Avaliação segmentar na ecocardiografia com estresse físico

A ecocardiografia de estresse permite avaliar a resposta do ventrículo esquerdo frente ao
exercício. Em situações normais, a contratilidade aumenta durante o esforço, com redução da
cavidade ventricular esquerda (volume sistólico final) e aumento da fração de ejeção.
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Figura 1. Ecocardiograma de estresse, corte apical quatro câmaras, imagens em repouso e pico, com
resposta normal (Dobutamina).

Uma das abordagens para avaliar a resposta segmentar é a comparação da geometria do
ventrículo esquerdo na sístole final em repouso e no pico do esforço. Cavidades com
morfologia semelhante, em repouso e estresse, apresentam resposta normal.
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Figura 2. Exemplo de deformação simétrica em ecocardiograma de estresse normal.

Cavidades com morfologia diferente, ou seja, deformação assimétrica, sugerem exame
alterado.
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Figura 3. Ecocardiograma com estresse físico (esteira), cortes apical quatro câmaras e duas câmaras,
repouso e após pico do esforço, evidenciando deformação assimétrica.

Após identificar a deformação assimétrica, devemos procurar a região afetada.

Figura 4. Deformação assimétrica, envolvendo os segmentos médio e apical das paredes ínferoseptal,
anterolateral, anterior, inferior e ápice. Cateterismo cardíaco com lesão trivascular.
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Figura 5. Ecocardiograma com estresse farmacológico (Dobutamina), imagens em repouso e baixa
dose, corte apical quatro câmaras em repouso (imagem superior) e baixa dose (imagem inferior),
evidenciando resposta isquêmica em baixa carga com dilatação ventricular e queda da fração de
ejeção.

Figura 6. Imagens em sístole, repouso e baixa dose evidenciando deformação assimétrica.

Figura 7. Após identificar a deformação assimétrica observar envolvimento dos segmentos médio e
apical das paredes septal, lateral e ápice. Cateterismo cardíaco com lesão trivascular.

Padrões de acometimento segmentar
Além de avaliar o tipo de deformação (simétrica X assimétrica) é importante conhecer os
padrões de acometimento segmentar conforme o vaso culpado. Obviamente que existem
variações individuais da circulação coronariana e a disfunção contrátil não obedece uma regra
fixa. Apesar disto, muitos pacientes exibem alterações de contratilidade semelhantes quando
o mesmo território coronariano é afetado.
Artéria descendente anterior (ADA)

1- Ápice:

Figura 8. Ápice (segmento 17)

 Muitas vezes relacionado com lesão de ADA distal.
 Evitar o “foreshortening” durante a aquisição das janelas apicais.
 Procurar em um espaço intercostal abaixo e/ou adquirir as imagens durante inspiração
facilitam a identificação do ápice verdadeiro.
OBS.: Durante o ecocardiograma de estresse físico em bicicleta horizontal, muitas
vezes, observa-se melhora da janela ecocardiográfica durante o exercício e
naturalmente obtém-se melhor visualização do ápice.

Figura 9: Ecocardiograma de estresse físico em bicicleta horizontal, corte apical quatro câmaras, imagens em
repouso, baixa carga, pré-pico e pico do esforço. Em repouso não há visualização adequada do ápice. Durante o
esforço observa-se melhora substancial da visualização do ápice.

2- Segmento apical septal :
 Um dos segmentos mais afetados quando há lesão de ADA!!!
 Procurar ativamente deformação assimétrica!!!
 Com frequência os segmentos apical inferior e ápice também estão envolvidos...

Figura 10. Segmento apical septal
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Figura 11. Ecocardiograma com estresse físico em bicicleta horizontal evidenciando acinesia do
segmento apical septal (isquemia induzida em baixa carga de esforço).

Figura 12. Comparação da geometria da cavidade em repouso e pico do esforço (deformação
assimétrica).

3- Isquemia extensa em território de ADA
 Quanto mais proximal a lesão na artéria descendente anterior mais segmentos podem
ser acometidos
 Lesão proximal de ADA ou até mesmo de tronco de coronária esquerda:
o Envolvimento basal anteroseptal e/ou anterior
o Isquemia em baixa carga de esforço
o Dilatação ventricular e queda de FE

Figura 13. Isquemia extensa em território de ADA: segmentos médio e apical de todo o septo
interventricular, anterior, anterolateral, inferior e ápice.

Figura 14. Ecocardiograma com estresse físico em bicicleta horizontal evidenciando isquemia extensa
em território de ADA. Exame com duração inferior a cinco minutos.

Figura 15. Note a deformação assimétrica e a dilatação ventricular.

Artéria Coronária Direita
1-

Segmentos basal inferior e ínferoseptal

 Regiões de difícil interpretação e podem ser fonte de falsos positivos
 Anel mitral com baixa mobilidade e/ou calcificado podem influenciar a contratilidade
nestas regiões
 Baixo valor preditivo

Figura 16. Segmentos basal inferior e ínferoseptal. A hipervalorização destes segmentos é uma das
fontes de falso positivos.

2- Segmentos médio basal inferior e basal ínferoseptal
 Localização característica da isquemia inferior
 Em alguns pacientes o segmento apical inferior pode estar acometido (coronária
direita suprindo parte do ápice)
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Figura 17. Ecocardiogroma de estresse físico em bicicleta horizontal, corte duas câmaras evidenciando
hipocineisa médio basal inferior. Paciente com história de angioplastia de ADA e lesão moderada em
ACD (não angioplastada) que reiniciou com angina aos esforços.

Figura 18. Note a deformação assimétrica e mudança da geometria do VE no pico esforço.

3- Segmentos médio basal inferior, ínferolateral e basal ínferoseptal
 Geralmente relacionado com artéria coronária dominante
 Este mesmo padrão pode ser encontrado em pacientes com lesão proximal de
artéria circunflexa grande e/ou dominante

Figura 19. Isquemia inferior e ínferolateral pode estar relacionada com lesão de ACD ou ACX.

Artéria Circunflexa (ACx)
1- Segmentos médio e basal anterolateral e/ou ínferolateral
 A sensibilidade do ecocardograma de estresse é menor para a identificação de lesões
univasculares, principalmente no território de ACx.
 O uso rotineiro do corte apical longitudinal pode aumentar a sensibilidade para
detecção de isquemia neste território.
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Figura 20. Ecocardiogroma de estresse físico em bicicleta horizontal em paciente com história de IAM
e angioplastia primária com implante de stent em ACx. No pico do esforço apresentou dor torácica
típica e hipocinesia basal anterolateral.

Figura 21. Deformação assimétrica. Note como os demais segmentos aumentaram a contratilidade no
esforço, facilitando a identificação da alteração contrátil basal anterolateral.

Figura 22. Ecocardiogroma de estresse físico em bicicleta horizontal em paciente com história de IAM
e angioplastia primária com implante de stent em ACx. No pico do esforço apresentou dor torácica
típica e acinesia médio basal ínferolateral.

Figura 23. Deformação assimétrica. Note como os demais segmentos aumentaram a contratilidade no
esforço, facilitando a identificação da alteração contrátil médio basal ínferolateral.

CONCLUSÕES








A resposta normal do ventrículo esquerdo frente ao exercício é o aumento da contratilidade
regional, a redução do volume sistólico final (redução da cavidade ventricular esquerda) e
aumento da fração de ejeção.
Uma maneira rápida e eficaz de avaliar o ecocardiograma de estresse físico é a comparar a
geometria do ventrículo esquerdo em repouso e esforço:
 Geometria ventricular semelhante = exame normal.
 Geometria ventricular alterada no esforço (deformação assimétrica) = exame alterado.
Após identificar deformação assimétrica procurar o segmento afetado.
O conhecimento dos padrões de acometimento segmentar facilita a interpretação do exame.
O segmento apical septal é um dos segmentos mais afetados em lesão de artéria descendente
anterior.






Quanto mais proximal a lesão em artéria descendente anterior, maior o número de segmentos
envolvidos.
A hipervalorização dos segmentos basal inferior e ínferoseptal são fontes de falso positivos no
ecoardiograma de estresse.
A artéria coronária direita e circunflexa, conforme sua dominância, podem determinar
isquemia inferior e ínferolateral.
O uso rotineiro do corte apical longitudinal pode aumentar a sensibilidade para detecção de
doença em artéria circunflexa.

