparação com indivíduos com a síndrome X sem GIV, terão mais ANGOR 

ESF, maior DURAÇÃO da prova de esforço, menor DURAÇÃO SINT, menor ITSVE, 

menor IVOLTD e menor D1. 
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Este modelo final com estas 5 variáveis é bastante interessante e válido em termos 

estatísticos (p<0,001), apresentado uma boa taxa de validade de 90.1% e uma boa 

área sob a Curva ROC (96.6%) Figura 26. 

 

Tabela 45a -  Modelos individuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tabela 45a apresentam-se os resultados da regressão logística binária, das 

variáveis seleccionadas, na versão final optimizada, sem ajustamento para as 

restantes variáveis 

 

Tabela 45b -  Modelo I (todas as variáveis) 

 

NOTA: Dado que a inclusão da variável VMAX23 no modelo ajustado para a comparação SXGIV vs 

SXnGIV causava conflitos no cálculo dos parâmetros da regressão logística, foi tomada a decisão de 

retirá-la do Modelo I.   

 

Variável ref ORNA IC (95%)  ORNA PNA(Wald) 
SUP CORPORAL 0,1 (dm2) 1,421 1,040 - 1,942 0,027 

ANGOR ESF 0 (no ang esf) 4,242 1,435 - 12,546 0,009 
ANGOR REP 0 (no ang rep) 0,246 0,097 - 0,624 0,003 

DURAÇÃO SINT 1 (mês) 0,936 0,901 - 0,972 0,001 
DURAÇÃO 1 (segundo) 1,006 1,003 - 1,009 <0,001 
DPPICO 1000 1,126 1,019 - 1,243 0,019 
REPSINT 0 (no rep) 3.800 1.539 - 9.383 0,004 
IVETS 1 0,693 0,561 - 0,856 0,001 
IMVE 1 0,964 0,932 - 0,997 0,033 
ERP 1% 1,121 1,024 - 1,228 0,014 
ITSVE 1 0,298 0,166 - 0,536 <0,001 
IVOLTD 1 0,906 0,861 - 0,953 <0,001 

D1 1 0,698 0,578 - 0,842 <0,001 
SEXO 0 (F) 3,258 1,314 - 8,077 0,011 
IDADE 1 (ano) 0,959 0,923 - 0,996 0,031 
VMX23 1 1,107 1,058 - 1.159 <0,001 

Variável ref ORA IC (95%) ORA PA(Wal
d) 

PMODEL
O 

PHOSMER - 
LEMESHOW 

TVM Área 
Curva 
ROC 

SUP 
CORPORAL 

0,1 (dm2) 0,407 0,112 - 1,476 0,171 

ANGOR ESF 0 (no ang esf) 5,423 0,134 - 219,808 0,371 
ANGOR REP 0 (no ang rep) 0,510 0,022 - 11,591 0,673 
DURAÇÃO 

SINT 
1 (mês) 0,869 0,754 - 1,003 0,054 

DURAÇÃO 1 (segundo) 1,011 1,002 - 1,021 0,022 
DPPICO 1000 1,366 0,964 - 1,937 0,079 
REPSINT 0 (no rep) 0,269 0,013 - 5,550 0,395 
IVETS 1 1,522 0,749 - 3,095 0,246 
IMVE 1 0,968 0,858 - 1,092 0,602 
ERP 1% 1,251 0,931 - 1,680 0,138 
ITSVE 1 0,099 0,008 - 1,172 0,067 
IVOLTD 1 0,865 0,750 - 0,998 0,047 

D1 1 0,489 0,277 - 0,862 0,013 
SEXO 0 (F) 0,403 0,014 - 11,387 0,594 
IDADE 1 (ano) 1,074 0,913 - 1,264 0,391 
VMX23 1    

<0,001 0,997 93,4 0,982 
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Na tabela 45b apresentam-se os resultados da regressão logística múltipla, 

onde é possível observar o resultado das associações das variáveis independentes 

mais relevantes para a ocorrência da variável dependente. 

 

Na figura 25 observamos a curva ROC relativa a este modelo que com uma 

área sob a curva de 98,2% revela um bom ajustamento do modelo.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Curva ROC do Modelo I (não optimizado) com uma área sob a curva de 

98,2% quando comparados os grupos SXGIV e SXnGIV. 

 

Seguidamente, o modelo previamente apresentado, foi optimizado 

estatisticamente tendo sido utilizadas apenas as variáveis independentes (pouco 

correlacionadas) e estatisticamente significativas. Nas tabelas 46a e 46b apresentam-

se os resultados dessa optimização estatística com as seis variáveis que cumpriam os 

critérios previamente estabelecidos. 

 

Tabela 46a - Modelo II (Versão final optimizada) 

 

 

 

 

 

Variável ref ORNA IC (95%)  ORNA PNA(Wald) 
ANGOR ESF 0 (no ang esf) 4,242 1,435 - 12,54 0,009 
DURAÇÃO 

SINT 
1 (mês) 0,936 0,901 - 0,972 0,001 

DURAÇÃO 1 (segundo) 1,006 1,003 - 1,009 <0,001 
ITSVE 1 0,298 0,166 - 0,536 <0,001 
IVOLTD 1 0,906 0,861 - 0,953 <0,001 

D1 1 0,698 0,578 - 0,842 <0,001 

1,00,80,60,40,20,0
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Na tabela 46a apresentam-se os resultados da regressão logística binária, das 

variáveis seleccionadas, na versão final optimizada, sem ajustamento para as 

restantes variáveis 

 

Tabela 46b - Modelo II optimizado estatisticamente - com variáveis pouco 

correlacionadas e estatisticamente significativas (p<0.05) ou com uma tendência 

(p<0.10) 

 

 

Na tabela 46b apresentam-se os resultados da regressão logística, onde é possível 

observar o resultado das associações das variáveis independentes seleccionadas e 

ajustadas para as restantes variáveis, relativamente á ocorrência da variável 

dependente. 

Na figura 26 observamos a curva ROC relativa a este modelo que com uma 

área sob a curva de 96,6% revela um bom ajustamento do modelo optimizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Curva ROC do Modelo II (optimizado) com uma área sob a curva de 96,6% 

quando comparados os grupos SXGIV e SXnGIV. 

Variável Ref ORA IC (95%) ORA PA(Wa
ld) 

PMO
DELO 

PHOSMER - 
LEMESHOW 

TV
M 

Área 
Curva 
ROC 

ANGOR ESF 0 (no ang esf) 11,060 1,464 - 83,536 0,020 
DURAÇÃO 

SINT 
1 (mês) 0,940 0,883 - 1,000 0,048 

DURAÇÃO 1 (segundo) 1,005 1,000 - 1,010 0,036 
ITSVE 1 0,419 0,152 - 1,154 0,092 
IVOLTD 1 0,902 0,826 - 0,985 0,021 

D1 1 0,603 0,442 - 0,823 0,001 

<0,0
01 

0,959 90,1 0,966 
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Para a comparação entre o grupo SXGIV e SXnGIV foi também realizada uma 

outra análise multivariável apenas com as variáveis, cujos resultados já tinham sido 

publicados253 (Cotrim et al. (2008)). As variáveis, foram as seguintes: sexo, idade, SUP 

CORPORAL, ANGOR ESF, IMVE, ERP, ITSVE, IVOLTD, D1. 

 

A Tabela 47a (modelos individuais), e 47b mostram-nos na análise multivariável que 

as variáveis ANGOR ESF, ITSVE, IVOLTD, D1 e IDADE encontram-se 

estatisticamente associadas aos indivíduos com SXGIV quando comparados com os 

indivíduos SXnGIV (p <0,05). Verifica-se também que a presença de angina de 

esforço está associada a mais SXGIV, existindo a evidência de uma magnitude de 

associação relevante, após ajustamento para outras variáveis (p <0,01). 

Contrariamente ao ANGOR ESF, a análise também revelou que um aumento nas 

variáveis ITSVE, IVOLTD, D1 e idade estão associados a inferior probabilidade de 

GIV, sendo mais relevante a magnitude da associação do ITSVE com o GIV.  

As variáveis IMVE, ERP e SEXO não se revelaram estatisticamente associadas ao 

GIV na análise multivariável. O modelo com estas 8 variáveis é bastante interessante 

e válido em termos estatísticos (p <0,001), apresentado uma boa taxa de validade de 

87.9% e uma boa Área sob a Curva ROC (94.4%) Figura 25. 

 

Tabela 47a - Modelo III (Modelo com as variáveis seleccionadas no artigo 

publicado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tabela 45a apresentam-se os resultados da regressão logística binária, das 

variáveis seleccionadas, sem ajustamento para as restantes variáveis. 

 

 

 

 

 

 

Variável ref ORNA IC (95%)  ORNA PNA(Wal
d) 

ANGOR 
ESF 

0 (não ang 
esf) 

4,242 1,435 - 12,54 0,009 

IMVE 1 0,964 0,932 - 0,997 0,033 
ERP 1% 1,121 1,024 - 1,228 0,014 
ITSVE 1 0,298 0,166 - 0,536 <0,001 
IVOLTD 1 0,906 0,861 - 0,953 <0,001 

D1 1 0,698 0,578 - 0,842 <0,001 
SEXO 0 (F) 3,258 1,314 - 8,077 0,011 
IDADE 1 (ano) 0,959 0,923 - 0,996 0,031 
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Tabela 47b -  Modelo III  

 

 

Na tabela 47b apresentam-se os resultados da regressão logística, onde é possível 

observar o resultado das associações das variáveis independentes seleccionadas e 

ajustadas para as restantes variáveis, relativamente á ocorrência da variável 

dependente. 

Na figura 27 observamos a curva ROC relativa a este modelo que com uma 

área sob a curva de 94,4% revela um bom ajustamento deste modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Curva ROC do Modelo III com uma área sob a curva de 94,4% quando 

comparados os grupos SXGIV e SXnGIV. 

 

 

 

Variável ref ORA IC (95%) ORA PA(Wald) PMODELO PHOSMER - 
LEMESHOW 

TVM Área 
Curva 
ROC 

ANGOR 
ESF 

0 (não ang 
esf) 

19,710 2,795 - 138,99 0,003 

IMVE 1 1,005 0,949 - 1,064 0,868 
ERP 1% 1,038 0,903 - 1,193 0,604 
ITSVE 1 0,415 0,170 - 1,015 0,054 
IVOLTD 1 0,896 0,822 - 0,976 0,012 

D1 1 0,602 0,457 - 0,794 <0,001 
SEXO 0 (F) 1,070 0,213 - 5,365 0,935 
IDADE 1 (ano) 0,918 0,852 - 0,990 0,026 

<0,001 0,897 87,9 0,944 
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Por fim, foram ainda estudadas três variáveis de fácil avaliação na prática 

clínica, ITSVE, IVOLTD e D1 com o propósito de encontrar os valores de “cut-off”, para 

a ocorrência de GIV nos doentes, que maximizem em simultâneo a sensibilidade e a 

especificidade, (considerando o pressuposto de a sensibilidade ser superior à 

especificidade). Estes “cut-off” foram determinados a partir das áreas das curvas ROC 

directamente entre o GIV e cada uma das três variáveis: o ITSVE, o IVOLTD e D1. 

      Deste modo, e para o ITSVE (Tabela 48), o valor obtido é de 10,92 mm/m2. Este 

valor apresenta uma sensibilidade de 82%, e uma especificidade de 67% para a 

ocorrência de GIV. O Odds-ratio correspondente é de 0,108 com um valor-p <0,001, 

indicando que os indivíduos com valores de ITSVE ≥ 10,92 têm uma redução estimada 

de 1-0,108=89,2% na probabilidade de se observar GIV. De modo contrário, os 

indivíduos síndrome X com ITSVE <10,92 têm mais probabilidade de ter GIV 

(OR=9,26). 

 

Tabela 48 – Cálculos para um valor de “cut-off” de 10,92 mm/m2 da variável 

ITSVE 

 

  Sig. Exp(B) 95,0% C.I.for EXP(B) 

   p OR  Lower Upper 

 ITSVE≥10,92m/m2 <0,001 0,108 0,038 0,307 

  Constant 0,241 1,421     

 

Na figura 28 observamos a curva ROC relativa a este valor de “cut-off” que com 

uma área sob a curva de 74,5% revela um bom ajustamento. 
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Área sob a curva 

 
 

Figura 28 – Curva ROC relativamente à variável ITSVE, num modelo de regressão 

logística, utilizando um “cut-off” de 10,92 mm/m2 para predizer a ocorrência de GIV. 

Tem uma área sob a curva de 74,5% quando comparados os grupos SXGIV e SXnGIV 

 

     Em relação ao IVOLTD (Tabela 49), o “cut-off” proposto é 50,96 ml/m2, que atinge 

uma sensibilidade de 82% e uma especificidade de 60%, tendo esta variável obtido um 

OR estatisticamente significativo (OR=0,146, p <0,001). Assim, os indivíduos com 

valores de IVOLTD ≥ 50,96 ml/m2 têm uma redução estimada de 1-0,146=85,4% na 

probabilidade de se observar GIV. Deste modo, os indivíduos com síndrome X com 

IVOLTD <50,96 ml/m2 têm mais probabilidade de ter GIV (OR=6,85).  

 

Tabela 49 – Cálculos para um valor de “cut-off” de 50,96 ml/m2 da variável 

IVOLTD 

 

 

 Sig. Exp(B) 95,0% C.I.for EXP(B) 

  p  OR  Lower Upper 

 IVOLTD≥ 

50,96ml/m2 
<0,001 0,146 0,052 0,409 

  Constant 0,572 1,174     

 

 

Na figura 29 observamos a curva ROC relativa a este valor de “cut-off” que com 

uma área sob a curva de 71,1% revela um bom ajustamento. 

Área 

  

0,745 
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Área sob a curva 

 
Área 

 

0,711 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Curva ROC relativamente á variável IVOLTD, num modelo de regressão 

logística, utilizando um “cut-off” de 50,96 ml/m2 para predizer a ocorrência de GIV. 

Tem uma área sob a curva de 71,1% quando comparados os grupos SXGIV e SXnGIV 

          

             

  

         Para a variável D1 (Tabela 50), o valor obtido é de 13,15 mm. Este valor 

apresenta uma sensibilidade de 82%, e uma especificidade de 59% para a ocorrência 

de GIV. O Odds-ratio correspondente é de 0,157 com um valor-p <0,001, indicando 

que os indivíduos com valores de D1 ≥ 13,15 têm uma redução estimada de 1-

0,157=84,3% na probabilidade de se observar GIV. De modo contrário, os indivíduos 

síndrome X com D1 <13,15 têm mais probabilidade de ter GIV (OR=6,37). 
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Tabela 50 – Cálculos para um valor de “cut-off” de 13,15 mm da variável D1 

 

  Sig. Exp(B) 95,0% C.I.for EXP(B) 

   p OR  Lower Upper 

 D1≥13,15 mm <0,001 0,157 0,056 0,438 

  Constant 0,675 1,125     

 

Na figura 30 observamos a curva ROC relativa a este valor de “cut-off” que com 

uma área sob a curva de 70,2% revela um bom ajustamento. 

 

 

Área sob a curva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Curva ROC relativamente à variável D1, num modelo de regressão 

logística, utilizando um “cut-off” de 13,15 mm para predizer a ocorrência de GIV. Tem 

uma área sob a curva de 70,2% quando comparados os grupos SXGIV e SXnGIV 

 

Os resultados sugerem que as variáveis  ITSVE,  o IVOLTD e a distância D1 

são potenciais predictores de GIV em indivíduos com síndrome X, apresentando o 

ITSVE melhores sensibilidade e especificidade, assim como maior magnitude de 

associação 

 

 

Área 

  

0,702 
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5.3.5. AVALIAÇÃO DAS VANTAGENS DA AVALIAÇÃO 

ECOCARDIOGRÁFICA DURANTE O ESFORÇO 

 

A metodologia por nós utilizada permitiu constatar que os gradientes 

intraventriculares no grupo SXGIV surgiram aos 404±201 segundos da prova de 

esforço, com uma frequência cardíaca de 135±21. Verificámos também que em três 

doentes (9%) o posicionamento dos doentes em ortostatismo provocou o 

aparecimento de GIV mesmo antes de iniciar o esforço como se pode observar na 

Figura 31. 

 

 

 

Figura 31. Velocidades avaliadas com Doppler contínuo num dos três doentes que 

desenvolveu gradiente intraventricular logo que se posicionou em ortostatismo antes 

de iniciar o esforço. (DLE - decúbito lateral esquerdo). 

 

 Relativamente ao gradiente intraventricular detectado no pico de esforço nos 

33 doentes (100%) do grupo A, constatámos que quando avaliado imediatamente 

após o esforço aquele apenas foi detectado em 18 doentes (54%) (p <0,001). Nos 

doentes em que foi detectado a sua magnitude foi menor do que quando foi avaliado 

no pico de esforço. 

Relativamente à ocorrência de SAM da válvula mitral este foi observado em 23 

dos 33 doentes do grupo SXGIV (70%) durante o esforço e em 12 doentes (36%) nos 

pós esforço imediato (p=0,001). 

Os resultados apresentados comprovam a hipótese 2 ao demonstrarem que a 

metodologia utilizada pelos autores permite obter informação adicional relevante 

relativamente à ocorrência de GIV durante o esforço e ao momento do seu 

aparecimento. Também a informação obtida relativamente à ocorrência de SAM da 

válvula mitral comprova a hipótese nº 2. 
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5.3.6. SUBESTUDO COM OS DOENTES QUE DESENVOLVERAM 

GRADIENTE INTRAVENTRICULAR E QUE FORAM MEDICADOS COM 

BLOQUEADORES BETA ADRENÉRGICOS   

 

Do total de 33 doentes que desenvolveram gradiente intraventricular durante o 

esforço foi possível repetir o ecocardiograma de esforço (EE) sob terapêutica 

bloqueadora beta, em 20 doentes, o que nos permitiu testar a hipótese de que os 

bloqueadores beta adrenérgicos poderiam ter efeito favorável na diminuição do 

gradiente intraventricular desenvolvido e nos sintomas dos doentes. 

 

Os 20 doentes aos quais foi possível repetir EE sob terapêutica com 

bloqueadora beta adrenérgicos constituem a amostra do presente subestudo. 

 

A idade destes doentes foi  50,7 ± 13,4 anos (23 a 72). Sete (33%)  eram 

mulheres.  Seis doentes (30%) eram fumadores, 8 doentes (40%) tinham 

hipercolesterolémia, 8 doentes (40%) estavam medicados com nitratos, 3 doentes 

(15%) estavam medicados com antagonistas de cálcio, 5 doentes estavam medicados 

com ß bloqueadores (que foram suspensos dois dias antes da realização do  1º 

ecocardiograma de esforço),  3 doentes (15%) com antagonistas dos receptores da 

angiotensina II ou dos inibidores do IECA e dois doentes (10%) com diuréticos. No 

momento da realização do segundo ecocardiograma de esforço (EE2) todos os 

doentes estavam medicados com bloqueadores ß mantendo-se inalterada a restante 

terapêutica. A toma dos bloqueadores ß foi na manhã da realização do 

ecocardiograma de esforço, sendo prescritos pelos respectivos médicos assistentes e 

eram: bisoprolol em 9 doentes, atenolol em 8 doentes, metoprolol em 2 doentes e 

propranolol em outro doente. Foi efectuada uma avaliação ecocardiográfica completa 

que incluiu a medição do trato de saída do ventrículo esquerdo e cálculo do respectivo 

indice (ITSVE), índice de massa ventricular esquerda (IMVE), espessura relativa de 

parede (ERP), índice de volume telediastólico do ventrículo esquerdo (IVOLTD). Foi 

também avaliada, com Doppler contínuo alinhado no trato de saída do ventriculo 

esquerdo no plano apical cinco câmaras, a velocidade máxima do fluxo para cálculo 

do gradiente intraventricular. Os doentes efectuaram um primeiro ecocardiograma de 

esforço na ausência de terapêutica com bloqueadores beta adrenérgicos (EE1). 

Posteriormente os doentes foram medicados com bloqueadores beta drenérgicos e 

efectuaram novamente ecocardiograma de esforço sob terapêutica boqueadora beta 

drenérgica (EE2) no decorrer do ano que se seguiu ao EE1. A ecocardiografia de 
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esforço de acordo com a metodologia previamente descrita pelos autores inclui a 

avaliação da contractilidade durante o esforço em tapete rolante, mas também a 

avaliação dos fluxos com Doppler pulsado e contínuo para detecção de GIV (Figura 

20) e codificado em cor. A motilidade da válvula mitral foi também avaliada, tendo em 

atenção particularmente a ocorrência de movimento sistólico anterior da válvula mitral 

(SAM). Os estudos foram totalmente gravados em vídeo e parcialmente em disco 

óptico. Considerámos um gradiente intraventricular significativo, neste subestudo, o 

aumento de velocidade para mais que 2,5 ms no final da sístole (pico telesistólico), tal 

como já descrevemos. Os parâmetros ecocardiográficos apresentados são a média de 

três medições de registos consecutivos de boa qualidade. 

Relativamente às provas de esforço foram avaliados os seguintes parâmetros: 

Duração da prova em segundos (DURAÇÃO), tensão arterial sistólica em repouso 

(TAS Basal ) e no pico (TAS Pico) de esforço, frequência cardíaca em repouso (FC 

Basal) e frequência cardíaca no pico (FC Pico), o duplo produto no Pico (DPPICO) e a 

ocorrência de alterações de ST -infradesnivelamento de ST maior ou igual a 1mm  80 

ms depois do ponto J – altST. Foi ainda avaliada a ocorrência de sintomas durante a 

prova semelhantes (angor) aos que originaram a avaliação clínica dos doentes 

(reprodução dos sintomas – REPSINT). 

 

Resultados 

 

Relativamente aos parâmetros, avaliados no ecocardiograma em repouso, na 

data do primeiro exame, o ITSVE foi 10,3 ± 0,8 mm/m2, o IMVE foi 75 ± 12,5 g/m2 , a 

ERP foi 0,37 ± 0,07, o IVOLTD foi  42 ± 9,5 ml/m2. Não detectámos alterações da 

contractilidade segmentar em nenhum dos EE efectuados com e sem bloqueadores 

beta adrenérgicos. O GIV no pico de esforço do EE1 foi 97 ± 31 mmHg. Quinze 

doentes (75%) tiveram melhoria dos seus sintomas anginosos com diminuição do 

número de episódios de angor e aumento do nivel de esforço necessário para a sua 

ocorrência. Os resultados relevantes das variáveis estudadas são apresentados na 

Tabela 51. 
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Tabela 51 - Variáveis avaliadas nos dois ecocardiogramas de esforço (EE) 

 

 EE1 EE2 p 

DURAÇÃO PE (seg.) 636 ± 172 669 ± 179 0,039 

FC Basal 73 ± 11 62 ± 5 < 0,001 

FC Pico 161 ± 17 143 ± 12 < 0,001 

TAS Basal mmHg 136 ± 14 121 ± 12 <0,001 

TAS Pico mmHg 175 ± 22 154 ± 17 < 0,001 

DPPICO 28424 ± 5071 22101 ± 3744 < 0,001 

REPSINT 14/20 (70%) 4/20(20%) 0,006 

GIV Pico 20/20 (100%) 9/20 (45%) 0,001 

SAM 16/20 (80%) 5/20 (25%) 0,001 

altST 20/20 (100%) 6/20(30%) <0,001 

 

DURAÇÃO – duração da prova de esforço; FC Basal – frequência cardíaca em repouso; FC Pico – frequência cardíaca 

no pico de esforço; TAS Basal  – tensão arterial sistólica em repouso; TAS Pico – tensão arterial sistólica no pico de 

esforço; DPPICO – duplo produto no pico de esforço; GIV Pico – gradiente intraventricular no pico de esforço; SAM – 

movimento sistólico anterior da válvula mitral; altST – alterações do segmento ST na prova de esforço 

 

As provas de esforço efectuadas sob o efeito dos bloqueadores beta 

adrenérgicos tiveram maior duração, a frequência cardíaca em repouso e no pico de 

esforço foi menor. Também a tensão arterial sistólica em repouso e no pico de esforço 

foi menor nos doentes medicados com os bloqueadores beta adrenérgicos. Do mesmo 

modo os doentes medicados com  bloqueadores beta drenérgicos tiveram menor 

duplo produto no pico de esforço. 

Os sintomas que motivaram a avaliação clínica foram reproduzidos, na 

ecocardiografia de esforço, em 70% dos doentes na ausência de medicação, e em 

20% dos doentes medicados com bloqueadores beta drenérgicos. 

Dos 20 doentes, incluídos neste subestudo, que tinham desenvolvido gradiente 

intraventricular no ecocardiograma de esforço inicial, apenas 9 (45%) dos doentes o 

desenvolveram, quando efectuaram ecocardiograma de esforço sob terapêutica com 

bloqueadores beta drenérgicos. Do mesmo modo 16 (80%) doentes tinham 

desenvolvido SAM da válvula mitral no primeiro estudo e apenas 5 (25%) no 

ecocardiograma de esforço efectuado sob terapêutica.  

Por fim, se todos os doentes tiveram infradesnivelamento de ST na primeira 

prova, apenas 6 (30%) o tiveram na prova sob terapêutica. 
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Figura 32. GIV com e sem bloqueador beta adrenérgico numa doente do grupo. 

 

Este subestudo que realizámos parece comprovar que a utilização dos 

bloqueadores beta adrenérgicos se associa a melhoria clínica e à diminuição da 

ocorrência e magnitude do gradiente intraventricular (Figura 32) e SAM da válvula 

mitral. 
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5.4. ANÁLISE DE VARIABILIDADE INTRAOBSERVADOR 

 

Com o propósito de avaliação da variabilidade intraobservador foram 

seleccionados de modo aleatório vinte doentes e nestes foram medidas novamente 5 

variáveis.  

As variáveis seleccionadas foram: PP, SIV, VOLTD, TSVE, VTI1DLE sendo 

efectuada novamente a medição das imagens arquivadas em disco óptico. A segunda 

medição foi efectuada sempre mais de 6 meses depois da primeira. 

Na comparação das medições foi utilizado o t-test para amostras emparelhadas. 

 

Tabela 52 - Variabilidade intraobservador 

 

 1ª Medição  2ª Medição p 

PP mm 8,1±0,91 8,2±0,81 0,13 

SIV mm 9,05±0,94 9,11±0,93 0,51 

VOLTD ml 97,3±17,1 96,4±16,7 0,31 

TSVE mm 19,59±1,3 19,7±1,37 0,26 

VTI1DLE cm 20±2,58 20,3±2,44 0,19 

 

 

Como se pode observar na Tabela 52 a inexistência de diferenças 

estatisticamente significativas, assim como a proximidade das médias e desvios 

padrão, entre as duas medições efectuadas nas variáveis seleccionadas traduz a 

ausência de influência do operador nos resultados obtidos. 
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6. DISCUSSÃO  

 

A elevada prevalência de doença coronária, conduziu ao desenvolvimento de 

técnicas complementares de diagnóstico não invasivas, fiáveis e acessíveis para o seu 

diagnóstico e avaliação. Entre estas, a prova de esforço em tapete rolante, embora 

amplamente utilizada, apresenta limitações para o diagnóstico de isquémia o que 

motivou o desenvolvimento de novos métodos não invasivos de diagnóstico. Dentre 

estas técnicas, a ecocardiografia de esforço é aceite como método valioso de 

detecção de doença coronária164,6,7. Esta forma de sobrecarga é actualmente utilizada 

por rotina no nosso centro sendo o esforço em tapete rolante a forma de sobrecarga 

preferencialmente utilizada. 

 

 A doença das artérias coronárias é actualmente a principal causa de morte no 

mundo ocidental1. Dos inúmeros métodos diagnósticos de estudo a angiografia 

coronária é considerado o “gold standart”254 permitindo a confirmação diagnóstica. 

Sabemos no entanto que 20 a 30%46 das coronariografias efectuadas revelam 

ausência de doença coronária significativa. A síndrome X é definida pela presença de 

dor torácica, alterações electrocardiográficas durante a dor e coronárias 

angiográficamente normais46. É também necessária a exclusão de espasmo das 

artérias coronárias, hipertensão arterial, diabetes, hipertrofia ventricular esquerda e 

patologia valvular. A síndrome X é, como bem percebemos, uma entidade clínica 

heterogénea com várias explicações sobre a sua etiopatogenia46 e também com 

inúmeras propostas terapêuticas150,157.  

 

Foi Lau et al.255 quem pela primeira vez relacionou angina de peito, prova de 

esforço positiva, coronárias angiográficamente normais e a ocorrência de gradientes 

intraventriculares e movimento sistólico anterior da válvula mitral durante o esforço. 

Estes autores demonstraram ainda a eficácia terapêutica dos bloqueadores beta 

adrenérgicos na melhoria clínica de um doente com esta entidade. Também nós 

viríamos, posteriormente, a detectar a presença de gradiente intraventricular num 

doente com prova de esforço com critérios de positividade para isquémia, e coronárias 

angiográficamente normais26, tendo no nosso caso sido avaliado o comportamento do 

coração durante todo o esforço. Recentemente num pequeno estudo com apenas 23 

doentes256, com prova de esforço sugestiva de isquémia e coronárias normais, em 

que, no entanto, não foram excluidos doentes com hipertrofia ventricular esquerda, foi 
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evidenciada a presença de gradientes intraventriculares, sendo uma provável 

explicação para a síndrome X.  

 

A ocorrência de gradientes intraventriculares de pequena amplitude, como 

fenómeno normal é conhecida de há longa data, sendo propostos257 três mecanismos 

potenciais para o seu aumento significativo durante o esforço: 1) aumento dos 

gradientes fisiológicos não obstrutivos, 2) obstrução telesistólica secundária a 

obliteração da cavidade ventricular pelo aumento do inotropismo, 3) obstrução 

mesosistólica por SAM da válvula mitral com restrição à ejecção. Embora, para que 

ocorra SAM, se admita que é necessário a existência de alguma alteração da 

geometria da cavidade ventricular ou do aparelho valvular mitral, tal não se verificou 

nos nossos doentes. No entanto, a demonstração da possibilidade da ocorrência de 

gradientes intraventriculares com manobras que modificam as condições de carga em 

corações estruturalmente normais já foi demonstrada258 e o esforço físico altera, como 

sabemos, essas condições, nomeadamente ao reduzir a pós carga e aumentar o 

inotropismo.  

 A relação entre gradientes intraventriculares e a presença de critérios 

electrocardiográficos de isquémia do miocárdio pode ser explicada pelo menos por 

dois mecanismos: 1) pelo aumento de pressão intraventricular adicional causada por 

uma obstrução, à saída ventricular esquerda, comprometendo desse modo a perfusão 

a nível subendocárdico251,34 2) a perturbação do funcionamento do aparelho mitral 

durante o esforço com tracção exagerada dos músculos papilares, que pode conduzir 

a isquémia dos mesmos.  

 

 A miocardiopatia hipertrófica13 é uma entidade paradigmática na qual ocorre 

obstrução que é atribuída a vários mecanismos morfológicos e hemodinâmicos que 

salientamos: dimensão diminuída do trato de saída do ventrículo esquerdo, hipertrofia 

marcada do septo anterior basal, deslocamento anterior da válvula mitral e dos 

músculos papilares dentro da cavidade do ventrículo esquerdo e aumento do tamanho 

dos folhetos da válvula mitral. Uma ejecção ventricular esquerda hiperdinâmica 

criando um jacto de alta velocidade que atrai os folhetos da válvula mitral em direcção 

ao septo, pelo efeito de Venturi, contribui também para o desenvolvimento da 

obstrução. O exercício ao aumentar a velocidade circulatória e a contractilidade 

poderá contribuir também, e por este ultimo mecanismo, para a ocorrência e 

agravamento da obstrução. 

 Em situação de repouso259-263, aproximadamente 25% dos doentes com 

miocardiopatia hipertrófica têm gradiente intraventricular dinâmico ao nível do trato de 
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saída do ventrículo esquerdo, causado pelo contacto entre os folhetos da válvula mitral 

e o septo interventricular. 

 Os gradientes intraventriculares superiores a 30 mmHg são, nesta patologia, 

uma importante causa de sintomas. Alguns autores acreditam que o gradiente é 

simplesmente uma consequência do fluxo de alta velocidade através da válvula 

aórtica, e que não representa uma verdadeira obstrução ao débito cardíaco. No 

entanto quando o gradiente é maior do que 50 mmHg a percentagem do volume 

sistólico ejectado antes do início do SAM da válvula mitral é significativamente 

diminuído e é provavelmente responsável pelos sintomas dos doentes262-265.  

Dois estudos recentes264,265 demonstraram por um lado, que dois terços dos 

doentes com miocardiopatia hipertrófica não obstrutiva em repouso se tornavam 

obstrutivas com o esforço e por outro lado que a magnitude da obstrução aumentava 

significativamente com o ortostatismo265 e com o esforço em cicloergómetro264, e em 

tapete rolante265. 

 

Já em doentes sem o diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica a detecção de 

gradientes intraventriculares durante a sobrecarga farmacológica com dobutamina foi 

descrita previamente266,267, tendo a sua ocorrência sido relacionada com a presença 

de hipertrofia ventricular esquerda, com fracções de ejecção mais elevadas, 

associando-se também a sintomas268,269 e ocorrendo numa elevada percentagem de 

exames. Pelo contrário a ocorrência de gradientes intraventriculares durante o esforço 

é um fenómeno raro, ocorrendo em cerca de 2%, numa população não seleccionada270 

e associando-se também, a hipertrofia ventricular esquerda.  

No nosso centro estudámos271, um pequeno grupo de doentes que tinham 

desenvolvido gradientes intraventriculares durante ecocardiografia de sobrecarga com 

dobutamina. Efectuámos, aos mesmos doentes, ecocardiografia de esforço e apesar 

de terem sido atingidas pressões arteriais e frequências cardíacas semelhantes, não 

ocorreram gradientes intraventriculares.  

Apesar da dimensão da população estudada, neste estudo, concluímos assim 

que a ocorrência de gradientes intraventriculares durante ecocardiografia de 

sobrecarga com dobutamina correspondia, provavelmente, a um efeito farmacológico 

com determinantes, de algum modo, diferentes da ocorrência de gradientes 

intraventriculares durante o esforço. 

Outros autores estudaram o mesmo problema272 e efectuaram ecocardiografia 

de esforço em 16 doentes que tinham desenvolvido gradientes intraventriculares 

durante ecocardiografia de sobrecarga com dobutamina e também só detectaram 
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gradientes intraventriculares em quatro doentes e nestes os gradientes 

intraventriculares tiveram menor magnitude. 

Parece assim, embora os dois estudos tenham sido efectuados num pequeno 

número de doentes, que os gradientes intraventriculares durante ecocardiografia de 

sobrecarga com dobutamina e durante o esforço devam ter determinantes e 

significados diferentes. 

 

A relevância clínica dos gradientes intraventriculares durante o esforço foi 

também demonstrada em atletas15,26,273 que revelaram alterações electrocardiográficas 

e/ou clínicas, na sequência do screening pré práctica desportiva274. Neste contexto 

estudámos também um grupo de 87 atletas275, com alterações na avaliação de 

screening, nos quais utilizando a mesma metodologia de ecocardiografia de esforço, 

do presente estudo, encontrámos gradiente intraventricular em 32 atletas 

acompanhado por SAM da válvula mitral em 21.  

 

A relação da ocorrência de sintomas de cansaço e dispneia de esforço, com 

gradientes intraventriculares também foi demonstrada276,252, sendo assim claro que os 

gradientes intraventriculares induzidos ou agravados pelo esforço têm potencial 

relevância clínica em diversos contextos clínicos.  

 

 No presente estudo, que incluiu 91 doentes com a síndrome X, encontrámos 

(58) 64% que não desenvolveram gradiente intraventricular e (33) 36% de doentes que 

desenvolveram gradiente intraventricular durante o esforço o que nos permite admitir a 

potencial relevância do fenómeno na síndrome X cardíaca, sobretudo quando 

mostrámos não desenvolverem gradiente intraventricular os controlos saudáveis 

estudados. 

 

No presente capítulo iremos discutir os resultados que encontrámos, no nosso 

estudo, em função dos conhecimentos actuais sobre o tema. 

A discussão será efectuada por partes iniciando-se pelos aspectos clínicos, passando 

pela ergometria, pelos dados ecocardiográficos, pelos dados angiográficos e 

terminando na terapêutica com bloqueadores beta adrenérgicos. 
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6.1. DADOS CLÍNICOS 

 

O grupo de doentes por nós estudado tinha uma percentagem semelhante de 

homens e mulheres, diferindo da maioria dos estudos com doentes com a síndrome X 

nos quais existe um claro predomínio das mulheres84. Outros autores, no entanto, 

publicaram um estudo no qual existia um predomínio de doentes do sexo masculino160 

pelo que sendo a nossa amostra de conveniência, e trabalhando nós num centro com 

grande lista de espera para cateterismos electivos, é compreensível um aumento do 

número esperado de indivíduos do sexo masculino. É conhecido o fenómeno de 

referenciação preferencial de indivíduos do sexo masculino para cateterismo e 

procedimentos de revascularização miocárdica277. 

Relativamente ao electrocardiograma em repouso de 12 derivações, tendo sido 

excluídos os doentes com qualquer tipo de bloqueio, encontrámos 13 (14%) doentes 

com perturbações “minor” da condução intraventricular e presença de alterações da 

repolarização ventricular mais ou menos acentuadas num grande número de doentes 

(82%), o que está de acordo com o estudo de Likoff 45. 

A presença ou ausência de gradiente intraventricular durante o esforço 

conduziu à divisão dos doentes em dois grupos: um, (SXnGIV) que inclui os doentes 

que não desenvolveram gradiente intraventricular durante o esforço e outro (SXGIV) 

que inclui os doentes que o desenvolvem durante o esforço.  

Verificámos que os indivíduos do grupo que desenvolvem gradiente (SXGIV) eram 

significativamente mais jovens e tinham um predomínio do sexo masculino. Este 

aspecto pode ajudar a compreender o facto de os doentes deste mesmo grupo terem 

maior superfície corporal. A maior prevalência de queixas de angina de esforço num 

grupo de doentes, com GIV, em que predomina o sexo masculino, pode explicar o 

facto dos doentes deste grupo terem um tempo entre o início dos sintomas e a 

realização de cateterismo muito menor.  

No que diz respeito ao seguimento foram perdidos dois doentes, ambos do 

grupo sem gradiente intraventricular (SXnGIV). O número total de eventos foi pequeno 

e não existia diferença significativa entre os grupos, no entanto quando analisámos 

apenas os doentes com síndromes coronários agudos estes predominaram, embora 

sem significado estatístico, no grupo sem gradiente intraventricular (SXnGIV). Estes 

resultados traduzem possivelmente o facto de os mecanismos envolvidos na génese 

do quadro clínico destes doentes, serem de outra natureza, nomeadamente 

relacionados com a circulação coronária, o endotélio e microcirculação e não com 

gradientes intraventriculares. Não temos contudo, qualquer demonstração deste facto. 
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Salientamos que na análise multivariável e num modelo optimizado 

estatisticamente, utilizando variáveis pouco correlacionadas, apenas o angor de 

esforço e a duração dos sintomas influenciaram a ocorrência de gradiente 

intraventricular. (Tabela 46 a e Tabela 46b). 

Relativamente aos 34 individuos que constituíram o grupo de controlo (CS) não 

existia diferença relativamente às variáveis constitucionais, sendo semelhantes as 

idades, a superfície corporal e a percentagem de indivíduos de cada sexo quando 

comparados com o grupo de todos os doentes com síndrome X (SX). Quando 

comparámos os indivíduos do grupo controlo com os doentes que desenvolveram 

gradiente (SXGIV) e depois com os que não desenvolveram gradiente (SXnGIV), 

relativamente a estas variáveis, também não se verificaram diferenças com significado 

estatístico o que traduz a adequação do grupo de controlo seleccionado.  

 

6.2. DADOS RELACIONADOS COM A ERGOMETRIA 

 

Nas provas de esforço efectuadas e em que foi utilizado o protocolo de Bruce 

constatámos, que o infradesnivelamento do segmento ST teve localização inferior ou 

inferior e lateral em 85 (94%) dos doentes sendo anterior em dois (2%) dos doentes e 

tendo estado ausente em 4 (4%) dos doentes. Se aceitássemos que o 

infradesnivelamento de ST ou as alterações de perfusão miocárdica na cintigrafia 

constituíssem prova inequívoca de isquémia do miocárdica a nossa população 

cumpriria assim esta condição considerada necessária para o diagnóstico da síndrome 

X cardíaca. Kaski46 considera, no entanto, difícil de aceitar que o infradesnivelamento 

de ST ou as alterações de perfusão miocárdica na cintigrafia possam ser consideradas 

como prova inequívoca da existência de isquémia em doentes sem doença coronária 

obstrutiva. Este autor defende para esse efeito outro tipo de testes – doseamento de 

lactato, medição do ph do sangue no seio coronário, tomografia de emissão de 

positrões e ressonância magnética nuclear – que, no entanto, são por enquanto 

apenas utilizados em contexto experimental e longe da prática clínica.  

As características do infradesnivelamento do segmento ST - relativamente à 

forma como se inicia, se é em rampa ascendente, horizontal, ou descendente, ou ao 

modo como se dá a recuperação  e  que ocorre na síndrome X é semelhante ao que 

ocorre nos doentes com doença coronária aterosclerótica158, não sendo um aspecto 

útil para a distinção entre estas duas entidades.  

Julgamos, no entanto, que as alterações de ST que encontrámos no nosso estudo em 

que o infradesnivelamento de ST ocorre quase exclusivamente nas derivações 
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inferiores e laterais (II, III, avF, V5 e V6) nos permitem admitir que é menos provável 

estarmos perante a síndrome X quando o infradesnivelamento de ST se verifica nas 

derivações anteriores. Nos estudos publicados41,42,84 não encontrámos referência a 

este aspecto das alterações de ST nas provas de esforço, no entanto a figura 

apresentada no estudo de Waxler278 tem representado uma prova de esforço com 

alterações de ST semelhantes às que predominaram na nossa população.  

Relativamente aos dois grupos de doentes as alterações do segmento ST 

durante o esforço e a forma como recuperam após o esforço é semelhante pelo que 

não nos ajudaram a distinguir, de alguma forma, os doentes que desenvolvem ou não 

gradiente. 

A duração das provas de esforço, a frequência cardíaca atingida em valor absoluto no 

pico de esforço e a percentagem da frequência cardíaca máxima teórica atingida bem 

como o duplo produto atingidos foram significativamente maiores no grupo de doentes 

que desenvolveu gradiente intraventricular. Este facto pode, por um lado, ser 

consequência deste grupo ser constituído predominantemente por indivíduos do sexo 

masculino, e mais jovens e por consequência com maior capacidade funcional, mas 

pode traduzir também um maior predomínio da actividade simpática, típica da 

síndrome X121,124,125, no grupo de doentes que desenvolvem gradiente intraventricular.  

Repare-se que na análise multivariável e num modelo optimizado 

estatisticamente, utilizando variáveis pouco correlacionadas, apenas a duração da 

prova de esforço influenciou ocorrência de gradiente intraventricular (Tabela 46 a e 

Tabela 46b).  

A frequência cardíaca mais elevada no pico de esforço com a consequente 

diminuição do enchimento, por diminuição da duração da diástole, poderá contribuir 

também para menores volumes ventriculares que predispõem, para a ocorrência de 

gradientes intraventriculares258. Neste ultimo estudo Grose258 et al., num grupo de 16 

doentes com queixas de dor torácica e com coronárias angiográficamente normais, 

modificaram as condições de carga ventricular esquerda e deste modo os volumes 

ventriculares utilizando nitrito de amilo e a manobra de Valsalva. A diminuição dos 

volumes ventriculares assim conseguida conduziu ao desenvolvimento de obliteração 

da cavidade ventricular esquerda e de gradientes intraventriculares avaliados durante 

cateterismo ventricular esquerdo. Alguns investigadores279,280 verificaram que os 

gradientes de pressão entre o ventrículo esquerdo e a aorta, em estudos 

experimentais em animais, durante situações de choque hemorrágico ou infusão de 

isoprenalina eram devidos a hipercontractilidade e obliteração da cavidade ventricular 

esquerda em torno do cateter.   
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 Morrow281, por outro lado, atribui a ocorrência de gradientes intraventriculares a 

artefactos. Segundo este autor estes gradientes seriam devidos à oclusão dos orifícios 

do caterer de medição de pressões que ficaria preso pelo ventrículo hipercontráctil. 

Salientamos, no entanto, que no estudo de Grose258 foram utilizados cateteres pigtail 

desenhados para impedir que ficassem presos e fossem ocluidos os orifícios através 

dos quais eram medidas as pressões. 

 Parece-nos assim claro que o aumento da frequência cardíaca, provocado pelo 

exercício, pode contribuir para a ocorrência de gradientes intraventriculares ao 

favorecer a diminuição dos volumes ventriculares. 

Um outro aspecto que nos parece de grande interesse é o facto de 66% dos 

doentes que desenvolveram gradiente intraventricular durante o esforço terem tidos 

sintomas semelhantes aos que motivaram a consulta médica durante a prova de 

esforço, ao contrário dos doentes que não desenvolveram gradiente intraventricular 

que apenas reproduziram os sintomas em 34% dos casos. Este aspecto clínico e 

ergométrico, parece-nos de grande relevância pois permite-nos seleccionar, de algum 

modo, os doentes a orientar preferencialmente para realização de ecocardiografia de 

esforço com o intuito de detectar gradientes intraventriculares.  

Relativamente às variáveis da prova de esforço quando foram comparados o 

grupo de controlos saudáveis com o grupo total de doentes com a síndrome X 

verificámos que a tensão arterial sistólica no pico de esforço e o tempo de 

recuperação da frequência cardíaca foram maiores nos doentes (SX) e a duração da 

prova de esforço foi significativamente maior nos controlos saudáveis (CS). Estes 

resultados são concordantes com os publicados por outros autores124-130, sendo 

evidentes também, nos nossos doentes, os sinais de disfunção autonómica com 

tempo de recuperação da frequência cardíaca muito prolongado.   

Também nesses estudos124,125,130, foi demonstrado que alguns doentes, com 

angina e coronárias angiográficamente normais, têm maior frequência cardíaca 

durante monitorização ambulatória electrocardiográfica de 24 horas, têm aumento do 

tónus coronário, e aumento dos níveis de catecolaminas durante o esforço quando 

comparados com indivíduos saudáveis ou com indivíduos com doença coronária.   

Romeo et al.217, por outro lado, demonstraram que 50% dos doentes que 

revelaram um aumento da actividade simpática em resposta à prova de esforço viriam 

a tornar-se hipertensos.  

A síndrome X é assim, por vezes, atribuída a uma disfunção do sistema 

nervoso autónomo e sobretudo a uma hiperactividade simpática124-130. As 

demonstrações da presença de hiperactividade simpática nem sempre são possíveis e 

Cemin282 encontrou, utilizando um conjunto de testes da função do sistema nervoso 
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parasimpático, que mais de metade de doentes com a síndrome X os mecanismos 

fisiopatológicos responsáveis pelos sintomas poderiam estar relacionados com uma 

diminuição do tónus parasimpático em vez de um aumento da actividade simpática. O 

conjunto dos estudos nesta área sugerem no entanto, e independentemente do 

mecanismo subjacente, que existe um claro desiquilibrio entre os sistemas nervoso 

simpático e parasimpático seja por hiperactividade simpática ou por diminuição da 

actividade parasimpática. 

 

6.3. DADOS ECOCARDIOGRÁFICOS 

 

6.3.1. DADOS ECOCARDIOGRÁFICOS MODO M 

 

Os parâmetros avaliados com ecocardiografia modo M permitiram-nos 

assegurar que toda a população incluída no estudo cumpria os critérios de inclusão no 

que diz respeito à ausência de hipertrofia ventricular esquerda. Também, embora 

recorrendo a métodos actualmente menos utilizados, a fracção de encurtamento 

(FENC) dentro da normalidade, bem como os valores de índice de dimensão 

telediastólica do ventrículo esquerdo (IVETD) demonstraram serem normais as 

dimensões da cavidade ventricular esquerda bem como a sua função sistólica global. 

A espessura relativa da parede posterior (ERP) também se encontra dentro dos limites 

considerados normais, excluindo qualquer tipo de hipertrofia ainda que relativa, 

permitindo reforçar a normalidade da morfologia cardíaca da nossa população283. 

Quando comparámos estes parâmetros entre os dois grupos de doentes com e 

sem gradiente intraventricular (SXGIV e SXnGIV), verificámos que as espessuras das 

paredes nos dois grupos não tinham diferença estatisticamente significativa. No 

entanto as dimensões sistólicas e diastólicas da cavidade ventricular esquerda 

indexada à superfície corporal nos doentes que desenvolvem gradiente intraventricular 

são significativamente menores. Embora existam poucos estudos publicados sobre a 

ocorrência de gradientes intraventriculares durante o esforço, estes resultados são 

concordantes com os encontrados por Cabrera Bueno252,256. Relativamente ao índice 

de massa ventricular esquerda (IMVE) os nossos resultados, em que este parâmetro é 

menor nos doentes que desenvolvem gradiente intraventricular, não confirmaram os 

deste investigador. Tal poderá ser explicado, na nossa opinião, pelo facto deste 

investigador não ter excluído doentes com hipertrofia ventricular esquerda. Repare-se 

que os doentes que desenvolvem gradiente intraventricular no nosso estudo têm maior 

espessura relativa da parede posterior (ERP), traduzindo de algum modo uma 



 172

“hipertrofia relativa” deste grupo de doentes, embora não tenham hipertrofia em termos 

absolutos.  

Relativamente às variáveis da ecocardiografia avaliadas com tecnologia modo 

M, e quando foram comparados os controlos saudáveis (CS) com o grupo total de 

doentes (SX), verificámos que a análise das diferenças bem como as regressões 

logísticas efectuadas não encontraram diferenças entre os grupos traduzindo uma 

correcta selecção do grupo de controlo.  

Quando foram comparados os indivíduos do grupo controlo (CS) com os 

doentes com a síndrome X e que não desenvolveram gradiente intraventricular 

(SXnGIV) constatámos que também não existiam quaisquer diferenças entre os 

grupos. 

Já quando comparámos os indivíduos do grupo controlo (CS) com o grupo de 

doentes que desenvolveram gradiente intraventricular (SXGIV) constatámos que na 

avaliação de diferenças, os ventrículos dos doentes SXGIV têm menores dimensões e 

maior fracção de encurtamento (FENC) relativamente aos controlos saudáveis. No 

entanto na regressão logística multivariável apenas a fracção de encurtamento (FENC) 

parece exercer alguma influência na ocorrência da variável dependente. Deste facto 

não nos parece, no entanto, que se possam retirar ilações com implicações na prática 

clínica. 

 

 6.3.2. DADOS DE ECOCARDIOGRAFIA BIDIMENSIONAL 

 

As variáveis avaliadas com ecocardiografia bidimensional e que incluíram o 

trato de saída do ventrículo esquerdo, o volume telediastólico e telesistólico do 

ventrículo esquerdo e a fracção de ejecção do ventrículo esquerdo bem como o 

comprimento (L) e largura do ventrículo esquerdo (C) (ao nível do anel mitral), 

avaliados no plano apical quatro câmaras, mostraram valores dentro dos limites da 

normalidade. As inúmeras variáveis indicadoras de aspectos particulares da 

morfologia ventricular esquerda como o ângulo entre a aorta e o septo interventricular, 

o ângulo entre o anel mitral e o anel aórtico272, foram substituídas, por motivos de 

simplificação metodológica, pela dimensão D1, obtida como explicado previamente e 

que traduz o maior ou menor deslocamento anterior do músculo papilar postero interno 

e deste modo a maior ou menor dimensão do trato de saída ventricular esquerda. Os 

valores que apresentamos foram ainda comparados com o grupo controlo, para uma 

melhor compreensão dos resultados obtidos.  

Quando comparámos os dois grupos, com e sem gradiente intraventricular, 

SXGIV vs SXnGIV, relativamente a estas variáveis verificámos que a dimensão do 
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trato de saída do ventrículo esquerdo (TSVE) e respectivo índice (ITSVE) eram 

significativamente menores nos doentes que desenvolveram gradientes 

intraventriculares, estando este resultado de acordo com os estudos previamente 

publicados sobre gradientes intraventriculares no esforço252,256,28. Tal como Cabrera 

Bueno et. al252,256 admitem, nesses estudos esta menor dimensão do TSVE poderia 

contribuir para a obstrução, sobretudo durante o esforço, quando ocorre um aumento 

do débito cardíaco. 

 

Na análise multivariável e num modelo optimizado estatisticamente, utilizando 

variáveis pouco correlacionadas, apenas a dimensão do trato de saída do ventrículo 

esquerdo (ITSVE) influenciou ocorrência do gradiente intraventricular (Tabela 46a e 

Tabela 46b). Este facto, associado à facilidade da sua medição na prática clínica, 

levou-nos a determinar um “cut-off”, tal como fizeram outros autores (Cabrera252,256), 

que permitisse com uma medição desta variável estimar a probabilidade da ocorrência 

da variável dependente. Assim, e embora o valor que obtivemos na nossa população, 

10,92mm/m2, seja diferente do obtido por Cabrera Bueno256 (9,55 mm/m2), esse facto 

é facilmente explicável pelas diferenças entre as duas populações. Foi calculado um 

valor de “cut-off” de 10,92 mm/m2, tendo valores menores que este, uma sensibilidade 

de 82%, e uma especificidade de 67% relativamente à capacidade de predizer a 

ocorrência de gradiente intraventricular. 

Assim, pensamos que qualquer doente com angor de esforço, e prova de 

esforço positiva para isquémia e com probabilidade baixa ou intermédia de doença 

coronária aterosclerótica e em que o índice do trato de saída do ventrículo esquerdo 

seja ITSVE seja <10,92 mm/m2 deve efectuar ecocardiograma de esforço com o intuito 

de detectar a possível ocorrência de gradiente intraventricular. Deste modo será 

possível evitar a realização de um cateterismo e também orientar o doente para 

terapêutica preferencial com bloqueadora beta adrenérgicos, que parecem ter uma 

resposta favorável em termos hemodinâmicos e clínicos255,275,276, 284,285. 

 

Um aspecto que merece ser discutido é o facto de que a avaliação dos 

parâmetros Doppler ter sido efectuada não só em decúbito lateral esquerdo, e em 

posição ortostática antes de iniciar o esforço. Para além disso foram também 

avaliados durante todo o esforço em posição ortostática e no pós-esforço imediato 

novamente em decúbito lateral esquerdo. Sublinhamos agora o facto de que as 

dimensões ecocardiográficas bidimensionais e Modo M terem sido avaliadas apenas 

em repouso em decúbito lateral esquerdo antes de iniciar o esforço não sendo 

avaliadas em ortostatismo nem durante o esforço. Como bem sabemos o ortostatismo, 
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ao diminuir o retorno venoso, e o exercício muscular ao activar a bomba muscular 

aumenta o retorno venoso alterando deste modo as dimensões avaliadas. Estas 

variações não foram no entanto avaliadas sendo consideradas na análise apenas as 

medições efectuadas em decúbito lateral esquerdo. 

 

A fracção de ejecção não diferiu entre os grupos, no entanto, as restantes 

variáveis como o volume telediastólico do ventrículo esquerdo, o volume telesistólico, 

a distancia L, C foram significativamente menores no grupo que desenvolveu gradiente 

intraventricular, também quando indexadas à superfície corporal. Isto traduz de algum 

modo o facto de os doentes que desenvolvem gradientes terem corações 

proporcionalmente menores que os que não desenvolvem gradientes 

intraventriculares. Os resultados da avaliação destas variáveis não foram 

apresentados por outros investigadores no entanto seriam de algum modo esperados 

se tivermos em atenção o que foi anteriormente discutido sobre a dimensão 

telediastólica e telesistólica do ventrículo esquerdo avaliada com ecocardiografia modo 

M. 

A distância D1 foi menor nos doentes que desenvolvem gradiente 

intraventricular durante o esforço, relativamente aos controlos e aos que não 

desenvolvem gradiente intraventricular, traduzindo uma menor distância entre o 

aparelho valvular mitral em diástole mas também em sístole e o septo interventricular. 

Desta forma existirá uma maior facilidade no desenvolvimento de obstrução à saída do 

sangue da cavidade ventricular esquerda. 

Na análise multivariável e num modelo optimizado estatisticamente, utilizando 

variáveis pouco correlacionadas, apenas o índice de volume telediastólico do 

ventrículo esquerdo (IVOLTD) e a dimensão D1 influenciaram a ocorrência de 

gradiente intraventricular (Tabela 46 a e Tabela 46b). Este facto, associado à relativa 

facilidade da sua medição na prática clínica, levou-nos a determinar um “cut-off” para a 

variável, índice de volume telediastólico do ventrículo esquerdo (IVOLTD), que 

permitisse com uma medição desta variável estimar a probabilidade da ocorrência da 

variável dependente. Foi calculado um valor de “cut-off” de 50,96 ml/m2, tendo valores 

menores que este, uma sensibilidade de 82% e especificidade de 60% relativamente à 

capacidade de predizer a ocorrência de gradiente intraventricular. 

Assim, pensamos que qualquer doente com angor de esforço, e prova de 

esforço positiva e com probabilidade baixa ou intermédia de doença coronária 

aterosclerótica e em que o IVOLTD seja <50,96 ml/m2 deve efectuar ecocardiograma 

de esforço com o intuito de detectar gradiente intraventricular, evitando a realização de 
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um cateterismo e possibilitando também a orientação do doente para terapêutica 

apropriada com bloqueadores beta adrenérgicos. 

Com o mesmo propósito para a variável D1, que também é facilmente 

mensurável na prática clínica, foi determinado um “cut-off”, que permitisse com uma 

medição desta variável estimar a probabilidade da ocorrência de gradiente 

intraventricular. Foi calculado um valor de “cut-off” de 13,15 mm, tendo um valor menor 

que este, uma sensibilidade de 82% e especificidade de 59% relativamente à 

capacidade de predizer a ocorrência de gradiente intraventricular. 

Assim, pensamos que qualquer doente com angor de esforço, e prova de 

esforço positiva e com probabilidade baixa ou intermédia de doença coronária 

aterosclerótica e em que a variável D1 seja <13,15 mm deve efectuar ecocardiograma 

de esforço com o intuito de detectar gradiente intraventricular.  

Em resumo, relativamente às variáveis da ecocardiografia avaliadas com 

tecnologia bidimensional quando foram comparados os controlos saudáveis (CS) com 

o grupo total de doentes (SX) verificámos que a análise das diferenças bem como as 

regressões logísticas efectuadas não encontraram diferenças, estatisticamente 

significativas entre os grupos.  

Quando foram comparados os CS com os doentes com a síndrome X que não 

desenvolveram gradiente intraventricular (SXnGIV) constatámos que também não 

existiam quaisquer diferenças, estatisticamente significativas entre os grupos. 

Já quando comparámos os CS com o grupo de doentes que desenvolveram 

gradiente intraventricular (SXGIV) constatámos que na avaliação de diferenças os 

ventrículos dos doentes SXGIV têm menores dimensões nomeadamente nas 

variáveis, ITSVE, IVOLTD, e distância D1. A regressão logística, nos modelos 

individuais confirmou o significado estatístico das mesmas variáveis, mas na análise 

multivariável com o modelo optimizado e com variáveis pouco correlacionadas – 

apenas a variável D1 manteve a influência na ocorrência de gradiente intraventricular. 

  

Como referimos previamente os doentes com a síndrome X que não 

desenvolvem gradiente intraventricular (SXnGIV) não diferem, no que diz respeito às 

variáveis de ecocardiografia bidimensional avaliadas, do grupo controlo (CS), mas 

diferem dos doentes com síndrome X que desenvolvem gradiente (SXGIV). Este facto 

sugere-nos que os doentes que têm angina e coronárias angiográficamente normais e 

que para além disso desenvolvem gradiente intraventricular constituem uma entidade 

clínica diferente. Uma explicação possível para o facto das variáveis de 

ecocardiografia bidimensional serem diferentes e no sentido de uma menor dimensão 

das variáveis morfológicas avaliadas é de que estas sejam determinantes, como o 
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parecem demonstrar os nossos resultados, na ocorrência da variável dependente 

(gradiente intraventricular). 

Por outro lado, na fisiopatologia dos doentes com síndrome X que não 

desenvolvem gradiente intraventricular parecem estar presentes, como prévimente 

expusemos, outros mecanismos, nomeadamente microvasculares, nos quais as 

dimensões cardíacas não parecem interferir. 

 

6.3.3. DADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER 

 

6.3.3.1. DADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER AVALIADOS EM 

SÍSTOLE.  

 

A avaliação dos gradientes intraventriculares bem como o cálculo do volume 

sistólico depende da medição das velocidades dos eritrocitos com ecocardiografia 

Doppler. As medições efectuadas em repouso e até aos três minutos de esforço foram 

possíveis na quase totalidade do grupo de estudo. O aumento da velocidade 

eritrocitária acima dos 2,5 m/s, determinando a presença de gradiente intraventricular 

viria a conduzir à separação dos nossos doentes com a síndrome X em dois grupos. 

Os 33 doentes do grupo com gradiente intraventricular, SXGIV, desenvolveram 

um gradiente com pico telesistólico. Este gradiente não estava presente em repouso 

em decúbito lateral esquerdo e surgiu em três doentes quando se posicionaram em 

ortostatismo (Figura 19), tendo surgido durante o esforço nos restantes doentes.  

Os parâmetros avaliados durante a sístole até aos 3 minutos de esforço – com 

a excepção de três doentes que desenvolveram gradiente intraventricular com o 

simples posicionamento em ortostatismo -  mostraram-nos valores de velocidade 

máxima avaliada com Doppler pulsado no TSVE e com Doppler contínuo obtidas em 

plano apical cinco câmaras alinhado com a aorta ascendente dentro dos limites da 

normalidade27. Quando comparámos os dois grupos, com gradiente intraventricular 

(SXGIV) e sem gradiente intraventricular (SXnGIV), verificámos que o grupo que 

desenvolve gradientes intraventriculares, embora tenha volumes sistólicos 

semelhantes até aos 3 minutos de esforço, – momento a partir do qual se torna 

impossível calculá-lo no grupo SXGIV – tem maiores velocidades circulatórias mesmo 

em repouso, sendo que neste aspecto particular os nossos resultados são 

concordantes com um dos estudos252 de Cabrera Bueno, e discordantes com os de 

outro256, embora este ultimo apenas tenha incluído 23 doentes, e portanto os seus 

resultados devem ser valorizados com alguma cautela. 
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Relativamente às variáveis da ecocardiografia avaliadas com ecocardiografia 

Doppler em sístole quando foram comparados os controlos saudáveis (CS) com o 

grupo total de doentes (SX) verificámos que a análise das diferenças, bem como as 

regressões logísticas efectuadas não encontraram diferenças, estatisticamente 

significativas, entre os grupos.  

Na regressão logística (modelos individuais) (Tabela 46a) a velocidade máxima 

avaliada com Doppler contínuo no final do 1º estádio do protocolo de Bruce (Vmáx23) 

tem significado estatístico, no entanto não pôde ser incluída no modelo final 

optimizado estatisticamente. 

Quando foram comparados os CS com os doentes com a síndrome X que não 

desenvolveram gradiente intraventricular (SXnGIV) constatámos que também não 

existiam quaisquer diferenças, estatisticamente significativas, entre os grupos. 

Quando foram comparados os CS com os doentes com síndrome X que 

desenvolveram gradiente intraventricular (SXGIV) constatámos que as velocidades 

circulatórias são significativamente maiores, nestes ultimos. Na regressão logística 

(modelos individuais) (Tabela 36a) a velocidade máxima avaliada com Doppler 

contínuo no final do 1º estádio do protocolo de Bruce (Vmáx23) tem significado 

estatistico. Na análise multivariável e num modelo optimizado estatisticamente 

utilizando variáveis pouco correlacionadas apenas essa mesma variável (Vmáx23) 

influenciou ocorrência de síndrome X com gradiente intraventrícular (Tabela 37a e 

Tabela 37b). Estes resultados parecem traduzir um estado de hiperdinamia circulatória 

dos doentes do grupo SXGIV relativamente aos controlos saudáveis. 

A hiperdinamia circulatória pode ser consequência da hiperactividade do 

sistema nervoso simpático ou diminuição da actividade do sistema servoso 

parasimpático, como discutimos previamente, que associado às menores dimensões 

das estruturas cardíacas facilita o desenvolvimento de gradientes intraventriculares. Já 

nos doentes com a síndrome X que não desenvolvem gradiente intraventricular este 

provável desiquilibrio do sistema nervoso autónomo, também presente, não encontra 

uma morfologia favorável a um aumento das velocidades circulatórias, pois são de 

maiores dimensões as estruturas, criando menos resistência à circulação sanguínea. 

 

6.3.3.2. DADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER AVALIADOS EM 

DIÁSTOLE  

 

Os parâmetros Doppler avaliados durante a diástole na população de doentes 

do estudo foram, como referido previamente, a velocidade máxima da onda E, a 

velocidade máxima da onda A, o tempo de desaceleração da onda E e o tempo de 
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relaxamento isovolumétrico, que se encontravam dentro dos limites da normalidade. 

Também quando comparámos os dois grupos de doentes não encontrámos diferenças 

significativas. Relativamente à avaliação da função diastólica os nossos resultados são 

concordantes com os obtidos por outros investigadores252,256.  

Relativamente às variáveis da ecocardiografia avaliadas com tecnologia 

Doppler em diástole quando foram comparados os controlos saudáveis (CS) com o 

grupo total de doentes (SX) verificámos que a análise das diferenças bem como as 

regressões logísticas efectuadas não encontraram diferenças, estatisticamente 

significativas, entre os grupos.  

Sendo os gradientes intraventriculares avaliados no nosso estudo um 

fenómeno que ocorre durante a sístole, fase do ciclo cardíaco em que surge a 

obstrução circulatória, compreende-se que possa não ocorrer repercussão sobre as 

variáveis, por nós avaliadas durante a diástole. 

 

6.4. ASPECTOS RELACIONADOS COM DADOS 

CORONARIOGRÁFICOS 

 

A avaliação de aspectos funcionais da circulação coronária pode ser efectuada 

por diversos modos, invasivos e não invasivos como foi explicado previamente. Do 

ponto de vista prático foi decidido avaliar esses aspectos funcionais utilizando o TIMI 

frame count (TFC), embora de modo retrospectivo, pelo facto de não ser necessário 

submeter os doentes a nenhum outro procedimento diagnóstico. 

O TIMI frame count é, como explicámos previamente, uma avaliação 

quantitativa, simples, reprodutível e objectiva para avaliar o fluxo sanguíneo coronário.  

 O facto dessa avaliação ter sido efectuada de modo retrospectivo e de as 

coronariografias terem sido efectuadas por vários operadores sugere-nos que os 

resultados desta avaliação devam ser valorizados com alguma cautela. 

São vários os factores que potencialmente podem influenciar a avaliação do 

TFC dos quais salientamos, o ritmo de infusão do contraste, o calibre do cateter 

utilizado que condiciona também a pressão de injecção, a fase do ciclo cardíaco em 

que é efectuada a injecção do contraste e também a frequência cardíaca.  

O valor da avaliação do TIMI frame count em doentes com angina 

microvascular foi já demonstrado286, permitindo detectar disfunção microvascular sem 

necessidade de cateterização do seio coronário e medição da produção de lactato, 

marcador de isquémia miocárdica. 
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Também em doentes com síndrome metabólica201, foi demonstrada a potencial 

utilidade, da utilização TIMI frame count como método que permite detectar fluxo 

coronário alterado, mais lento quando comparado com um grupo controlo. 

O TIMI frame count da artéria descendente anterior (DA), da artéria 

descendente anterior corrigida, da artéria circunflexa (CX), e da artéria coronária 

direita (CD) bem como o médio não foram diferentes entre os dois grupos de doentes 

do nosso estudo. Salientamos o facto de que esta comparação nunca foi efectuada 

previamente pelo que estes resultados devem, na nossa opinião, servir de ponto de 

partida para outros estudos, preferencialmente prospectivos, a efectuar no futuro. 

 

 

6.5. A ECOCARDIOGRAFIA DURANTE O ESFORÇO EM 

TAPETE ROLANTE 

 

A ecocardiografia de esforço, com aquisição de imagens bidimensionais e 

parâmetros Doppler, durante o esforço em tapete rolante10, tem sido utilizada por nós 

desde há mais de 10 anos. Com os mais de 4500 ecocardiogramas de esforço 

efectuados com esta metodologia demonstrámos a vantagem do método que 

utilizamos relativamente, à qualidade e à quantidade de informação obtida com esta 

metodologia, em várias patologias.  

Desde logo demonstrámos na cardiopatia isquémica10 um acréscimo da 

sensibilidade para o diagnóstico de isquémia ao demontrarmos isquémia durante o 

esforço, em alguns doentes, que já não foi possível demonstrar nas imagens 

adquiridas na recuperação. 

Também em doentes com estenose mitral12 a avaliação dos parâmetros 

Doppler durante o esforço, nomeadamente o gradiente médio entre a aurícula 

esquerda e o ventrículo esquerdo, avaliado em diástole e o gradiente entre o 

ventrículo direito e a aurícula direita avaliado em sístole, para além dos habitualmente 

avaliados no pós esforço imediato, conduziram a uma alteração da decisão clínica – 

tratamento por valvuloplastia ou cirurgia de substituição valvular versus seguimento 

médico em 18% dos doentes estudados. 

Na estenose aórtica16 com demonstração de maiores valores de gradiente 

médio, gradiente máximo e resistências valvulares avaliadas no pico de esforço 

quando comparadas com as avaliadas após o esforço. Nesta patologia a realização de 

ecocardiografia de esforço não faz parte das recomendações no entanto existe 

evidência científica da sua utilidade287. Neste último estudo os parâmetros avaliados 
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durante o esforço, embora em cicloergómetro, permitiram discriminar grupos de 

doentes com prognóstico diferente. Assim um aumento do gradiente médio através da 

válvula aórtica, induzido pelo esforço, superior a 18 mmHg permitiu discriminar um 

grupo de doentes com pior prognóstico.  

No estudo de doentes com hipertensão pulmonar, conhecida ou 

suspeitada17,18,19,20, as vantagens da realização de ecocardiografia durante o esforço 

em tapete rolante foi demonstrada nesta patologia através da avaliação da morfologia 

cardíaca durante o esforço com a ocorrência de dilatação ventricular direita durante o 

esforço que já não foi possível observar na recuperação17,19 e também através da 

estimativa da pressão sistólica na artéria pulmonar no pico de esforço que sendo 

significativamente maior do que na recuperação conduziu a uma diferente orientação 

clínica e terapêutica dos doentes estudados. 

Também no estudo de doentes com miocardiopatia hipertrófica13,265 verificámos 

que os gradientes intraventriculares esquerdos são influenciados pelo esforço bem 

como pela posição em que o doente se encontra. Num primeiro estudo13, constatámos 

que o gradiente intraventricular, que é como sabemos um preditor independente de 

mau prognóstico, aumenta ou pode surgir com o ortostatismo, aumenta com o esforço 

dinâmico em tapete rolante e diminui de modo significativo imediatamente após o 

esforço quando os doentes se posicionam em decúbito lateral esquerdo. Num estudo 

mais recente envolvendo doentes com miocardiopatia hipertrófica, em que procurámos 

adequar a metodologia de ecocardiografia de esforço às circunstâncias da vida real – 

os indivíduos, doentes ou saudáveis, não assumem o decúbito imediatamente após 

terminarem um esforço – mantivemos os doentes em ortostatismo após o esforço. 

Constatámos então, que o gradiente intraventricular, aumenta ou pode surgir com o 

ortostatismo, aumenta com o esforço dinâmico em tapete rolante, mas após o esforço 

continua a aumentar ao contrário do que tínhamos verificado no estudo anterior. Um 

doente, inclusive, apenas desenvolveu gradiente intraventricular na recuperação do 

esforço em ortostatismo. Não se sabendo bem o significado clínico destes achados, 

consideramos serem potencialmente relevantes. 

 Nestes estudos, que publicámos, demonstrámos de modo que consideramos 

inequívoco, as vantagens na nossa metodologia. 

No nosso estudo com a utilização desta metodologia foi possível avaliar o 

momento e a frequência cardíaca com que surgiram os gradientes intraventriculares. 

Podemos em função deste facto admitir a possibilidade desta informação nos permitir 

estabelecer metas terapêuticas, por exemplo, para as frequências cardíacas que 

devemos evitar atingir com a utilização dos bloqueadores beta adrenérgicos. 
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Salientamos uma vez mais o facto de que em três doentes o gradiente 

intraventricular ter surgido com o posicionamento dos doentes em ortostatismo no 

tapete rolante antes de iniciar o esforço, reforçando também a importância da 

alteração das condições de carga para o surgimento dos gradientes 

intraventriculares257,258. Este fenómeno que descrevemos não foi por nós encontrado 

descrito na literatura em indivíduos com coração estruturalmente normal, como ocorre 

em indivíduos com miocardiopatia hipertrófica13,265, e foi um ganho na informação 

obtida que podemos atribuir à metodologia que utilizámos. 

Um outro aspecto que nos parece relevante é o facto de quando avaliámos o 

gradiente intraventricular nos pós esforço imediato apenas foi detectado em 18 

doentes, sendo nestes de menor magnitude. Assim se tivéssemos efectuado 

ecocardiografia apenas antes, em decúbito lateral esquerdo, e depois do esforço, 

também em decúbito lateral esquerdo, teríamos obtido dois grupos de doentes 

diferentes dos que apresentamos. Deste modo os nossos resultados devem ser 

comparados com os de Cabrera Bueno252,256 tendo sempre em atenção as 

significativas diferenças metodológicas. 

Relativamente, à presença de SAM da válvula mitral, verificámos que foi 

observado em 23 doentes, do grupo com gradiente intraventricular (SXGIV) durante o 

esforço, mas em apenas 12 quando pesquisado após o esforço. O SAM da válvula 

mitral, está relacionado com o mecanismo envolvido na génese do gradiente 

intraventricular pelo que é também de grande relevância o facto de ser ou não 

encontrado nos doentes que estudamos257.  

 

6.6. A UTILIZAÇÃO DOS BLOQUEADORES BETA 

ADRENÉRGICOS NA TERAPÊUTICA DE DOENTES COM A 

SÍNDROME X CARDÍACA 

 

A ocorrência de gradientes intraventriculares em doentes com a síndrome X 

cardíaca foi descrita pela primeira vez por Lau255 que, não só detectou o fenómeno 

num doente com angina de esforço, como utilizou bisoprolol no seu tratamento 

conseguindo melhoria clínica e demonstrando uma significativa diminuição do 

gradiente intraventricular. Posteriormente também nós demonstrámos a presença de 

GIV em doentes com isquémia miocárdica e coronárias angiográficamente 

normais26,273, o que conduziu ao presente estudo. 

Os doentes com obstrução dinâmica intraventricular, independentemente da 

sua causa286, parecem tolerar mal a terapêutica com vasodilatadores uma vez que 
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estes fármacos diminuem as resistências periféricas e deste modo aumentam o 

gradiente intraventricular. Por outro lado a eficácia dos bloqueadores beta 

adrenérgicos, quando existe obstrução no trato de saída do ventrículo esquerdo está 

bem demonstrada, sobretudo em doentes com miocardiopatia hipertrófica288. Neste 

grupo de doentes289, os bloqueadores beta adrenérgicos actuam através de um efeito 

negativo sobre o inotropismo e de uma diminuição na taxa de aceleração da ejecção 

ventricular esquerda. Para além disso também a menor frequência cardíaca atingida 

durante o esforço, quando sob terapêutica bloqueadora beta, é responsável por uma 

maior duração da diástole e um aumento dos volumes ventriculares que, como 

sabemos, se relaciona com menor ocorrência de gradientes intraventriculares. Um 

efeito semelhante deverá ser responsável288 pela eficácia terapêutica deste grupo de 

fármacos nos doentes que agora estudámos.  

 

Do total dos doentes, viríamos a seleccionar os 20 doentes do grupo SXGIV 

aos quais, com já referimos, foi possível efectuar ecocardiograma de esforço sob 

terapêutica com bloqueadores beta adrenérgicos. No nosso estudo verificámos que a 

utilização dos bloqueadores beta adrenérgicos diminui a frequência cardíaca, o 

infradesnivelamento de ST, a tensão arterial sistólica e por consequência o duplo 

produto máximo atingido durante o esforço. Também os GIV e a ocorrência de SAM 

durante o esforço diminuem de modo significativo. Estas alterações são 

acompanhadas de melhoria do angor durante o seguimento, durante a prova de 

esforço e também de um aumento da capacidade funcional.  

A melhoria dos sintomas conseguida, com o tratamento com bloqueadores beta 

adrenérgicos, em doentes em que foi demonstrada a presença de GIV, tinha já sido 

demonstrada56,255,275,276,288 em doentes sem miocardiopatia hipertrófica. Nas mesmas 

publicações foi também evidente a associação entre a diminuição do GIV e a melhoria 

dos sintomas e da capacidade funcional. Sendo os bloqueadores beta adrenérgicos, 

uma das armas terapêuticas preconizadas, em doentes com a síndrome X cardíaca, 

os resultados deste estudo285 sugerem-nos que a utilização da ecocardiografia de 

esforço, pode permitir seleccionar um subgrupo de doentes que desenvolvem GIV 

durante o esforço e que respondem particularmente bem à terapêutica com estes 

fármacos, tanto do ponto de vista clínico, com redução dos episódios anginosos, como 

hemodinâmicos, ao reduzirem concomitantemente o gradiente intraventricular. 
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7. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Como principais limitações do estudo salientamos:  

 

1. A amostra estudada, devido ao cumprimento estrito dos critérios de exclusão 

exigindo a ausência de hipertrofia, e um teste de isquémia positivo, conduziu 

provavelmente a um afastamento do mundo real, no qual os médicos assistentes é 

que determinam a orientação diagnóstica dos doentes, independentemente da 

presença ou ausência de hipertrofia ventricular esquerda. Nesse aspecto o estudo de 

Cabrera255, embora com apenas 23 doentes traduz de forma mais fidedigna o que 

encontramos na nossa actividade clínica diária. Admitimos que, caso não tivéssemos 

excluído os doentes com hipertrofia ventricular esquerda que, como sabemos, se 

associa à ocorrência de gradientes durante o esforço270 teríamos demonstrado maior 

relevância dos fenómenos estudados, tal como provavelmente ocorrerá na prática 

clínica. Contudo, as nossas conclusões são certamente mais fiáveis pois incluímos 

uma população homogénea, sem hipertrofia ventricular esquerda, o que pressupõe 

mecanismos diferentes. 

 

2. Dimensão relativamente menor da população de controlo, que embora semelhante 

do ponto de vista demográfico ao grupo de doentes foi constituída por apenas 34 

indivíduos saudáveis27 nos quais não detectámos gradientes intraventriculares. Estes 

resultados em conjunto com o estudo de Cabrera Bueno28 permitem-nos admitir como 

improvável a ocorrência de gradientes intraventriculares em indivíduos saudáveis, mas 

esta afirmação terá de ser inequivocamente comprovada em populações maiores. 

 

3. Nenhum doente efectuou teste de ergonovina durante o cateterismo com o intuito 

de provocar vasospasmo apesar de nenhum doente ter desenvolvido alterações 

segmentares durante o ecocardiograma de esforço. Não pudemos assim assumir, sem 

margem para dúvidas, que na nossa população não haveriam doentes com esta forma 

de angina. 

 

4. A presença ou ausência de isquémia foi avaliada apenas através de ecocardiografia 

de esforço sem utilização de estudos de perfusão miocárdica com cintigrafia, 

ressonância magnética cardíaca, ou tomografia de emissão de positrões. 
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5. No que diz respeito aos 20 doentes que repetiram ecocardiografia de esforço sob 

terapêutica com bloqueadores beta adrenérgicos salientamos: a pequena dimensão da 

amostra estudada e o facto de os doentes e investigadores terem conhecimento da 

terapêutica em curso e de todas as provas sob terapêutica terem sido efectuadas em 

segundo lugar. Este facto pode ter influenciado os resultados nomeadamente a 

duração das provas de esforço e a valorização que o doente faz dos seus sintomas. 

Salientamos, no entanto, que parâmetros objectivos como a presença e o valor do GIV 

ou a frequência cardíaca e a pressão arterial não são influenciados por este facto. 

Em terceiro lugar a terapêutica com bloqueadores ß era heterogénea o que se deve ao 

facto de ser livremente prescrita pelos médicos assistentes respectivos.  

Seria interessante também saber a resposta clínica (angina e tolerância ao esforço) e 

ecocardiográfica, de doentes com síndrome X com gradiente intraventricular que não 

fizeram tratamento com bloquedores beta adrenérgicos e comparar estes resultados 

com os doentes do presente estudo no entanto tal não foi possível atendendo ao 

diminuto número de doentes que satisfizeram estas condições. 

Os resultados deste subestudo, embora muito importantes deverão ser confirmados 

numa população maior e com terapêutica homogénea em estudo prospectivo. 
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8. PROPOSTA DE ABORDAGEM CLÍNICA DOS DOENTES 

COM ANGOR EM FUNÇÃO DOS RESULTADOS DO PRESENTE 

ESTUDO 

 

As recomendações de avaliação dos doentes com angina de peito da 

Sociedade Europeia de Cardiologia290, são muito claras quando recomendam que a 

ecocardiografia de esforço deve ser utilizada preferencialmente à ecocardiografia de 

sobrecarga farmacológica. Razões de ordem económica e de risco para a saúde215, 

devem, na nossa opinião, conduzir à utilização preferencial da ecocardiografia de 

esforço em alternativa à cintigrafia de perfusão miocárdica uma vez que as 

sensibilidades e especificidades são semelhantes45.  

Os resultados do nosso estudo sugerem-nos que pelo menos nos doentes com 

provas de esforço clássica positivas para isquémia, com infradesnivelamento de ST 

nas derivações inferiores, ou inferiores e laterais (V5 e V6), com risco baixo ou 

intermédio de doença coronária obstrutiva, a abordagem diagnóstica deve passar pela 

realização de ecocardiografia de esforço em tapete rolante com monitorização 

contínua da actividade cardíaca como é efectuada no nosso centro8. Assim serão 

despistados os doentes com falsos positivos da prova de esforço que, deste modo, 

não realizarão cateterismo, e também serão detectados os doentes que desenvolvem 

gradiente intraventricular com o esforço, que os nossos resultados sugerem, deverão 

ser preferencialmente tratados com bloqueadores ß adrenérgicos. 

Caso o doente nos surja já com coronariografia efectuada, e tal como a 

população do nosso estudo com coronárias angiográficamente normais, mantemos a 

recomendação para realização de ecocardiografia de esforço para despiste deste 

potencial e novo mecanismo de angina e provas de esforço positivas. Os doentes que 

desenvolverem gradiente intraventricular, devem – na ausência de contraindicação – 

ser medicados com bloqueadores beta adrenérgicos, embora esta estratégia deva ser 

confirmada em estudos futuros. 

Salientamos, uma vez mais, a necessidade de monitorização ecocardiográfica, 

em ortostatismo antes de iniciar o esforço – em 9% dos doentes que desenvolveram 

gradiente intraventricular no nosso estudo este surgiu apenas com o simples 

posicionamento em ortostatismo -  e durante o esforço em tapete rolante com o 

propósito de detectar o maior número possível de doentes em que este fenómeno 

venha a ocorrer. 
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A síndrome X cardíaca não se esgota, como demonstram os nossos 

resultados, no desenvolvimento de gradientes intraventriculares, pois numa parte 

significativa destes estarão envolvidos outros mecanismos.  

Um outro aspecto que merece ser equacionado257, também em função do 

nosso estudo, é se a utilização de ecocardiografia Doppler durante ecocardiografia de 

sobrecarga não deverá passar a ser uma rotina com o objectivo de identificar e 

posteriormente tratar uma causa potencial de sintomas.  

A síndrome X cardíaca é uma entidade clínica que ao longo de muitos anos 

tem desafiado a comunidade científica. Osler46 foi talvez o primeiro médico a 

preocupar-se com os doentes com dor torácica e sem doença cardíaca aterosclerótica. 

No entanto, ainda hoje, constitui um desafio para a comunidade científica113,291-309. 

Acreditamos ter contribuído, com este nosso estudo253, para mais um pequeno passo 

no caminho para a sua compreensão.   
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9. CONCLUSÕES 

 

A análise dos resultados do presente estudo permite-nos tirar as seguintes 

conclusões: 

 

1. Um grande número de doentes com a síndrome X cardíaca desenvolve gradiente 

intraventricular (36%) e SAM da válvula mitral (25%) durante o esforço sugerindo que 

estes podem estar associados com angina de peito. Nove por cento desses doentes 

desenvolvem gradiente intraventricular com o simples posicionamento em 

ortostatismo. Não há evidência que indivíduos saudáveis desenvolvam gradiente 

intraventricular com o esforço. 

 

2. No presente estudo a avaliação ecocardiográfica durante o esforço, permitiu acesso 

a informação adicional, clinicamente relevante, que não seria obtida apenas após o 

esforço. A detecção de gradiente intraventricular foi efectuada em mais doentes, bem 

como a presença de SAM, e foi possível determinar o momento bem como a 

frequência cardíaca e pressão arterial em que surgiram. 

 

3. A ocorrência de gradientes intraventriculares durante o esforço parece associar-se a 

angina de esforço, a menores dimensões do trato de saída do ventrículo esquerdo, 

menores volumes do ventrículo esquerdo e a um posicionamento mais anterior do 

músculo papilar postero interno. 

 A ocorrência de gradientes intraventriculares associa-se também a maiores 

velocidades circulatórias em repouso e durante o esforço. 

 

Para além disso a ocorrência de gradientes intraventriculares durante o esforço não se 

associa a alterações na função diastólica avaliada com ecocardiografia Doppler, nem a 

alterações na microcirculação coronária, avaliadas pelo TIMI frame count. 

 

4. A utilização de bloqueadores beta adrenérgicos no tratamento destes doentes 

parece ser eficaz na prevenção da ocorrência de gradientes intraventriculares e na 

melhoria dos sintomas. 
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10. RESUMO 

 

 O desenvolvimento de gradiente intraventricular durante ecocardiografia de 

sobrecarga com dobutamina tem sido largamente relatado e essa ocorrência 

associada a sintomas durante este exame. A ocorrência de gradiente intraventricular 

durante ecocardiografia de esforço, pelo contrário, é um fenómeno raramente 

encontrado. Estudos anteriores revelaram ocorrerem gradientes intraventriculares 

demonstrados por ecocardiografia de esforço, em doentes com testes de isquémia 

positivos e coronárias normais, definidos como portadores da síndrome X cardíaca.  

 Os objectivos deste estudo consistiram na avaliação do significado dos 

gradientes intraventriculares desenvolvidos durante ecocardiografia de esforço em 

doentes com síndrome X e, como objectivo secundário, avaliar os resultados da 

terapêutica com bloqueadores beta adrenérgicos na evolução clínica e nos parâmetros 

avaliados com ecocardiografia de esforço em doentes que desenvolveram gradiente 

intraventricular durante o esforço. 

 

Métodos 

 

População 

Este estudo incluiu um grupo de 91 doentes com média de idades de 51±12 

anos (20 a 75), dos quais 44 (48%) eram mulheres. Todos os doentes tinham angina 

de peito, prova de esforço positiva (quatro doentes apenas tinham isquémia em 

cintigrafia de perfusão miocárdica de esforço), ecocardiograma normal e coronárias 

angiográficamente normais. A presença de diabetes ou hipertensão arterial não 

controlada durante o ultimo ano foram motivos de exclusão, assim como a presença 

de hipertrofia ventricular esquerda no ecocardiograma basal e cardiopatia valvular 

significativa. Vinte e quatro doentes (26%) eram fumadores e trinta e três (36%) tinham 

hipercolesterolémia.  

No momento da inclusão no estudo, 47 (51%) dos doentes estavam medicados 

com nitratos, 10 (11%) com antagonistas dos canais de cálcio, 18 doentes (20%) com 

β bloqueadores, 12 doentes (13%) com antagonistas dos receptores da angiotensina II 

ou com inibidores do enzima de conversão da Angiotensina II, 7 doentes (8%) com 

diuréticos.  

Foram também estudados 34 indivíduos saudáveis como grupo de controlo. As 

idades dos indivíduos estudados variaram entre os 28 e os 70 anos, sendo a média de 
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50±12 anos. A distribuição dos indivíduos por género mostrou-nos serem 17 (50%) do 

sexo feminino.  

Todos os doentes e todos os controlos saudáveis deram o consentimento 

informado para a participação no estudo. 

 

Desenho do Estudo e Ecocardiografia de esforço 

 

No sentido de detectar a prevalência de gradientes intraventriculares, todos os 

doentes e os controlos saudáveis efectuaram ecocardiografia de esforço com 

avaliação ecocardiográfica bidimensional e Doppler. A ecocardiografia de esforço, tal 

como é efectuada pelos autores, inclui a avaliação, durante todo o esforço em tapete 

rolante, da contractilidade, e também neste grupo de doentes de parâmetros Doppler 

(pulsado, contínuo e codificado em cor) a partir da janela apical. Foi também avaliada 

a presença de movimento sistólico anterior da válvula mitral. Os exames foram 

integralmente gravados em vídeo e parcialmente em disco óptico. Considerou-se que 

existia gradiente intraventricular quando a velocidade máxima avaliada com Doppler 

contínuo atingia ou ultrapassava 2,5 ms no fim da sístole (pico telesistólico) e a sua 

ocorrência permitiu separar os doentes em dois grupos. 

Com o objectivo de identificar as variáveis que se associam ao 

desenvolvimento de gradientes intraventriculares pelo esforço, todos os doentes 

efectuaram ECG de 12 derivações, ecocardiograma-Doppler basal completo, obtendo-

se também os dados obtidos da prova ergométrica. A avaliação ecocardiográfica 

completa basal incluiu também o índice de trato de saída do ventrículo esquerdo 

(ITSVE), a espessura relativa de parede (ERP), e o índice de volume telediastólico do 

ventrículo esquerdo (IVOLTD). Foi também avaliada foi a distância D1, a partir de uma 

imagem obtida em telediástole em eixo curto uma linha que se origina no ponto onde 

se inicia a parede inferior divide o ventriculo esquerdo em duas metades. D1 é a 

distância entre aquela linha e o musculo papilar mediano no ponto onde este se liga à 

parede inferior.  

O grupo de doentes com a síndrome X efectuou também revisão do 

cateterismo cardíaco para avaliação do TIMI frame count, como variável. 

 

Análise estatística 

 

 Os resultados são apresentados com média ± DP para as variáveis numéricas, 

e percentagem de frequência para as variáveis categóricas. As variáveis numéricas 

foram comparadas entre grupos com o teste t de student. O teste X2 foi utilizado para 
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as variáveis qualitativas. Os resultados dos testes estatísticos foram considerados 

significaticos se o valor de p <0,05. Foram ainda efectuadas regressões logísticas 

binárias para as variáveis com interesse para construção de modelos multivariados. 

Foi efectuada análise multivariada tendo em conta os quatro grupos de indivíduos 

criados: controlos saudáveis (CS), total de doentes com síndrome X (SX), doentes 

com a síndrome X que não desenvolveram gradiente intraventricular durante o esforço 

(SXnGIV) e doentes que desenvolveram gradiente intraventricular durante o esforço 

(SXGIV). 

 

Resultados 

 

 Dos 91 doentes com síndrome X (Grupo SX), 33 doentes (36%) desenvolveram 

gradiente intraventricular (Grupo SXGIV) e 58 doentes (64%) não desenvolveram 

gradiente intraventricular (Grupo SXnGIV) tal como definido pelos autores. No Grupo 

SXGIV o gradiente intraventricular no pico de esforço foi 86±34 mmHg (variando entre 

30 e 165 mmHG).  

 Relativamente às variáveis constitucionais e clínicas não se encontraram 

diferenças quando comparámos os CS com o grupo SX ou com os sub grupos SXGIV 

e SXnGIV. Quando comparámos os doentes do grupo SXnGIV com os grupo SXGIV 

constatámos que os doentes do grupo SXGIV eram mais jovens (47,7±13,3 vs 

53,5±11,9 anos p=0,026), menos do sexo feminino (10/33 (30%) vs 34/58 (59%) p= 

0,008), tinham mais angor de esforço (28/33 (85%) vs 33/58 (56%) p= 0,006), tiveram 

menos tempo de duração dos sintomas antes da realização do cateterismo (15±10 vs 

46±40 meses p <0,001), estavam medicados com bloqueadores ß adrenérgicos em 

maior número no final do período de seguimento (20/33 (60%) vs 17/56 (30%) p= 

0,003), tinham melhorado das queixas anginosas em maior número no final do 

seguimento 17/33 (52%) vs (10/56 / (18%) p=0,001. 

 Relativamente às variáveis ergométricas, quando comparámos todos doentes 

com SX com os CS, verificámos que os doentes tinham maior TAS Pico (174±25 vs 

164±13 mmHg, p= 0,003); menor duração da prova de esforço (559±185 vs 653±144 

segundos, p= 0,009) e um tempo de recuperação da frequência cardíaca basal maior 

(258±134 vs 172±44 segundos, p <0,001). 

 Quando comparámos os doentes do grupo SXnGIV com os CS verificámos que 

os doentes tinham maior TAS Pico (173±27 vs 164±13 mmHg, p= 0,024); menor 

duração da prova de esforço (503±175 vs 653±144 segundos, p <0,001) e um tempo 

de recuperação da frequência cardíaca basal maior (260±151 vs 172±44 segundos, p 

<0,001). 
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 Quando comparámos os doentes do grupo SXGIV com os CS verificámos que 

os doentes tinham maior TAS Pico (175±21 vs 164±13 mmHg, p= 0,006); e um tempo 

de recuperação da frequência cardíaca basal maior (254±99 vs 172±44 segundos, p 

<0,001). 

 Quando comparámos os doentes do grupo SXnGIV com os SXGIV verificou-se 

que os doentes, que não desenvolveram gradiente intraventricular durante o esforço, 

tinham menor frequência cardíaca no pico de esforço (151±17 vs 163±14 batimentos 

por minuto, p= 0,001); menor duração da prova de esforço (503±175 vs 659±159 

segundos, p <0,001) e reproduziram menos os sintomas anginosos durante a prova de 

esforço (20/58 (34%) vs 22/33 (66%), p=0,002). 

Relativamente às variáveis ecocardiográficas quando se compararam todos 

doentes com SX com os CS e os doentes do grupo SXnGIV com os CS verificou-se 

que não existiram diferenças significativas. 

 Quando comparámos os doentes do grupo SXGIV com os CS verificou-se que 

os doentes tinham menor índice de dimensão telediastólica do ventrículo esquerdo 

(25,3±2,8 vs 27,2±2,9 mm/m2, p= 0,007), menor índice de trato de saída do ventrículo 

esquerdo (10,29±0,9 vs 11,2±0,9 mm/m2, p=0,001), um menor índice de volume 

telediastólico do ventrículo esquerdo (44,8±10 vs 51,5±12,6 ml/m2, p= 0,018) e uma 

menor distância D1 (10,72±3,11 vs 13,6±3 mm, p <0,001). 

 Quando comparámos os doentes do grupo SXnGIV com os SXGIV verificou-se 

que os doentes que não desenvolveram gradiente intraventricular tinham, maior índice 

de dimensão telediastólica do ventrículo esquerdo (28±2,7 vs 25,3±2,8 mm/m2, p 

<0,001), menor espessura relativa de parede posterior (0,33±0,046 vs 0,36±0,068, 

p=0,01), maior índice de trato de saída do ventrículo esquerdo (11,4±1 vs 10,29±0,9, p 

<0,001), um maior índice de volume telediastólico do ventrículo esquerdo (56±11,6 vs 

44,8±10 ml/m2, p <0,001) e uma maior distância D1 (13,75±2,98 vs 10,72±3,11 mm, p 

<0,001). 

 Numa análise multivariada confirmou-se que os indivíduos com a síndrome X e 

que desenvolveram gradiente intraventricular (SXGIV), em comparação com os que 

não desenvolveram gradiente intraventricular durante o esforço (SXnGIV), tiveram 

mais angina de esforço, maior duração das provas de esforço, menor duração dos 

sintomas anginosos até à realização do cateterismo, menor índice de trato de saída do 

ventrículo esquerdo, menor índice de volume telediastólico do ventrículo esquerdo e 

menor distância D1. Um valor de “cut-off” ≥ 10,92 mm/m2 para o ITSVE foi 

seleccionado pela análise da curva ROC como o melhor valor para predizer a não 

ocorrência de GIV nos doentes com a síndrome X. Um valor menor que 10,92 mm/m2 

apresenta uma sensibilidade de 82% e uma especificidade de 67% para a ocorrência 
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de GIV. O Odds Ratio correspondente é de 0,108 com um valor de p <0,001, 

indicando que os doentes com valores de ITSVE maior que 10,92 mm/m2 têm uma 

redução estimada de 1-0,108=89,2% na probabilidade de apresentarem GIV. A 

avaliação ecocardiográfica durante o esforço permitiu avaliar o momento (404±201 

segundos) e a frequência cardíaca (135±21) com que surgiram os gradientes 

intraventriculares. Permitiu também constatar que em três doentes (9%) dos que 

desenvolveram GIV este surgiu com o simples posicionamento em ortostatismo. O 

gradiente intraventricular que foi detectado em 33 doentes do grupo SXGIV, no pico de 

esforço, apenas foi detectado em 18 doentes (54% com um p<0,001) quando avaliado 

no pós esforço em decúbito lateral esquerdo. Relativamente à ocorrência de SAM da 

válvula mitral este foi observado em 23 dos 33 doentes do grupo SXGIV (70%) durante 

o esforço e em 12 doentes (36%) nos pós esforço imediato (p=0,001). 

 Relativamente aos 20 doentes, do grupo SXGIV, nos quais foi possível repetir o 

ecocardiograma de esforço sob terapêutica com bloqueadores beta adrenérgicos, 

quando comparados com o primeiro estudo sem terapêutica verificámos que os 

sintomas de angina foram reproduzidos em (14/20 (70%) sem tratamento vs 4/20 

(20%) com tratamento, com p=0,006), o gradiente intraventricular foi detectado no pico 

de esforço em (20/20 (100%) sem tratamento vs 9/20 (45%) com tratamento, p= 

0,001), o SAM da válvula mitral no pico de esforço foi detectado em (16/20 (80%) sem 

tratamento vs 5/20 (25%) com tratamento, p= 0,001). Também as provas de esforço 

efectuadas sob terapêutica tiveram maior duração. 

 

Discussão 

 

Os doentes com provas de esforço positivas e coronárias angiográficamente 

normais constituem um problema muito importante na prática clínica desde há longa 

data. Os estudos iniciais identificaram muitas das características do que viria a ser 

chamada a síndrome X. A mesma denominação foi também aplicada a uma síndrome 

caracterizada por resistência à insulina, hiperinsulinémia, e diabetes, associadas a 

dislipidémia, hipertensão, e obesidade abdominal. Para evitar a confusão surgiu uma 

terminologia mais adequada: angina com coronárias angiográficamente normais. 

 Os doentes com esta entidade, predominantemente mulheres, têm queixas de 

dor torácica frequentemente atípica. Pode ser desencadeada pelo esforço, embora o 

limiar para a dor seja muito variável. A sua duração pode ser incaracteristicamente 

prolongada, pode ser muito intensa estando raramente associada a sintomas 

acompanhantes como diaforese. Foram detectadas alterações de perfusão 

frequentemente em doentes com angina e coronárias angiográficamente normais, mas 
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não se encontrou correlação consistente entre a extensão dos defeitos, a positividade 

da prova de esforço e a tolerância ao esforço. Assim se, em muitos destes doentes, 

existem defeitos de perfusão que são atribuídos a anomalias da microcirculação a 

ecocardiografia de sobrecarga nunca demonstrou de forma inequívoca alterações da 

contractilidade segmentar, antes demonstrando ventrículos esquerdos hiperdinâmicos. 

 No nosso estudo 33 (36%) de 91 doentes com coronariografia normal e prova 

de esforço positiva desenvolveram gradiente intraventricular. Estes resultados 

sugerem que o infradesnivelamento do segmento ST pode estar relacionado com o 

desenvolvimento de gradiente intraventricular durante o esforço que estará 

possivelmente envolvido na génese das alterações electrocardiográficas.  

 A associação possível entre a síndrome X cardíaca e a ocorrência de gradiente 

intraventricular durante o esforço já tinha sido descrita antes, no entanto alguns 

desses doentes tinham hipertensão arterial e hipertrofia ventricular esquerda que por 

definição excluem o diagnóstico de síndrome X. 

 O aparecimento de GIV esteve no nosso estudo associado a determinantes 

morfológicos como menor ITSVE, menor IVOLTD e menor distância D1 e aumento da 

ERP. Todos estes achados traduzem estarmos em presença de corações 

proporcionalmene de menores dimensões, o que a análise multivariada confirmou. A 

distância D1 diminuida no grupo SXGIV significa um deslocamento anterior do 

músculo papilar postero interno, o que pode estar envolvido no desenvolvimento de 

gradiente intraventricular e movimento sistólico anterior da válvula mitral como já foi 

descrito por outros autores. 

Podemos admitir que este fenómeno seja eventualmente causado por 

alterações muito ligeiras da geometria ventricular esquerda e das suas dimensões com 

uma implantação mais anterior dos músculos papilares, que durante o esforço, 

induzem e submeterão as cordas e a válvula mitral a um movimento sistólico anterior e 

a isquémia dos músculos papilares. A obstrução à saída do ventrículo esquerdo com o 

aumento da pressão intraventricular que causa, pode contribuir, para a sobrecarga 

ventricular esquerda e infradesnivelamento do segmento ST. Assim o desenvolvimento 

de GIV durante o esforço pode, possivelmente, explicar as alterações de ST e a 

angina, num subgrupo de doentes que têm prova de esforço positiva e coronárias 

angiográficamente normais. 

 Os doentes com GIV durante o esforço tinham mais angina durante o esforço e 

eram predominantemente do sexo masculino, o que pode explicar o facto de terem 

sido submetidos a angiografia coronária mais precocemente, após o início dos 

sintomas. 
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 De toda a população com síndrome X estudada, 42 doentes (46%) 

reproduziram os sintomas durante a ecocardiografia de esforço, no entanto este facto 

ocorreu mais frequentemente no grupo SXGIV o que favorece a potencial participação 

do gradiente intraventricular na ocorrência dos sintomas. 

Na nossa população, encontrámos um maior número de doentes que 

desenvolveram SAM da válvula mitral em associação com GIV ao contrário de outros 

estudos. Pensamos que tal se deve ao facto de fazermos avaliação ecocardiográfica 

durante todo o esforço em tapete rolante. A magnitude do GIV que detectamos nos 

nossos doentes é também maior pelo mesmo motivo. 

Quatro dos 33 doentes do grupo SXGIV eram atletas e nós deveremos 

provavelmente estudar este fenómeno nesta população particular. Se tal fenómeno se 

detectar, deveremos também investigar as possíveis implicações prognósticas da sua 

ocorrência nesta população.  

Os resultados do EE influenciaram provavelmente o tratamento dos doentes 

uma vez que no final do follow-up uma maior percentagem de doentes do grupo 

SXGIV estava medicada com bloqueadores ß adrenérgicos. 

As principais limitações do nosso estudo foram: 1) nenhum doente efectuou 

teste de ergonovina durante o cateterismo com o intuito de provocar vasospasmo 

apesar de nenhum doente ter desenvolvido alterações segmentares; 2) a presença ou 

ausência de isquémia foi avaliada apenas através de ecocardiografia de esforço sem 

utilização de outras técnicas de imagem como estudos de perfusão miocárdica com 

cintigrafia; 3) excluímos todos os doentes com hipertrofia ventricular esquerda e 

hipertensão arterial, o que constituiu grande número de doentes no mundo real da 

prática clínica e que deverão ser estudados no futuro com o mesmo protocolo. 

 

Conclusões 

 

 Podemos concluir que um número significativo de doentes com síndrome X 

cardíaca desenvolvem gradiente intraventricular e movimento sistólico anterior da 

válvula mitral durante o esforço e também que diversas variáveis morfológicas estão 

envolvidas na sua fisiopatologia. Acreditamos que este fenómeno pode constituir uma 

nova entidade que se vem juntar ao grupo heterogéneo de doentes com angina, prova 

de esforço positiva e coronárias normais.  

Podemos também concluir que os bloqueadores ß adrenérgicos parecem ser 

eficazes na redução da ocorrência destes fenómenos. 

Podemos concluir ainda que a avaliação ecocardiográfica durante o esforço 

permite a obtenção de informação diagnostica com relevância clínica.  
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Como consequência dos nossos resultados, julgamos que a ecocardiografia de 

esforço deverá fazer parte de um novo algoritmo diagnóstico, sempre que suspeitemos 

que o nosso doente com angina possa ter a síndrome X cardíaca. 
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11. SUMMARY 

 
The development of intraventricular gradients at dobutamine stress 

echocardiography has been widely reported, and its presence has been associated 

with symptoms during this examination. On the contrary, the development of 

intraventricular gradients during exercise stress echocardiography is seldom observed. 

 

Previous studies disclosed the occurrence of intraventricular gradients during 

exercise stress echocardiography in patients with a positive response to stress testing 

and normal coronary angiography, identified as cardiac syndrome X patients. 

 

The primary objective of the present study was to evaluate the significance of 

intraventricular gradients during exercise stress echocardiography in cardiac syndrome 

X patients. A secondary aim of the study was the assessment of the effect of beta-

adrenergic blockers in the clinical evolution and echocardiographic parameters in those 

patients who developed an intraventricular gradient on exertion. 

 

METHODS 

 

Population 

 

This study included a group of 91 patients with a mean age of 51±12 years (age 

range, 20 to 75 years-old), 44 (48%) of whom were female. All patients reported angina 

pectoris, positive exercise testing (four of whom with abnormal findings on myocardial 

perfusion scintigraphy), normal echocardiogram and normal coronary angiograms. 

Exclusion criteria included diabetes mellitus and noncontrolled arterial hypertension 

within the previous year. Other exclusion criteria included left ventricular hypertrophy or 

significant valvular heart disease. 24 patients (26%) were active smokers and 33 

patients (36%) had hypercholesterolemia. 

 

At the time of study inclusion, 47 (51%) patients were under treatment with 

nitrates, 10 (11%) with calcium channel blockers, 18 (20%) with beta blockers, 12 

(13%) with angiotensin receptor blockers or angiotensin converting enzyme inhibitors 

and 7 (8%) with diuretics. 
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34 healthy individuals, comprising the control group, were also studied. Their 

age ranged between 28 and 70 years of age, with a mean value of 50±12 years old. 

Sex distribution showed that 17 (50%) were female.  

 

All patients and controls were requested to complete the informed consent prior 

to participation in the study. 

 

Study Design and Exercise Echocardiography 

 

In order to detect the prevalence of intraventricular gradients development, all 

patients and healthy controls were submitted to exercise stress echocardiography with 

two-dimensional and Doppler evaluations. 

 

Exercise stress echocardiography, as performed by the authors, includes 

myocardial contractility as well as Doppler (pulsed, continuous and colour flow) 

evaluations carried out during treadmill testing, using the transthoracic apical window. 

The presence of systolic anterior movement of the mitral valve was also evaluated. The 

full echocardiographic examination was stored in videotape and selected frames and 

loops were stored in optic disk.  

 

An intraventricular gradient was considered to be present if an intraventricular 

peak velocity equal to or greater than 2.5 m/s at end systole (telesystolic peak) were 

found. The patient population was divided in two groups according to the presence or 

absence of an intraventricular gradient. 

 

With the aim of identifying the variables associated to intraventricular gradient 

development on exertion, all patients underwent standard 12-lead electrocardiogram 

and complete Doppler echocardiogram at rest and data from the ergometric test was 

also recorded. Doppler echocardiogram at rest included left ventricular outflow tract 

index (LVOTi), relative left ventricular posterior wall thickness (RLVWT) and left 

ventricular end-diastolic volume index (LVDVi).  

 

The biventricular telediastolic short axis view of the heart was used to measure 

a distance designated as D1. A straight line connecting the point where the inferior wall 

begins and the opposite endocardial border divides the left ventricle in two halves. D1 

is the distance between that line and the posteromedial papillary muscle, at the point 

where it crosses the inferior wall. 
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Coronary angiograms of the syndrome X patients were also revised for 

calculation of the Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) frame count, as a 

possible correlation variable. 

 

Statistical Analysis 

 

The results are expressed as mean ± standard deviation for numerical variables 

and percentage for categorical variables. Student's t test was used to assess whether 

the means of two groups were statistically different from each other. The chi-square 

test was used on categorical data. The results were considered to be statistically 

significant if the p value fell under 0, 05. 

 

Binary logistic regression analysis was also applied to the variables considered 

to be useful for multivariate models construction. 

 

The multivariate analysis was performed taking into account the division of the 

individuals into four groups: healthy controls (HC), all syndrome X patients (SX), 

syndrome X patients who did not develop intraventricular gradient during exercise 

(SXnIVG) and syndrome X patients who developed intraventricular gradient during 

exercise (SXIVG). 

 

RESULTS 

 

From the 91 patients with syndrome X (SX group), 33 patients (36%) developed 

intraventricular gradient (SXIVG group) and 58 patients (64%) did not develop 

intraventricular gradient (SXnIVG group) during exercise, as previously defined by the 

authors. In the SXIVG group, the intraventricular gradient at peak exercise was 86±34 

mmHg (ranging between 30 and 165 mmHg). 

 

There were no differences when comparing demographic and clinical 

characteristics of the HC with the SX group, or with the SXnIVG and SXIVG subgroups. 

 

When comparing patients in the SXnIVG and SXIVG groups, we found that 

patients in the SXIVG group were younger (47,7±13,3 vs. 53,5±11,9 years old; 

p=0,026), fewer females (10/33 (30%) vs. 34/58 (59%); p= 0,008), experienced more 

effort angina (28/33 (85%) vs 33/58 (56%); p= 0,006), had shorter time delay between 

symptoms and coronary angiography (15±10 vs. 46±40 months; p <0,001), were more 
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likely to be prescribed beta-adrenergic blockers at the end of the follow-up period 

(20/33 (60%) vs. 17/56 (30%); p= 0,003), and were more likely to have improved 

angina symptoms at the end of the follow-up period (17/33 (52%) vs. (10/56 / (18%); 

p=0,001). 

 

When comparing ergometric variables between the SX and HC groups, we 

found that SX patients presented with higher peak systolic blood pressure (SBP) 

(174±25 vs. 164±13 mmHg; p= 0,003); shorter exercise time on treadmill testing 

(559±185 vs. 653±144 seconds, p= 0,009) and longer heart rate recovery time 

(258±134 vs. 172±44 seconds; p <0,001). 

When comparing patients in the SXnIVG group with HC, we found that patients in the 

SXnIVG group presented with higher peak SBP (173±27 vs. 164±13 mmHg; p= 0,024); 

shorter exercise time on treadmill testing (503±175 vs. 653±144 seconds; p <0,001) 

and longer heart rate recovery time (260±151 vs. 172±44 seconds; p <0,001). 

 

When comparing patients in the SXIVG group with HC, we found that patients in 

the SXIVG group presented with higher peak SBP (175±21 vs. 164±13 mmHg; p= 

0,006) and longer heart rate recovery time (254±99 vs. 172±44 seconds; p <0,001). 

 

When comparing patients in the SXnIVG and SXIVG groups, we found that 

patients in the SXnIVG group had lower peak heart rate (151±17 vs. 163±14 bpm; p= 

0,001); shorter exercise time on treadmill testing (503±175 vs. 659±159 seconds; p 

<0,001) and less reproduction of angina symptoms during exercise testing (20/58 

(34%) vs. 22/33 (66%); p=0,002). 

 

There were no differences when comparing echocardiographic variables 

between the SX group and the HC, and between the SXnIVG subgroup and the HC. 

 

When comparing patients in the SXIVG group with HC, we found that patients in 

the SXIVG group presented lower left ventricular end-diastolic diameter index 

(25,3±2,8 vs. 27,2±2,9 mm/m2; p= 0,007), lower left ventricular outflow tract index 

(10,29±0,9 vs. 11,2±0,9 mm/m2;  p=0,001), lower left ventricular end-diastolic volume 

index (44,8±10 vs. 51,5±12,6 ml/m2; p= 0,018) and lower D1 distance (10,72±3,11 vs. 

13,6±3 mm; p <0,001). 

 

When comparing patients in the SXnIVG and SXIVG groups, we found that 

patients in the SXnIVG group had higher left ventricular end-diastolic diameter index 
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(28±2,7 vs. 25,3±2,8 mm/m2; p <0,001), lower relative left ventricular posterior wall 

thickness (0,33±0,046 vs. 0,36±0,068; p=0,01), higher left ventricular outflow tract 

index (11,4±1 vs. 10,29±0,9; p <0,001), higher left ventricular end-diastolic volume 

index (56±11,6 vs. 44,8±10 ml/m2; p <0,001) and higher D1 distance (13,75±2,98 vs. 

10,72±3,11 mm; p <0,001). 

 

A multivariate analysis confirmed that syndrome X patients who developed 

intraventricular gradient during exercise (SXIVG), when comparing to those syndrome 

X patients who did not develop intraventricular gradient during exercise (SXnIVG), 

experienced more effort angina, longer exercise time on treadmill testing, shorter time 

delay between symptoms and coronary angiography, lower left ventricular outflow tract 

index, lower left ventricular end-diastolic volume index and lower D1 distance.  

Using a ROC curve analysis, a cut-off value for the LVOTi ≥ 10,92 mm/m2 was 

found to be the best predictor for not developing IVG in the study population.  We found 

that a value < 10.92 mm/m2 can predict the occurrence of exercise intraventricular 

gradient with a sensitivity of 82% and a specificity of 67%. The associated odds ratio is 

0.108 (p <0.001), indicating that patients with a LVOTi higher than 10.92 mm/m2 have 

an estimated reduction of 1-0.108=89.2% on the probability of developing IVG. 

The echocardiographic evaluation performed during exercise allowed for the 

assessment of the achieved test duration (404±201 seconds) and heart rate 

(135±21bpm) at which IVG occurred. It also allowed us to verify that in 3 (9%) of the 

SXIVG patients, IVG occurred as a simple consequence of changing position from 

supine to orthostatic. Intraventricular gradients were detected in 33 patients of the 

SXIVG group, when evaluation was performed at peak exercise. When the same 

evaluation was performed post-exercise and in left lateral decubitus, intraventricular 

gradients were only detected in 18 of those patients (54%; p<0,001). To what systolic 

anterior movement of the mitral valve (SAM) is concerned, we observed SAM in 23 

(70%) of the 33 patients of the SXIVG group during exercise and in 12 (36%) patients 

immediately post-exercise (p=0,001). 

 

Results concerning the 20 patients of the SXIVG group who underwent 

repeated exercise stress echocardiography under the effect of beta-adrenergic 

blockers showed that, when compared to the first evaluation without treatment, angina 

symptoms were reported in 14/20 (70%) without treatment vs. 4/20 (20%) under 

treatment (p=0,006), an intraventricular gradient was detected at peak exercise in 

20/20 (100%) without treatment vs. 9/20 (45%) under treatment (p=0,001), SAM at 

peak exercise was detected in 16/20 (80%) without treatment vs. 5/20 (25%) under 
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treatment (p=0,001). Exercise testing performed under treatment also showed a longer 

duration. 

 

DISCUSSION 

 

It is widely acknowledged that patients with a positive stress test and normal 

coronary angiography have been posing a major clinical dilemma for a long time. Initial 

studies identified many of the characteristics of what would be known later as 

syndrome X. The same denomination was also applied to a syndrome that includes 

insulin resistance, hyperinsulinemia and diabetes associated to hyperlipidemia, 

hypertension and abdominal obesity. In order to avoid misclassification a more 

adequate designation was found: angina with normal coronary arteries. Patients with 

this entity are predominantly women and complain of chest pain which is often atypical. 

Though chest pain can be elicited by physical exertion, pain threshold varies 

considerably. Pain can be unusually prolonged, perceived as severe and it is seldom 

associated to accompanying symptoms such as diaphoresis.  

 

Perfusion defects have been often found in patients with angina and normal 

coronary arteries. Nevertheless, no consistent correlation was found between the 

extent of perfusion defects on perfusion imaging, testing positive for myocardial 

ischemia on exercise test and exercise tolerance. Though many such patients present 

with perfusion defects thought to be due to coronary microcirculation abnormalities, 

stress echocardiography has never clearly shown regional wall motion abnormalities. 

Instead, stress echocardiography has shown hyperdynamic left ventricular systolic 

contractility. 

 

In our study, 33 (36%) of 91 patients with positive exercise testing and normal 

coronary angiography developed intraventricular gradient. These results suggest that 

ST segment depression may be induced by intraventricular gradient development 

during exercise, which might produce the electrocardiographic changes. 

 

The possible association between cardiac syndrome X and intraventricular 

gradient development during exercise has already been described before. However, 

some of those patients had arterial hypertension and left ventricular hypertrophy, which 

by definition exclude syndrome X diagnosis. 
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In our study, intraventricular gradient occurence was associated to morphologic 

determinants such as lower left ventricular outflow tract index, lower left ventricular 

end-diastolic volume index and lower D1 distance and higher relative left ventricular 

posterior wall thickness. All these findings depict the presence of proportionally smaller 

hearts, fact that is corroborated by the multivariate analysis. A lower D1 distance in the 

SXIVG group translates into anterior displacement of the posteromedial papillary 

muscle, which can be involved in IVG development and in the systolic anterior 

movement of the mitral valve, as described by other authors. 

  

We can hypothesize that this phenomenon may eventually occur as a 

consequence of slight changes in left ventricular geometry and dimensions due to the 

anterior insertion of the papillary muscles which, during exercise, is responsible for 

inducing both systolic anterior movement of the mitral valve and chordae tendineae 

and papillary muscle ischemia. Left ventricular outflow obstruction and ensuing rise in 

intraventricular pressure can contribute to left ventricular overload and ST segment 

downsloping. As such, IVG development during exercise may conceivably explain ST 

segment changes and angina in a subgroup of patients with positive response to 

treadmill testing and normal coronary angiography. 

 

Patients who developed IVG experienced more effort angina and were mostly 

males, which may explain why they were submitted to coronary angiography at an 

earlier stage after first symptoms. 

 

From the entire cohort of the study population, 42 patients (46%) experienced 

angina recurrence during exercise stress echocardiography. Nevertheless, angina 

recurrence was more frequent in the SXIVG group, which favours the potential 

contribution of intraventricular gradient in symptoms occurrence.  

 

In our study, and unlike other studies, we found a larger number of patients who 

developed systolic anterior movement of the mitral valve in association to IVG. We 

think that it might be due to the fact that the echocardiographic evaluation is carried out 

during exercise as opposed to post-exercise. For the same reason, the range of values 

found for IVG was higher. 

 

Four of the 33 patients of the SXIVG group were athletes and we should 

probably study this phenomenon in this distinct population. If IVG is detected among 
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athletes we should also analyse the prognostic implications of IVG development in the 

athlete population. 

 

Patient treatment was probably influenced by exercise echocardiography 

results, since a higher percentage of SXIVG patients were under beta-adrenergic 

blockers at the end of the follow-up period. 

 

The main limitations of our study were: 1) ergonovine-induced vasospasm 

testing was not performed during coronary angiography. Nevertheless, none of the 

patients developed regional wall motion abnormalities during exercise stress 

echocardiography; 2) ruling in or ruling out myocardial ischemia was carried out by 

using exercise stress echocardiography alone, without additional imaging such as 

myocardial perfusion scintigraphy; 3) exclusion criteria included left ventricular 

hypertrophy and noncontrolled arterial hypertension, which account for a significant 

number of patients in real-world clinical settings. These patients should be studied in 

the future using the same study protocol. 

 

 

CONCLUSIONS 

 

We can conclude that a significant number of patients with cardiac syndrome X 

develop intraventricular gradients and systolic anterior movement of the mitral valve 

during exercise and that several morphologic determinants are involved in its 

pathophysiology. We believe that this phenomenon may represent a new entity which 

adds to the heterogeneous group of patients known to have angina pectoris, positive 

exercise testing and normal coronary angiograms. We also concluded that beta-

adrenergic blockers seem to be efficacious in reducing the occurrence rate of these 

phenomena. Furthermore, we can conclude that echocardiographic evaluation during 

exercise provides diagnostic information with clinical relevance. Bearing this in mind, 

we consider that exercise stress echocardiography should be part of a new diagnostic 

algorithm, each time we suspect that a patient with angina pectoris might have cardiac 

syndrome X. 
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12. LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 
SX – síndrome X 

GIV – gradiente intraventrícular 

SXGIV – doentes com a síndrome X que desenvolveram gradiente intraventricular com 

o esforço 

SXnGIV – doentes com a síndrome X que não desenvolveram gradiente 

intraventricular com o esforço 

CS – controlos saudáveis 

EE – ecocardiograma de esforço 

EE1 – primeiro ecocardiograma de esforço 

EE2 – segundo ecocardiograma de esforço 

IECAs – Inibidores da enzima de conversão da angiotensina II 

ARAII – Antagonistas dos receptores da angiotensina 

SAM – movimento sistólico anterior da válvula mitral 

O2 – oxigénio 

PCR – proteína C reactiva 

EDRF – endothelium derived releasing factor 

PET – tomografia de emissão de positrões 

RMN – ressonância magnética nuclear 

TIMI – thrombolysis in myocardial infarction 

TIMI frame count – contagem de fotogramas (frames) da angiografia coronária de 

acordo com as regras estabelecidas no estudo TIMI 

CTFC –  TIMI frame count corrigido  

IVUS – ecografia intracoronária  

FCR – frame count reserve 

MBG – myocardial blush grade 

TAC – tomografia axial computorizada 

AE – dimensão da aurícula esquerda 

VETD – dimensão telediastólica do ventrículo esquerdo 

VETS – dimensão telesistólica do ventrículo esquerdo 

SIV – espessura telediastólica do septo interventricular 

PP – espessura telediastólica da parede posterior do ventrículo esquerdo 

IVETD – índice de dimensão telediastólica do ventrículo esquerdo 

IVETS – índice de dimensão telesistólica do ventrículo esquerdo 

ISIV – índice de espessura telediastólica do septo interventricular 
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IPP – índice de espessura telediastólica da parede posterior 

MVE – massa ventricular esquerda 

IMVE – índice de massa ventricular esquerda 

ERP – espessura relativa de parede posterior 

FENC – fracção de encurtamento do ventrículo esquerdo 

VOLTD – volume telediastólico do ventrículo esquerdo 

VOLTS – volume telesistólico do ventrículo esquerdo 

A – área 

L – dimensão longitudinal do ventrículo esquerdo 

C – largura da base da figura geométrica da área ventricular esquerda ao nível do anel 

mitral 

FEJ – fracção de Ejecção do ventrículo esquerdo 

TSVE – diâmetro do trato de saída do ventrículo esquerdo 

ITSVE – o índice de TSVE 

ATSVE – área do trato de saída do ventrículo esquerdo 

VTI1DLE – integral velocidade tempo do fluxo avaliado com Doppler pulsado, no trato 

de saída do ventrículo esquerdo, em decúbito lateral esquerdo 

Vmáx1DLE – velocidade máxima do fluxo no trato de saída do ventrículo esquerdo em 

decúbito lateral esquerdo VSDLE – volume sistólico em decúbito lateral esquerdo 

DCDLE – Débito cardíaco em decúbito lateral esquerdo 

ICDLE – índice cardíaco em decúbito lateral esquerdo 

VTI2DLE – integral velocidade tempo do fluxo avaliado, com Doppler contínuo, em 

decúbito lateral esquerdo 

Vmáx2DLE – velocidade máxima do fluxo, avaliado com Doppler contínuo, em 

decúbito lateral esquerdo 

orto – em posição ortostática 

3’ – avaliado durante o terceiro minuto de esforço 

Vmáx – velocidade máxima 

IVT – integral velocidade tempo 

FC – frequência cardíaca 

DC – débito cardíaco 

IC – índice cardíaco 

DA – artéria descendente anterior 

CX – artéria circunflexa 

CD – artéria coronária direita 

OR – odds ratio 

DPPICO – duplo produto no pico de esforço 
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ANGOR ESF – angor de esforço 

ANGOR REP – angor em repouso 

DURAÇÃO SINT – duração dos sintomas 

DURAÇÃO – duração da prova de esforço 

REPSINT – reprodução dos sintomas durante a prova de esforço 

TAS – tensão arterial sistólica 

FCMT – frequência cardíaca máxima teórica 

Tempo REC FC – tempo que demora a recuperar os valores basais de FC 

PERT_COND – perturbações minor da condução intraventricular 

ALTSTT – alterações do segmento ST e onda T no electrocardiograma basal 

altST – alterações do segmento ST na prova de esforço 

STINFLAT – infradesnivelamento do segmento ST nas derivações inferiores e laterais 

durante a prova de esforço 

STANT - infradesnivelamento do segmento ST nas derivações anteriores durante a 

prova de esforço 

STASC – infradesnivelamento de ST em rampa ascendente 

STHORIZ – infradesnivelamento de ST em rampa horizontal 

STDESC – infradesnivelamento de ST em rampa descendente 

TIMESTREC – tempo que demora a recuperar o infradesnivelamento de ST 

REPSINTPE – reprodução dos sintomas durante a prova de esforço. 

E – velocidade máxima da onda E, do fluxo de câmara de entrada do ventrículo 

esquerdo, avaliado com Doppler pulsado 

A – velocidade máxima da onda A do fluxo de câmara de entrada do ventrículo 

esquerdo avaliado com Doppler pulsado 

TDE – tempo de desaceleração da onda E 

TRIV – tempo de relaxamento isovolumétrico 

Curva ROC – Receiver Operating Characteristics Curve 
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