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Left Atrial Volume Index is an Independent Predictor of Cardiovascular Mortality in
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RESUMO
Introdução: O índice de volume do átrio esquerdo (IVAE) é um preditor independente para eventos cardiovasculares (CV), em pacientes
que fazem hemodiálise (HD), há mais de 01 ano. Entretanto, a mortalidade desses pacientes é maior no primeiro ano de tratamento com
HD. Objetivo: Avaliar o valor prognóstico do IVAE, como preditor de morte por causa CV, nos pacientes com IRC, dentro do primeiro
ano do tratamento com HD. Métodos: Estudo prospectivo e observacional, incluindo pacientes com IRC e indicação imediata para iniciar
tratamento com HD. Os participantes foram acompanhados durante 01 ano: 03 sessões de hemodiálise por semana, com 04 horas/sessão.
Todos realizaram um ecocardiograma, até 24 horas após a primeira sessão de hemodiálise. Resultados: Foram incluídos 50 pacientes, com
média de 55 anos (18-94), sendo 30 (60%) homens. Houve 09 (18%) mortes por causa CV. O IVAE, antes de começar HD, era 38,2 ±
10,2ml/m², sendo 47,7 ± 6,2ml/m2 nos pacientes que morreram por causa CV e 36,2 ± 9,8ml/m2, naqueles sem o desfecho preconizado (p
valor = 0,002). A curva ROC mostrou IVAE = 37,5ml/m2, como o melhor ponto de corte para predição de morte CV (área abaixo da curva =
0,85). Não houve morte por causa CV entre os 26 participantes que apresentavam IVAE < 37,5 ml/m² antes de iniciar HD. Dos 24 pacientes
com IVAE > 37,5ml/m2, 9 (37,5%) morreram por causa CV, antes de completar o primeiro ano em HD (log rank test = 0,001). No modelo
de regressão logística multivariada, o IVAE manteve-se como um preditor independente de mortalidade CV, na amostra analisada: HR = 1,18
(IC95%:1,04-1,33); p = 0,008. Conclusão: O IVAE é um preditor independente de mortalidade CV, dentro do primeiro ano de tratamento
com HD. Esse índice apresenta um elevado valor preditivo negativo nos pacientes com IRC que irão iniciar hemodiálise.
Descritores: Átrios do Coração, Função Atrial, Insuﬁciência Renal Crônica, Doenças Cardiovasculares, Diálise Renal.

SUMMARY
Introduction: The left atrial volume index (LAVI) is an independent predictor of cardiovascular events (CV) in patients on hemodialysis
(HD) for more than 01 year. However, the mortality of these patients is higher within the ﬁrst year of treatment with HD. Objective:
To evaluate the prognostic value of LAVI as a predictor of death from CV causes in patients with CKD within the ﬁrst year of treatment
with hemodialysis. Methods: Prospective and observational study which included CKD patients with immediate indication to starting
treatment with hemodialysis. The participants were followed for 01 year (03 hemodialysis sessions/week; 04 hours/session). All underwent
an echocardiogram within 24 hours after the ﬁrst hemodialysis session. Results: 50 patients were included with mean age of 55 (18-94), 30
(60%) were men. Nine (18%) died because of CV disease. The LAVI before starting HD was 38.2±10.2ml/m²; 47.7±6.2ml/m2 in those
with CV death and 36.2±9.8 ml/m2 in those without the advocate outcome (p value=0.002). LAVI=37.5ml/m2 was the best cutoﬀ point for
predicting CV death (area under the ROC curve=0.85). There was no death from CV causes among the 26 participants who had LAVI<37.5
ml/m² before starting HD. Of the 24 patients with LAVI>37.5 ml/m2, nine (37.5%) died from CV cause before completing the ﬁrst year
on HD (log rank test=0,001). In multivariate logistic regression model, the LAVI remained as an independent predictor of CV mortality in
this sample: HR=1.18(95%CI:1.04-1.33), p=0.008. Conclusion: LAVI is an independent predictor of CV mortality within the ﬁrst year of
treatment with HD. This index has a high negative predictive value in CKD patients who will start hemodialysis.
Descriptors: Heart Atria; Atrial Function; Renal Insuﬃciency Chronic; Cardiovascular Diseases; Renal Dialysis; Echocardiography.
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Introdução

A insuﬁciência renal crônica (IRC) é um importante problema de saúde pública no Brasil e no
mundo1-2. A taxa de mortalidade nesse grupo populacional é alta, 15 a 20% ao ano, sendo ainda mais
alta nos primeiros meses em hemodiálise (HD). As
causas cardiovasculares (CVs) são responsáveis por
cerca de 60% dos óbitos, nos pacientes renais crônicos em tratamento com HD1-6.
O ecocardiograma transtorácico é uma importante ferramenta diagnóstica não invasiva na Cardiologia. É um exame de baixo custo, que pode ser feito à
beira do leito, com boa reprodutibilidade e que não
apresenta riscos signiﬁcativos ao paciente7-10. O índice de volume do átrio esquerdo (IVAE), obtido pelo
ecocardiograﬁa, reﬂete propriedades diastólicas do
ventrículo esquerdo (VE) e é um importante fator
de risco para DCV11-12, além de ser um indicador
prognóstico em uma série de doenças cardíacas11-16.
A maioria dos estudos que avalia mortalidade, nos pacientes com IRC, engloba populações
que já estão em tratamento com HD, há mais de
01 ano5, 17-20. Como a taxa de mortalidade é mais
alta dentro do primeiro ano em HD, é importante
a identiﬁcação de fatores preditores de mortalidade,
antes ou no início do tratamento. O IVAE é tido
como um preditor independente para mortalidade
total e eventos cardiovasculares, em pacientes que estão realizando hemodiálise há mais de 01 ano17, 21. O
objetivo deste estudo foi avaliar o valor prognóstico
do IVAE, como preditor de morte por causa CV,
dentro do primeiro ano do tratamento com HD,
em um grupo de pacientes com IRC.
Métodos

Trata-se de um estudo observacional, conduzido em um único centro terciário, especializado em
terapia substitutiva renal. Foram estudados, prospectivamente, todos os pacientes com insuﬁciência
renal, maiores de 18 anos, que estavam em uremia
e com indicação imediata para iniciar diálise, e que
começaram o tratamento com HD no período entre 01 de fevereiro de 2006 a 31 de janeiro de 2007.
Foram excluídos os pacientes com insuﬁciência re-

nal aguda, arritmia que diﬁcultasse a avaliação da
função diastólica do VE ao ecocardiograma, insuﬁciência mitral moderada ou grave e/ou ecocardiograma com qualidade técnica comprometida. Os
pacientes foram acompanhados por um período de
até 01 ano, realizando 03 sessões de hemodiálise por
semana, com duração aproximada de 4 horas cada
sessão.
O desfecho principal do estudo foi morte por
causa cardiovascular (CV), ocorrida até o ﬁnal do
primeiro ano após o início do tratamento com hemodiálise. Morte por causa CV foi deﬁnida como
aquela ocorrida após episódio de infarto agudo do
miocárdio, acidente vascular encefálico, complicações da insuﬁciência cardíaca congestiva ou morte
súbita.
Aspectos éticos
Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da nossa Instituição. Todos os pacientes
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e foram obtidas as autorizações dos diretores
médicos das instituições envolvidas na pesquisa.
Exame ecocardiográﬁco
Todos os ecocardiogramas foram realizados por
um único operador (ALCA), até 24 horas após a
primeira sessão de hemodiálise, com o paciente em
decúbito lateral esquerdo. Foi utilizado equipamento, comercialmente disponível de ecocardiograﬁa da
empresa GE Healthcare, modelo Vivid 3, equipado
com transdutor setorial eletrônico multifrequencial
(2,5 a 3,5 MHz), com recurso de Doppler pulsado,
Doppler contínuo, Doppler tecidual, mapeamento
de ﬂuxo em cores e monitorização eletrocardiográﬁca simultânea.
O volume do átrio esquerdo foi determinado
pelo método de Simpson, sendo as medidas realizadas no início da diástole, no momento imediatamente anterior à abertura da valva mitral7. Foi
traçada a planimetria das paredes do AE, no eixo
longo do corte apical, na projeção de 04 câmaras. A
borda inferior foi representada pelo plano da valva
mitral, tendo sido tomados os cuidados adequados
para excluir as veias pulmonares do traçado do AE.
O índice de volume do AE (IVAE) em ml/m² cor35
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responde à relação do volume do AE indexado à superfície corpórea7.
Análise estatística
As variáveis quantitativas foram descritas por
suas médias ± desvio padrão e as qualitativas por
frequências e percentagens. Diferenças entre os
grupos foram avaliadas com o teste t-Student não
pareado, Mann-Witney ou o teste do qui-quadrado
(ou o teste exato de Fisher, quando apropriado).
Na avaliação das correlações entre variáveis contínuas, empregou-se o teste de correlação de Pearson. A curva ROC foi empregada como medida de
acurácia global do teste e na estimativa do ponto
de corte do valor do IVAE, para predição da mortalidade cardiovascular. A curva de Kaplan-Meier
(log rank test) foi utilizada para análise de sobrevida. Para avaliar o efeito das variáveis ecocardiográﬁcas, clínicas e demográﬁcas (independentes),
na mortalidade CV (dependente), foi utilizada a
regressão logística simples.
Variáveis independentes que apresentaram p
valor < 0.10, na análise univariada, foram incluídas no modelo de regressão logística multivariada
(RLM). Variáveis com p valor < 0.05 foram mantidas no modelo multivariado, assim como aquelas com plausibilidade biológica para interferir no
desfecho preconizado. A detecção de colinearidade, entre 02 variáveis independentes, resultou na
exclusão de uma delas da equação multivariada.
A probabilidade da ocorrência de óbito de origem CV, no primeiro ano de tratamento com HD,
foi estimada pelo cálculo do Harzard Ratio e respectivo intervalo de conﬁança de 95%.
Todos os testes foram bicaudais e considerados
com signiﬁcância estatística quando p < 0,05. A
análise estatística dos dados foi realizada com a
utilização de programa estatístico SPSS 18.0 for
Windows (SPSS Inc., Chicago, Ill - EUA).

arritmia e um com idade inferior a 18 anos). As
principais características demográﬁcas, clínicas e
laboratoriais dos 50 participantes remanescentes
estão na Tabela 1. Os valores médios das variáveis
ecocardiográﬁcas obtidas no início do tratamento
com HD estão na Tabela 2.

Tabela 1: Características dos 50 pacientes antes do início da
hemodiálise.

*= Dados apresentados como média±dp. **= Dado apresentado em valor absoluto. IMC=Índice de Massa Corpórea.
DM=Diabetes mellitus
Tabela 2: Variáveis ecocardiográﬁcas em início de hemodiálise.

Resultados

Abreviações: AE=Átrio Esquerdo; SC=Superfície corpórea; DDVE=Diâmetro diastólico do VE; IVAE=Volume do
AE/SC; VPF=Velocidade de Propagação do Fluxo mitral;
S=Sistólico; D=Diastólico.

Foram avaliados 54 pacientes, sendo que quatro deles foram, posteriormente, excluídos (dois
recuperaram a função renal, antes de completar o
primeiro mês do tratamento; um pela presença de

Houve nove (18%) mortes por causa CV, até o
ﬁnal do primeiro ano de tratamento com HD: Três
(33,3%) ocorreram antes de completar 02 meses de
tratamento e seis (66,6%), após o quinto mês em

36

Almeida ALC, et al. Índice de volume do átrio esquerdo
é um preditor independente de morte por causa
cardiovascular no primeiro ano de tratamento com hemodiálise*

hemodiálise (Tabela 3).
O IVAE (média ± dp), antes de começar HD,

Figura 2: Área sob a curva ROC para predição de mortalidade
cardiovascular.

Tabela 3: Causa e momento do óbito.

IAM= infarto agudo do miocárdio; AVC=acidente vascular
encefálico; ICC= insuﬁciência cardíaca congestiva; MS=morte
súbita.

era 38,2 ± 10,2ml/m² (variação de 18,0 a 57,22ml/
m²). Participantes que morreram por causa CV
tinham média do IVAE= 47,7 ± 6,2ml/m2 contra
36,2 ± 9,8ml/m2 dos que não morreram, com p =
0,002 (Figura 1). A curva ROC identiﬁcou IVAE
= 37,5ml/m2 como o melhor ponto de corte para
predição de morte CV (sensibilidade = 100% e especiﬁcidade = 63,4%). Área abaixo da curva ROC =
0,85 (IC95%:0,73-0,96), p = 0,001 (Figura 2).
A curva de sobrevida CV em 01 ano (Kaplan-

Meier), de acordo com os valores iniciais do IVAE,
é mostrada na Figura 3.
Não houve morte por causa CV, no primeiro ano
Figura 3: Curvas de sobrevida cardiovascular de acordo com
os valores IVAE

Figura 1: Valores do IVAE de acordo com o desfecho.

de acompanhamento, entre os 26 participantes que
apresentavam IVAE < 37,5 ml/m² antes de iniciar a
HD. Entre os 24 pacientes que já apresentavam IVAE
> 37,5ml/m2, no inicio do estudo, nove (37,5%)
morreram por causa CV antes de completar 01 ano
37
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do tratamento com HD (log rank test, p < 0,001).
A razão de risco (Harzard Ratio) de um participante
morrer por causa CV, no intervalo de um ano após o
início do tratamento com hemodiálise, foi HR = 1,16
(95%IC = 1,04-1,29), p = 0,007. Isso implica que,
para cada 01 ml/m2 de aumento no IVAE, aferido
antes de iniciar HD, houve um incremento de 16%
na chance de morrer por causa CV, no período de
acompanhamento. As probabilidades da ocorrência
de morte CV, durante o primeiro ano de tratamento
com HD, de acordo com os valores iniciais do IVAE,
estão na Tabela 4 e Figura 4.
Entre as variáveis analisadas, o IVAE (p = 0,007),
Tabela 4: Probabilidades da ocorrência de morte por causa CV
durante o 1º ano de tratamento com HD, de acordo com os
valores iniciais do IVAE.

IVAE= Índice de volume do átrio esquerdo; CV=cardiovascular;
HD= Hemodiálise; * Probabilidade = 2.71-7.789 + (0.148 x IVAE)/
1+2.71-7.789 + (0.148 x IVAE)
Figura 4: Probabilidades da ocorrência de morte por causa CV
durante o primeiro ano de tratamento com HD, de acordo com
os valores iniciais do IVAE.
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a massa do VE (p = 0,014), o índice de massa do
VE (p = 0,012), a relação E/A do ﬂuxo mitral (p
= 0,045), a relação E/VPF mitral (p = 0,041) e a
relação S/D do ﬂuxo na veia pulmonar (p = 0,045)
foram marcadores associados à mortalidade CV na
análise de regressão logística univariada. No entanto, todas essas variáveis apresentaram-se correlacionadas com o IVAE, com signiﬁcância estatística, no
teste de correlação de Pearson. Por causa desse fenômeno de colinearidade, o IVAE foi a única variável
ecocardiográﬁca mantida no modelo ﬁnal da análise
de regressão logística multivariada (RLM).
Além do IVAE, também a idade, o gênero e história de DM, há mais de 10 anos, ﬁzeram parte do
modelo ﬁnal da RLM pelas suas plausibilidades biológicas de poder interferir no desfecho do estudo.
Esse modelo mostrou-se ajustado aos dados, com
valor de p = 0,75 para o teste do qui-quadrado (Hosmer-Lemeshow). Nesse modelo de regressão logística
multivariada, o IVAE manteve-se como um preditor independente de mortalidade cardiovascular
na amostra analisada: HR = 1,19 (IC95% = 1,041,36), p = 0,01.
Variabilidade inter e intraobservador
As variabilidades inter e intraobservador foram
analisadas em estudo prévio do grupo que desenvolveu o presente estudo22, com altos índices de correlação.
Discussão

Segundo nosso conhecimento, este é o primeiro
estudo demonstrando que o IVAE é um preditor independente de mortalidade, dentro do primeiro ano
de tratamento com HD. Todos os participantes que
apresentavam IVAE < 37,5ml/m², no início da terapia hemodialítica, mantiveram-se vivos ao ﬁnal de
01 ano de acompanhamento. Isso indica que o IVAE
parece ser uma variável de elevado valor preditivo negativo nos pacientes que irão iniciar HD. Esse valor
do IVAE, obtido pela curva ROC, demonstrou ser o
melhor ponto de corte para predizer mortalidade CV,
nesta amostra. A área abaixo da curva ROC (0,84)
ganha contornos mais fortes, ao sinalizar para um
desfecho considerado como o mais importante na
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medicina (morte). Resultados semelhantes aos nossos foram obtidos por alguns autores.
Barberato e Pecoits Filho21 demonstraram ser o
IVAE um preditor independente de mortalidade geral e eventos cardiovasculares não fatais em pacientes com IRC em HD. Entretanto, os pacientes já
estavam em HD há, aproximadamente, 22 meses,
enquanto que, na nossa casuística, todos os participantes estavam no primeiro dia de diálise. Recentemente, Ozdogan et al23 identiﬁcaram o IVAE como
o único determinante ecocardiográﬁco independente para mortalidade nos pacientes em diálise. Nessa
amostra, classiﬁcada pelos autores como de baixo
risco, os pacientes encontravam-se em HD há 53
meses. Patel et al24 relataram que o IVAE e a disfunção sistólica do VE são preditores independentes de
morte, nos pacientes com doença renal em estágio
terminal e hipertroﬁa do VE. Nesse estudo, os participantes estavam em HD há 1,7 anos.
Em todos esses trabalhos, o IVAE mostrou-se
um preditor independente para desfechos graves,
em pacientes que já estavam realizando hemodiálise há mais de 01 ano. Considerando-se que o risco
de morte nos portadores de IRC diminui com o aumento do número de anos em tratamento dialítico34
, veriﬁca-se a importância da identiﬁcação precoce
dos preditores de mortalidade, nesse grupo de indivíduos de alto risco para eventos cardiovasculares.
Longe de ser uma simples passagem de sangue
para o VE, o AE atua ativamente como uma bomba, sendo responsável por 15 a 30% do enchimento
do VE. Além disso, age como um competente reservatório que coleta sangue proveniente dos pulmões durante a sístole ventricular25. O aumento do
volume do AE não parece representar o resultado
de um fator único. Ele reﬂete alterações na pressão
de enchimento do VE, devido à combinação de algumas causas contribuintes como a idade, hipertroﬁa do VE, alterações na volemia, na pós-carga e/ou
nas funções sistólica e diastólica do VE26.
É sabido que o aumento do diâmetro do AE está
associado com desfechos CV desfavoráveis27. Mais
recentemente, entretanto, o aumento do volume do
AE mostrou ser um importante preditor de eventos
cardiovasculares13-16. O IVAE > 28ml/m² apresenta uma sensibilidade de 82% e especiﬁcidade de

93% para a detecção de função diastólica do VE
anormal12 e tem sido proposto como um marcador
de função diastólica, relativamente independente
da pré-carga, em pacientes com IRC28. Em nossa
casuística, o IVAE já se encontrava aumentado, na
grande maioria dos casos, logo na fase inicial de tratamento dialítico, denotando uma alta percentagem
de indivíduos com disfunção diastólica do VE.
Segundo Ozdogan et al23, seria racional considerar o IVAE como um preditor global de piora
clínica, em pacientes com doença renal em estágio
terminal. Lim et al16 demonstraram que o IVAE é
um preditor independente de mortalidade em indivíduos com suspeita de insuﬁciência cardíaca na
comunidade16. Entre os coronariopatas, o IVAE
comporta-se como um forte preditor de mortalidade no pós-IAM, fornecendo informações prognósticas adicionais aos dados clínicos e às medidas
convencionais das funções sistólica e diastólica do
VE13. Além disso, costuma estar aumentado nos pacientes que, no pós-IAM, cursam com disfunção do
VE e comprometimento da função renal, podendo
ser um importante mediador para o risco aumentado de desenvolvimento de insuﬁciência cardíaca e
morte nesses pacientes29.
Após o primeiro ano de tratamento com HD, existe uma relativa estabilização clínica, com diminuição
proporcional de mortalidade1-3, 5. A maioria das publicações sobre o tema aborda os pacientes que já estão
em diálise há mais de um ano17, 19, 21, 23-24, 30. Contudo,
até o momento, são raros os dados sobre o valor prognóstico das variáveis ecocardiográﬁcas, nos pacientes
com IRC que estão em HD há menos de 01 ano.
O nosso estudo procurou focar esta fase da doença e mostrou que o IVAE é um importante marcador prognóstico nos pacientes com IRC, logo no
primeiro ano de tratamento com HD. Esse resultado deve ser visto com cautela devido às limitações
de nosso trabalho. Além disso, os dados devem ser
reproduzidos por outros investigadores. Entretanto, ele alerta para dois fatos: 1º) Outras variáveis
preditoras de mortalidade CV precoce (1º ano de
HD) devem ser investigadas nessa população; 2º)
A atenção especial que deve ser dada aos pacientes com IRC, dentro do 1º ano de tratamento com
HD, pois essa é a fase de maior risco CV, em uma
39
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população já considerada de alto risco pelas suas
próprias características1,3. A identiﬁcação precoce de
marcadores, que sinalizam um aumento do risco de
morte por causa CV logo no ano 01 de tratamento,
faz com que todos os esforços sejam feitos no sentido de oferecer o melhor, não apenas em termos de
adequação de diálise, como também no controle rigoroso dos outros fatores de risco nesses pacientes.
Limitações
A validade deste nosso estudo é limitada pelo pequeno número de pacientes na amostra. Representa,
entretanto, toda a população incidente em HD, no
intervalo de 01 ano, em um dos maiores centros especializados em terapia substitutiva renal do Brasil,
o qual mantém cerca de 450 pacientes em diálise,
sendo 400 em HD de manutenção e 50 em diálise
peritoneal. O IVAE foi aferido apenas no corte apical 04 câmaras. Provavelmente, haveria uma melhor
acurácia se o IVAE também tivesse sido aferido no
corte apical 02 câmaras7. A fração de ejeção do VE
foi estimada pelo método de Teichholz e não pelo
método de Simpson modiﬁcado. Há de se supor,
que esse fato pode ter reduzido o poder da FEVE
na predição de mortalidade. Contudo, não houve
casos com disfunção segmentar do VE na avaliação
inicial, o que atenua esta suposição.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Conclusão

O índice de volume do átrio esquerdo, avaliado
pela ecocardiograﬁa bidimensional, é um preditor
independente de morte por causa cardiovascular no
primeiro ano de tratamento com hemodiálise. Esse
índice apresenta um elevado valor preditivo negativo, nos pacientes com insuﬁciência renal crônica
que irão iniciar hemodiálise.
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