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INTRODUÇÃO 

O assunto é antigo. Tão antigo que, no ano 50 a.C., pelo que 

se supõe, Lucrécio já lhe fazia referência, ao dizer em seu "Rerum Na-

tura": "Nos idos tempos, a fome consignava ã morte corpos lânguidos; ho-

je contudo é a prosperidade que os arrasta ãs sepulturas" ( aP u c* ^9) ^ 

Fa la-se de um agressor antigo e mais comum nos tempos moder-

nos ; de uma doença que abrevia a vida do homem, em geral no auge de sua 

produtividade. Trata-se da doença aterosclerõti ca coronária. 

Tão fundamental quanto admitir a importância social desta mo-

léstia, é também a caracterização precoce da sua gravidade, pelo pronto 

reconhecimento da sua exteriorização clínica, e este aspecto também não 

é novo. Algumas décadas depois de Lucrécio, o filósofo romano Séneca pu-

blicou, pela primeira vez, o relato subjetivo da síndrome anginosa da 

doença coronária, descrevendo a sua própria doença: "0 ataque é muito 

curto, e como uma tempestade. Ele usualmente termina dentro de uma hora 

... Ter qualquer outra moléstia é estar simplesmente doente, ter esta 

doença é estar morrendo" 

De acordo com Hurst (8A), Heberden, em 1768, foi quem pela 

primeira vez referiu seus aspectos clínicos, definindo o "angor pecto-

82 83 
ris". Herrick & Nuzum , em 1912, descreveram a imagem anatómica 

da obstrução coronária, e, posteriormente, fizeram o primeiro relato da 

130 

historia natural da doença. Mais tarde, Tennant & Wiggers admitiram 

os efeitos da oclusão coronária sobre a contrat i 1 idade miocárdica. Em 

19^1, firmaram-se novos conceitos, graças a um elegante estudo feito 

através de injeção pós-morte nas artérias coronárias ^ Em meados 

da década de quarenta, estariam criadas as condições para a visualiza-

ção direta das alterações contráteis do coração, ao se obter a ventricu-

lografia Posteriormente, Seldinger ( aP u <^ 8^) ̂  g m e M a s o n Sones 

129 , em 1958, permitiram, através de seus estudos, a visualizaçao direta 



das coronárias "in vivo". 

Tais avanços nos procedimentos diagnósticos trouxeram o apri-

moramento no manejo terapêutico, desde que criaram condições para a indi-

cação da forma de tratamento, clínico ou cirúrgico, a partir da caracte-

rização dos aspectos morfofi siológi cos e hemodinãmicos da doença ateros-

clerótica das artérias coronárias 

Visando melhor definir esses aspectos hemodinãmicos, foram de-

senvolvidos diversos métodos e medidas para a avaliação da função ventri-

cular esquerda, a saber: índices de função ventricular como um todo (ín-

dices da fase de ejeção), índices de contrat i 1 idade ou i notropismo (índi-

ces da fase de contração isovolumétri ca) e índices de sinergia (ventricu-

I V
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lograma; 

Os índices de mais ampla utilização clínica são a Fração de E-

jeção (FE) e a Pressão Diastólica Final do Ventrículo Esquerdo (pD2VE) 

105,127 

•3 n _ o |i o Q 

Alguns autores ' consideram a FE como o verdadeiro indi-

cador do estado contrátil do coração a uma põs-carga normal. £ considera-

da , como med i da isolada, superior ã pD2VE, a qual pode ser influenciada 

pelo volume e pela complacência ventriculares. Mostra-se também superior 

ao Débito Cardíaco (DC), uma vez que este depende de diversas variáveis, 

como o retorno venoso, a impedância aórtica, a freqUência cardíaca e o 

volume de ejeção, estando geralmente deprimido apenas nas fases tardias 

de descompensação cardíaca. 

Há, ainda, na FE a vantagem de mais fáceis reprodutibilidade Tp 

e disponibilidade ' , visto que a ventriculografia é rotina no exame de 

cateterismo cardíaco, sendo, portanto, tão disponível quanto as medidas 

de pressão e de débito cardíaco, diferentemente dos índices de pressão i-

sovolumétrica-tempo, que necessitam de equipamento especial. Além disso, 

há quem afirme que os índices da fase de ejeção sejam mais sensíveis do «• — og ao i j c 
que os índices da fase de contração isovolumétri ca ' ' 



- J» -

É ainda a FE índice considerado por varios autores como o de 

i - «.• 1 ,33,88,96,1 11,113,135 , „ . , ... maior valor prognostico ' ' » » » » sendo também defendida 

como o de maior sensibilidade , como expressão isolada de função ven-

„ - , 1,93-9*4,108,120 , ¿.- . . 
tricular , permanecendo confiavel, mesmo na presença de 

120 

hipertrofia ventricular . Parece que, apesar das controversias exis-

tentes para a eleição do método mais exato, a única restrição que deve 

ser considerada, quanto ã sensibilidade da FE, é a presença de grandes 

volumes diastõlicos finais, principalmente nos casos de aneurisma, quan-
81 

do a mesma tem seus valores distorcidos 

Quanto ã pD2VE, existe muita controvérsia. Alderman ' concei-

tua este índice como um bom indicador da função ventricular, reconhecen-

do, contudo, limites quanto ã sua fidedignidade para valores superiores 

a 12 mmHg, momento em que a correlação do grau de elevação da pD2VE com 

a severidade das lesões cardíacas passa a ser irreal, devido a alterações 

na complacência miocãrdica p 0 r outro lado, há quem sugira que uma 

pD2VE elevada parece ter muito mais significado em coronar¡ópatas do que 

em outros grupos de pacientes, nos quais o aumento de volume, ou de pres-

são, pode contribuir muito para o aumento da mesma Segundo alguns 

autores, haverá discrepancias entre os resultados encontrados para a 
17, 

pD2VE e a FE, quando existirem alterações na complacencia ventricular 

I à 

25,^6, 

Entretanto, para alguns a pD2VE é inversamente proporcional i FE. 

Finalmente, para outros, ou nao existe correlaçao entre pD2VE e FE 

120,138 , ,. - - , . 1,38,bb,59-60 
ou o indice em questão e encarado com ressalvas 

No que tange ao estudo dos índices de sinergia ou da contração 

segmentar do ventrículo esquerdo, a história inicia-se com a descrição 

M O 

feita por Tennant & Wiggers de um padrao irregular de contraçao do 

ventrículo, com distúrbios na seqllência temporal da atividade mecânica. 

Sugeriu o autor que as alterações descritas seriam secundarias a proces-
- 72 

sos isquémicos ou fibroticos localizados. Harrinson salientou que tal 

padrão de contração desorganizada é freqUente nos indivíduos com doença 
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coronária e aplicou o termo assinergia para esta condição. Mais tarde, 

79 -
Hermann e cols. , em 1967, definiram o termo sinergia como padrao norma 

de contração e classificaram os tipos de assinergia. Os mesmos autores 

quantificaram a assinergia ventricular, através do cálculo do encurtamen 

to segmentar ou medida do acréscimo ou decréscimo dos hemieixos. Posteri 

2 8 -

ormente, Chatterjee e cols. apresentaram versão modificada desse méto-

do. 

93 

Segundo Kreulen e cols. , a combinaçao de diversos fatores 

é mais sensível em estabelecer a função ventricular do que uma variável 

isolada. 

Na presença de doença das coronárias, com a ajuda dos elemen-

tos acima mencionados, os quais nos fornecem uma boa avaliação da função 

miocãrdica, há uma série de condições a serem bem definidas para se esta 

belecer a severidade da coronariopatia, a repercussão desta sobre a fun-

ção miocãrdica e a escolha da terapêutica a ser utilizada. Para tal, tor 

na-se necessária minuciosa análise dos seguintes fatores: 

a) Numero de vasos envolvidos, 

b) Coronária acometida, 

c) Grau da lesão obstrutiva, 

d) Localização da obstrução, 

e) Qualidade dos ramos secundários, 

f) Presença ou não de. variantes anatómicas, 

g) Extensão anatómica da coronária acometida, 

h) Qualidade do leito distai da coronária acometida, 

i) Efetividade da circulação colateral. 

a) A respeito do número de vasos envolvidos, estudo realizado 
1 8 r 

por Bruschke e cols. mostra taxas de sobrevida em indivíduos com le-

sões coronárias acima de 50%, após 5 anos, de 85%, 62% e hSZ para pacien-

tes com lesões em 1, 2 e 3 vasos, respectivamente. Este estudo é corrobo-i g i i g 
rado por outros autores ' . Ha, alem disso, evidencia de alterações 



na função ventricular: a pD2VE aumenta na razão direta do aumento do nú-

mero de vasos lesados ^^ e a FE, na sua razão inversa Alterações na 

contrat i 1 idade segmentar do ventrículo esquerdo também se correlacionam 

com o aumento do número de vasos lesados ^>68,76,79^ 

b) Quanto ã coronária acometida, no presente trabalho limita-

mo-nos ao estudo exclusivo dos casos com lesão isolada da artéria coroná-

ria esquerda descendente anterior conforme é conhecido este ramo da coro-

53 86 112 

nãria esquerda ' ' , ou simplesmente D.A., como chamaremos daqui em 

diante, designação esta de uso amplamente difundido. 

Sabe-se que dentre os indivíduos com doença de um só vaso, a-

queles com lesões da D.A. têm os mais altos níveis de pD2VE e a mais al-

ta prevalência de anormalidades ventr1culográfi cas, quando comparados com 

os portadores de lesões isoladas na coronária direita ou circunflexa 65-66 

Segundo Hamby e cols. , as maiores alterações de pD2VE, FE e VDF, 

em doença de um só vaso, ocorreram na presença de lesões na D.A., somente 

superadas pelas alterações dos respectivos índices encontrados na doença 

muitiarterial. 

Além disso, devemos lembrar-nos que a artéria D.A. supre, so-

zinha, cerca da metade de toda a massa ventricular esquerda ^ 8 , 7 6 , 1 0 ^ ^ 

ainda, conforme Gensini e cols. , ao se observar o ventrículo esquerdo 

na incidência oblíqua anterior direita (OAD), verifica-se que os segmen-

tos ântero-basal , ântero-1 ateral , apical e , freqllentemente, boa parte do 

segmento diafragmático, são supridos pela artéria D.A. e pelos seus ramos 

diagonais, enquanto na projeção oblíqua anterior esquerda (OAE) o segmen-

to septal é suprido nos seus h/S superiores pelas septais, ramos da D.A.. 

A opinião acima é corroborada por Vogel e c o l s . ' ^ , que enfatizam a gran-

de contribuição para a contração ventricular oferecida pelo território 

miocârdico suprido pela referida artéria. 

Apesar da importância unanimemente reconhecida deste vaso, 

poucos são os trabalhos que, como o presente, estão dirigidos exclusiva-



mente ao estudo da sua lesio ¡solada. Este interesse justifica-se por ser 

a D.A. a coronária de distribuição anatómica mais constante, pela sua im-

portância funcional e pela facilidade de avaliação do miocárdio irrigado 

por ela 

c) No tocante ao grau da lesão obstrutiva, devemos considerar 

que o mesmo nem sempre guarda nítida relação com a intensidade da reper-

kS - -

cussao miocardica mas que, sem duvida, tem muita importancia como um 

2 1 ~ ~ 
fato isolado . A caracterizaçao da severidade das lesões coronarías, 

têm sido assunto de diversos estudos clínicos e experimentais. Contudo, 

as opiniões divergem, e se para uns, lesões de 50% indicam doença coroná-

. ... . 65-66,105,108,118 v ., . ~ . 
ria significativa > outros consideram sua existencia 

52 30 102 3 
mesmo abaixo de 50% , ou so a partir de 75% ' . Arie admite como 

portadores de lesões isoladas em artéria D.A. aqueles indivíduos em cu-

jas demais coronárias não se observam lesões maiores do que 60% da luz 

92 
do vaso. Klopp & Gott afirmam que lesões de 60% causam sintomas apenas 

61-62 

aos grandes esforços. Gould e cols. acreditam que o fluxo coronário 

máximo está alterado nas estenoses a partir de 30%, enquanto que o fluxo 

coronário de repouso está comprometido nas lesões obstrutivas de 85% ou 

mai s. 

Com relação aos itens d̂  a da série supracitada de fatores, 

estes serão discutidos exclusivamente cons iderando-se a presença de lesão 

na artéria D.A.. 

d) Com respeito ã localização da obstrução em relação ã emer-

gência dos ramos secundários, as lesões ná artéria D.A. são classificadas 

em proximais, mediais ou distais, conforme se localizem antes do 19 ramo 

septal, entre o 1? ramo septal e o 2? ramo diagonal, ou apôs o 29 ramo 

diagonal. Este aspecto tem sido considerado como de importância por diver-20,5^,95,97,107,125 , - . . . . . 

sos autores ' ' ' ' , uma vez que as lesões proximais implica-

riam em restrição de perfusão sangllínea a um território miocárdico mais 

amplo. 



e) Diretamente relacionado com o item anterior, e bastante dis-

cutível, é a importância do ramo secundario, ou seja, o tamanho do 1? ramo 

septal ou do 1? ramo diagonal, relacionado ao maior ou menor desempenho do 

ventrículo esquerdo ^ . 

f) Uma outra questão diz respeito ã variante anatómica "diago-

nal is". Empiricamente, para a explicação de casos isolados, poder-se-ia 

considerar sua presença como um fator de proteção para a função miocãrdi-

ca. Não hã menção na literatura sobre este aspecto. 

g) No que se refere ã extensão anatómica da coronária, de a-

cordo com Effler ^ g d.A. pode ser classificada em 3 tipos: 

I - quando ela é um vaso de pequeno calibre e atinge somente 

os 2/3 iniciais do trajeto, desde a base do coração até o seu ápice; 

II - quando é um vaso de largo calibre e, por definição, atinge 

o ápice do ventrículo esquerdo; 

III - quando o vaso se estende desde a base do coração até o ápi-

ce, contorna-o e atinge a face d iafragmáti ca do ventrículo esquerdo, so-

mando-se ã perfusão normal da artéria descendente posterior. 

E de se esperar que este fator possa interferir na função do 

ventrículo esquerdo, além de ser considerado importante elemento angiogrã-

98 

fico preditivo de revascularizaçao cirúrgica bem sucedida . Quanto a 

contribuição oferecida por este fator ã preservação da função cardíaca, 

não se tem descrição específica. 

h) Também de grande utilidade prática, para a avaliação do 

prognóstico e forma de tratamento de um paciente portador de coronariopa-

tia, é a análise da qualidade do leito vascular distai ã obstrução coroná-

ria quanto ao calibre e ã presença ou não de lesões ateromatosas 1 1 6 . • 1 1 0 0 i • , J J 1 a- - 1 

. Levin e cols. correlacionaram a qualidade do leito distal com a 

conveniência ou não de indicação cirúrgica. Estudando angiograficamente 

seus pacientes antes e depois da operação, concluíram que o sucesso cirúr-

gico foi consideravelmente menor quando o diâmetro real do leito distai 



era inferior a 1 mm. 

Em outro trabalho, admite-se ainda que este elemento, aliado 

a uma circulação colateral bem desenvolvida, poderá eliminar a necessida-

de de procedimento cirúrgico de revascularização 

i) Tema de controvérsia é a importância ou não do fator cir-

culação colateral na doença isquémica do coração. Embora existentes em 

corações normais, os vasos colaterais apenas são demonstrados angiografi-

camente na presença de severa doença obstrutiva das coronárias. Somente 

obstruções maiores que 30% criam gradiente pressórico, entre o leito co-

ronário acima e abaixo da obstrução, suficiente para estabelecer um fluxo 

de sangue através dos canais anastomõti cos preexistentes, desenvolvendo-

, - i - , 2»3,51,64,77,123,127 n „ , 
se assim a circulaçao colateral . Quanto ao papel pro-

tetor da circulação colateral sobre a função miocárdica, as opiniões estão 

e n t a m 2 - 3 ^ 8 ' 6 7 ' 7 3 - 7 ^ 9 9 ' 1 

12,21,23,70,75-78,132-133 

.... 5 , , ' _ 2-3,48,67,73-7^,99,102,126-127,137 
divididas , havendo os que sustentam ' » . » - ' ' > > » ' ^ e 

os que negam esta possibilidade 

Como vemos, inúmeros fatores interferem na função ventricular, 

quando presente a Cardiopatia Isquémica. Na extensa bibliografia a respei-

to, não são muitos os trabalhos que enfocam o acometimento isolado da ar-

téria D.A.. Face a essa paucidade de trabalhos e ãs discrepâncias exis-

tentes e , devido ã importância reconhecida da artéria D.A. e, ainda, pela 

inadequada definição do real valor dos fatores citados na preservação da 

função miocárdica, inclinamo-nos ã execução do presente estudo. 

Assim, tem este trabalho como objetivo estudar a função ventri-

cular em portadores de lesão significativa da D.A., determinando, a partir 

de análise estatística pertinente, a influência sobre a função miocárdica, 

de alguns fatores ou variáveis a que convencionamos chamar de "fatores 

subjacentes", abaixo discriminados: 

a) Grau da lesão obstrutiva; 

b) Localização da lesão na coronária D.A.; 

c) Qualidade do primeiro ramo diagonal; 
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cl) Presença ou não do ramo "diagonal¡s"; 

e) Extensão anatómica da coronária D.A.; 

f) Qualidade do leito distal da coronária D.A.; 

g) Efetividade ou não da circulação colateral. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

1. Mater¡al. 

Em estudo retrospectivo de 5.500 exames cinecoronarioventricu-

logrãficos realizados no Serviço de Hemodinâmica do Hospital de Clínicas 

da Universidade Federal do Paraná, no período de março de 1973 a setembro 

de I98O, e de 3.500 exames feitos no Serviço de Hemodinâmica da Santa Ca-

sa de Misericórdia de Curitiba, no período de maio de 1976 a setembro de 

I98O, selecionamos 289 pacientes portadores de lesio isolada da artéria 

coronária esquerda descendente anterior D.A., através dos seguintes cri-

térios: 

1) ser o paciente portador de lesão isolada da artéria D.A. 

(lesões em outras artérias, se presentes, não-superiores a 60%) e localiza-

da no terço proximal da D.A.; 

2) possuir a lesão da artéria D.A. grau de obstrução igual ou 

superior a 75% ^ ; 

3) ter o filme em questão um bom poder de resolução, mostrando 

89 1 02 
bem a contrastação do ventrículo esquerdo e das artérias coronárias ' ; 

k) apresentar ritmo cardíaco regular. Na presença de extrassis-

114 

toi ia, consideramos apenas o segundo batimento pos-extrassistolico 

Foram excluídos do trabalho todos os casos em que havia lesões 

valvares ou cardiopatias congénitas. Sempre que possível procuramos excluir 

também os portadores de miocardiopatias não-isquêmicas associadas as lesões 

córonári as. 
Atendidos tais critérios, os 289 pacientes selecionados foram 

distribuídos em dois grandes grupos, dependendo da presença ou não de a-

4. • 1 r . - . . 9,30,58,68,79 neurisma ventricular, conforme criterios ja consagrados . 

Cada um destes grupos foi subdividido em três subgrupos, segun-

do o grau da lesão obstrutiva. Em uma primeira fase, os pacientes foram 

divididos em portadores de lesão severa (75 a 90%), subtotal (90 a 99%) e 
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total (100%), obedecendo aos percentuais propostos por Gensini e a _ 

2-3 r 

dotados por outros autores . Feito ensaio estatístico prévio, este de-

monstrou nio haver diferença estatística significativa entre os resulta-

dos obtidos, para todos os índices de função ventricular, nas lesões seve-

ras e subtotais. Assim sendo, do ponto de vista hemodinâmico, estes dois 

grupos passaram a ser considerados como um só, que convencionamos chamar 

o grupo das lesões severas. Portanto, partimos de dois subgrupos: aqueles 

com LESÃO TOTAL e aqueles com LESÃO SEVERA. Isto foi feito para diminuir 

a dispersão estatística dos casos. 

A seguir, cada subgrupo foi avaliado em base ao estudo da fun-

ção ventricular, relacionada a cada um dos "fatores subjacentes", isolada-

mente. 

Quanto a localização da LESÃO, os pacientes foram divididos em 

subgrupos, conforme a lesão na coronária D.A. estivesse antes, apôs ou na 

emergência do primeiro ramo diagonal. Estudo estatístico preliminar mos-

trou-nos que os indivíduos com lesão na emergência da 1? diagonal se com-

portaram da mesma maneira que aqueles com lesão antes da 1? diagonal, 

quanto ã função ventricular. Assim, classificamos os pacientes, segundo a 

localização da lesão, em duas categorias: os portadores de LESÃO ANTES e 

os portadores de LESÃO APÔS o primeiro ramo diagonal. 

Para a avaliação da qualidade do primeiro ramo diagonal, servi-

mo-nos de duas gradações: o 19 ramo DIAGONAL DE BOA QUALIDADE » aquele sem 

lesões no seu lúmen, de bom calibre e que, observado em OAD, apresenta ex-

tensão semelhante ã da D.A., chegando quase até o ápice do ventrículo es-

querdo; o 19 RAMO DIAGONAL DE MÃ QUALIDADE, aquele não-opacificado, por 

estar a lesão da D.A. na sua emergência ou antes desta, e sem enchimento 

retrógrado e, ainda, aquele com lesões intra 1umina res, fraca opacificação 

e pequeno calibre ou tamanho. 

Quanto ã variante anatómica "diagonal i s", classificamo-la sim-

plesmente em PRESENTE ou AUSENTE. 
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No exame da extensão anatómica da D.A., para minimizar a dis-

. 54 

persão estatística dos casos, simplificamos a classificaçao de Effler 

em dois tipos: de PEQUENA EXTENSÃO - aquela não-opacifi cada ou pobremen-

te opacificada, ou de pequeno tamanho; e aquela de GRANDE EXTENSÃO - que 

vai até a ponta do VE ou contorna a mesma. 

Para a análise da qualidade do leito vascular distai, dividi-
• _ J • r i 100,102 , D n M 

mos os pacientes em dois grupos, conforme Levin : aqueles com BOM 

LEITO DISTAL com calibre do vaso, distalmente ã obstrução, superior ou i-

gual a 1 mm, após correção para a magnifi cação, e sem lesões obstrutivas 

significativas ou sem estagnação do material do contraste; e aqueles com 

MAU LEITO DISTAL com calibre distal do vaso inferior a 1 mm e/ou com le-

sões ateroscleróti cas significativas ou havendo estagnação do contraste 

10,98,100^ medidas do calibre do leito distal foram feitas tomando 

por base o calibre do cateter, cujo diâmétro real era conhecido ' 

Finalmente, no que- tange ã circulação colateral, adotamos a 3-4 

class ificaçao utilizada por Arie , dividindo os casos quanto a origem 

e magnitude da circulação colateral. Quanto ã origem, classificamo-la em: 

H0M0C0R0NÃRIA — quando proveniente da própria- D.A. ou de seus ramos-, e 
O r 

INTERCORONÃRIA - quando da circunflexa ou da direita . Quanto a magnitu-

de, dividimo-la em: AUSENTE, ESBOÇADA - presença de circulação colateral 

sem opacificação da D.A., PARCIAL - com opacificação parcial da D.A. ou 

de seus ramos, EFETIVA PARA A D.A. - com opacificação total apenas da D.A. 

em todo o seu trajeto, e EFETIVA PARA A D.A. E SEUS RAMOS - com opacifica-

ção total da D.A. e seus ramos. Tal- class!ficação dispersou extremamente a 

amostragem, de tal forma que, após uma análise estatística preliminar, fo-

mos obrigados a simplificá-la. Assim, a circulação colateral passou a ser 

encarada como AUSENTE E/OU INEFETIVA OU DE MÄ QUALIDADE quando pertencia 

a um dos três primeiros grupos, e EFETIVA OU DE BOA QUALIDADE quando per-

tencia aos dois últimos grupos. Além disso, passamos a ignorar a origem 

da circulação colateral, olhando-a apenas quanto ã sua qualidade. 



A Tabela I esclarece melhor a distribuição dos casos segundo 

essas diversas variáveis. 

Além dos 289 pacientes portadores de doença coronária, cuida-

mos ainda da análise estatística de 28 pacientes considerados normais do 

ponto de vista cardiológico, ou em cujos exames cineangiocoronariográfi-

cos nada se constatou de anormal. Assim procedemos, em que pese a exten-

sa literatura a respeito, para podermos estabelecer os níveis de norma-

lidade em nosso meio, e buscando um confronto de resultados para a ava-

liação da fidedignidade do método, mesmo sem o objetivo deliberado de 

incluir estes casos nos resultados de nosso trabalho. 

2. Tratamento Estatístico. 

A análise estatística dos dados foi realizada no Centro de 

Computação Eletrónica da Universidade Federal do Paraná, uti 1 izando-se o 

Pacote Estatístico S.P.S.S. ( "Statistical Package for the Social 

Sciences" ), e compreendeu a comparação de médias pelo Teste "t" de 

Student para observações independentes, estabelecendo-se significincia-

em p < 0,05. 

3. Métodos de Estudo. 

No presente estudo, todos os exames cinecoronário-ventriculo-

- . - 129 

gráficos foram realizados pela técnica de' Sones . A analise dos fil-

mes foi feita através de sua projeção com um aparelho Tagarno-35. Somen-

te foram incluídos os casos em que as lesões coronárias estavam bem ca-

racterizadas quanto ao grau de obstrução sendo freqUentemente necessário 

ro Oq 
para isto, o exame das coronárias em três diferentes projeções ' . No 

1 02 

estudo da circulaçao colateral, foram obedecidos os criterios de Levin 

para a caracterização da efetividade ou não da mesma, sendo feita tabula-
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ção dos dados referentes a tal ítem, conforme classificação adotada por 

i -

22, 

3 
Arie . Para a analise do ventri culograma, consideramos o segundo bati 

mento normal apôs a contrastação do ventrículo esquerdo como o ideal 

->c. 
, aceitando, contudo, como representativos todos os batimentos até o 

8 69 
desaparecimento do contraste ' , desde que na presença de ritmo nor-

, 8,36,114 _ . . . * » «. i i 
mal . Todavia, na presença de extrassistoles, levamos em conta 

somente o segundo batimento após as mesmas, para evitar as alterações 

hemodinãmicas produzidas pelo fenómeno de potenciação pós-extrassistóli -

ca /\s c i neventr i culograf i as que não preencheram tais criterios 

foram excluídas. 

Para o exame quantitativo de cada cineventri culografi a , opta-

1 ' „ a - i 25-26,44,46,63,87,91,124 „ . ~ 
mos pelo método uniplanar . Usamos a projeçao em 

OAD 46.63.87.91.102 t t r a ç a n d o s o b 

re o papel o contorno interno da cavi-

dade ventricular esquerda em diástole e sístole máximas, utilizando as T ¿ ¿O 

cúspides aórticas como limite e incluindo os músculos papilares ' . 

Com os gráficos assim obtidos, pudemos determinar: 

a) Cálculo das Areas das Cavidades Ventriculares em Sístole e 

Diastole Máximas: avaliadas através de um planímetro polar, modelo THS 

558.407, ut i 1 izamo-nos de três medidas para minimização do erro, ou seja, 

três voltas completas com a ponta do planímetro para cada figura em sís-

tole e diastole 

Desta forma, obtivemos as áreas diastõlica final (ADF) e sis-

tólica final (ASF). 

b) Cálculo da Fração de Ejeção: a FE foi calculada, a partir 

das medidas anteriores, pela fórmula: FE = ADF - ASF / ADF x 100% 

c) Cálculo dos Volumes do Ventrículo Esquerdo: para este cál-

culo, utilizamos a fõrmulá de Dodge ou do cálculo do volume do elipsóide 
- 40 2 63 

de revolução : V = ir/6.. L . D , modificada por Greene e cols. para a 

- ~ 2 3 
correçao da distorção da imagem: V 77/6 . L . D . FC , onde FC e a re-

laçao entre o diâmetro real do cateter dividido pelo diâmetro projetado 
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91 
do mesmo. Esta formula foi ainda corrigida por Kennedy através de uma 

equaçio de regressão: Y = . (0,81); X = + 1,9, utilizada para corrigir a 

superestimação do cálculo dos volumes encontrada na projeção em OAD. Por-

tanto, neste trabalho, os volumes dos ventrículos em diástole máxima fo-

ram calculados pela seguinte fórmula: 

V = Q,k2k . L . D 2 . F C 3 + 1,9. 

onde: 

L = Eixo longitudinal do VE; 

D = Eixo transversal do VE; 

FC = Fator de correção. 

0 cálculo dos volumes sistólicos foi feito uti 1izando-se uma 

regra de três simples: 

VSF = Ä S F x V D F 

ADF 

onde: 

ADF = Area Diastólica Final 

ASF = Area Sistólica Final 

VDF = Volume Diastólico Final 

VSF = Volume Sistólico Final 

d) Cálculo do Movimento Segmentar Normalizado: para este cãl-

79 
culo, foi utilizado o método de Hermann e cols. , modificado por 

2 7 

Chaterjee e cois. . No desenho da cavidade ventricular em diastole (ve-

ja diagrama na página 19), traça-se uma reta denominada eixo maior (EM), 

desde o meio da raiz da aorta até o ápice do ventrículo esquerdo. 

Tal eixo é então dividido ao meio por uma reta perpendicular, dita eixo 

menor (em), o qual fica também dividido em dois hemieixos, que vão desde 

a intersecção com o EM até interceptar o contorno da cavidade ventricu-

lar. A seguir, repete-se o mesmo procedimento para o desenho em sístole 
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da cavidade e faz-se coincidir os pontos de cruzamento dos respectivos 

EM e em das duas figuras, encontrando-se o centro de massa das mesmas. E 

a partir deste centro de massa fixo que se dio todas as contrações e ex-
. 3 _ 

pansoes do miocardio . Feito isto, as hemi-retas que compoem o EM sao 

agora subdivididas por duas retas perpendiculares, uma de cada lado do 

eixo menor, as quais, da mesma forma que este último, sio divididas pelo 

EM em hemieixos. Finalmente, são traçadas mais duas retas, perpendicula-

res entre si, bissectando os quatro ângulos retos formados pelo encontro 

do EH com o em. Assim, temos ao todo 5 hemieixos da parede anterior do 

VE e 5 hemieixos da parede inferior do V E , num total de 10 hemieixos. Pa-

ra o cálculo do movimento segmentar anterior, obtém-se a média aritmética 

dos hemieixos anteriores em diástole máxima e , depois, em sístole máxima 

e calcula-se a percentagem pela seguinte fórmula: 

M seg D - M seg S/M seg D x 100. 

Para o cálculo da percentagem do movimento segmentar inferior, 

utiliza-se a mesma fórmula. A percentagem do movimento segmentar apical é 

obtida uti1izando-se o módulo do EM em diástole e em sístole, conforme a 

fórmula: EMD - EMS / EMD x VOO. 

e) Quanto ãs medidas das pressões pD2VE, estas foram obtidas 

dos dados manométricos do cateterismo. Além disso, obtivemos, a partir des-

sas medidas absolutas, um índice que procura uma relação entre a pré-carga 

59 

(pD2VE) e a põs-carga (pSVE). Assim, determinamos, conforme Gottschall , 

esta relação: pD2VE / pSVE x 100. 



Diagrama representativo do contorno da cavidade ventricular esquerda em diástole e sístole 

máximas com os seus eixo maior (EM) e eixo menor (em) superpostos. — 
U3 



RESULTADOS 
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RESULTADOS 

1. Casos"normai s", 

Os resultados encontrados para os 28 pacientes cujo estudo he-

modinimico fora normal são apresentados a seguir, respectivamente, a me-

dia e o desvio padrão: 

pSVE = 124,7 + 12,5 pD2VE/pSVE x 100 = 8,0 + 1,4 

pD2VE= 10,0 + 1,7 MSAnt. (%) = 68,4 + 1 1 , 7 

FE(%)= 70,5 + 6,3 MSApi c.(%) = 36,2 + 7,2 

VDF = 139,7 + 18,4 MSInf. (%) = 48,2 + 8,4 

VSF = 41,3 + 10,8 

A análise estatística dessas variáveis não mostrou diferenças 

significativas, quando comparadas as médias de ambos os sexos. 

2. Coronariopatas. 

2.1 - Avaliação da Função Ventricular Esquerda quantó ao Grau 

da Lesão Obstrutiva da Coronária Esquerda Descendente Anterior. 

A análi se estri ta do grau da lesão coronária, associada ao fator 

presença ou não de aneurisma, determinou a formação dos quatro seguintes 

grupos (Tabela II): 

1) lesão severa e sem aneurisma - 118 casos; 

2) lesão total e sem aneurisma - 78 casos; 

3) lesão severa e com aneurisma - 28 casos; 

4) lesão total e com a n e u r i s m a - 65 casos. 

A pD2VE mostrou-se mais elevada nos portadores de aneurisma do 

que naqueles sem aneurisma, variando entre 14 mmHg nos portadores de lesão 

severa e sem aneurisma, e 19,1 mmHg naqueles com lesão total da DA e aneu-

risma de VE. 

A FE nos pacientes sem aneurisma foi de 58,3% nos pacientes com 

lesão severa e de 44,8% naqueles com lesão total (p< 0,001). Nos portadores 
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de dilatação aneurismáti ca do VE, encontramos os valores 40,2% na presen-

ça de lesões severas e 31,5% nas lesões totais ( 0 , 0 5 > p >0,001). 

Os volumes diastõlico e sistõlico finais nos pacientes sem aneu-

risma mostraram diferenças estatísticas significativas, na dependência do 

grau da lesão coronária, sendo p <0,05 para VDF e p< 0,001 para VSF. Nos 

portadores de aneurisma, não houve diferença estatisticamente significativa 

nem para VDF nem para VSF, não parecendo haver, portanto, interferência do 

grau da lesão sobre os volumes nestes casos. 0 índice de pré-carga/põs-car-

ga nos pacientes sem aneurisma foi igual a 13 nos portadores de lesão total 

da DA e 10 naqueles com lesão severa (p< 0,05). Nos casos com aneurisma, 

não houve diferença estatística significativa entre os valores 12,7 e 15,1, 

respectivamente, para aqueles com lesão severa e total da DA. No cálculo do 

movimento segmentar, o MSAnt. nos indivíduos sem aneurisma do VE- foi de 

50,8% nas lesões severas e de 32,4% nas lesões totais da DA (p< 0,001). Nos 

pacientes com aneurisma do V E , o MSAnt. foi de 29,1% naqueles com lesão se-

vera e de 16,9% nos pacientes com lesão total da DA (0,05> p > 0,001). 0 

MSApic. nos pacientes sem aneurisma foi de 25,4% nas lesões severas da DA 

e de 16,7% nas totais ( p < 0 , 0 0 l ) , enquanto nos pacientes com VE aneurismá-

tico ele foi de 10,7% para aqueles com lesão severa e de 6,5% para aqueles 

com lesão total (p< 0,05). 

As diferenças estatísticas foram significativas entre os grupos 

com lesões totais e severas, e entre os portadores ou não de aneurisma do 

VE, para pD2VE, FE, VDF, VSF, pD2VE/pSVE x 100, MSAnt. e MSApic.. Na análi-

se do MSInf., não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos estudados, com valores que variam entre 41% e 46,5%. 

Os resultados expostos neste item são melhor visualizados nas 

Figuras 1 e 2.(páginas 41 e 42). 

2.2 - Avaliação da Função Ventricular Esquerda quanto ã Locali-

zação da Lesão Obstrutiva na Coronária Esquerda Descendente Anterior. 

A associação dos fatores presença ou ausência de aneurisma, grau 
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de obstrução da artéria DA e localização desta obstrução, em relação ã e-

mergência do primeiro ramo diagonal, dividiu os pacientes em oito grupos, 

a saber (Tabela III): 

1) lesão severa da DA antes do 19 ramo diagonal s/aneurisma do VE-51 casos. 

2) lesão severa da DA apôs o 19 ramo diagonal s/aneurisma do VE -67 casos. 

3) lesão total da DA antes do 19 ramo diagnonal s/aneurisma do VE~25 casos. 

4) lesão total da DA após o 19 ramo diagonal s/aneurisma do VE ~53 casos. 

5) lesão severa da DA antes do 19 ramo diagonal c/aneurisma do VE— 7 casos. 

6) lesão severa da DA apôs o 19 ramo diagonal c/aneurisma do VE ~20 casos. 

7) lesão total da DA antes do 19 ramo diagonal c/aneurisma do VE ~32 casos. 

8) lesão total da DA apôs o 19 ramo diagonal c/aneurisma do VE -33 casos. 

Não houve diferenças estatisticamente significativas na compara-

ção dos subgrupos homólogos severa "antes e após" / sem aneurisma, total 

"antes e após" / sem aneurisma e severa "antes e após"/ com aneurisma.Con-

tudo, nos portadores de lesão total da DA e aneurisma do V E , houve diferen-

ça com significância estatística se a lesão se situava antes ou após a emer-

gência do primeiro ramo diagonal. Assim, encontramos uma FE de 27,1% para 

as lesões antes do primeiro ramo diagonal, comparados com os 35,8% nas le-

sões após este ramo (p< 0,001). 

Para o V S F , encontramos p < 0,05, na comparação dos valores mé-

dios 151,1 ml nas lesões pré-emergência e 126,4 ml nas lesões pós-emergên-

cia do ramo diagonal citado. Para o índice de pré/pós-carga de Gottschal, 

os valores médios encontrados, 17,3 para as lesões pré e 15 para as lesões 

após o primeiro ramo diagonal, ao serem comparados, mostraram p< 0,05. Quan-

to ao MSAnt. e MSInf., o teste de comparação de médias mostrou p = 0,005, 

ou seja, 0,05 > p >0,001 , com melhor contrat i 1 idade segmentar nas lesões si-

tuadas após a emergência do primeiro ramo diagonal. 

Os resultados referentes ã localização da obstrução podem ser a-

valiados nas Figuras 3 e 4 (páginas 43 e 44). 

2.3 - Avaliação da Função Ventricular Esquerda quanto ã Qual ida-
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de do Primeiro Ramo Diagonal da Coronária Esquerda Descendente Anterior. 

A análise do fator qualidade do primeiro ramo diagonal, na pre-

sença ou nio de aneurisma do VE e de lesão total ou severa da DA, distri-

buiu os pacientes da seguinte forma (Tabela IV): 

1) lesão severa da DA c/l? ramo diag. de má qual id. e s/aneur. do VE-44 casos. 

2) lesão severa da DA c/19 ramo diag. de boa qual id.e s/aneur. do VE~74 casos. 

3) lesão total da DA c/19 ramo diag. de má qual id. e s/aneur. do VE ~31 casos. 

4) lesão total da DA c/19 ramo diag. de boa qual id.e s/aneur. do VE ~kj casos. 

5) lesão severa da DA c/19 ramo diag.de má qual id. e c/aneur. do VE -11 casos. 

6) lesão severa da DA c/19 ramo diag. de boa qual id.e c/aneur.do VE —17 casos. 

7) lesão total da DA c/19 ramo diag. de má qual id. e c/aneur. do VE ~"4l casos. 

8) lesão total da DA c/19 ramo diag. de boa qual id.e c/aneur. do VE "23 casos. 

Entre os indivíduos não-portadores de aneurisma, a comparação de 

médias não mostrou diferenças estatisticamente significativas para os grupos 

homólogos, quanto ao grau da lesão na DA. Por outro lado, dentre os portado-

res de dilatação aneurismãti ca do V E , aqueles com lesão severa da DA mostra-

ram diferenças estatisticamente significativas. Assim é que a FE foi de 32,2% 

nos portadores de uma primeira diagonal de má qualidade e de 45,4% naqueles 

com uma primeira diagonal de boa qualidade ( p < 0 , 0 5 ) . Para o MSAnt., os va-

lores médios encontrados foram, respectivamente, de 19,4% e de 35,4% 

( p < 0 , 0 5 ) . Naqueles pacientes com lesão total da DA e aneurisma do V E , en-

contramos p < 0,05 para FE, VSF e MSInf. e p = 0,01 para pD2VE/pSVE x 100. 

0 MSAnt. foi de 14,5% nos pacientes com diagonal de má qualidade 

e de 21,3% nos portadores de ramo diagonal de boa qualidade, apesar de 

p >0,05. 

Os resultados expostos neste ítem podem ser visualizados nas Fi-

guras 5 e 6 (páginas 45 e 46). 

2.4 - Avaliação da Função Ventricular Esquerda quanto a Presença 

ou Não da Variante Anatómica - Ramo "Diagonal is" da Artéria Coronária Esquer-



A análise do presente fator associado aos fatores grau de lesão 

na DA e presença ou não de aneurisma do VE deu origem aos seguintes grupos 

(Tabela V ) : 

1) lesão severa da DA, "diagonal is" ausente, s/aneur. do VE - 11 casos. 

2) lesão severa da DA, "diagonal is" presente, s/aneur. do VE-107 casos. 

3) lesão total da DA, "diagonal is" ausente, s/aneur. do VE - 10 casos. 

4) lesão total da DA, "diagonal is" presente, s/aneur. do VE - 68 casos. 

5) lesão severa da DA, "diagonal is" ausente, c/aneur. do VE - 1 caso. 

6) lesão severa da DA, "diagonal is" presente, c/aneur. do V E - 2 6 casos. 

7) lesão total da DA, "diagonal is" ausente, c/aneur. do VE — 6 casos. 

8) lesão total da DA, "diagonal is" presente, c/aneur. do VE - 5 9 casos. 

Aplicados os testes de comparação de médias para os grupos homó-

logos, quanto ao grau da lesão e presença ou não de aneurisma do V E , não se 

evidenciaram diferenças estatísticas. Assim, -as médias dos diversos determi 

nantes de função do VE foram, respectivamente, semelhantes quer na presença 

quer na ausência do ramo "diagonal is" da coronária esquerda. 

2.5 - Avaliação da Função Ventricular Esquerda quanto ã Extensão 

Anatómica da Coronária Esquerda Descendente Anterior. 

A presença ou não de aneurisma do VE, o grau da lesão na coroná-

ria DA e a extensão anatómica da DA dividiram os pacientes nos oito seguin-

tes grupos (Tabela VI): 

1) lesão severa da DA s/aneur. do V E , DA de pequena extensão - 10 casos. 

2) lesõa severa da DA s/aneur. do V E , DA de grande extensão -108 casos. 

3) lesão total da DA s/aneur.' do VE, DA de pequena extensão - 25 casos. 

b) lesão total da DA s/aneur. do V E , DA de grande extensão - 53 casos. 

5) lesão severa da DA c/aneur. do V E , DA de pequena extensão - 0 casos. 

6) lesão severa da DA c/aneur. do VE, DA de grande extensão - 27 casos. 

7) lesão total da DA c/àneur. do V E , DA de pequena extensão - 23 casos. 
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8) lesão total da DA c/aneur. do V E , DA de grande extensão - Al casos. 

Aplicados os testes de comparação de médias entre os grupos ho-

mólogos, quanto ao grau da lesão e severidade do comprometimento ventricu-

lar, não observamos diferenças estatísticas em nenhuma das determinantes 

de função ventricular estudadas, não havendo, portanto, importância se a 

coronária DA era de grande ou de pequeno tamanho. 

2.6 - Avaliação da Função Ventricular Esquerda, quanto â Quali-

dade do Leito Distal da Coronária Esquerda Descendente Anterior. 

0 fator qualidade do leito distal da coronária DA, juntamente 

com os fatores grau de obstrução da DA e presença ou não de aneurisma do 

V E , dividiu os pacientes nos seguintes grupos (Tabela Vil): 

1) lesão severa da DA c/leito distal de boa qual id. e s/aneur. do VE-96 casos, 

2) lesão severa da DA c/leito distai de má qual id. e s/aneur. do VE ~22 casos. 

3) lesão total da DA c/leito distai de boa qual id. e s/aneur. do VE ~22 casos. 

4) lesão total da DA c/leiro distai de má qual id. e s/aneur. do VE -56 casos. 

5) lesão severa da DA c/leito distai de boa qual id.e c/aneur. do VE - 1 0 casos. 

6) lesõa'severa da DA c/leito distai de má qual id. e c/aneur. do VE -17 casos. 

7) lesão total da DA c/leito distai de boa qual id. e c/aneur. do VE ~13 casos. 

8) lesão total da DA c/leito distai de má qual id. e c/aneur. do VE -52 casos. 

Ao observarmos os resultados dos valores médios encontrados para 

os determinantes homólogos nos pacientes com lesão severa da DA e VE sem a-

neurisma, verificamos que os portadores de um bom leito distai mostraram me-

lhor função do que os portadores de um mau leito distai. Tal fato, contudo, 

não foi significativo, do ponto de vista estatístico. Por outro lado, os por-

tadores de lesão total da DA e de VE sem aneurisma mostraram diferenças esta-

tisticamente significativas entre as médias dos valores encontrados. Assim é 

que a FE para os portadores de bom leito distai foi de 52,5%, contra os Al,7% 

nos pacientes com leito distai de má qualidade (p < 0 , 0 5 ) . Para o MSAnt., en-

contramos os valores 43,4% e 28,1%, respectivamente (0,05 > p > 0 , 0 0 1 ) . Para 
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o MSApic., os valores medios encontrados foram de 22,1% e 14,6% (p = 0,01). 

Nos pacientes com aneurisma do VE e com lesão severa da DA, os 

valores medios encontrados para a FE foram de 46,7% para os pacientes com 

bom leito distal e de 36% para aqueles com mau leito distal, valores de 

certa importância do ponto de vista clínico, embora sem expressão estatís-

tica (p >0,05). 

Neste mesmo grupo de pacientes, o VSF foi de 100,3 m l , para a-

queles com bom leito distal e de 134,6 ml, para aqueles com mau leito dis-

tai da DA (p < 0 , 0 5 ) . Para o MSAnt., os valores encontrados foram de 36% e 

de 24,6% (p <0,05) e para o MSApic. encontramos, respectivamente, os per-

centuais 16,5 e 7 ( p < 0 , 0 5 ) . 

Nos pacientes com aneurisma do VE e lesão total da DA, os re-

sultados expressivos encontrados prenderam-se ao VSF e ao MSInf.. 0 VSF 

foi de 116,6 ml, para aqueles com bom leito distai, contra 144 m l , para os 

pacientes com mau leito distai ( p < 0 , 0 5 ) . Para o MSInf., os valores médios 

encontrados foram, respectivamente, de 48,8% e de 39,1% ( p < 0 , 0 5 ) . 

Os resultados deste item estão demonstrados nas Figuras 7 

e 8 (páginas 47 e 48). 

2.7 - Avaliação da Função Ventricular Esquerda quanto.ã Quali-

dade da Circulação Colateral para a Coronária Esquerda Descendente Anteri-

or. 

Conforme a qualidade da circulação colateral e , na dependência 

da presença ou não de aneurisma do VE e do grau de obstrução da DA, os pa-

cientes foram divididos nos seguintes grupos (Tabela VIII): 

1) lesão severa da DA c/boa circ. colat. e s/aneur. do VE - 6 casos. 

2) lesão severa da DA c/má circ. colat. e s/aneur. do VE —112 casos. 

3) lesão total da DA c/boa :cfrc.còlát.e s/aneur. do VE - 34 casos. 

4) lesão total da DA c/má circ. colat. e s/aneur. do VE - 44 casos. 

5) lesão severa da DA c/boa circ. colat. e c/aneur. do V E - 3 casos. 
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6) leslo severa da DA c/má ci re. colat. e c/aneur. do VE — 25 casos. 

7) lesio total da DA c/boa ci re. colat. e c/aneur. do VE - 19 casos. 

8) lesio total da DA c/má ci re. colat. e c/aneur. do VE — 46 casos. 

Considerando os pacientes com ventrículos nio-aneurismiti eos 

e com lesio severa da DA, nio verificamos diferenças estatísticas da 

funçio ventricular entre os portadores de circulação colateral de boa ou 

de má qualidade, a nio ser pelo MSInf., que foi de 56,1% para aqueles pa-

cientes com circulação colateral de boa qualidade e de 45,9% para aqueles 

com mi circulação colateral (p <0,05). Quanto aos portadores de lesão to-

tal da DA e VE não-aneurismãtico, encontramos uma FE de 49,8% para os pa-

cientes com boa circulação colateral e de 40,8% naqueles com circulação 

colateral de mi qualidade (p < 0,05). Nestes pacientes, também o MSAnt. 

mostrou diferença estatisticamente significativa, com um teste de compara-

ção de médias p < 0 , 0 5 , sendo os valores encontrados de 39,1% para os por-

tadores de boa circulação colateral e de 27,2% para aqueles com circulação 

colateral de mi qualidade. 

Quanto aos portadores de dilatação aneurismática do V E , não ob-

servamos diferenças estatisticamente significativas entre os subgrupos ho-

mólogos "severa antes e severa após", assim como "total antes e total após". 

Estes dados podem ser analisados na Figura 9 (página 49). 



TABELAS 



TABELA I Distribuição dos 289 casos com lesão isolada da artéria coronária descendente interior, 

segundo as variáveis anatómicas levantadas 

GRAU DA LESÃO FATORES SUBJACENTES 
A LESÃO EM D.A. 

PRESENÇA DE ANEURISMA 
NÃO (224 casos) quociente SIM (93 casos) quociente 

LOCALIZAÇÃO DA LESÃO ¿ a 1 ? diagonal 
Apos a 1? diagonal 

25 casos 
53 casos 

0,47 
32 casos 

33 casos 
0,96 

LESÃO TOTAL 

(78 casos sem 

Aneuri sma) 

(65 casos com 

Aneur i sma) 

QUALIDADE DA 1? DlA-
GONAL 

VARIANTE ANATOMICA 

EXTENSÃO ANATOMICA 
DA D.A. 

Boa 1? diagonal 
Má 1? diagonal 

Diagonal is presente 
Diagonal is ausente 

D.A. pequena extensão 
D.A. grande extensão 

47 casos 
31 casos 

10 casos 
68 casos 

25 casos 
53 casos 

1,51 

0,14 

0,47 

23 casos 
42 casos 

06 casos 
59 casos 

23 casos 
42 casos 

0,54 

0,10 

0,54 

QUALIDADE DO LEITO 
DISTAL DA D.A. 

Leito Distai Bom 
Leito Distai Mau 

22 casos 
56 casos 0,39 

13 casos 
52 casos 

0,25 

QUALIDADE DA CIRCULA- Circulação Colateral Boa 
ÇAO COLATERAL PARA DA Circulação Colateral Má 

34 casos 
44 casos 

0,77 
19 casos 
46 casos 

0,4l 

i 
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O 
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TABELA I - Conclusão 

GRAU DA LESÃO FATORES SUBJACENTES PRESENÇA DE ANEURISMA 

(93 casos) A LESÃO EM D.A. NAO (224 casos) quociente SIM (93 casos) quociente 

LOCALIZAÇÃO DA LESÃO 
Antes da diagonal 
Apôs a 1? diagonal 

51 
67 

casos 
casos 

0,76 
07 
21 

casos 
casos 

0,33 

LESÃO SUBTOTAL QUALIDADE DA 1? DIA- Boa 1? diagonal 74 casos 
1,68 

17 casos 
1,54 

(108 casos sem 
GONAL Má 1? diagonal 44 casos 

1,68 
1 1 casos 

1,54 

(108 casos sem 

Aneur¡sma) 
VARIANTE ANATOMICA 

Diagonal is presente 
D i agona1 i s ausente 

11 
107 

casos 
casos 

— 01 

27 
caso 
casos 

(28 casos com 

Aneur¡sma) EXTENSÃO ANATOMICA 
DA D.A. 

D.A. pequena extensão 
D.A. grande extensão 

10 
108 

casos 
casos 

— 
00 
28 

caso 
casos 

QUALIDADE DO LEITO Lei to Di stal Bom 96 casos 
4,36 

11 casos 
0,64 

DISTAL DA D.A. Leito Distai Mau 22 casos 
4,36 

17 casos 
0,64 

QUALIDADE DA CIRCULA- Circulação Colateral Boa 06 casos 
0,05 

03 casos 
0,12 

ÇAO COLATERAL PARA DA Circulação Colateral Má 112 casos 
0,05 

25 casos 
0,12 

i 



TABELA 11 Distribuição dos 289 casos com lesão isolada da D.A., conforme o grau da sua lesão 

obstruí i va 

GRUPOS N9 DE CASOS pSVE pD2VE pD2VE/pSVE FE VDF VSF MSAnt. MSApic. MSInf. 

Sem Aneur i sma 

LESÃO SEVERA 118 1 44,4 
+30,1 

14,0 

+5,1 

10,0 

+3,8 
58,3 

+ 13,8 

176,2 
+25,3 

74,9 
+ 13,4 

50,8 
+ 19,1 

25,4 
+ 10,5 

46,4 

+ 10,5 

LESÃO TOTAL 78 133,6 
+24,1 

15,6 

+7,3 
1 3,0" 

+ 11 ,2 

44,8*** 

+ 17,3 
197,0* 
+48,8 

119,2*** 
+31,3 

32,4*** 
+21,6 

16,7*** 
+ 11,6 

44,6 
+ 12,8 

Com Aneurisma 

LESÃO SEVERA 28 140,9 
+27,9 

17,7 
+7,4 

12,7 
+5,2 

40,2 

+ 14,3 
199,1 
+42,0 

121,1 
+44,2 

29,1 
+ 17,4 

10,7 
+9,1 

.^3,7 
+ 15,7 

LESÃO TOTAL 65 135,3 
+34,1 

19,1 
+8,2 

15,1 
+7,4 

31,5 a" 
+ 11,3 

200,5 
+45,5 

138,5 
+44,1 

16,9** 

+ 14,1 
6,5* 

+4,1 
>1,1 
+ 15,2 

Os valores são média í desvio padrão. 

* p<- 0,05; ** p< 0,01; *** p< 0,001. 

pSVE = pressão sistólica do VE; pD2VE = pressão diastólica final do VE; pD2VE/pSVE x 100 = índice pré/pós-carga; FE = fração 

de ejeção do VE; VDF = volume diastólico final do VE; VSF = volume sistólico final do VE; MSAnt. = movimento segmentar ante-

rior do VE; MSApic. = movimento segmentar apical do VE; MSInf. = movimento segmentar inferior do VE. 

uo 
ro 
i 



TABELA 111 Distribuição dos 289 casos com lesão isolada da D.A., segundo a localização e o grau 

da obstrução 

GRUPOS N9 DE CASOS pSVE pD2VE pD2VE/pSVE FE VDF VSF MSAnt. MSApi c. MSInf, 

Sem Aneuri sma 

SEVERA ANTES 1§ DIAGONAL 51 135,3 I M 10,9 58,2 177,4 75,7 49,0 25,9 48,3 

+25,0 +5,4 +4,5 + 14,3 +29,5 +34,8 + 19,8 + 1 1,0 + 10,5 

SEVERA APÔS 1? DIAGONAL 67 151,3 13,7 9,3 58,4 175,2 .74,3 52,2 25,0 44,6 

+31,8 +4,8 +3,1 + 13,5 +21,6 +28,6 + 18,6 + 10,0 + 10,2 

TOTAL ANTES 1? DIAGONAL 25 133,4 17,0 13,2 44,5 200,0 109,0 .30,5 .17,2 44,7 
+24,1 +7,4 +7,0 + 16,9 +32,8 +48,2 + 19,8 + 11,6 + 13,0 

TOTAL APÔS 1? DIAGONAL 53 133,7 15,0 12,9 .44,9 190,3 124,0 .33,3 .16,5 44,6 

+24,2 +7,2 + 10,8 + 17,7 + 10,6 +33,7 +22,5 + 11,7 +12,8 

Com Aneurisma, 

SEVERA ANTES 1? DIAGONAL 07 146,8 1^,3 10,5 40,3 180,7 108,4 30,9 10,6 ^7,3 
+35,0 +4,7 +5,1 + 13,7 + 16,2 +29,7 + 19,3 +9,7 + 13,2 

SEVERA APÔS 1? DIAGONAL 21 138,9 18,9 13,5 40,2 205,2 125,3 28,5 10,7 42,6 

+24,3 +8,0 +5,0 + 14,8 +46,3 +47,8 + 17,2 +9,2 + 16,5 

TOTAL ANTES 1? DIAGONAL 32 127,0 21 ,0" 17,3** 27,1*-* 205,4 151,1* 12,0** 6,0 35,8-
+34,6 +9,3 +8,0 +9,1 +55,8 +50,2 + 11,2 +3,3 + 14,4 

TOTAL APÔS 1? DIAGONAL 33 143,2 17,2 13,0 35,8 195,7 126,4 21,7 7,0 46,2 

+32,0 +6,6 +6,2 + 11,5 +32,9 +33,9 + 15,2 +4,8 + 14,4 

Os valores são média - desvio padrão. 
- p <0,05; ** p <0,01; *** p <0,001. 
pSVE = pressão sistólica do VE; pD2VE = pressão diastólica final do VE; pD2VE/pSVE x 100 = índice pré/pós-carga ; FE = fração 
de ejeçio do VE; VDF = volume diastólico final do VE; VSF » volume sistólico final do VE; MSAnt. = movimento segmentar ante-
rior do VE; MSApic. = movimento segmentar apical do VE; MSInf. = movimento segmentar inferior do VE. 



TABELA IV Distribuição dos 289 casos com lesão isolada da D.A.,.conforme o seu grau de obstrução 

e a qualidade do primeiro ramo diagonal. 

GRUPOS N9 DE CASOS pSVE pD2VE pD2VE/pSVE FE VDF VSF MSAnt. MSApi c. MSInf. 

Sem Aneurisma 

SEVERA 1? DIAG. MÂ QUALIDADE 44 144,8 13,8 10,0 59,2 172,8 70,8 .53,5 .27,0 .45,5 

+31,9 +5,3 +4,2 + 13,5 + 19,7 +25,2 + 18,2 + 10,6 + 10,6 

SEVERA 1? DIAG. BOA QUALIDADE 74 144,7 14,0 10,0 57,8 178,2 77,4 49,2 24,4 47,0 

+29,1 +5,0 +3,6 + 14,0 +28,0 +34,3 + 19,5 + 10,4 + 10,2 

TOTAL 1? DIAG. MÃ QUALIDADE 31 135,0 17,0 15,6 43,7 214,3 141,6 29,4 16,4 44,7 
+25,4 +8,5 + 10,5 + 17,1 +29,0 +69,3 +21,5 + 11 ,6 +13,0 

TOTAL 1? DIAG. BOA QUALIDADE 47 132,7 11,3 45,5 185,6 104,4 34,4 17,0 44,6 

+23,3 +6,3 +5,0 + 17,6 +29,3 +47,4 +21,7 + 11 ,8 + 12,8 

Com Aneurisma 

SEVERA 1? DIAG. MÂ QUALIDADE 1 1 137,1 19,5 14,7 32,2** 201,2 138,0 19,4** 7,3 .41,5 

+31,0 +9,5 +7,2 +8,2 +35,7 +36,6 +7,8 +5,7 + 17,3 

SEVERA 1? DIAG» BOA QUALIDADE 17 143,2 16,6 11,5 45,4 197,7 110,2 .35,4 12,9 .45,3 

+25,0 +6,0 +3,2 + 15,2 +46,7 +46,2 + 19,2 + 10,3 + 14,9 

TOTAL 1? DIAG. MÃ QUALIDADE 42 133,6 20,4 16,7 29,4* 206,4 147,6 .14,5. 6,7 38,3 

+36,9 +8,3 +7,9** +9,8 +51,8 +49,5** + 12,5 +4,3 +14,8* 

TOTAL 1? DIAG. BOA QUALIDADE 23 138,5 16,8 12,3 .35,4 189,7 122,0 21,3 .6,3 46,1 

+28,7 +7,5 +5,5 + 12,7 +28,8 +25,7 + 16,0 +3,9 + 15,0 

0,012 0,008 0,048 

Os valores são média - desvio padrão. 
* p < 0,05; ** p < 0,01. 
pSVE = pressão sistólica do VE; pD2VE = pressão diastõlica final do VE; pD2VE/pSVE x 100 = fndice pré/pós-carga; FE = fração 
de ejeção do VE; VDF = volume diastõlico final do VE; VSF = volume sistõlico final do VE; MSAnt. = movimento segmentar ante-
rior do VE; MSApic. = movimento segmentar apical do VE ; MSInf. = movimento segmentar inferior do VE. 



TABELA V Análise dos 289 casos com lesão isolada da D.A., conforme seu grau de lesão obstrutiva 

e a presença ou não do ramo "Diagonal is" 

GRUPOS N9 DE CASOS pSVE pD2VE pD2VE/pSVE FE VDF VSF MSAnt. MSApic. MSInf. 

Sem Aneuri sma 

SEVERA PRESENTE 1 1 137,0 
+32,6 

11,6 
+4,0 

.9,1 
+4,3 

59,7 
+9,0 

170,8 
+ 13,0 

68,6 
+ 14,8 

52,7 
+ 11,9 

26,8 

+9,0 
^5,5 
+9,8 

SEVERA AUSENTE 107 145,2 
+29,8 

14,2 

+5,1 
10,1 
+3,8 

.58,2 
+ 14,2 

176,7 
+26,2 

75,5 
+32,5 

50,6 
+ 19,7 

.25,2 
+ 10,7 

46,5 
+ 10,6 

TOTAL PRESENTE 10 121 ,0 
+27,8 

14,1 
+6,4 

12,1 
+5,6 

50,6 
+ 19,2 

176,2 
+33,1 

93,0 
+56,7 

39,2 
+21,3 

18,5 
+ 10,7 

47,1 
+8,7 

TOTAL AUSENTE 68 135,5 
+23,1 

15,8 
+7,4 

13,2 
+ 11,8 

> 3 , 5 
+ 17,0 

200,1 
+90,1 

123,1 
+49,2 

31,4 
+21,6 

16,4 
+ 11 ,8 

.44,3 
+ 13,3 

Com Aneu r¡sma 

SEVERA PRESENTE 01 - - - - - - - - -

SEVERA AUSENTE 26 - - - - - - - - -

TOTAL PRESENTE 06 152,6 
+64,3 

17,5 
+ 10,9 

12,5 
+8,2 

25,7 
+6,1 

203,6 
+ 18,6 

152,3 
+ 14,4 

11,9 
+ 10,0 

4,7 

+3,9 

41,4 

+ 16,5 

TOTAL AUSENTE 59 133,6 
+29,7 

19,2 
+8,0 

15,4 
+7,4 

32,1 
+ 11,5 

200,2 
+4-7,5 

137,1 
+45,9 

17,4 
+ 14,5 

6,7 
+4,1 

41,0 

+ 15,3 

Os valores são média í desvio padrão. 

pSVE = pressão sistõlica do VE; pD2VE = pressão diastólica final do VE; pD2VE/pSVE x 100 = índice pré/pós-carga; FE = fração 
de ejeção do VE; VDF = volume diastólico final do VE; VSF = volume sistólico final do VE; MSAnt. = movimento segmentar ante-
rior do VE; MSApic. = movimento segmentar apical do VE; MSInf. = movimento segmentar inferior do VE. 



TABELA VI Distribuição dos 289 casos com lesão isolada da D.A., quanto ã sua extensão anatómica 

e ao grau de obstrução 

GRUPOS N? DE CASOS pSVE pD2VE pD2VE/pSVE FE VDF VSF MSAnt. MSApic. MSInf. 

Sem Aneur i sma 

SEVERA DA DE PEQUENA EXT. 10 140,2 13,3 .9,5 61,6 178,2 68,4 .52,8 25,6 .51,0 

+23,7 +6,3 +3,8 + 13,3 +21,8 +23,3 + 16,4 +9,0 + 13,3 

SEVERA DA DE GRANDE EXT. 108 144,8 14,0 10,1 58,0 176,0 75,0 50,6 25,3 45,9 
+30,6 +5,0 +3,8 + 13,8 +25,7 +32,0 + 19,4 + 10,7 + 10,1 

TOTAL DA DE PEQUENA EXT. 25 131,1 15,2 11,9 43,3 187,1 109,7 30,5 16,4 43,9 
+23,4 +7,1 +5,5 + 18,7 +31,0 +48,8 +22,5 + 14,1 +13,8 

TOTAL DA DE GRANDE EXT. 53 134,8 15,8 .13,5 .45,5 201,7 123,6 .33,3 16,8 45,0 

+24,5 +7,4 + 10,1 + 16,8 +60,7 +33,7 +21,3 + 10,4 + 12,4 

Com Aneur i sma 

SEVERA D'A DE PEQUENA EXT. 0 - - - - - - - - -

SEVERA DA DE GRANDE EXT. 27 - - - - - - - -

TOTAL DA DE PEQUENA EXT. 23 140,5 17,9 14,1 31,2 212,6 148,4 17,3 6,2 .39,9 

+45,6 +7,0 +6,2 +9,6 +57,6 +54,2 + 14,0 +3,2 + 12,7 

TOTAL DA DE GRANDE EXT. 41 132,4 19,7 15,7 31,7 193,9 133,1 16,7 6,7 41,7 
+25,6 +8,8 +8,1 + 12,1 +36,4 +37,1 + 14,4 +4,6 + 16,6 

Os valores são média - desvio padrão. 

pSVE = pressão sistólica do VE; pD2VE = pressão diastólica final do VE; pD2VE/pSVE x 100 = índice pré/pós-carga; FE = fração 
de ejeção do VE; VDF = volume diastólico final do VE; VSF = volume sistólico final do VE; MSAnt. = movimento segmentar ante-
rior do VE; MSApic. - movimento segmentar apical do VE; MSInf. = movimento segmentar inferior do VE. 



TASELA VI i Análise dos 289 casos com lesão isolada da DA conforme o seu grau de obstrução e a 

qualidade do seu leito distai 

GRUPOS N9 DE CASOS pSVE pD2VE pD2VE/pSVE FE VDF VSF MSAnt. MSApic. MS In 

Sem Aneurisma 

SEVERA BOM LEI TO DISTAL 96 146,5 14,3 10,1 59,0 175,0 72,9 52,3 26,0 .45,6 

+30,7 +5,2 +3,8 + 12,6 +25,6 +28,3 + 17,5 + 10,1 + 10,2 

SEVERA MAU LEITO DISTAL 22 135,3 12,7 9,8 55,1 181,5 83,6 44,3 22,8 49,8 

+25,5 +4,5 +3,8 + 18,1 +23,3 +41,6 +24,2 + 11 ,9 + 10,9 

TOTAL BOM LEITO DISTAL 22 134,1 13,9 .14,1 .52,5 215,2 133,8 43,4 22,1 46,2 

+26,1 +6,0 + 10,7 + 16,9 +53,4 +63,5 +22,2 + 1 1 ,2 +8,9 

TOTAL MAU LEITO DISTAL 56 133,4 19,4 12,6 4l,7** 182,8 113,5 28,1 14,6" 44,0 

+23,4 +7,6 +6,4 + 16,9 +29,9 +45,5 +19,9** +11,2** + 14,0 

Com Aneur i sma 

SEVERA BOM LEITO DISTAL 1 1 137,5 17,2 12,6 46,7 185,6 100,3 36,0 16,5 45,9 
+30,8 +8,0 +5,4 + 15,7 +23,8 +35,4 +21,8 + 10,8 + 11,6 

SEVERA MAU LEITO DISTAL 17 143,0 10,0 12,8 36,0 207,8 134,6* 24,6 .7,0* 42,4 
+25,2 +7,3 +5,1 + 11,9 +49,2 +44,9 + 12,7 +5,4 + 18,0 

TOTAL BOM LEITO DISTAL 13 134,2 17,6 13,4 36,6 184,3 116,6 22,1 .9,1 48,8 

+ 12,3 + 10,6 +8,4 + 13,6 +32,6 +32,7 + 17,6 +6,1 + 14,8 

TOTAL MAU LEITO DISTAL 52 135,7 19,4 15,5 .30,2 204,6 144,0* 15,6 .5,9 .39,1 

+37,7 +7,6 +7,2 + 10,3 +47,6 +45,2 + 13,0 +3,2 + 14", 8-

Os valores são média Î desvio padrão. 
» p <0,05; ** p < 0,01. 
pSVE = pressão sistõlica do VE; pD2vE = pressão diastõlica final do VE; pD2VE/pSVE x 100 = índice pré/põs-carga; FE = fração 
de ejeção do VE; VDF = volume diastõlico final do VE; VSF = volume sistõlico final do VE; MSAnt. = movimento segmentar ante-
rior do VE; MSApic. = movimento segmentar apical do VE; MSInf. = movimento segmentar inferior do VE. 



TABELA VI i I Distribuição dos 289 casos com lesão isolada da DA, consoante o seu grau de obstrução 

e a qualidade da circulação colateral 

GRUPOS N9 DE.CASOS pSVE. pD2VE. .pD2VE/pSVE. FE. VDF. VSF. MSAnt. MSApic MSInf. 

Sem Aneuri sma 

SEVERA BOA CIRC. COLATERAL 6 123,2 

+ 17,7 

12,8 

+3,9 

10,4 

+2,2 
.59,7 
+ 18,0 

214,5 

+55,0 

92,0 
+61,1 

47,9 
+28,0 

26,7 
+ 14,3 

56,1 
+9,1 

SEVERA MÃ CIRC.. COLATERAL 112 145,5 
+30 ,2 

14,0 
+5,1 

10,0 

+3,9 

.58,2 
+ 13,6 

174,2 
+27,3 

.74,0 
+29,1 

.51,0 
+ 18,7 

25,3 
+ 10,3 

.45,9 
+10,3* 

TOTAL BOA CIRC. COLATERAL 34 135,4 
+25,6 

14,9 
+7,1 

13,7 
+5,8 

49,8 
+15,1* 

201 ,4 

+25,0 
120,9 
+64,0 

39,1 
+21,3 

19,2 
+ 10,4 

46,5 
+ 10,4 

TOTAL MÃ C1RC. COLATERAL 44 132,3 
+23,0 

16,2 

+7,4 
12,5 

+5,8 

40,8 
+18,1* 

193,6 
+29,1 

117,9 
+48,7 

27,2 
+20,6* 

14,8 

+ 12,3 

43,2 

+ 14,3 

Com Aneur i sma 

SEVERA BOA CIRC. CULATERAL 3 155,3 
+32,3 

16,7 
+6,4 

11,1 
+4,8 

33,7 

+9,3 

193,3 
+ 17,6 

127,3 

+ 11,7 

18,9 
+4,4 

4,6 

+6,2 
54,3 

+20,0 

SEVERA MA CIRC. COLATERAL 25 139,2 
+26,4 

17,8 
+7,7 

12,9 
+5,2 

41,0 

+ 14,7 
199,8 
+44,2 

120,4 

+46,7 
30,3 

+ 18,1 
11,4 

+9,2 
42,5 

+ 15,1 

TOTAL BOA CIRC. COLATERAL 19 136,9 
+24,0 

18,0 
+9,2 

13,4 
+7,6 

31,7 
+ 12,2 

191,1 
+32,7 

129,6 
+30,0 

18,1 
+ 14,6 

7,4 
+5,4 

.39,4 
+ 16,5 

TOTAL.MA CIRC. COLATERAL 46 134,7 

+37,7 

19,5 
+7,8 

15,8 

+7,3 

31,4 
+ 11,0 

204,5 

+49,7 

142,2 
+48,6 

16,5 
+ 14,1 

.6,2 

+3,5 

.41,7 
+ 14,8 

Os valores são média í desvio padrão. 
* p < 0,05. 
pSVE — pressão sistolica do VE; pD2VE = pressão diastolica final do VE; pD2VE/pSVE x 100 = fndice pré/pos-carga ; FE = fraçao 
de ejeção do VE; VDF = volume diastólico final do VE; VSF = volume sistõlico final do VE; MSAnt. = movimento segmentar ante-
rior do VE; MSApic. = movimento segmentar apical do VE; MSInf. = movimento segmentar inferior do VE. 



TABELA IX Distribuição dos 289 casos com lesão isolada da D.A., conforme séui grau de obstrução 

(antes, da junção dos grupos "lesão severa" e "lesão subtotal"). 

GRUPOS N? DE CASOS pSVE pD2VE pD2VE/pSVE FE VDF VSF MSAnt. MSApic. MSInf. 

Sem Aneurisma 

LESÃO SEVERA 44 146,3 14,2 .10,2 58,8 176,0 74,3 51,8 26,0 45,1 

LESÃO SUBTOTAL 74 143,3 13,8 9,9 58,0 176,3 75,2 50,2 25,0 47,1 

LESÃO TOTAL 78 133,6 15,6 13,0 44,8 197,0 119,2 32,4 16,7 44,6 

NORMAIS 28 124,7 10,0 8,0 70,5 139,7 41,3 68,4 36,2 48,2 

Com Aneur i sma 

LESÃO SEVERA 11 137,9 18,2 13,4 36,4 205,0 133,3 26,2 7,7 38,3 

LESÃO SUBTOTAL 17 143,0 17,4 12,2 42,7 195,2 113,2 31,0 12,7 47,0 

LESÃO TOTAL 65 135,4 19,1 15,1 31,5 200,5 138,5 16,9 6,5 41,0 

Os valores são média - desvio padrão. 

pSVE = pressão sistõlica do VE; pD2VE = pressão diastólica final do VE; pD2VE/pSVE x 100 = índice pré/pós-carga; FE = fração 

de ejeção do VE; VDF = volume diastólico final do VE; VSF = volume sistõlico final do VE; MSAnt. = movimento segmentar ante-

rior do VE; MSApic. = movimento segmentar apical do VE; MSInf. = movimento segmentar inferior do VE. 
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sem aneurisma com a n e u r i s m a 

Figura | - Demonstrativo da função ventricular esquerda nos 289 ca-
sos can lesão isolada da D.A. conforme o grau da sua le-
são obstrutiva. 

Os valores contidos nas colunas representam o número de 
casos em cada subgrupo. 

* p <0,05; ** p <0,01; ft** p< 0,001 
FE = Fração de Ejeção do VE; VDF = Volume Diastólico Fi-
nal do VE; VSF = Volume Sistóllco Final do VE. 

C ) Lesão Total da D.A. £Ét¡P Lesão Severa da D.A. 
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Figura 2 - Demonstrativo da função ventricular esquerda nos 289 ca-
sos can lesão isolada da O.A. conforme o grau da sua le-
são obstrutiva. 

Os valores contidos nas colunas representam o número de 
casos em cada subgrupo. 

* p < 0,05; p< 0,01; *** p< 0,001. 
pD2VE X pSVE X 100 = índice de Pré/Pós-Carga do VE; M.S. 
Ant. = Movimento Segmentar Anterior do VE; M.S.Apic. 
Movimento Segmentar Apical do VE. 

O Lesão Total da O.A. Lesão Severa da D.A. 
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Figura 3 " Demonstrativo da função ventricular esquerda nos 289 casos coin lesão í-
solada da D.A., segundo a localização da lesão, grau de obstrução e pre-
sença ou não de aneurisma do VE. 

Os valores contidos nas colunas representam o número de casos em cada 
subgrupo. 

- p < 0,05; p <0,01; * * * p < 0 , 0 0 l . 
pD2VE = Pressão Diastolics Final do VE; FE = Fraçio de Ejeçlo do VE; 
pD2VE/pSVE x 100 = índice de Pré/Pós-Carga do VE; VDF = Volume Diastóli-
co Final do VE. 
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Figura 1» - Demonstrativo da função ventricular esquerda nos 289 casos coin lesão i-
solada da D.Ai, segundo a localização da lesão, grau de obstrução e pre-
sença ou não de aneurisma do VE. ' 

Os valores contidos nas cölunas representam o número de casos em cada 

subgrupo. 

* p <0,05; * * p < 0 , 0 1 . 
VSF = Volume Sistõlico Final do VE; M.S.Ant. = Movimento Segmentar Ante-
rior do VE; M.S.Apic. = Movimento Segmentar Apical do VE ; M.S.Inf. = Mo-
vimento Segmentar Inferior do VE. 
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Figura 5 - Demonstrativo da função ventricular esquerda nos 289 casos coin lesão i 
solada da O.A., segundo o seu grau de obstrução, a qualidade do primei 
ro ramo diagonal e a presença ou não do aneurisma do VE. 

Os valores contidos nas colunas representam o número de casos em cada 

subgrupo. 

p <0,05; ** p <0,01. 
FE = Fração de Ejeçio do VE; VSF = Volume Sistólico Final do VE; 
pD2VE/pSVE X 100 = índice de Pré/Põs-Carga do VE. 
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Figura 6 - Demonstrativo da função ventricular esquerda nos 289 casos coin lesão i 
solada da D.A., segundó o seu grau de obstrução, a qualidade do primei 
ro ran» diagonal e a presença ou não de aneurisma do VE. 

Os valores contidos nas colunas representam o número de casos em 

subgrupo. 

- p <0,05; a* p <0,01. 

FE = Fiação de Ejeção do VE; VSF = Volume S¡stó]ico Final do VE; 
pD2VE/pSVE x 100 = índice de Prê/Pós-Carga do VE. 
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Figura 7 - Demonstrativo da função ventricular esquerda nos 289 casos can lesão i-
solada da D.A. , conforme o seu grau dc obstrução, a qualidade de seu 
leito distai e a presença ou não de aneurisma do VE. 

Os valores contidos nas colunas representam o número de casos em cada 
subgrupo. 

' * p< 0,052 ** p< 0,01. 
FE = Fração de. Ejeção do VE; VDF = Volume Diastólico Final do VE; VSF = 
Volume Sistolico Final do VE. 
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Figura 8 - Demonstrativo da função ventricular esquerda nos 289 casos coni lesão 
isolada da D.A., conforme o seu grau de obstrução, a qualidade de 
seu leito distai e a presença ou não de aneurisma do VE. 

Os valores contidos nas colunas representam o número de casos em ca-
da subrjrupo. 

a p <0,05; * * p < 0 , 0 1 . 
M.S.Ant. = Movimento Segmentar Anterior do VE; M.S.Apic. = Movimento 
Segmentar Apical do VE; M.S.Inf. = Movimento Segmentar Inferior do 
VE. 
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Figura g - Demonstrativo da função ventricular esquerda nos 289 casos ccxn lesão i-
solada da D.A., conforme o seu grau de obstrução, a qualidade da circu-
lação colateral e a presença ou não de aneurisma do VE. 

Os valores contidos nas colunas representam o número de casos em cada 
subgrupo. 

* p < 0,0 5. 
FE = Fraçio de Ejeção do VE; M.S.Ant. = Movimento Segmentar Anterior do 
VE; M.S.Inf. = Movimento Segmentar Inferior do VE. 
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DISCUSSÃO 

1. Do Método. 

Merecem consideração especial alguns aspectos relacionados aos 

métodos empregados. 

Primeiramente, a inclusão neste estudo dos pacientes portado-

res de aneurisma de VE. Sabe-se que a avaliação da função ventricular es-

tá prejudicada na presença de dilatação ventricular importante, mostran-

do valores não-confiãveis para VDF, VSF e FE ^>34,68^ ^ g ^ 34 r e f e r e que, 

na presença de dilatações aneurismãti cas do VE, os segmentos assim afe-

tados podem obscurecer a contribuição das zonas com contração normal, le-

vando a valores falsamente baixos da FE. Nestas circunstâncias, a média 

do movimento segmentar seria o método preferível para a avaliação da fun-

- - 34 9 

çao miocardica regionalmente . Baxley & Reeves afirmam que a dilata-

ção do V E , com aumento do volume diastõlico e uma baixa FE, em pacientes 

com discinesia ventricular esquerda, não significa necessariamente que a 

função global do VE seja deficiente. Quanto ã pD2VE, é bem aceito o fato 

de que os portadores de contração ventricular anormal têm a média de 

pD2VE mais alta do que os indivíduos com padrão normal de contração ven-

tricular Considerando-se que, no presente trabalho, os pacientes com 

e sem aneurisma do VE são analisados separadamente, existe a mesma causa 

de erro para todos os pacientes portadores de aneurisma; Há então homoge-

neidade na amostragem, sendo válida a comparação dos resultados encontra-

dos para aqueles índices questionados. Além disso, o que se pretende nes-

te estudo é avaliar, não o comprometimento em termos absolutos da função 

ventricular nos pacientes com aneurisma, mas sim determinar se existe ou 

não variação relativa desta função atribuível a um dos fatores subjacen-

tes. 

Ainda, quanto ã condição funcional do ventrículo esquerdo, há 
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maïs uma observação necessária: a maioria dos autores, em seus estudos 

de função ventricular dos coronariopatas, costuma dividir os pacientes 

em portadores ou não de infarto do miocárdio, excluindo da amostragem os 

65 68 108 

portadores de grandes aneurismas do VE ' ' . N o presente estudo, 

consideramos que a função miocârd)ca em um paciente com o diagnóstico de 

infarto do miocárdio poderá, eventualmente, não estar tão comprometida 

quanto a de um indivíduo sem infarto estabelecido, porém com um ventrí-

culo dissinérgico devido a alterações isquémicas ^»80^ Assim, preferimos 

estudar os nossos pacientes servindo-nos de critérios puramente hemodi-

nãmicos e ventriculogrãfi cos, separando-os em portadores ou não de aneu-

rismas ou dissinergias importantes do VE e excluindo apenas os casos com 

ventrículos aberrantemente dilatados, sem considerarmos a presença ou 

não de um episódio que nem sempre repercute de forma previsível sobre a 

função miocãrdica. 

Quanto ã localização da lesão, no presente estudo utilizamos 

como referência o primeiro ramo diagonal, diferentemente do que faz a 

maioria dos autores, para os quais as lesões na coronária esquerda des-2 52 

cendente- anterior (DA) ocorrem antes ou após .0 primeiro ramo septal ' 

Nossa opção justifica-se pelo fato de que, conforme Gensini, na projeção 

ventrículogrãfica em OAD são identificados cinco segmentos, dois dos 

quais, o intero-basal e o ãntero-1ateral, são territórios irrigados tam-

bém e, respectivamente, pelo primeiro e pelos demais ramos diagonais da 
52 - . ~ 

DA . Ora, na citada projeção, nao podemos avaliar o movimento da porção 

septal do VE, a qual é irrigada pelos ramos septais e melhor visualiza-

35 52 

da na projeção OAE ' . Assim, por nao dispormos desta incidencia, es-

colhemos como ponto de referência' a emergência do primeiro ramo diagonal 

da DA. 

Outro item a ser abordado diz respeito ã fidelidade da cine-

ventri culografi a , quando estudada em um só plano. Vogel e cols, referem 

que a FE em pacientes com doença coronária, se calculada somente no plano 
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em OAD, freqUentemente ê subestimada em seus valores, quando eles são 

134 34-

comparados com os obtidos pelo método biplanar . Para Cohn e cols. 

35 , embora nao haja diferença significativa entre os volumes obtidos a-

través dos métodos uni ou biplanar, a adição da incidência em OAE leva 

a uma analise mais minuciosa da contrat i 1 idade do VE. Segundo Sandler & 

124 -
Dodge , o calculo dos volumes feito em um so plano correiaciona-se 

muito bem com os estudados em dois planos ( r = 0,99 )• Tal coeficiente 

63 

de correlação foi de 0,988 para Greene e cols. e de 0,972 para Kasser 

87 & Kennedy . Ao comparar os volumes reais com os encontrados na proje-

26 

ção em AP uniplanar, Chatterjee observou um bom coeficiente de corre-

lação ( r = 0,955 ), considerando, contudo, que o volume calculado era 124 

subestimado em relaçao ao real. Sandler & Dodge , por sua vez, consi-

deram que as medidas dos volumes tomados em dois planos tendem a super-

estimar aquelas encontradas nos corações põs-morte. Também para Greene e 

6l cols. , há uma correlação linear entre os VDF e os VSF calculados nas 

cineventriculografias, em um só plano e os reais. 

8l 

Hermann acredita que a FE projetada em um só plano é super-

estimada devido a alterações hemodinimicas.promovi das pela injeção de 

contraste na cavidade ventricular. £ também sua opinião que a FE pode es-

tar também subestimada devido i baixa velocidade do filme ( 4 a 12 qua-

dros/seg ), que pode esconder o ponto de sístole máxima. Apesar disso as 

vantagens da cineangiografi a em um só plano são inúmeras^ incluindo as 

menores doses dé contraste e de radiação, a posição do paciente e o menor 
41 124 

custo do que o equipamento biplanar ' 

Discutida a conveniência da técnica em um só plano, resta-nos 

91 

saber qual a melhor projeçao. Kennedy e cols. cons 1 deram a projeçao 

OAD superior à A P , encontrando um coeficiente de correlação com o método 

biplanar, que para a FE foi de 0,91 em OAD, e de 0,88 na projeção em AP. 
124 -

Sandler & Dodge admitem que as duas projeçoes se equiparam, más pre-

26 
ferem as medidas em AP. Chatterjee encontrou volumes em OAD considera-
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velmente maiores do que em A P , permanecendo, contudo, a mesma FE para as 

duas projeções. Todas estas considerações demonstram ser confiável a pro-

jeção em um só plano e em OAD, como utilizamos em nosso estudo. 

Outro aspecto a ser destacado refere-se às alterações hemodi-

1 09 

namicas produzidas pelo contraste. Mui lins e cols. , em estudo experi-

mental, encontraram alterações significativas da pD2VE, VDF e FE, entre o 
o r - _ 

segundo e o quinto batimentos cardíacos apos a injeçao do contraste. 

Levin & Baltaxe referem um significativo aumento da pD2VE apôs a ar-

teriografia seletiva e um segundo aumento após a ventr.iculograf ia, pelo 

que aconselham que as medidas das pressões sejam efetuadas antes de qual-22 

quer injeçao de contraste. Carleton recomenda que se usem para as me-

didas dos volumes apenas os dois primeiros ciclos cardíacos após a opaci-

ficação do V E , pois verificou que o VDF e o VSF permanecem estáveis nos 

dois primeiros batimentos, passando a elevar-se progressivamente do ter-

ceiro ao quinto. Para Hammermeister & Warbasse as medidas de VDF e 

VSF feitas durante o terceiro e o quinto batimentos não mostram grandes 

alterações, ou seja, seriam vãlidas as medidas efetuadas durante o tempo 32 

de permanencia do contraste, no VE. Cohn e cols. chegam a adrriit.ir que 

os efeitos hipervolêmico e cardiodepressor do contraste usado na cinean-

gioventriculografia servem como método útil em evidenciar disfunção ven-

tricular esquerda em coronariopatas que apresentem função ventricular 8 

normal ao repouso. Baron acredita que, a despeito de algumas restrições 

feitas ao método cineventriculográfico, permanece o fato de que este, a-

pesar de não mostrar valores absolutos, fornece-nos informações úteis a 

respeito da função do VE. 

Além das alterações hemodinãmicas já mencionadas, existem a-

quelas que são determinadas pelas alterações do ritmo cardíaco. Assim, 

não devem ser consideradas, para medidas, nem as extrassístoles nem os 114 

batimentos que as sucedem imediatamente. Palmero & Caieiro concluíram 

que nas extrassístoles precoces, a potenciação extrassistóli ca mãxima o-
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corre no primeiro batimento põs-extrassistólico, enquanto que nas tardias 

ocorre no segundo batimento põs-extrassistólico. 0 fenómeno de potencia-

ção pós-extrassistóli ca é caracterizado por um significativo aumento do 

VDF e da mobilidade ventricular regional, bem como por uma diminuição do 

VSF e aumento da FE. Tal fenómeno, devido ã sua importância, tem sido u-

37 38 117 

til izado por diversos autores ' ' , para estabelecer a reserva 

contrãtil do ventrículo esquerdo ou função contrãtil residual latente do 

miocárdio, fato este contestado por outros 

Conhecendo as alterações citadas sobre a função ventricular 

ocasionadas pelo efeito das extrassístoles, na presença destas, conside-

ramos para este estudo apenas o segundo batimento põs-extrassistólico, 

onde o efeito da potenciação está diminuído. Além disso, admitindo que 

o limite aceitável de credibilidade nas medidas vai até o quinto batimen-

8 22 

to ' ' , não pudemos incluir neste trabalho os ventriculogramas que 

mostrassem mais de duas extrassístoles logo no início da injeção do con-

traste, assim como os casos com extrassístoles tardias 

2. Da Conf i ab i 1 idade--do- Método, com Base nos Resultados para 

os Pacientes "Normais" 

Os valores médios de pD2VE encontrados para os pacientes "nor-

mais" (10 i 1,7 mmHg) mostram-se de acordo com os da literatura. Braunwald 

admite como normais os valores entre 4 e 12 mmHg. Levin & Bal taxe con-

sideram como medidas definitivamente anormais apenas aquelas acima de 15 

mmHg e registram a média de 10,1 - 3,6 mmHg para os "normais" Rackley 

6 cols. encontraram 10,2 - 1,7 mmHg e Bristow e cols. ^ , o valor mé-

dio de 10 - 0,7 mmHg. 

Quanto ao VDF, a média de 139,7 - 18,4 ml por nós encontrada, 

praticamente se iguala aos 140,3 - 10,7 ml observados por Rackley e cols, 

ou aos 133 - 30 ml de Kennedy e cols. valores maiores em relação 
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aos 104 ml de Falsettl . 

No tocante ao VSF, o valor médio por nós encontrado, de 41 ,3 -

121 
10,8 ml assemelha-se ao de Rackley e cols. , cuja media encontrada foi 

de 48,7 - 4,3 ml, ou aos 46 - 16,2 ml referidos por Kennedy e cols. 

45 

diferente dos 31 ml vistos por Falsetti e cols. 

Para a FE, encontramos a média para os "normais" de 70,5 -

6,3%, corroborada pela literatura, que nos mostra valores como 70 - 3% 

para Chatterjee ^ 70% para Falsetti e cols. ^ , 67 - 8% para 

Kennedy e cols. 64,8 - 3,2% para Rackley e cols. 68 - 2,8% para 

Bristow e cols. ^ ou os 76 - 2% de Peterson e cols. 

Para a pD2VE/pSVE x 100, encontramos a média de 8 - 1,4%, que 59 

coincide com a media do normal estabelecida por Gottschall , que e de 

8,4 i 2,8%. 

Concluindo a avaliação dos pacientes "normais", encontramos a 

média de 68,4 - 11,7% para o movimento segmentar anterior, que, segundo 

Chatterjee ^ , varia de 31 a 63%, com média de 52 - 12%. Para o movimen-

to segmentar apical, encontramos a percentagem de 36,2 - 7,2, cuja norma-

lidade para Chatterjee ^ é de 26 a 40%, com média de 33 - 6%. 

Finalmente, a percentagem de encurtamento para o movimento 

segmentar inferior normal foi de 48,2 - 8,4, que é postulada por Chatterjee 

^ como variando entre 27 e 54%, com média de 41 - 10%. A análise dos re-

sultadós destes determinantes da funçio ventricular nos pacientes "nor-

mais" mostra conformidade com a literatura, assegurando a confiabi1 idade 

dos métodos empregados. 

3. Dos Resultados nos Coronariopatas 

3.1 - Distribuição da população: cumpre-nos destacar inicial-

mente alguns fenómenos evidenciados pela análise da distribuição geral 

dos pacientes (Tabela l), a partir de observações do número de casos, 
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feitas em cada subgrupo. Conforme podemos avaliar nessa tabela, na anali-

se da localização da lesão, o número de pacientes com lesão total na DA 

antes do primeiro ramo diagonal, dividido pelo número de casos com lesão 

após este ramo, mostrou-nos um quociente de 0,47 nos indivíduos sem aneu-

risma e de 0,96 naqueles com aneurisma de VE. Isto revela uma prevalência 

de lesões proximais ao primeiro ramo diagonal que ê duas vezes maior nos 

portadores de aneurisma e lesões obstrutivas de 100%, sugerindo que possa 

existir relação entre a presença de aneurisma e a proximidade das lesões 

em relação ao primeiro ramo diagonal. Naqueles pacientes com lesões seve-

ras, os quocientes foram de 0,76 para aqueles sem aneurisma e de 0,33 pa-

ra aqueles que os apresentavam, mostrando, inexplicavelmente, comporta-

mento inverso ao dos portadores de lesões totais. 

Quanto ã qualidade da primeira diagonal, aquela de boa quali-

dade foi 1,5 vez mais freqUente do que a de má qualidade, entre os indi-

víduos sem aneurisma e com lesão total. Naqueles indivíduos com aneuris-

ma de VE, esta relação foi de 0,54. Tal resultado pode indicar-nos o efei-

to protetor de uma primei ra diagonal de boa qualidade para evitar a forma-

ção de aneurisma, nos pacientes com obstrução total da coronária DA. Nos 

pacientes com lesões severas, a relação foi de 1,68 para aqueles sem aneu-

risma e de 1,54 para aqueles com aneurisma de V E , valores que, pela sua 

semelhança, nos mostram que nas lesões severas a qualidade do primeiro 

ramo diagonal não parece ter a mesma importância na determinação da pre-

sença ou não de aneurisma. 

Com relação ao fator presença ou não do ramo "d i agonal i s", os 

quocientes encontrados foram muito semelhantes, sugerindo ausência de 

relação entre a presença de aneurisma e esse ramo. 0 mesmo fato também 

foi observado com relação'a extensão anatómica da DA. 

No tocante â qualidade do leito distal da coronária DA, obser-

va-se que nos casos com lesões totais, a relação entre aqueles com bom e 

aqueles com mau leito distai foi de 0,39 para os indivíduos sem aneuris-
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ma do VE e de 0,25 para aqueles com aneurisma, sugerindo ausencia de cor-

relação entre este fator e a presença ou não daquela dissinergia. Contu-

do, na presença de lesões severas, as relações 4,36 para os pacientes sem 

aneurisma e 0,64 para os pacientes portadores do mesmo evidenciam uma 

prevalência quase 7 vezes maior de um bom leito distai nos indivíduos sem 

aneurisma da VE, quando comparados aos que o apresentam. Em outras pala-

vras, nos portadores de lesões severas, o bom leito distai talvez possa 

ser considerado fator de proteção contra a formação de aneurisma de ven-

trículo esquerdo, enquanto que nas obstruções totais a presença de um bom 

leito distai não mostra relevância neste contexto. 

Com referência ã circulação colateral, nos indivíduos com le-

sões de 100%, aquela de boa qualidade esteve presente com prevalência 1,8 

vez maior na ausência de aneurisma, enquanto que, nos pacientes com le-

sões severas, a circulação colateral efetiva ocorreu com uma prevalência 

2,2 vezes maior nos portadores de aneurisma de VE; ou seja, nos pacientes 

com lesões totais a presença de uma circulação colateral adequada é mais 

freqllente nos indivíduos sem aneurisma do que naqueles que o apresentam. 

Por outro lado, nos portadores de lesões obstrutivas severas, a presença 

de circulação colateral de boa qualidade ê mais freqllente entre os indi-

víduos portadores de aneurisma. No primeiro caso, poderia estar havendo 

uma proteção contra a formação de aneurisma através da circulação colate-

ral e, no segundo caso, a relação inversa poderia estar indicando maior 

solicitação para a formação de colaterais nos casos de maior gravidade. 

Entretanto, parece não haver muita consistência nestes últimos achados, 

mesmo porque, foi pequeno o número de casos com boa circulação colateral 

dentre os indivíduos com lesões severas (apenas 9 dentre os 146 casos). 

3.2 - Distribuição quanto a idade: para os indivíduos não-por-

tadores de aneurisma foi de 52 anos para aqueles com lesão severa (117 

casos) e 50 anos para os portadores de lesão total da DA (78 casos). En-
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tre aqueles portadores de aneurisma, encontramos a média de 49 anos para 

os com lesão severa (27 casos) e de 50 anos para aqueles com lesão total 

(64 casos). Não houve, portanto, diferença estatisticamente significati-

va para as médias das idades entre os quatro grupos de coronariopatas. 

3.3 - Distribuição quanto ao sexo: o número de homens na nos-

sa população de coronariopatas foi de 221 (76,5%) e o de mulheres foi de 

68 casos (23,5%). 

Dos 289 pacientes coronar i anos, 93 (32,2%) apresentaram aneu-

risma de VE. Destes, 24 (25,8%) eram do sexo feminino e 69 (74,2%), do 

sexo masculi no. 

Dos 196 pacientes com ventrículo não-aneurismático, 44 (22,4%) 

eram do sexo feminino e 152 (77,6%), do sexo masculino. 

Entre a população total feminina (68 casos), encontramos 24 

pacientes (35,2%) portadoras de aneurisma de VE, enquanto na população 

total masculina (221 casos) havia 69 (31,2%) com aneurisma. 

Na população feminina portadora de aneurisma de VE (24 casos), 

verificamos 14 (58,3%) com lesão total e 10 (41,7%) com lesão severa da 

DA, enquanto na população masculina com aneurisma (69 casos) havia 51 pa-

cientes (73,9%) com lesão total e l8 (26,1%) com lesão severa da DA. Den-

tre a população feminina portadora de lesão total da artéria DA (27 ca-

sos), registramos 14 (51,8%) com aneurisma de VE e, na população masculi-

na com o mesmo grau da lesão (ll4 casos), havia 51 (44,7%) com aneurisma 

de VE. Quanto ãs mulheres portadoras de lesão severa da DA (4l casos), 

observamos 10 (24,4%) portadoras de aneurisma, enquanto no grupo homólo-

go masculino (107 casos) havia 18 (16,8%) com aneurisma. 

Tais resultados indicam maior prevalência de aneurisma de VE 

nas mulheres do que nos homens. Isto é verdade para os portadores de le-

são total (51,8% contra 44,7%) e severa (24,3% contra 16,8%) da DA. 
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3.4 - Avaliação da Funçlo Ventricular Esquerda conforme o Grau 

da Lesão Obstrutiva da Coronária Esquerda Descendente Anterior: segundo 

se observa na Tabela IX, não verificamos diferença estatisticamente signi-

ficativa ao compararmos as médias dos diversos determinantes de função 

ventricular para os pacientes com lesões severa e subtotal. Isto foi ob-

servado tanto nos portadores de aneurisma como naqueles que não apresen-

tavam esta alteração da contração miocárdica. Tal fato nos permitiu a 

análise conjunta dos dois subgrupos, tornando a amostragem mais confiá-

vel, do ponto de vista estatístico. 

Apôs a junção dos dois subgrupos, observamos que, na compara-

ção das médias dos diversos determinantes, houve diferença estatistica-

mente significativa entre os portadores de lesões severa e total, quer 
o 

na presença ou na ausência de aneurisma. (Tabela II e Figuras l e 2 ) . 

As diferenças observadas entre as médias dos índices de fun-

ção ventricular nos portadores de lesões total e severa foram bem mais 

expressivas no grupo sem aneurisma de VE. Isto pode ser explicado pelo 

fato de que nos portadores de aneurisma, por força da interação de ou-

tros fatores subjacentes, houve um comprometimento muito maior da função 

ventricular, mesmo na presença de menor severidade da lesão coronária. A 

título de ilustração, para efeito de comparação dos nossos resultados 

com os obtidos por outros autores, assinalamos que o valor médio por nós 

encontrado foi de 46,9% para a população geral, ou seja, cons iderando-se 

os pacientes com ou sem aneurisma e com lesão total ou severa. Tal valor 

praticamente se iguala aos 46,7% inferidos no trabalho de Moraski e cols. 

incluídos os pacientes com ou sem infarto do miocárdio e com lesão 

coronariana total ou severa. 
68 

Hamilton e cols. , estudando pacientes com doença isquémica 

do coração, dividiram-nos em portadores ou não de infarto do miocárdio, 

encontrando valores médios para a FE nestes dois grupos de 38 - 18% e de 

64 - 10%, respectivamente. Para o grupo inteiro, a média encontrada foi 
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de b~] - 20%, que coincide com a média global encontrada em nosso estudo. 

Considere-se que, no seu trabalho, aqueles autores incluíram pacientes 

com aneurisma de V E , salvo aqueles com aneurismas muito grandes, os quais 

também nós excluímos. 

28 

Chatterjee e cols. , estudaram a função ventricular antes e 

depois da operação de revascularização miocárdica em pacientes com doença 

coronária em diversos estádios clínicos de evolução. Em seu trabalho, re-

gistra-se na fase pré-operatóri a uma FE média de 54%, também não distante 

dos nossos resultados, e com o mesmo valor médio encontrado mais tarde 
2 17 

por Aloan e cols. . Bristow e cols. , estudando pacientes com pequeno 

ou sem aumento de V E , encontraram em seu grupo de 15 coronariopatas uma 

FE média igual a 57 - 3,1%, que muito se assemelha a média por nós encon-

trada para o grupo sem aneurisma de V E , que foi de 53,4%. Para Popio e 

cols. em seu estudo sobre a viabilidade miocárdica através do uso da 

potenciação pós-extrassistóli ca, a FE média antes de tal teste era de 58 

- 17%. Cabe destacar que, embora tais autores não tenham estudado a fun-

ção ventricular especificamente com relação ã coronária descendente ante-

rior esquerda, isto não invalida as comparações feitas. 

3.5 - Avaliação da Função Ventricular Esquerda conforme a Lo-

calização da Lesão Obstrutiva na Coronária Esquerda Descendente Anterior: 

na análise dos indivíduos não-portadores de aneurisma de VE e com lesão 

total e lesão severa da DA, não houve diferença estatisticamente signifi-

cativa, quer a lesão se situasse antes, quer após a emergência do primei-

ro ramo diagonal (Tabela III). 

Nos portadores de aneurisma de VE e com lesão severa da DA, 

também não houve diferença estatisticamente significativa. Contudo, para 

os pacientes com lesão total da DA e com dilatação aneurismãti ca do VE, 

houve diferença significativa para a pD2VE ( p < 0 , 0 5 ) , FE ( p < 0 , 0 0 l ) , VSF 

(p < 0,05) , pD2VE/pSVE x 100 ( p < 0 , 0 5 ) , MSAnt. ( p < 0 , 0 1 ) e MSInf. ( p < 0 , 0 1 ) , 
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conforme se observa nas Figuras 3 e 4. Merece ênfase o fato de que, 

neste último grupo estudado, os subgrupos foram perfeitamente comparáveis 

entre si, tanto pela anatomia do VE e pela severidade da lesio na DA, co-

mo pelo número de.pacientes (32 e 33 pacientes), havendo como única dife-

rença a localização da lesão na DA. Assim, a localização da lesão obstru-

tiva parece, de fato, ter interferido na função miocãrdica daqueles indi-

víduos com lesão total da DA e aneurisma de VE. 

48 

Gander e cols. estudaram o comportamento da função ventricu-

lar nas lesões da coronária DA, proximais ou distais a um outro ramo, o 

primeiro ramo septal, concluindo que as lesões proximais comprometem mais 

a função ventricular. Os mesmos autores encontraram também maior incidên-

cia de aneurismas de VE nos portadores de lesões proximais ao primeiro 

septal, fato este por nós apreciado em relação ao primeiro ramo diagonal. 
136 «• 

Webster e cols. consideram empírica a ideia de que as le-

sõés proximais ao primeiro ramo septal sejam mais sérias do que as lesões 

distais a esse ramo, por não terem encontrado diferença estatisticamente 

significativa na mortalidade dos dois grupos de pacientes. Cal iff e cols. 

20 r 
, por sua vez, encontraram menor taxa de sobrevida nos indivíduos com 

lesão proximal ao primeiro ramo septal da DA, do que naqueles com lesão 

24 
distal a esse ramo, fato este corroborado por outros . S c h u s t e r e cols. 

1 2 5 - _ 

também observaram que a incidencia de infarto agudo do miocardio fa-

tal foi de 66% nos pacientes com lesão proximal da coronária esquerda 

descendente anterior, comparados aos 9% em portadores de lesão distai 

desta artéria. 

Estes vários autores contudo, não mostraram, nesses trabalhos, 

estudos da função ventricular relacionados a esta variável. 
52 -

Gensini atribui maior valor ponderal as lesões proximais 

ao primeiro ramo septal em seu escore de gravidade da doença coronária. 

Gordon & Kerber ^ afirmam que a mobilidade septal anormal é 

encontrada na doença da coronária DA, tanto nas lesões consideradas pro-
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ximais como nas distais, sendo mais comum naquelas. Entretanto, nao en-

contraram diferença estatisticamente significativa entre as duas situa-

ções. 

95 ~ 

Kumpuris e cols. referem que a depressão da FE, apos o in-

farto do miocárdio, é maior no grupo de pacientes com lesão isolada pro-

ximal da artéria coronária DA, do que naqueles com lesão isolada na por-

ção distai desse vaso. 

Goldsmith e cols. ^ , através do uso de tálio durante teste 

de esforço, determinaram que, nas lesões isoladas da coronária DA, exis-

te maior prejuízo na perfusão miocãrdica nas lesões proximais do que nas 97 distais. Estes achados foram confirmados por Leong e cols. 

21 

Campolo e cols. consideram que as lesões proximais, alem 

de determinarem mais sintomas e de afetarem desfavoravelmente a história 

natural da doença coronária, estão também relacionados a um maior risco 

ci rúrgico. 86 

Kasinski e cols. referem que as lesões proximais da coroná-

ria descendente anterior esquerda nos casos de infarto agudo do miocárdio, 

acompanham-se de menor FE do que as lesões distais. 

No presente trabalho, a influência da localização da lesão na 

DA, em relação ã emergência do primeiro ramo diagonal, sobre a função do 

VE, somente foi significativa nos pacientes com lesão total da DA e com 

aneurisma de VE. Talvez, isto se deva a que, nesses pacientes, face ã 

maior severidade da lesão coronariana e do comprometimento miocárdico, a 

contribuição funcional do primeiro ramo diagonal, até então pouco rele-

vante, passou a ter influência nos resultados obtidos, devido ã melhor 

irrigação dos segmentos intero-basal e ântero-1ateral do VE, com o con-

seqUente melhor desempenho segmentar e global do miocárdio. 

3.6 - Avaliação da Função Ventricular Esquerda conforme a Qua-

lidade do Primeiro Ramo Diagonal da Coronária Esquerda Descendente Ante-
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r j o r : vista a importancia da localização da lesão com relação ao primei-

ro ramo diagonal, consideremos agora os efeitos da qualidade deste em pre-

servar a função miocárdica. Nos indivíduos sem aneurisma, não encontra-

mos diferença estatisticamente significativa na função ventricular entre 

os pacientes com uma primeira diagonal de boa ou má qualidade, tanto nos 

portadores de lesão total como naqueles com lesão severa da DA.(Tabela IV) 

Tal conclusão é coerente com os resultados do item anterior. 

Para os portadores de aneurisma do ventrículo esquerdo e com 

lesão severa da DA, verificou-se melhor função ventricular nos pacientes 

com uma primeira diagonal mais extensa e de bom calibre, havendo diferen-

ça estatisticamente significativa para a FE (p< 0,01) e MSAnt. ( p < 0 , 0 l ) . 

Também, nos enfermos com lesão total da DA, o mesmo fenómeno foi observa-

do, ou seja, uma primeira diagonal de boa qualidade mostrou-se útil para 

proteger a função miocárdica, conforme mostram os testes de probabilidade 

para FE (p <5,05) , VSF (p < 0,01), pD2VE/pSVE (p = 0,01) e MSInf. (p< 0,05). 

Portanto, nos portadores de dilatação aneurismática do V E , tanto com le-

sões severas como totais da DA, a maior extensão e o melhor calibre do 

primeiro ramo diagonal parecem ser de importância na preservação da fun-

ção miocárdica. (Figuras 5 e 6). Destaque-se que, na presença de lesão 

total e aneurisma do V E , uma primeira diagonal de boa qualidade parece 

ter interferido, inclusive, na contrat i 1 idade da parede inferior. Por ou-

tro lado, nos pacientes com VE não-aneurismático, a qualidade do primeiro 

ramo diagonal não se mostrou importante. 

£ interessante ressaltar que os resultados obtidos na análise 

da qualidade do primeiro ramo diagonal são coerentes com aqueles encontra-

dos no exame da localização da lesão na DA. Entretanto, os benefícios de 

um primeiro ramo diagonal de boa qualidade estendem-se também aos porta-

dores de lesão severa e aneurisma, grupo este que não demonstrou ter sido 

influenciado pela 1 oca 1 ização da lesão. Tais fatos sugerem, portanto, que 

parece importar mais o resultado da interação dos dois fatores. 
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Gordon 6 Kerber ^ comentam a influência da pequena extensão 

do primeiro ramo septal, em alguns casos, como possível causa para expli-

car a parca diferença de função ventricular entre os pacientes com lesão 

antes ou após aquele ramo. Extrapolamos este raciocínio para o primeiro 

ramo diagonal, não para explicar diferenças de função miocãrdica quanto ã 

localização da obstrução, que já foi discutida, e sim no sentido de valo-

rizar a extensão de um ramo importante, como o primeiro diagonal. 

3.7 - Avaliação da Função Ventricular Esquerda Frente aos Fa-

tores Presença da Variante Anatómica "Diagonal is" e Extensão Anatómica da 

Coronária Esquerda Descendente Anterior: não houve, nos subgrupos estuda-

dos, diferença estatisticamente significativa entre os valores dos deter-

minantes de função ventricular. Assim, não parece ter havido nenhuma im-

portância na presença ou ausência da variante anatómica. (Tabela V) 

Ficou demonstrado, ainda, por este estudo, que a extensão ana-

tómica da artéria coronária DA não parece interferir sobre a função mio-

cãrdica, desde que não houve diferença estatisticamente significativa en-

tre os valores das determi rvantes de função ventricular nos subgr-upos estu 

dados. (Tabela VI) 

3.8 - A v a l i a ç ã o da Função Ventricular Esquerda conforme a Qúa-

1idàdè dò Lëi tò Di stal dà Coronária Esquerda Descendente Anterior: dentre 

os indivíduos não-portadores de aneurisma de VE e com lesão severa da DA, 

aqueles com bom leito distai mostraram melhores FE, MSAnt. e MSApic., 

quando comparados aos do subgrupo homólogo, porém com leito distai de má 

qualidade, não se notando, entretanto, diferenças estatisticamente signi-

ficativas nos testes de comparação de médias desses determinantes de fun-

ção. Por outro lado, nos pacientes com lesão total e sem aneurisma de VE, 

a função miocãrdica mostrou-se-s ignifi cat i vãmente melhor naqueles com 

leito distai de boa qualidade, expressa através da FE ( p = 0,01 ), pD2VE 
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(p < 0,05), MSAnt. (p < 0,01) e MSApic. (p = 0,01), conforme podemos obser-

var na Tabela VII e Figuras 7 e 8. 

Quanto aos portadores de dilatações aneurismâti cas do V E , tan-

to nos indivíduos com lesões severas como naqueles com lesões totais, a 

função do ventrículo esquerdo mostrou-se protegida pelo bom leito distal 

da DA, principalmente no que se refere ao VSF, MSApic. e MSInf. (Figu-

ras 7 e 8). Contudo, tanto a FE como o MSAnt. do V E , embora tenham si-

do melhores nos portadores de um bom leito distai da DA, não apresentaram, 

nestes dois últimos grupos, diferenças estatísticas significativas. Assim 

sendo, a boa qualidade do leito distai da artéria coronária DA foi útil no 

sentido de proteger a função miocárdica, principalmente nos pacientes com 

lesão total e sem aneurisma de VE. Porém, quanto aos enfermos com dilata-

ção aneurismãti ca do V E , o bom leito distai mostrou uma influência apenas 

parcial, uma vez que, tanto nos portadores de lesão severa como naqueles 

com lesão total, a função global do VE não foi modificada de modo impor-

tante por este fator. 

Nos casos de lesão severa da DA e aneurisma de V E , os resulta-

dos pouco expressivos encontrados podem ser atribuídos ã influência de 

outros fatores como, por exemplo, espasmos arteriais repetidos ou prolon-

gados, levando a um fluxo anterõgrado insuficiente, determinando o prejuí-

zo funcional miocárdico, com a conseqUente formação de aneurisma e ausên-

cia de diferença estatisticamente significativa entre os resultados nos 

pacientes com bom ou mau leito distai. 

Para os pacientes com lesão total da DA e aneurisma de V E , a 

explicação seria, em primeiro lugar, a gravidade da lesão obstrutiva e, 

em segundo lugar, uma possível ausência, por ocasião da oclusão coroná-

ria, decirculação colateral suficiente para manter um bom fluxo distai 

retrógrado, a tempo de evitar a extensão do dano miocárdico. 

Para os enfermos com lesão severa e ventrículo sem aneurisma, 

a explicação da ausência de resultados mais significativos é possivelmen-
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te o fato de que, nesses casos, o grau da lesão na DA parece ter permiti-

do fluxo anterõgrado ainda razoável, evitando com isso maiores alterações 

anatómicas e funcionais do VE. 

Nos pacientes com lesão total e sem aneurisma do VE, a dife-

rença estatisticamente significativa para os valores de função ventricu-

lar, entre os casos com bom ou mau leito distai, provavelmente se deve ã 

influência do fluxo retrógrado suficiente, fornecido por uma circulação 

colateral eficaz e desenvolvida em tempo, de modo a limitar a deteriora-

ção funcional do miocárdio. 

Nossos resultados corroboram aqueles encontrados por Levin e 

99-100 -
cols. , que destaca a importância de um bom fluxo distai na preser-

- 52 
vaçao da contrati1 idade miocardica nos coronariopatas. Para Gensini , a 

extensão,, e a qualidade do leito distai são também considerados fatores 

de destacada importância na doença coronária, sendo referidos na sua clas-

- 137 
sificaçao por pontos da gravidade da coronariopatia. Williams e cols. 

reforçam tais considerações, obtendo, contudo, valores para a função ven-

tricular comparáveis, mas não semelhantes, aos por nós encontrados. Atri-

buímos isto a diferenças de amostragem, por inclusão em seu trabalho de 

apenas pacientes com infarto do miocárdio na fase aguda, pela análise con-

junta de pacientes com infarto nas paredes anterior e inferior, e pela au-

sência de tratamento selecionado aos portadores de regurgitação mitral. 

125 

Rogers e cols. estudando pacientes com infarto agudo do 

miocárdio e que foram ã cineventriculocoronariografia de emergência e re-

perfusão precoce, encontraram melhora na FE, tanto global quanto regional, 

naqueles pacientes com fluxo distai preservado, seja devido ã lesão sub-

total ou a um enchimento retrógrado significativo para a área infartada, 

via circulação colateral. 

A existência de opiniões contrárias ã importância do leito dis-

tai como fator de proteção para a função miocárdica ^ justifica, a nosso 

ver, estudos posteriores a este respeito. 
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3.9 - Avaliação da Função Ventricular Esquerda conforme a Qua-

lidade da Circulação Colateral para a Coronária Esquerda Descendente An-

terior: dentre os pacientes portadores de ventrículos não-aneurismáti cos 

e com lesão severa da DA, não observamos diferenças estatisticamente sig-

nificativas da função ventricular, ao compararmos aqueles indivíduos com 

boa ou má circulação colateral, a não ser pelo MSInf., cujo teste 

(p < 0,05) não pode, contudo, ser valorizado devido ã diferença entre o 

número de casos comparados (6 contra 112). 

Nos indivíduos portadores de lesão total da DA com ventrículo 

sem aneurisma, pudemos apreciar uma função ventricular significativamente 

melhor nos pacientes com boa circulação colateral, traduzida por uma me-

lhor FE e melhor MSAnt., segundo mostram a Tabela VIII e a Figura 9. 

Quanto aos pacientes portadores de dilatação aneurismáti ca de 

VE, aqueles com lesão severa da DA têm o teste de comparação de médias 

prejudicado, também, devido ã grande diferença entre o número de casos 

(3 contra 25), enquanto aqueles com lesão total da artéria DA não mostra-

ram diferenças estatisticamente significativas, nos índices de função 

ventricular, seja na presença de uma circulação colateral considerada de 

boa ou de má qualidade. 

Há muita divergência de opiniões com relação ao papel protetor 

da circulação colateral para o miocárdio. Diversos autores ^ 3,6,48,73 74, 

99,102,126-127,137 „ , , • j sustentam que uma efetiva circulaçao colateral ajuda a 

- 67 -
preservar a função miocárdica. Hamby e cols. destacam esta proteção nas 

oclusões da coronária DA. Moberg e cols.. e Webster e cols. ^ ^ refe-

rem melhor sobrevida associada com a presença de boa circulação colateral 

em pacientes com lesões de um ou dois vasos. Por outro lado, Helfant e 

cols. ^ ^6,78 concluíram que a circulação colateral não protege contra 

padrões anormais de contração ou alterações hemodinãmicas, enfatizando que, 

apesar disto, as colaterais bem funcionantes podem representar fator im-

portante na sobrevida de pelo menos algumas vítimas de um ataque isquémico 
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128 
agudo. Esta hipótese ê consistente com os achados de Snow e cols. e 

Cohen ^ , de que os vasos colaterais preexistentes não impedem, mas po-

14 

dem limitar, a extensão do infarto do miocardio. Blumgart e cols. a-

creditam que o desenvolvimento da circulação colateral influencia pro-

fundamente o curso da angina de peito e do infarto agudo do miocárdio. 

Murphy e cols. ^ ^ são de opinião que a presença de extensa circulação 

colateral pode prevenir a instalação do infarto, mesmo que haja oclusão 

coronãri a total. 
21 

Campolo e cols. consideram que a presença de circulaçao co-

lateral está associada com prejuízo da tolerância ao exercício, parecendo 

por isso ser um sinal de severidade clínica, corroborando assim a opinião 

de outros ^-7,13 # 

Assim, se por um lado há um consenso de que a circulação cola-

teral possa limitar a extensão e influir sobre a história natural da do-

ença coronária, por outro lado as opiniões são divididas quanto ao papel 

da circulação colateral na preservação do estado funcional do VE. 
13 23 70 132-133 

Varios autores ' ' ' corroboram a opinião de Helfant 

e colsv de que a presença de boa circulação colateral não protege a função 

de bomba do ventrículo esquerdo, enquanto outros afirmam que a mesma con-
r „ , - 2-3,11,74,126-127,137 
fere tal proteção ' ' ' 

No presente trabalho, a boa circulação colateral mostrou-se a-

dequada para preservar a função ventricular daqueles pacientes sem aneu-

risma do VE e com lesão total da artéria coronária DA. Estes resultados 

. 3 2 
vem somar-se aos expressivos achados de A n e e de Aloan e cols. 

0 fato de termos encontrado diferença significativa apenas no 

grupo com lesões totais vem confirmar a tese de Levin e cols. ^ ^ de que 

há necessidade de homogeneidade dos pacientes estudados, quanto ao grau 

da lesão obstrutiva, uma vez que a circulação colateral costuma evidenci-

ar-se apenas nos casos com obstruções coronárias iguais ou superiores a 

30% da luz do vaso. Ora, em nosso estudo, os pacientes considerados por-
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tadores de lesões severas compreendiam, na verdade, aqueles com lesões a 

partir de 75%, fato este que pode ter alterado alguns dos resultados en-

contrados. 

Explicar o fato de não termos encontrado influência da circu-

lação colateral no comportamento funcional dos ventrículos aneurismiti-

cos implica, antes, na difícil, senão impossível, tarefa de explicar se 

o aneurisma se formou em ventrículos com circulação colateral previamen-

te formada, ou se houve desenvolvimento dos vasos colaterais, tardiamen-

te, em resposta ã importante isquemia ou infarto, acompanhados da forma-

ção do aneurisma. Se considerarmos verdadeira a primeira hipótese, esta-

remos admitindo que, em alguns casos, houve formação de aneurisma, apesar 

de uma boa circulação colateral, e devido a outros fatores subjacentes. 

Se, por outro lado, aceitarmos a última, a explicação seria a ausência de 

melhoria funcional com o desenvolvimento das colaterais, dada a irrever-

sibilidade, em alguns casos, das lesões anatómicas a elas precedentes. 

São, portanto, necessários estudos posteriores quanto a este aspecto. 

Em resumo, considerada a influência isolada de cada um dos 

"fatores subjacentes" sobre a função ventricular dos pacientes com lesão 

isolada da artéria coronária descendente anterior esquerda, parece-nos 

conveniente a realização de trabalhos posteriores que permitam a análise 

mui tifatorial dessas variáveis, de forma prospectiva, em uma amostragem 

mais ampla, pois outros estudos certamente trarão novas conclusões. E, co-

- 131 
mo afirmou Terencio ha quase dois mil anos M H a tantas opinioes quantas 

são as pessoas: cada uma tem seu próprio.caminho", podendo ser este traba-

lho possível senda aberta a novas investigações. 



CONCLUSÕES 
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CONCLUSÕES 

Na análise da artéria coronária esquerda descendente anterior (DA), 

quanto ao grau da lesão obstrutiva, a função ventricular está mais 

comprometida na presença de lesões totais, do que nas severas. 

A localização da lesão obstrutiva na DA, com relação ã emergência 

do primeiro ramo diagonal, influi sobre a função ventricular, na 

presença concomitante de lesão total da DA e aneurisma do VE. 

A extensão do primeiro ramo diagonal na razão direta de sua impor-

tância, interfere na função miocãrdica, desde que na presença de a-

neurisma do ventrículo esquerdo, quer nas lesões totais quer nas 

severas da DA. 

A qualidade adequada do leito distal da DA contribui para assegurar 

melhor função do ventrículo esquerdo, principalmente naqueles paci-

entes com lesão obstrutiva total desta artéria e sem aneurisma do 

VE. 

A circulação colateral concorre para preservar a função ventricular 

dos pacientes com obstrução total da coronária DA e sem aneurisma 

do VE. 

Os fatores presença ou não do ramo "diagonal is" e extensão anatómi-

ca da DA não parecem estar implicados na preservação da função mio-

cãrdica. 



Há maior prevalência de aneurisma do ventrículo esquerdo no sexo fe-

minino, tanto na população geral, como de modo específico nos porta-

dores de lesão total ou severa da DA. 

0 fator idade não se correlaciona nem com o grau de obstrução da DA 

nem com a presença ou não de aneurisma do VE. 

Na presença de doença aterosclerõti ca isolada da artéria coronária 

DA, parecem implicados na genese da dilatação aneurismãtica do VE os 

seguintes fatores: grau da lesão obstrutiva na coronária DA, locali-

zação da lesão quando existe oclusão desta artéria, extensão do seu 

primeiro ramo diagonal (na presença de lesão total da DA), e qualida-

de do leito distal da DA (nas lesões severas). 

Os fatores circulação colateral, presença ou não do ramo "diagonal is" 

e extensão anatómica da coronária DA não parecem ter importância de-

finida na génese de aneurismas do VE. 



RESlflO 
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RESUMO 

Em estudo retrospectivo realizado nos Serviços de Hemodinami-

ca do Hospital de Clínicas e da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba 

foi analisada a função ventricular esquerda em 289 casos^em cuja cineco-

ronariografia havia lesão obstrutiva isolada da artéria coronária esquer-

da descendente anterior (DA). 

Isto foi feito com o propósito de determinar a influência so-

bre a função miocárdica, de alguns fatores denominados "subjacentes" a 

lesão coronária quais sejam: localização da lesão na coronária DA com 

relação ã emergência do primeiro ramo diagonal, qualidade do primeiro ra-

mo diagonal, presença ou não da variante anatómica "d¡agonal i s", extensão 

anatómica da coronária DA, qualidade do leito distal da DA, efetividade 

ou não da circulação colateral para esta artéria. 

Para isto foram levantados os seguintes determinantes da fun-

ção ventricular esquerda: pressão sistólica do ventrículo esquerdo (pSVE), 

pressão diastólica do ventrículo esquerdo (pD2VE), índice de pré/pós-carga 

do ventrículo esquerdo (pD2VE/pSVE x 100), fração de" êjeção do VE (FE), 

volume diastólico final do VE (VDF), volume sistólico final do VE (VSF), 

e as medidas dos movimentos segmentares das paredes anterior, apical e in-

ferior (M.S.Arit., M.S.Apic. e M.S.Inf.). 

Foram estudados 196 casos sem aneurisma e 93 com esta dissiner-

gia. 

Cada um destes dois grupos foi subdividido em dois subgrupos 

conforme o grau da lesão obstrutiva, sendo admitidos como portadores de 

lesão severa aqueles com obstrução de 75 a 33% da luz do vaso e de lesão 

total (aqueles com 100% de obstrução). Assim no grupo sem aneurisma havia 

78 casos com lesão total e II8 casos com lesão severa da DA, enquanto que 

no grupo com aneurisma foram estudados 65 casos com lesão total e 28 com 

lesão severa deste vaso. 



- 76 -

A seguir, cada um destes quatro grupos foi submetido ao estudo 

da função ventricular na presença de cada um dos "fatores subjacentes" 

isoladamente, resultando em oito novos subgrupos para cada variãvel ana-

tómica levantada. 

A análise estatística dos dados compreendeu a comparação de 

médias pelo teste "t" de Student para observações independentes, com sig-

nificância a nível de p < 0 , 0 5 . 

Da avaliação da função ventricular esquerda quanto ao grau da 

lesão obstrutiva, nos primeiros quatro subgrupos estudados, resultou que 

a presença de lesão total esteve associada com piora daquela função. 

Por outro lado, as diferenças da função ventricular observa-

das entre os casos com lesão total e severa foram bem mais expressivas no 

grupo sem aneurisma do V E , mostrando que na presença deste, por força da 

interação de outros fatores há maior comprometimento da função ventricu-

lar,mesmo no grupo com lesão obstrutiva de menor grau. 

Em relação ã localização da lesão obstrutiva, os resultados 

mostram que dentre os indivíduos não portadores de aneurisma do VE não 

houve diferença estatisticamente significativa, quer a lesão se situasse 

antes ou após a emergência do primeiro ramo diagonal. Nos portadores de 

aneurisma do VE e lesão severa da DA também não se registrou diferenças 

estatisticamente significativas para a função ventricular entre os sub-

grupos comparados. Contudo,para os pacientes com lesão total da DA e com 

dilatação aneurismãti ca do VE houve evidência de uma melhor função do VE 

naqueles que apresentavam a lesão obstrutiva apôs a emergência do primei-

ro ramo d i agonal. 

No tocante â qualidade do primeiro ramo diagonal, ficou demons-

trado que nos indivíduos sem aneurisma do VE com lesão total ou severa da 

DA, não se encontrou diferença estatisticamente significativa na função 

ventricular entre os pacientes com uma primeira diagonal de boa ou de má 

qualidade. Entretanto para os portadores de aneurisma, a função do VE mos-
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trou-se melhor nos pacientes com uma primeira diagonal mais extensa e de 

bom calibre, tanto nos casos com lesão severa como total da DA. 

Na análise da função ventricular esquerda frente ao fator pre-

sença ou não da variante anatómica diagonal is, não houve nos subgrupos 

comparados diferença estatisticamente significativa entre os valores dos 

diversos determinantes da função estudados., parecendo portanto não im-

portar a presença ou ausencia deste ramo. 

Ficou também demonstrada por este estudo que a extensão anató-

mica da coronária DA não parece influir sobre a função miocãrdica. 

Quanto ã qualidade do leito distal da DA verificou-se que den-

tre os indivíduos sem aneurisma do VE e com lesão total da DA, aqueles 

com bom leito distai da DA mostraram melhor função ventricular do que os 

com leito distai de má qualidade. 0 mesmo foi verificado na comparação 

dos subgrupos com lesão severa e sem aneurisma, embora sem diferença es-

tatisticamente significativa. Nos casos com aneurisma do VE tanto nos en-

fermos com lesão severa como naqueles com lesão total a função do ventrí-

culo esquerdo mostrou-se protegida pelo bom leito distai, havendo diferen-

-ças estatisticamente significativas na função ventricular entre os .subgru-

pos comparados, embora mais a nível segmentar do que global. 

Com referência ã qualidade da circulação colateral concluímos 

que no grupo de pacientes sem aneurisma do VE e com lesão total da DA, a 

função ventricular esquerda foi significantemente melhor nos casos com 

boa circulação colateral. Nos indivíduos sem aneurisma e com lesão severa 

da DA e naqueles com aneurisma do VE este achado não f.oi observado. 

Foi realizado breve estudo em torno da distribuição do número 

de casos, anotando-se algumas diferenças em termos de prevalência que po-

dem nos sugerir a responsabilidade de alguns fatores na génese da dilata-

ção aneurismãti ca do V E , quais sejam: o grau da lesão obstrutiva, a loca-

lização da lesão quando existe oclusão da DA, a extensão do primeiro ra-

mo diagonal também na presença de lesão total da DA.e a qualidade do lei-
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to distal desta artéria nos casos de lesões severas. 

Estudo da distribuição dos pacientes quanto ã idade não mos-

trou diferença estatisticamente significativa entre as médias das ida-

des nos quatro grandes grupos de coronariopatas. 

Além disso, concluiu-se ainda em análise da distribuição 

quanto ao sexo, que há maior prevalência de aneurisma do VE no sexo fe-

minino. 

Paralelamente a este estudo, com a finalidade de avaliar fi-

dedignidade dos métodos empregados no presente trabalho, procedeu-se o 

estudo de 28 pacientes ditos "normais" do ponto de vista hemodinâmico e 

ventriculogrãficos, encontrando-se valores para os diversos determinan-

tes da função ventricular que corroboram estreitamente os da literatura. 
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