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RESUMO 

 

Introdução: Estudos demonstram que a dispersão da onda p e a fração de 

ejeção do átrio esquerdo são preditores de eventos cardiovasculares. 

Objetivos: Verificar a associação da dispersão da onda p e da fração de 

ejeção do átrio esquerdo com o acidente vascular isquêmico cardioembólico. 

Métodos: Trata-se de um estudo observacional, transversal e caso-controle, 

com 61 pacientes, idade média de 65,6 anos, com acidente vascular encefálico 

isquêmico em ritmo sinusal, submetidos à avaliação clínica, com determinação 

do escore de CHA2DS2-VASc, eletrocardiograma, ecocardiograma e 

ultrasonografia com Doppler de artérias carótidas e vertebrais. Os grupos foram 

alocados como cardioembólicos (casos) e não cardioembólicos (controles). A 

dispersão da onda p foi obtida com velocidade do traçado eletrocardiográfico 

de 12 derivações em 50 mm/s, através da subtração entre a maior e a menor 

onda p. A fração de ejeção do átrio esquerdo foi obtida através do método de 

Simpson biplanar modificado. Aprovado no comitê de ética e pesquisa da 

UERN com o número 2.536.483. Resultados: Os valores médios da dispersão 

da onda p foram de 62,5 ms para os casos e 49 ms para os controles 

(p=0,025). Para fração de ejeção do átrio esquerdo os casos apresentaram 

média de 42,9% e os controles de 55,8% (p=0,003). Para o escore de 

CHA2DS2-VASc os valores médios foram de 3,6 e 3,1 para os casos e 

controles, respectivamente (p=0,35). Os fatores de risco cardiovascular 

mostraram distribuição semelhante nos 2 grupos. Conclusão: Nos pacientes 

em ritmo sinusal acometidos de acidente vascular encefálico isquêmico, a 

maior dispersão da onda p e a menor fração de ejeção do átrio esquerdo 

mostraram associação com o subtipo cardioembólico.  

Palavras-chaves: Acidente Vascular Cerebral, Onda p, Fibrilação atrial 

paroxística, Função atrial. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Studies show that p-wave dispersion and left atrial ejection 

fraction are predictors of cardiovascular events. Objectives: To verify the 

association of the p-wave dispersion and left atrial ejection fraction whit the 

cardioembolic ischemic stroke. Methods: This is an observational, cross-

sectional, case-control study with 61 patients, mean age 65.6 years, with sinus 

rhythm ischemic stroke, who underwent clinical evaluation, determining the 

CHA2DS2-VASc score, electrocardiogram, echocardiogram and Doppler 

ultrasonography of the carotid and vertebral arteries. The groups were allocated 

as cardioembolic (cases) and non cardioembolic (controls). The dispersion of 

the p-wave was obtained with a 12-lead electrocardiographic tracing velocity at 

50 mm/s by subtracting the largest and the smallest p-wave. Left atrial ejection 

fraction was obtained using the modified biplane Simpson method. Approved on 

ethics and research committee of the UERN with the number 2.536.483. 

Results: Mean wave dispersion values were 62.5 ms for cases and 49 ms for 

controls (p=0.025). For left atrial ejection fraction, the cases averaged 42.9% 

and controls 55.8% (p=0.003). For the CHA2DS2-VASc score the mean values 

were 3.6 and 3.1 for the cases and controls, respectively (p=0.35). 

Cardiovascular risk factors showed similar distribution in both groups. 

Conclusion: In patients with sinus rhythm affected by ischemic stroke, the 

bigger p-wave dispersion and the smaller left atrial ejection fraction were 

associated with the cardioembolic subtype. 

Keywords: Stroke, p-wave, Paroxysmal atrial fibrillation, Atrial function. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Epidemiolologia do acidente vascular encefálico isquêmico. 

Desde 1990 com a publicação do estudo “Global Burden of Disease”, 

reconheceu-se as doenças cardiovasculares como a principal causa de 

mortalidade no mundo, tanto em países desenvolvidos, como 

subdesenvolvidos (MURRAY, 1994; NAGHAVI, 2013).  À época, estimava-se 

que a doença arterial coronariana (DAC) e a doença cerebrovascular (DCV) 

eram responsáveis por 5,7 e 4,6 milhões de morte no mundo, respectivamente. 

As análises epidemiológicas repetiram-se de 1990 a 2013, observando-se uma 

incidência crescente de DAC e de DCV, com incremento de 42 e de 41%, 

respectivamente, em 2013. Com cerca de 70% das mortes por doenças 

cardiovasculares ocorrendo em países de baixa e média renda (NAGHAVI, 

2013). As DCV acometem anualmente cerca de 15 milhões de pessoas, 

destas, cerca de 5 milhões morrem e outras 5 milhões ficam com sequelas 

funcionais permanentes, com repercussão pessoal, familiar e social. A 

incidência vem decrescendo em muitos países desenvolvidos, em grande 

parte, como resultado de um maior controle da hipertensão arterial e do 

tabagismo (MACKAY, 2016).  

No Brasil o cenário é semelhante ao observado mundialmente. Por 

sermos um país de dimensões continentais, os índices de mortalidade 

cardiovascular também são maiores em regiões com menor renda per capita, 

como o Norte e o Nordeste. Apesar de ainda representarem 31,2% dos óbitos, 

houve um declínio na taxa de mortalidade, entre 1990 e 2015, de 429,5 para 

256,0 mortes a cada 100 mil habitantes (redução de 40,4%). Mas, no Rio 

Grande do Norte esta redução foi de apenas 23,1%. As doenças 

cerebrovasculares tiveram uma redução de 46% neste período, mas ainda 

apresentam índices de 88,0 mortes a cada 100 mil habitantes, além do 

potencial incapacitante, mesmo em indivíduos jovens (BRANT, 2017). 

O acidente vascular encefálico (AVE) é classicamente caracterizado 

como um déficit neurológico atribuído a uma injúria aguda focal do sistema 

nervoso central, de causa vascular, incluindo infarto cerebral, hemorragia 
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cerebral e hemorragia subaracnóide; e é a principal causa de incapacidade no 

mundo. O acidente vascular encefálico isquêmico (AVEI) é definido como um 

episódio de disfunção neurológica causada por infarto focal encefálico, medular 

ou retiniano. O infarto, por sua vez, deve-se basear em: 1) evidência 

patológica, de exame de imagem ou outra objetiva de injúria isquêmica 

cerebral, medular ou retiniana, com distribuição vascular definida; ou 2) 

evidência clínica de injúria isquêmica cerebral, medular ou retiniana, baseada 

em sintomas com duração maior ou igual a 24 h ou ainda morte, com exclusão 

de outras etiologias (SACCO, 2013).   

Em revisão sistemática que incluiu 119 estudos, realizada por 

Krishnamurthi et al, no período de 1990 a 2010, analisando a incidência de 

AVE, observou-se que 68,4% foram de etiologia isquêmica. Nestes, 57% dos 

óbitos ocorreram em países de baixa e média renda (KRISHNAMURTHI, 

2013). 

De acordo com ensaio clínico TOAST, o AVEI possui 5 subtipos: 1) 

aterosclerose de grandes artérias; 2) cardioembólico; 3) oclusão de pequenos 

vasos (lacunar); 4) de etiologia determinada; 5) de etiologia indeterminada. A 

classificação utiliza parâmetros clínicos, eletrocardiográficos, ecocardiográficos, 

ultrasonográficos e de neuroimagem por tomografia ou ressonância. No subtipo 

1, associado ao déficit neurológico e exame de neuroimagem compatível, o 

paciente apresenta estenose carotídea > 50%, ou oclusão, presumivelmente 

secundária a aterosclerose. Caso haja uma oclusão arterial e o êmbolo seja 

presumivelmente de origem cardíaca, o paciente será classificado no subtipo 2. 

As causas cardíacas foram divididas em alto e médio risco, de acordo o 

potencial emboligênico (tabela 1). Para os pacientes de médio risco, os demais 

subtipos deveriam ser excluídos, para serem considerados como etiologia do 

AVEI.  Na etiologia lacunar observa-se um déficit neurológico mais discreto e o 

exame de neuroimagem apresenta lesão com diâmetro < 1,5 cm. Na etiologia 

determinada incluem-se as causas raras como as vasculopatias não 

ateroscleróticas, estados de hipercoagulabilidade ou desordens hematológicas. 

Na etiologia indeterminada incluem-se os casos sem uma causa evidente, ou 

com 2 ou mais possíveis subtipos de serem classificados (ADAMS, 1993).  
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Tabela 1 – Classificação de TOAST para fontes cardioembólicas em médio 

e alto risco. 

Alto risco 

Prótese valvar mecânica  

Fibrilação atrial com estenose mitral 

Fibrilação atrial permanente ou persistente 

Trombo no apêndice atrial/átrio esquerdo 

Doença do nó sinusal 

Infarto do miocárdio recente (4 semanas) 

Trombo no ventrículo esquerdo 

Miocardiopatia dilatada 

Acinesia segmentar do ventrículo esquerdo 

Mixoma atrial 

Endocardite infecciosa 

Médio risco 

Prolapso de válvula mitral 

Calcificação do anel mitral 

Estenose mitral sem fibrilação atrial 

Fluxo turbilhonar no átrio esquerdo (fumantes) 

Aneurisma do septo interatrial 

Forame oval patente 

Flutter atrial 

Fibrilação atrial paroxística 

Bioprótese valvar 

Endocardite trombótica não-bacteriana 

Insuficiência cardíaca 

Hipocinesia segmentar do ventrículo esquerdo 

Infarto do miocárdio (4 semanas a 6 meses) 

 

 Fonte: adaptado de https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/01.STR.24.1.35  

 

https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/01.STR.24.1.35
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1.2 Acidente vascular encefálico isquêmico cardioembólico 

O subtipo cardioembólico é a causa do AVEI em 14 a 30% dos casos, 

com a maior incidência observada nos maiores de 85 anos. A formação de 

êmbolo originado no coração pode se dar por 3 mecanismos: estase sanguínea 

com formação de trombo numa câmara cardíaca esquerda dilatada, 

desprendimento de cálcio de uma superfície valvular e formação de trombo por 

shunt venoso-arterial. O êmbolo de origem cardíaca pode ser de tamanhos 

variados, mas aqueles originados de câmaras cardíacas dilatadas são 

frequentemente maiores, levando a AVEI mais graves, com maior letalidade 

(ARBOIX, 2010). 

Algumas patologias cardíacas têm sido associadas a potenciais fontes 

emboligênicas, com risco relativo variável. As patologias com maior risco 

cardioembólico são fibrilação atrial (FA), infarto agudo do miocárdio recente 

(até 4 semanas), prótese valvular, miocardiopatia dilatada, estenose mitral 

reumática, acinesia segmentar do ventrículo esquerdo, mixoma atrial e 

endocardite infecciosa. A FA é a principal causa de AVEI cardioembólico e sua 

prevalência aumenta com a idade, acometendo cerca de 5% dos indivíduos 

com mais de 65 anos. O risco atribuído de AVEI devido a FA eleva-se de 1,5% 

na idade de 50 a 59 anos, para 24% na idade de 80 a 89 anos (ADAMS, 1993; 

ARBOIX, 2010). 

Em um registro espanhol de 402 pacientes com AVEI cardioembólico, 

20% ocorreram em indivíduos sem FA. Destes, 14,6% apresentavam disfunção 

sistólica do ventrículo esquerdo, 12,4% tinham valvulopatia mitral reumática, 

9,9% com calcificação da válvula mitral, 1,2% com prolapso da válvula mitral e 

1% com forame oval patente (PUJADAS, 2004). 

Estudo observacional realizado no sul do Brasil com 256 pacientes, 

identificou AVEI cardioembólico sem FA em 51%. As principais cardiopatias 

observadas foram: valvulopatias em 35,7%, doença arterial coronariana em 

32,5%, anormalidades septais em 19% e disfunção sistólica do ventrículo 

esquerdo em 9,5% dos casos (MARRONE, 2014). 
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Neuroimagem compatível com AVEI cardioembólico compreende 

eventos em mais de um território arterial. Em geral, os êmbolos cardíacos são 

grandes levando a um infarto cerebral único e extenso em território de núcleos 

da base ou a múltiplos infartos em território de artéria cerebral média. Na 

tomografia computadorizada, imagem de infarto cerebral bi-hemisférico 

envolvendo circulação anterior e posterior ou múltiplos infartos posteriores são 

sugestivos de cardioembolismo (HART, 1992; CAPLAN, 1995; BILLER, 2008). 

A ressonância magnética, por sua vez, apresenta uma acurácia superior à 

tomografia para identificação de AVEI (CHALELA, 2007).   

A identificação de uma potencial fonte emboligênica cardíaca não é 

suficiente para o diagnóstico de AVEI cardioembólico. Isto se deve aos 

seguintes fatores: 1) algumas cardiopatias podem coexistir com aterosclerose 

cerebrovascular; 2) arritmias cardíacas podem não serem identificadas no 

evento agudo; 3) os exames de neuroimagem nem sempre possibilitam a 

distinção entre as etiologias cardioembólica e aterosclerose de grandes 

artérias; 4) alterações cardíacas detectadas pelo ecocardiograma são 

prevalentes em controles populacionais (BILLER, 2008).  

Em pacientes com FA, a literatura recomenda a avaliação do risco de 

eventos tromboembólicos. O escore mais eficaz é o CHA2DS2-VASc, que 

contempla os fatores de risco avaliados ao longo do tempo. O escore é um 

somatório de pontos atribuídos a patologias cardiovasculares (tabela 2). Em 

pacientes do sexo masculino com escore ≥ 2 e do sexo feminino com escore ≥ 

3, há indicação para anticoagulação (MAGALHÃES, 2016; JANUARY, 2019). 
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Tabela 2 – Escore de CHA2DS2-VASc 

Insuficiência cardíaca – 1 

Hipertensão arterial sistêmica – 1 

Idade ≥ 75 anos – 2 

Idade de 65 a 74 anos – 1 

Diabetes mellitus – 1 

AIT ou AVEI – 2 

Doença vascular – 1 

Sexo feminio – 1 

 

Fonte:http://publicacoes.cardiol.br/2014/diretrizes/2016/02_II%20DIRETRIZ_FI

BRILACAO_ATRIAL.pdf 

 

Como a disfunção sistólica do ventrículo esquerdo é uma das etiologias 

do AVEI cardioembólico mesmo em pacientes com ritmo sinusal, Massie e 

colaboradores conduziram um ensaio clínico com 1.587 pacientes com fração 

de ejeção do ventrículo esquerdo ≤ 35%, com objetivo de comparar o uso de 

varfarina, aspirina e clopidogrel na prevenção primária de eventos 

cardioembólicos. Para o desfecho primário do estudo de morte por todas as 

causas, a varfarina não foi superior à aspirina, nem ao clopidogrel; e o 

clopidogrel não foi superior à aspirina. A varfarina mostrou uma redução 

significativa de AVE em relação à aspirina e ao clopidogrel, porém com maior 

incidência de hemorragia cerebral (MASSIE, 2009). No estudo WARCEF 

avaliou-se 2.305 pacientes de 176 centros em 11 países, com fração de ejeção 

do ventrículo esquerdo inferior a 35%, em ritmo sinusal. Este estudo duplo-

cego comparou o uso da varfarina com a aspirina. O acompanhamento médio 

do estudo foi de 3,5 anos, e em comparação com a aspirina, a varfarina não 

reduziu significativamente a taxa de desfecho composto primário de AVE, 

hemorragia cerebral ou morte. Além do mais, a varfarina mostrou uma 

diminuição na incidência de AVEI, assim como de eventos hemorrágicos 

maiores (HOMMA, 2012). 

http://publicacoes.cardiol.br/2014/diretrizes/2016/02_II%20DIRETRIZ_FIBRILACAO_ATRIAL.pdf
http://publicacoes.cardiol.br/2014/diretrizes/2016/02_II%20DIRETRIZ_FIBRILACAO_ATRIAL.pdf
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Estudos com baixas doses (2,5 mg 2 vezes ao dia) de rivaroxabana, 

um anticoagulante com ação inibitória do fator Xa que reduz a formação de 

trombina, em combinação com antiplaquetários, mostraram redução de morte 

de causa cardiovascular, AVE e infarto agudo do miocárdio em pacientes com 

síndromes coronarianas agudas ou doença arterial coronariana crônica 

(MEGA, 2012; EIKELBOOM, 2017). No ensaio clínico COMANDER HF, foram 

avaliados 5.022 pacientes em ritmo sinusal, com doença arterial coronariana e 

disfunção sistólica do ventrículo esquerdo (fração de ejeção ≤ 40%), para o uso 

de rivaroxabana ou de placebo, associado à terapêutica indicada. O 

seguimento médio foi de 21,1 meses e o uso de rivaroxabana não se mostrou 

eficaz em reduzir mortalidade, AVE ou infarto agudo do miocárdio (ZANNAD, 

2018). 

Beggs et al em revisão sistemática e metanálise recente, avaliaram 5 

ensaios clínicos randomizados publicados entre 1966 e agosto de 2018, com 

9.365 pacientes, comparando estratégias de anticoagulação com 

antiagregação plaquetária ou placebo, em pacientes em ritmo sinusal e com 

disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. Não se observou redução na 

mortalidade, hospitalização ou infarto agudo do miocárdio. Em relação ao AVE, 

observou-se uma redução de risco relativo de 37%, acompanhado por aumento 

significativo de eventos hemorrágicos maiores, não indicando benefício da 

anticoagulação nesse perfil de paciente. Estes dados alertam para a busca de 

um refinamento na identificação de pacientes com algum fator de risco 

adicional, por exemplo, biomarcadores, que possam se beneficiar de 

anticoagulação primária (BEGGS, 2019). 

Em portadores de prótese valvar cardíaca mecânica há consenso para 

anticoagulação contínua com antagonista da vitamina K, com o objetivo de 

manter o International Normalized Ratio (INR) no alvo terapêutico. Em 

pacientes com baixo risco de sangramentos, submetidos a troca de válvula 

mitral ou aórtica por bioprótese, é razoável a manutenção de anticoagulação 

com antagonista da vitamina K por 3 a 6 meses (NISHIMURA, 2017). 
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O forame oval patente (FOP) é um achado comum sendo encontrado 

em 20 a 34% da população (CALVERT, 2011). Na maioria das pessoas, o FOP 

permanece indetectável ao longo da vida ou é um achado inesperado de um 

exame de imagem cardiovascular. Pode ser causa de AVEI por translocação 

de um trombo venoso para circulação arterial através do FOP, sob 

determinadas situações que elevem a pressão do átrio direito. O diagnóstico 

pode ser dado através do ecocardiograma (transtorácico, transesofágico ou 

intracardíaco) ou indiretamente através da ultrassonografia transcraniana com 

Doppler (GIBLETT, 2019). Como o shunt paradoxal direita-esquerda é 

intermitente, devem ser utilizados meios de contraste e manobras provocativas 

de Valsalva para aumentar a acurácia do método. Mesmo utilizando contraste, 

o ecocardiograma transtorácico apresenta baixa sensibilidade quando 

comparado ao transesofágico (MAHMOUD, 2017).  

1.3 Dispersão da onda p    

O coração é ativado e desativado durante cada ciclo cardíaco por 

células cardíacas especializadas do sistema de condução. Inicia-se com a 

ativação atrial através da geração de um impulso em um complexo marcapasso 

atrial localizado no nó sinoatrial. Segue-se com a despolarização do átrio 

direito, do átrio esquerdo e do nó atrioventricular. A onda p é a representação 

eletrocardiográfica deste fenômeno eletrofisiológico (figura 1) (MIRVIS, 2008). 

 

Figura 1 – Representação eletrocardiográfica do ciclo cardíaco. 
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Fonte: Eletrocardiography. In: Libby, P, Bonow, RO, Mann, DL, Zipes, DP. 
Braunwald´s Heart Disease. Philadelphia-EUA: Elsevier; 2008. p.: 149-57. 

 

A propagação não homogênea do impulso sinusal e o prolongamento 

da condução atrial são características eletrofisiológicas conhecidas em 

pacientes com fibrilação atrial paroxística (FAP) e podem ser detectadas com 

um índice eletrocardiográfico, a dispersão da onda p (Dp). A Dp é o resultado 

da diferença entre a maior e a menor onda p obtidas no eletrocardiograma de 

12 derivações e representaria o grau de heterogeneidade na geração e 

condução elétrica atrial. Pode ser obtida na avaliação eletrocardiográfica 

impressa ou com o auxílio de programas de computador, estes com maior 

acurácia interobservador (DILAVERIS, 2001; OKUTUCU, 2016). 

Um ensaio multicêntrico foi realizado com o objetivo de detectar curtos 

episódios de FAP subclínica (< 6 minutos) e sua relação com AVEI, em idosos 

hipertensos portadores de marcapasso cardíaco. Foram acompanhados 2.580 

pacientes por um período médio de 2,5 anos. Os pacientes que apresentaram 

FAP subclínica tiveram maior chance de desenvolver fibrilação atrial 

sintomática e apresentaram um risco 13% maior de apresentarem AVEI ou 

embolia sistêmica (HEALEY, 2012). A monitorização eletrocardiográfica 

tradicional pelo Holter de 24 h tem baixa sensibilidade para detecção da FAP 

(TAKKAR, 2014). Em até 26% dos pacientes com AVEI, a fibrilação atrial é 

paroxística, necessitando de monitorização eletrocardiográfica prolongada para 

sua detecção (HOHNLOSER, 2006; WALLMANN, 2007; SANNA, 2014).   

Em análise retrospectiva, unicêntrica realizada na Turquia, 40 

pacientes com AVEI e FAP no Holter de 24 h foram comparados com 40 

controles com AVEI e sem FAP no Holter de 24 h. A Dp mostrou-se um preditor 

independente de FAP em pacientes com AVEI, com sensibilidade de 80% e 

especificidade de 73%, para um ponto de corte de 57,5 ms. Percebeu-se ainda 

uma associação da Dp com duração máxima da onda p e o diâmetro do átrio 

esquerdo (DOGAN, 2012).   

Com o objetivo de avaliar a Dp, foram acompanhados 291 pacientes 

admitidos com AVEI em um hospital de Siena-Itália e 35 indivíduos saudáveis. 
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O principal achado foi que os subtipos cardioembólico e indeterminado 

apresentavam maiores Dp quando comparados aos controles. Além disso, os 

pacientes com AVEI cardioembólico que já haviam tido FAP, apresentaram 

valores maiores de Dp (ACAMPA, 2015). 

1.4 Fração de ejeção do átrio esquerdo 

A função atrial mantém uma relação de interdependência com a função 

ventricular e juntas determinam a manutenção do débito cardíaco. As pressões 

no átrio esquerdo (AE) podem elevar-se por patologias relacionadas a ele ou 

por aumento das pressões no ventrículo esquerdo (VE), transmitidas de 

maneira retrógrada. Em indivíduos normais, a função contrátil do AE é 

responsável pelo incremento de 20-30% do volume de sangue que será 

ejetado pelo VE. Um dos métodos de avaliação da função contrátil do AE é o 

Simpson biplanar com obtenção da fração de ejeção do AE (FEAE), pelas 

medidas dos volumes diastólico e sistólico (ROSCA, 2011).  

Parâmetros ecocardiográficos como aumento do diâmetro do AE, 

dilatação do ventrículo esquerdo, hipertrofia miocárdica e disfunção sistólica do 

ventrículo esquerdo são associados a maior risco de FA, mas sem correlação 

com eventos cerebrovasculares (OLSHANSKY, 2005). A dilatação do AE 

detectada pelo volume indexado mostrou-se um fator de risco independente 

para detecção de FA após AVEI (BATUROVA, 2016).  

A função contrátil do AE pode deteriorar-se antes da sua dilatação, e 

ao invés dos volumes do AE, suas funções devem ser avaliadas para prever a 

FAP. Em estudo avaliando a função de contração atrial através da análise do 

Doppler do fluxo transmitral, observou-se que a redução da onda A mostrou-se 

um fator de risco independente para recorrência de FA (YOON, 2013). Análise 

realizada com 57 pacientes hipertensos com o objetivo de avaliar a associação 

entre FAP e a FEAE, obtida pelo de método biplanar de Simpson, mostrou 

associação da FEAE ≤ 0,45 com o desenvolvimento de FAP, com sensibilidade 

e especificidade de 74 e 55%, respectivamente (TENEKECIOGLU, 2014).   
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2 OBJETIVOS 

 

Geral 

 

 Avaliar a dispersão da onda p e a fração de ejeção do átrio esquerdo 

em pacientes com acidente vascular encefálico isquêmico. 

 

Específicos 

 

 Descrever os fatores de risco cardiovascular;  

 Analisar parâmetros eletrocardiográficos e ecocardiográficos; 

 Determinar o escore de CHA2DS2-VASc. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo observacional, transversal e caso-controle, 

aprovado pelo CEP/UERN sob o nº 2.536.483 e que segue as recomendações 

das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde e suas 

complementares. A coleta dos dados foi realizada no período de 02/04/2018 a 

31/05/2019. Foram incluídos no estudo os pacientes maiores de 18 anos, 

admitidos no Hospital Regional Tarcísio Maia com déficit neurológico 

persistente por mais de 24 h, avaliados por neurologista ou neurocirurgião, e 

que realizaram exame de neuroimagem compatível com AVEI (HART, 1992; 

CAPLAN, 1995). Foram excluídos do estudo os pacientes que apresentaram 

FA ou flutter atrial no eletrocardiograma da admissão ou que se recusaram a 

participar do estudo; assim como os pacientes graves que necessitaram de 

assistência ventilatória mecânica invasiva. Os casos foram constituídos pelos 

pacientes com AVEI cardioembólico e os controles pelos pacientes com AVEI 

não cardioembólico. O exame de neuroimagem foi realizado no próprio hospital 

em tomógrafo SOMATON SCOPE 16 (SIEMENS®) e alguns pacientes 

necessitaram da realização de ressonância magnética encefálica para 

complementação diagnóstica. Os pacientes ou familiares deveriam avaliar e 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), antes de serem 

incluídos no estudo. O pesquisador responsável explicava ao participante o 

conteúdo da pesquisa, seus objetivos, metodologia e resultados, adequando a 

linguagem técnica da área da medicina à linguagem popular que seja de fácil 

compreensão para o participante, respeitando o seu contexto cultural, condição 

socioeconômica e autonomia.  

 Na avaliação inicial foi aplicado um questionário para obtenção das 

características demográficas, grau de escolaridade, raça, comorbidades e 

hábitos de vida como insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, 

hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, tabagismo, sedentarismo, 

acidente isquêmico transitório, acidente vascular encefálico e o escore de 

CHA2DS2-VASc. 
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 Foram realizados eletrocardiogramas de 12 derivações, em até 3 dias 

da admissão, com amplitude padrão de 1 cm/mV e aumento da velocidade 

padrão de 25 mm/s para 50 mm/s para melhor análise da onda p (figura 2).  

 

 

Figura 2 – Eletrocardiocardiograma de 12 derivações com velocidade de 

50 mm/s. 

 

 A determinação da Dp foi realizada por um cardiologista, sem 

conhecimento dos demais parâmetros avaliados pelo estudo, através da 

diferença entre a maior e a menor onda p, obtidas no traçado 

eletrocardiográfico (figura 3).  
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Figura 3 – Dispersão da onda p (200-100/2 = 50 ms). 

 

 O início da onda p foi definido na junção entre a linha isoelétrica e o 

início da deflexão ascendente e o final, como o ponto de junção entre a 

deflexão descendente e a linha isoelétrica (DOGAN, 2012; OKUTUCU, 2016). 

Exame realizado no próprio hospital em eletrocardiográfo de 12 derivações da 

marca DIXTAL®. Na investigação de cardiopatias, foram realizados 

ecocardiogramas transtorácico com avaliações ecocardiográficas padronizadas 

e obtenção da FEAE pelo método de Simpson biplanar modificado, através das 

projeções ortogonais apicais de 2 e 4 câmaras, com obtenção dos volumes 

diastólico e sistólico (figura 4) (LANG, 2015).  
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Figura 4 – Fração de ejeção do átrio esquerdo pelo método de Simpson 

modificado. 

 

 Na investigação de ateromatose carotídea foram realizadas 

ultrassonografias com Doppler das artérias carótidas e vertebrais, no mesmo 

momento da realização do ecocardiograma, e os pacientes foram 

subclassificados de acordo com os critérios de TOAST (ADAMS Jr, 1993). A 

ultrassonografia e o ecocardiograma foram realizados à beira do leito, no 

próprio hospital, em aparelho Vivid e (GE®), por ecocardiografista habilitado, 

sem conhecimento dos demais parâmetros avaliados pelo estudo, em até 5 

dias da admissão do paciente. Com os dados obtidos, um neurologista 

convidado classificou os AVEI em um dos 5 subtipos pelos critérios de TOAST 

(ADAMS Jr, 1993). Estes subtipos foram agrupados em cardioembólico e não 

cardioembólico para efeito de comparação. 

 As variáveis categóricas foram expressas em número e em 

porcentagem. As variáveis contínuas foram expressas em médias. Por se 

tratarem de amostras de distribuição não uniforme, foi utilizado o teste U de 

Mann-Whitney para análise estatística entre os grupos cardioembólico e não 

cardioembólico. As variáveis independentes Dp, FEAE e CHA2DS2-VASc foram 

comparadas entre si, através dos testes não paramétricos de Pearson e de 

Spearman. Para avaliar a concordância intraexaminador para as varáveis Dp e 

FEAE foi realizado o coeficiente de Kappa simples com 10 amostras aleatórias. 

Curvas ROC foram geradas para as variáveis Dp e FEAE.  Os dados foram 

analisados com o software SPSS versão 22.0 da IBM®. Ficou estabelecido em 

0,05 o nível de rejeição da hipótese de nulidade. 
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 4 RESULTADOS 

 

Foram pré-selecionados 73 pacientes, dos quais 12 foram excluídos (7 

por exame de neuroimagem incompatível com AVEI, 2 por eletrocardiogramas 

não interpretáveis, 2 por evasão e 1 por janela ecocardiográfica inadequada). 

Restaram 61 pacientes, com idade média de 65,6 anos, sendo 54% do sexo 

masculino. Com relação aos subtipos, 26 (43%) foram classificados como de 

etiologia indeterminada, 15 (24%) como aterosclerose de grandes artérias, 12 

(20%) como lacunares e 8 (13%) como cardioembólicos (figura 5).  

Figura 5 – Subtipos de AVEI. 

 

Para efeito de comparação ficaram 53 (87%) não cardioembólico e 8 

(13 %) cardioembólico (figura 6).  
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Figura 6 – Grupos. 

 

No grupo cardioembólico, 4 pacientes apresentavam doença arterial 

coronariana crônica com acinesia segmentar no ecocardiograma, 2 

apresentavam insuficiência cardíaca por miocardiopatia, 1 apresentava 

estenose mitral reumática importante e 1 apresentava prótese mecânica 

aórtica.  A tabela 3 apresenta a distribuição etária, por sexo, hábitos de vida e 

fatores de risco cardiovascular dos 2 grupos. O escore de CHA2DS2-VASc 

mostrou valores semelhantes entre os grupos, sem diferença estatística.  
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Tabela 3 - Distribuição etária, por sexo, hábitos de vida e fatores de risco 

cardiovascular. 

Valores absolutos e percentuais (%) 

Variáveis Cardioembólico 
(n = 8) 

Não Cardioembólico  
(n = 53) 

Valor de p 

Idade 
Sexo feminino 
Sedentarismo 

68,8 
4 (50) 

5 (62,5) 

65,1 
24 (45) 

49 (92,4) 

0,387 
0,882 

 0,014* 
Tabagismo 2 (25) 26 (49) 0,207 
Hipertensão 
arterial sistêmica 

5 (62,5) 35 (66) 0,846 

Diabetes mellitus 3 (37,5) 24 (45,3) 0,682 
Dislipidemia 2 (25) 11 (20,7) 0,786 
Nefropatia 0 2 (3,7) 0,580 
IC 2 (25) 2 (3,7)  0,025* 
DAC 5 (62,5) 12 (22,6)  0,020* 
AIT 0 2 (3,7) 0,580 
AVE 0 9 (17) 0,211 

IC = Insuficiência cardíaca; DAC = Doença arterial coronariana; AIT = Acidente 

isquêmico transitório; AVEI = Acidente vascular encefálico. *(p < 0,05) 

 

Nos cardioembólicos, a Dp foi maior e a fração de ejeção do átrio 

esquerdo foi menor em relação aos não cardioembólicos, com p = 0,025 e 

0,003, respectivamente (tabela 4). 

Tabela 4 - CHA2DS2-VASc, dispersão de onda p e FEAE.  

valores médios 

Variáveis Cardioembólico 
(n=8) 

Não Cardioembólico 
(n=53)  

Valor de p 

CHA2DS2-VASc 3,6 3,1 0,350 
Dispersão da onda 
p (ms) 

62,5  49  0,025* 

FEAE (%) 42,9 55,8  0,003* 

FEAE = Fração de ejeção do átrio esquerdo. *(p <0,05) 

 

As figuras 7 e 8 mostram as curvas ROC para Dp e FEAE, 

respectivamente.  A área abaixo da curva foi de 0,733 para Dp e de 0,849 para 

a FEAE, o que retrata uma melhor correlação para a FEAE com o grupo 

cardioembólico.  
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Figura 7 – Curva ROC para dispersão da onda p. 

AUC = 0,733 
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Figura 8 – Curva ROC para fração de ejeção do átrio esquerdo. 
 

 

As tabelas 5 e 6 demonstram através das correlações de Pearson e de 

Spearman, que não há correlação entre as variáveis independentes analisadas.       

 

Tabela 5 – Correlação de Pearson. 
 

 CHA2DS2-VASc Dispersão da onda P FEAE 
CHA2DS2-VASc 1 0,831 0,434 
Dispersão da onda P 0,831 1 0,335 
FEAE 0,434 0,335 1 

 

 

 

 

AUC = 0,849 
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Tabela 6 – Correlação de Spearman. 

 

 CHA2DS2-VASc Dispersão da onda P FEAE 
CHA2DS2-VASc 1 0,782 0,707 
Dispersão da onda P 0,782 1 0,939 
FEAE 0,707 0,936 1 

 

O coeficiente de Kappa simples mostrou concordância intraexaminador 

de 1,0 para as variáveis Dp e FEAE, demonstrando total concordância. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Apesar dos avanços diagnósticos, as cardiopatias ainda persistem 

como elevada incidência etiológica de AVEI. Embora haja associação de fontes 

cardioembólicas nos pacientes em ritmo sinusal, os estudos não demonstram 

benefícios de antiagregação plaquetária ou anticoagulação primária (BEGGS, 

2019). Em alguns cenários pode-se observar redução da incidência de AVEI, 

mas com incremento de eventos hemorrágicos. Em pacientes cardiopatas sem 

FA, esta arritmia é detectada em cerca de 20% de pacientes com 

monitorização de 30 dias após um AVEI (HOHNLOSER, 2006) e em 34,7% 

com monitorização invasiva por 2,5 anos (HEALEY, 2012). Estratégias 

dispendiosas, com baixa disponibilidade e útil apenas na prevenção 

secundária. Os estudos recomendam que os pacientes com AVEI em ritmo 

sinusal sejam avaliados com Holter de 24 h para detecção de FAP. Esta 

estratégia apresenta baixa sensibilidade, variando de 2,4 a 9,4% (DOGAN, 

2012).    

Em uma metanálise dos principais ensaios clínicos randomizados de 

pacientes com insuficiência cardíaca em ritmo sinusal, observou-se uma 

redução de 37% de risco relativo de AVEI dos pacientes que usaram 

anticoagulação, em relação aos que usaram antiagregação plaquetária ou 

placebo. Nestes estudos a incidência de AVEI foi baixa, desta forma, um 

grande número de pacientes deveriam ser anticoagulados para haver o 

benefício da redução de um AVEI. Consequentemente, o potencial benefício na 

prevenção do AVEI foi similar ao risco de eventos hemorrágicos, mesmo com o 

uso dos novos anticoagulantes orais (NAO) (BEGGS, 2019). No ensaio clínico 

COMMANDER HF, o uso do NAO rivaroxabana reduziu o risco de AVEI de 1.6 

para 1.1 eventos por 100 pessoas/ano, com elevação no risco de eventos 

hemorrágicos maiores de 1.2 para 2.0 eventos por 100 pessoas/ano (ZANNAD, 

2018). Diante dos achados eleva-se a importância da identificação de 

marcadores de risco e da utilização de escores de gravidade que possam guiar 

uma estratégia mais eficaz de prevenção primária. 
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Havendo o substrato cardíaco para a formação de trombo, sugere-se 

uma melhor estratificação dos pacientes com maior risco de AVEI 

cardioembólico. Sabe-se que os fatores de risco cardiovascular, sobretudo 

hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e tabagismo, associam-se a 

eventos cerebrovasculares. No presente estudo, nos grupos cardioembólico e 

não cardioembólico, a prevalência dos fatores de risco foi semelhante, assim 

como o escore de CHA2DS2-VASc, que mostrou uma média elevada em ambos 

os grupos. Este escore é quem define a indicação de anticoagulação nos 

pacientes com FA, mas não há estudos para pacientes em ritmo sinusal. No 

presente estudo identificamos o valor médio de 3,6 para os pacientes com 

AVEI cardioembólico, o que indicaria anticoagulação caso houvesse 

identificação de FA (JANUARY, 2019).  

Mesmo excluindo-se os pacientes com FA, identificamos 13% dos 

AVEI sendo de etiologia cardioembólica. Dados da literatura mostram uma 

prevalência de 14 a 30%, mas nestes são incluídos pacientes com FA. Além 

disso, os êmbolos originados de câmaras cardíacas dilatadas são 

frequentemente maiores, levando a AVEI mais graves, com maior letalidade 

(ARBOIX, 2010). Considerando-se a prevalência de AVE em 15 milhões de 

casos/ano, com cerca de 70% sendo AVEI e que a FA em aproximadamente 

8,4% dos casos seria o fator etiológico em pacientes na faixa etária de 50 a 89 

anos, podemos estimar em aproximadamente 1.250.340 casos/ano de AVEI 

cardioembólico em pacientes com ritmo sinusal, ao redor do mundo 

(KRISHNAMURTHI, 2013; MACKAY, 2016; WOLF, 1991). Haveria algum 

marcador capaz de identificar os pacientes de maior risco? Esses pacientes, 

mesmo em ritmo sinusal, se beneficiariam de uma estratégia de prevenção 

primária?  

A Dp, obtida com a realização de um eletrocardiograma, quando 

aumentada reflete um prolongamento do tempo de condução intra e interatrial, 

além de uma condução heterogênea do estímulo atrial. Os estudos 

demonstram que a Dp é um fator de risco para o desenvolvimento de FA, 

independentemente da presença de cardiopatia estrutural. Método simples, de 

análise prática e boa reprodutibilidade. Acredita-se que o prolongamento da Dp 
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seria uma transição da FAP para a FA (DILAVERIS, 2001). No nosso estudo 

obtivemos um valor médio de 62,5 ms para os pacientes com AVEI 

cardioembólico. Dogan et al sugerem que um valor de Dp maior que 57,5 ms é 

preditor de FAP com uma sensibilidade de 80%, especificidade de 73%, valor 

preditivo positivo de 74% e valor preditivo negativo de 78 % (DOGAN, 2012). 

Em estudo realizado na Itália, 74 pacientes com AVEI cardioembólico 

apresentaram Dp média de 50,9 ms vs. 40,9 ms de 35 controles sadios 

(ACAMPA, 2015). Comparando-se com medidas digitalizadas, a medida 

manual demonstrou maior variabilidade intra e interobservador (DILAVERIS, 

2001; OKUTUCU, 2016). A Dp realizada no presente estudo foi manual, com o 

dobro da velocidade do traçado eletrocardiográfico para facilitar a 

interpretação.  

A FA é um fator de risco cardioembólico independente para a 

ocorrência de AVEI, mas em cerca de 80% dos casos os pacientes 

apresentam-se ritmo sinusal. Na maioria desses casos, a fonte emboligênica 

não é tão clara, mesmo com a realização de ecocardiograma transesofágico, o 

que leva a busca de um substrato anatômico atrial. A associação do volume 

indexado do AE com AVEI é controversa (YOON, 2013; BATUROVA, 2016). Já 

a análise da função do átrio esquerdo, sobretudo com strain longitudinal, 

mostra uma relação direta com a FAP (RASMUSSEN, 2019). Analisando a 

FEAE encontramos uma redução de valores no grupo cardioembólico, o que 

retrata uma lentificação no esvaziamento atrial. Em pacientes hipertensos foi 

estabelecida uma maior probabilidade de ocorrência de FAP com FEAE ≤ 45% 

(TENEKECIOGLU, 2014). O resultado médio da FEAE obtido no nosso estudo 

para pacientes com AVEI cardioembólico foi de 42,9%. Não é uma técnica 

utilizada rotineiramente nos exames ecocardiográficos, mas é de fácil 

aplicabilidade uma vez que, obtendo-se os volumes atriais diastólico e sistólico 

nos cortes apicais de 2 e 4 câmaras, o software calcula a FEAE pelo método 

de Simpson biplanar (LANG, 2015).  

Apesar do limitado número de pacientes incluídos no estudo, os 

parâmetros eletrocardiográficos e ecocardiográficos avaliados mostram uma 

associação com o AVEI cardioembólico. Na análise das curvas ROC percebe-
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se uma maior correlação da FEAE com AVEI cardioembólico em relação a Dp. 

Pela prevalência dos fatores de risco cardiovascular em ambos os grupos, 

tratam-se de pacientes com alto risco de eventos. A aplicabilidade e fácil 

execução dos métodos nos traz uma perspectiva futura para estudos de 

prevenção primária nesse perfil de pacientes.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Algumas cardiopatias podem ser a etiologia do AVEI, mesmo em 

pacientes em ritmo sinusal. Através da introdução de análises simples em 

exames de eletrocardiograma e ecocardiograma, aventamos possibilidades 

para uma melhor estratificação de risco em pacientes cardiopatas. A maior Dp 

e a menor FEAE mostraram associação com o subtipo cardioembólico. A 

empregabilidade destes métodos, sobretudo em países subdesenvolvidos, 

pode contribuir para redução da morbimortalidade do AVEI. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa “AVALIAÇÃO DE 

CRITÉRIOS PARA ANTICOAGULAÇÃO EM PACIENTES COM ACIDENTE 

VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO ATRAVÉS DE PARÂMETROS CLÍNICOS, 

ELETROCARDIOGRÁFICOS E ECOCARDIOGRÁFICOS” coordenada pelo Prof. 

Flávio Henrique Amaral Pires Véras, sob a orientação do Prof. Dr. Fausto Pierdoná 

Guzen ambos do Curso de Medicina da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte e que segue as recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho 

Nacional de Saúde e suas complementares. Sua participação é voluntária, o que 

significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento 

sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 
Caso decida aceitar o convite, será submetido a uma entrevista para informar dados 

sobre os problemas de saúde do senhor (a), assim como a realização de eletrocardiograma, 

ecocardiograma e Doppler de artérias carótidas e vertebrais cuja responsabilidade de realização 

é do coordenador da pesquisa. As informações coletadas serão organizadas em banco de dados 

em programa estatístico e analisadas a partir de técnicas de estatística descritiva e inferencial. 

Os objetivos do estudo são: avaliar fatores de risco cardiovascular, parâmetros 

do eletrocardiograma e do ecocardiograma em pacientes com acidente vascular cerebral 

isquêmico. Os benefícios da pesquisa serão a identificação de subtipos de AVCI o que 

ajudará no prognóstico e tratamento dos pacientes, assim como, na prevenção 

secundária de eventos cerebrovasculares.  

 Informamos que nessa pesquisa os riscos envolvidos podem ser constrangimento 

ou receio no momento de responder ao questionário investigativo acerca da temática 

abordada. No entanto, terão liberdade para expressar alguma insatisfação durante o 

momento de responder ao questionário, apresentando riscos mínimos psicológicos para 

os colaboradores do estudo. Esses riscos serão minimizados mediante: a garantia do 

anonimato/privacidade do participante na pesquisa, onde não será preciso colocar o 

nome do mesmo; para manter o sigilo e o respeito ao participante da pesquisa, apenas os 

pesquisadores responsáveis poderão manusear e guardar os questionários; sigilo das 

informações por ocasião da publicação dos resultados, visto que não será divulgado 

dado que identifique o participante; garantia que o participante se sinta a vontade para 

responder aos questionários e anuência das Instituições de ensino para a realização da 

pesquisa. 

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e 

caixa arquivo, guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do 

pesquisador responsável no Laboratório de Neurologia da Faculdade de Ciências da 
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Departamento de Ciências Biomédicas – DCB/ Faculdade de Ciências da Saúde – 
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Saúde, a fim de garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança das 

informações coletadas, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não 

identificar os participantes e o responsável. 

Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para o pesquisador Flávio 

Henrique Amaral Pires Véras, no Ambulatório da Faculdade de Ciências da Saúde, 

localizado na Rua Atirador Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, Aeroporto – Mossoró – 

RN. CEP: 59607-360. Telefone: (84) 3314 3963. E-mail: facs@uern.br  

 Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) - Campus Universitário Central - Centro de 

Convivência. BR 110, KM 48, Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva. Tel: 

(84) 3312-7032. e-mail: cep@uern.br /   CEP 59.610-090. 

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua 

participação nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – 

cobertura material para reparar dano – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – 

compensação material, exclusivamente de despesas do participante e seus 

acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e alimentação – sob a 

responsabilidade do pesquisador Flávio Henrique Amaral Pires Véras. 
Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados 

coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e 

publicados em revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador estará à disposição para 

qualquer esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento deste estudo. Após todas 

essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração.  

 

Consentimento Livre 

Concordo em participar desta pesquisa “AVALIAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA 

ANTICOAGULAÇÃO EM PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

ISQUÊMICO ATRAVÉS DE PARÂMETROS CLÍNICOS, ELETROCARDIOGRÁFICOS E 

ECOCARDIOGRÁFICOS”. Declarando, para os devidos fins, que fui devidamente esclarecido 

quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido (a) e dos 

possíveis riscos que possam advir de tal participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos 

que venham a solicitar durante a pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer 

momento, sem que minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha 

família. Autorizo assim, a publicação dos dados da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o 

sigilo dos dados referentes à minha identificação. 

Mossoró, ______/_______/_______.  

 

__________________________________________ 

                Assinatura do Pesquisador  

 

___________________________________________ 

            Assinatura do Participante                                                Impressão datiloscópica 
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Prof. Flávio Henrique Amaral Pires Véras (pesquisador responsável) - Curso de Medicina, 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, no endereço Rua Atirador 

Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, Aeroporto – Mossoró – RN. CEP: 59607-360. 

Telefone: (84) 3314 3963. E-mail: facs@uern.br  
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) -Campus Universitário Central - Centro de 

Convivência. BR 110, KM 48, Rua Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva.Tel: (84) 3312-

7032. e-mail: cep@uern.br / CEP 59.610-090. 
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APÊNDICE B – Questionário 

 

 

 
 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

DATA:    /    / 

 

IDENTIFICAÇÃO                                                                                    TEL:  

 

 

SEXO – Masculino (  )  Feminino (   ) 

 

MÊS E ANO DO NASCIMENTO: ______ / ______ 

 

ESCOLARIDADE  
01 – Analfabeto (  ) 

02 - Primário incompleto (  ) 

03 - Primário completo (  ) 

04 - Primeiro grau incompleto (  ) 

05 - Primeiro grau completo (  ) 

06 - Segundo grau incompleto (  ) 

07 - Segundo grau completo (  ) 

08 – Técnico (  ) 

09 - Superior incompleto (  ) 

10 - Superior completo (  ) 

 

COR OU RAÇA  
1 – Branca; (  )  

2 – Preta; (  ) 

3 – Parda /mulato(a) (  ) 

4- Amarela (  ) 

5-Indígena (  )  

6 – outros mestiços (  ) 

 

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICA (caminhada, academia, esportes...).  

Não  (  ) Sim  (  ) 

 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

Comitê de Ética em Pesquisa - CEP 

BR 110, KM 48 – Rua Prof. Antonio Campos, s/n - Costa e Silva – Fone: (84)3318 - 

2596 

Home page: http://www.di.uern.br/cep - E-mail: cep@uern.br – CEP: 59.610-090 - 

Mossoró –RN 
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QUANTOS DIAS DA SEMANA PRATICA ATIVIDADE FÍSICA? 

(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 

 

TABAGISMO 
 

(  ) Sim, no passado, mas não atualmente (  ) Sim, e ainda fumo (  ) Não 

 

CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA NOS  ÚLTIMOS 12 MESES ? 
Bebe diariamente  (  ) 

   Bebe 1 a 3 vezes por semana (  ) 

 Bebe de 4 a 6 vezes por semana (  ) 

 Bebe de 1 a 3 vezes por mês (  ) 

 Menos de 1 vez por mês  (  ) 

   Se embriaga ao menos 1 vez por mês (  ) 

 Nenhuma (  ) 

 

DOENÇAS EXISTENTES 
Pressão alta (  ) 

Diabetes  (  ) 

Colesterol alto (  ) 

Insuficiência cardíaca (  ) 

Doença coronariana (  ) 

Acidente vascular cerebral (  ) 

Acidente isquêmico transitório (   )  

Nefropatia (  ) 

Doença arterial obstrutiva (   ) 

Placa aórtica (   ) 

 

ESCORE DE CHA2DS2VASC – SOMA = ________ 

 

C – INSUFICIÊNCIA CARDÍACA – 1 

H – HIPERTENSÃO – 1 

A2 – IDADE (≥ 75 anos) – 2 

D – DIABETES MELLITUS – 1 

S2 – AIT ou AVC prévio – 2 

V – Doença vascular (Infarto prévio, doença - 1  

       arterial periférica ou placa aórtica) 

A – IDADE (65-74 anos) -1  

Sc – SEXO (feminino) – 1  

                        

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa  
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ANEXO B – Carta de anuência 

 


