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RESUMO
Fundamento e objetivo: Doença cardiovascular é a principal causa de morte dos pacientes com insuﬁciência renal crônica (IRC).
Embora a taxa de mortalidade seja muito alta, não são todos os pacientes que morrem durante o período de acompanhamento. Variáveis
do Doppler Tecidual parecem sofrer pouca inﬂuência das variações de precarga, observadas nos pacientes que fazem hemodiálise. A
relação E/E´ é capaz de predizer pressão capilar pulmonar e surge como preditor independentemente de morte em algumas situações
clínicas. O objetivo deste estudo foi veriﬁcar se a relação E/E´ seria preditora de morte nos pacientes com IRC, em fase inicial de
tratamento com hemodiálise (HD). Métodos: Foram estudados 50 pacientes com IRC, em uremia e com indicação imediata para
iniciar HD. Idade: 61 ± 13 anos. Todos ﬁzeram exame ecocardiográﬁco no começo do tratamento, mantiveram-se em HD 3 x/semana
e foram acompanhados por um período de 01 ano. Foram analisadas a curva ROC e a curva de sobrevida no período. Resultados:
Houve 15 (30%) mortes no intervalo de 01 ano. O E/E´ médio foi 9,3 ± 4,6. A curva ROC identiﬁcou E/E´ = 10, como o melhor
ponto de corte, para estratiﬁcar a população quanto à mortalidade. A área abaixo da curva ROC foi de 0,68. Ao ﬁnal do primeiro ano
de tratamento com HD, apenas 52,4% dos pacientes que tinham relação E/E´ ≥ 10, no início do estudo, estavam vivos, contra 82,8%
daqueles com relação E/E´ < 10 (HR=3,34;IC95%:1,16-9,62. p=0,03).
Conclusão: Este estudo demonstra, pela primeira vez, que a relação E/E´ obtida ao ecocardiograma transtorácico, pode ser preditora
de mortalidade nos pacientes que estão iniciando tratamento com hemodiálise.
Descritores: Insuﬁciência renal crônica, Ecocardiograﬁa Doppler, Hemodiálise.
SUMMARY
Background and objective: Cardiovascular disease is the leading cause of death in patients with chronic renal failure (CRF). Although
the mortality rate is very high, not all of them will die during the follow-up period. Tissue Doppler variability seams to be little
aﬀected by changing in pre-load how it is observed in hemodialytic patients. The E/E’ ratio is able to predict pulmonary capillary
wedge pressure and emerges as a predictor of death in certain clinical scenarios. The purpose of this study was to determine whether
the E/E’ ratio would be predictor of death in patients with CRF in the initial phase of treatment with hemodialysis (HD). Methods:
We studied 50 patients with CRF, in uremia and giving immediate start to HD. Age: 61 ±13 years-old. All of them performed
echocardiogram at the beginning of treatment, remained in HD 3 times week and were followed by a period of one year. The ROC
curve and survive curve were analysed. Results: There were 15 (30%) deaths in the range of one year. The E/E’ average was 9.3 ± 4.6.
The ROC curve identiﬁed E/E’=10 as the best cut-oﬀ point to stratify the population regarding deaths. The area under the ROC curve
was 0.68. At the end of the ﬁrst year of treatment with HD only 52.4% of patients who had E/E’≥10 at baseline were alive, compared
with 82.8 % of those with E/E’<10 (HR=3,34;95%CI:1,16-9,62); p=0.03. Conclusion: These study demonstrates, for the ﬁrst time,
that the E/E’ ratio, obtained by transthoracic echocardiography, may be a predictor of mortality in patients who are in the beginning
of treatment with hemodialysis.
Descriptors: Renal insuﬃciency, chronic; Echocardiography, Doppler; Renal dialysis.
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Introdução

A insuﬁciência renal crônica (IRC) é vista como
um importante fator de risco independente para
doença cardiovascular, sendo esta a principal causa
de morte nesses pacientes1. A mortalidade anual
dos pacientes com IRC, no Brasil, é estimada em
15,2%2. Taxas maiores são observadas durante os
primeiros meses de tratamento hemodialítico3. A
identiﬁcação precoce dos pacientes que poderão
morrer, durante o primeiro ano de tratamento
com hemodiálise (HD), é fundamental, pois permitiria intervir na tentativa de modiﬁcar a sua história natural.
O Doppler Tecidual mitral é um método útil
para avaliação da função diastólica do ventrículo
esquerdo (VE)4. A onda E´ do anel mitral, avaliada pelo Doppler Tecidual, comporta-se como
um índice de relaxamento do VE, relativamente
independente da precarga5. A relação entre as velocidades da onda E do ﬂuxo mitral e a onda E´
(relação E/E´) permite aferir a pressão capilar pulmonar e apresenta excelente correlação com dados
da hemodinâmica invasiva6-7. Valores da relação E/
E´>10 predizem pressão capilar pulmonar maior
que 15 mmHg5. A razão E/E’ é um importante indicador prognóstico, em longo prazo, para morte
ou hospitalização em algumas situações clínicas8-9.
Neste artigo, é relatada a experiência com a aferição da relação E/E´ nos pacientes com IRC, em
fase inicial de tratamento com HD, procurando
veriﬁcar seu papel como preditor de mortalidade,
no período de até 01 (um) ano, a partir do início
da terapia dialítica.
Métodos

Estudo prospectivo, observacional, conduzido
em um único centro terciário, especializado em terapia substitutiva renal. Foram estudados pacientes
com IRC, maiores de 18 anos, em uremia e com
indicação imediata para iniciar tratamento com
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hemodiálise, admitidos no período de fevereiro de
2006 a fevereiro de 2007. Critérios de exclusão:
idade inferior a 18 anos, insuﬁciência renal aguda,
ﬁbrilação atrial, estenose valvar mitral, insuﬁciência da valva aórtica com jato regurgitante, direcionado para a via de entrada do VE e ecocardiograma
com qualidade técnica insatisfatória para análise
dos traçados. Os pacientes foram acompanhados
por um período de até 01 (um) ano, realizando 3
sessões de hemodiálise por semana, com duração
aproximada de 4 horas cada sessão.
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê
de Etica em Pesquisa da Universidade Estadual de
Feira de Santana-Ba. Todos os pacientes assinaram
o termo de consentimento livre e esclarecido.
Ecocardiograma – Os exames foram realizados
com o paciente em decúbito lateral esquerdo, até
24 horas após a primeira sessão de HD. Utilizou-se
equipamento comercialmente disponível de ecocardiograﬁa da empresa GE Healthcare, modelo
Vivid 3. Todos os ecocardiogramas foram realizados por um único operador.
O ﬂuxo mitral foi avaliado em projeção apical 4 câmaras, com o cursor do Doppler Pulsado
colocado na via de entrada do VE, na altura da
extremidade distal das cúspides da valva mitral.
Foram aferidas as velocidades máximas, no início
da diástole (onda E), após contração atrial (onda
A) e o tempo de desaceleração da onda E, seguindo as recomendações da Sociedade Americana de
Ecocardiograﬁa para quantiﬁcação pela DopplerEcocardiograﬁa10.
A análise com o Doppler Tecidual mitral foi obtida em projeção apical 4 câmaras, com amostra de
volume de 1 a 2mm, utilizando o segmento lateral
do anel mitral, no qual foram aferidas as velocidades máximas do deslocamento miocárdico, no
início e ﬁnal da diástole (ondas E´e A´, respectivamente) e durante a sístole (onda S´)11.
O resultado ﬁnal de cada variável contínua representa a média de 3 aferições.
Os dados sobre hipertensão arterial sistêmica

Este trabalho é parte da Tese de Doutoramento, Mudanças nas Variáveis Ecocardiográﬁcas dos Pacientes Renais Crônicos no
Primeiro Ano de Tratamento com Hemodiálise, de autoria do Dr. André Luiz Cerqueira de Almeida, no curso de Pós-Graduação
em Medicina e Saúde Humana da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública – Fundação para Desenvolvimento das Ciências
– Salvador-Bahia.
13

Rev bras ecocardiogr imagem cardiovasc 22 (2): 12 - 16, 2009.

e diabetes mellitus foram obtidos, questionandose o paciente sobre o conhecimento que ele tinha
de ser portador dessas patologias, há pelo menos
10 anos. Os valores de hemoglobina e creatinina
foram aferidos no momento da admissão do paciente no estudo.
Análise estatística:

As variáveis quantitativas foram descritas por
suas médias ± desvios padrão e comparados pelo
teste t não-pareado. A curva ROC foi empregada
como medida de acurácia global do teste e na estimativa do ponto de corte do valor do E/E´ para
predição da mortalidade. A curva de Kaplan-Meier
(log-rank test) foi utilizada para análise de sobrevida.
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 (GraphPad Prism, versão 4.0.3,
GraphPad Software, San Diego – CA – USA).
Resultados

A população do estudo compreendeu 50 pacientes e as principais características da população
estudada estão na Tabela 1. Quinze (30%) pacientes faleceram no período de acompanhamento.
Causas cardiovasculares foram responsáveis por
9 (60%) mortes: 5 pacientes tiveram morte súbita
em casa; 2 sofreram acidente vascular cerebral; 01
por complicações de insuﬁciência cardíaca e 01 com
infarto agudo do miocárdio.
A média da relação E/E´, na população estudada, foi 9,3 ± 4,6, variando de 3,6 a 19,2. Entre os
pacientes que faleceram de causa cardiovascular, a
relação E/E´ era 12 ± 4,6 contra 9,3 ± 3,3 dos que
faleceram de causa não cardiovascular (p=0,243).
Nos quinze pacientes que morreram, a média da
relação E/E´, no início do estudo, era 10,7 ± 4,2
contra média de 8,5 ± 4,2 daqueles que permaneceram vivos (p=0,10).
A curva ROC identiﬁcou o valor de E/E´= 10
como o melhor ponto de corte para estratiﬁcar a
população quanto à mortalidade. A área abaixo da
curva ROC foi de 0,68 (Figura 1). Os pacientes
14

ALMEIDA ALC, et al. Valor prognóstico da relação E/E´ em pacientes
com insuﬁciência renal crônica em início de hemodiálise

que, no início do tratamento com hemodiálise tinham E/E´ ≥ 10, apresentaram mortalidade 3,34
vezes maior (IC95%: 1,16-9,62; p= 0,03) do que
aqueles que apresentavam relação E/E´ < 10 (Figura 2).
Ao ﬁnal do primeiro ano de tratamento dialítico, apenas 52,4% dos pacientes que tinham relação E/E´ ≥ 10 no início do estudo, estavam vivos,
contra 82,8 % daqueles com relação E/E´< 10.
Discussão

Estima-se que, no Brasil, existam mais de
80.000 pessoas com IRC fazendo diálise. Destes,
cerca de 90% fazem hemodiálise, sendo que a prevalência é crescente, com um aumento superior a
100% no número de pacientes realizando algum
tipo de terapia substitutiva renal, nos últimos oito
anos2. Todo indivíduo com IRC deve ser considerado um paciente de alto risco para doença cardiovascular (DCV), visto ser esta a principal causa de
morte na doença renal terminal12,13.
O estudo com o Doppler Tecidual fornece informações adicionais sobre a função do VE nos
pacientes com IRC, além de revelar anormalidades
na função diastólica do VE, associada a aumento
dos níveis pressóricos14.
A relação E/E´ mostrou-se mais sensível para a
detecção de disfunção diastólica do VE do que os
parâmetros convencionais do Doppler Pulsado, nos
pacientes que realizam diálise peritoneal15. Além
disso, a razão E/E´ mostrou ser pouco sensível às

Rev bras ecocardiogr imagem cardiovasc 22 (2): 12 - 16, 2009.

ALMEIDA ALC, et al. Valor prognóstico da relação E/E´ em pacientes
com insuﬁciência renal crônica em início de hemodiálise

Figura 1 - Curva ROC para determinação do melhor ponto
de corte da relação E/E´

Figura 2 - Curvas de sobrevida para valores da relação E/E´
acima e abaixo do ponto de corte.

variações da précarga, observadas nos pacientes
submetidos à HD16. Além de apresentar excelente
correlação com a pressão capilar pulmonar7 e com
os valores do BNP, a relação E/E´ tem-se mostrado
uma variável preditora de mortalidade, em idosos
e em pessoas com disfunção sistólica do VE8,9.
Este estudo demonstra, pela primeira vez, a relação E/E´, obtida ao ecocardiograma transtorácico, como uma variável preditora de mortalidade
nos pacientes que estão iniciando tratamento com
hemodiálise. Esse dado emerge como uma informação, potencialmente muito importante, por
estar-se diante de população que tem altas taxas
de mortalidade. Mesmo em uma população como
esta, não estão identiﬁcados todos os pacientes que
irão evoluir para o óbito de forma diferenciada da
população não acometida por IRC.
Dessa forma, a identiﬁcação precoce de variáveis preditoras de mortalidade, no intervalo de um
ano desde o início do tratamento, permitiria estratiﬁcar os pacientes para tratamento especial ou
transplante, na tentativa de modiﬁcar um possível
desfecho desfavorável.
A alta taxa de mortalidade, observada nessa
casuística, pode ser explicada pelo fato de não se
excluir os pacientes que faleceram nas primeiras
semanas de tratamento, quando ainda não tinham
atingido o peso seco preconizado.
A área sob a curva ROC de 0,68 pode ser considerada baixa. No entanto, vale ressaltar que se
trata de uma avaliação global da acurácia de um

exame que irá predizer o desfecho mais importante
na medicina, a morte, e não um desfecho secundário, sem maiores repercussões clínicas.
A curva ROC identiﬁcou o melhor ponto de
corte para estratiﬁcar a população, quanto ao risco
de morte, e encontrou o valor de E/E´= 10. Os dados demonstraram que 47,6% dos pacientes com
valores acima desse nível foram ao óbito, ao ﬁnal
de um ano de acompanhamento, contra 17,2%
para aqueles com valores abaixo desse valor.
Limitações do estudo

A validade deste estudo é limitada pelo pequeno número de pacientes na amostra. Portanto,
esses dados devem ser conﬁrmados em estudos
prospectivos maiores, desenhados para investigar
a importância da relação E/E´, obtida no início
da terapia substitutiva renal, e trazer informações
complementares quanto ao seu valor prognóstico, dentro do primeiro ano de terapia com hemodiálise.
Conclusões

Na amostra estudada, concluiu-se que a utilização da relação E/E´, método ecocardiográﬁco de
fácil aplicação e baixo custo, permitiu identiﬁcar
grupo de pacientes que teria pior prognóstico em
uma população de alto risco para evento cardiovascular fatal.
15
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