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Myocardial Rotation, Twisting and Torsion Assessed by Two-Dimensional
Echocardiography (Speckle Tracking)
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RESUMO
Introdução: A disposição helicoidal das ﬁbras miocárdicas confere ao coração movimento de rotação. O strain bidimensional permite analisar esses deslocamentos e calcular o twisting (diferença angular entre as rotações basal e apical) e a
torção (twisting dividido pelo eixo maior da cavidade). Objetivo: Avaliar, pelo strain bidimensional, utilizando a técnica
do speckle tracking, a rotação basal e apical, o twisting e a torção apical do VE, em indivíduos normais, em pacientes portadores de miocardiopatia chagásica e em pacientes com hipertroﬁa do VE. Material: Para analisar a rotação miocárdica,
twisting e torção do VE, foram estudados 20 indivíduos sadios (média etária 52±14 anos), 18 pacientes com miocardiopatia chagásica (média etária 55±13 anos) e 12 pacientes com hipertroﬁa do VE (média etária 51±8 anos). Métodos: Com
ecocardiograﬁa convencional, foram aferidas as dimensões e função do VE e, com strain bidimensional, estudado o strain
longitudinal global, o strain radial, a rotação endocárdica e epicárdica basal e apical e calculados o twisting e a torção. Resultados: O diâmetro do VE foi, signiﬁcativamente, maior nos pacientes com miocardiopatia chagásica. O índice de massa
foi, signiﬁcativamente, maior nos pacientes com hipertroﬁa do VE. A função do VE estava, signiﬁcativamente, diminuída
nos pacientes com miocardiopatia chagásica. A rotação, twisting e torção foram maiores na região endocárdica em todos
os grupos. Rotação, twisting e torção estavam, signiﬁcativamente, diminuídos nos pacientes com miocardiopatia chagásica e, signiﬁcativamente, aumentados nos pacientes hipertróﬁcos. Conclusão: A ecocardiograﬁa bidimensional permite
avaliar as rotações basal e apical do ventrículo esquerdo e calcular o twisting e a torção com boa acurácia e reprodutibilidade. A rotação endocárdica é maior em todos os grupos. O twisting e a torção estão diminuídos na miocardiopatia
chagásica e aumentados na hipertroﬁa ventricular, permitindo separar os grupos de pacientes dos indivíduos normais..
Descritores: Hipertroﬁa Ventricular Esquerda, Cardiomiopatia Chagásica, Disfunção Ventricular Esquerda, Anormalidade
Torcional, Ecocardiograﬁa/métodos

SUMMARY
Introduction: The helical disposition of the myocardial ﬁbers gives rotational motion to the heart. Two-dimensional strain
allows calculating the rotational displacement, twisting (angle difference between basal and apical rotation) and torsion
(twisting divided by major axis of the cavity). Objective: Evaluate, by two-dimensional strain, using the technique of
speckle tracking, the basal and apical rotation, twisting and apical LV rotation in normal subjects, in patients with chagasic
cardiomyopathy and in patients with LV hypertrophy. Material: With the aim of analyze the myocardial rotation, twisting
and torsion of the LV, were studied 20 healthy subjects (mean age 52 ± 14 years), 18 patients with Chagas’ cardiomyopathy
(mean age 55 ± 13 years) and 12 patients with LV hypertrophy (mean age 51 ± 8 years). Methods: With conventional
echocardiography were measured the LV dimensions and function. With two-dimensional strain were measured the
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longitudinal and radial strain, the endocardial and epicardial rotations in apical and basal regions, and calculated the LV
twisting and torsion. Results: The LV diameter was signiﬁcantly higher in patients with chagas’ cardiomyopathy. The LV
mass index was signiﬁcantly higher in patients with LV hypertrophy. The LV function was signiﬁcantly reduced in patients
with chagas’ cardiomyopathy. Rotation, twisting and torsion were higher in the endocardial surface in all groups. Rotation,
twisting and torsion were signiﬁcantly decreased in patients with chagas’ cardiomyopathy and signiﬁcantly increased
in hypertrophic patients. Conclusion: Two-dimensional echocardiography allows the assessment of basal and apical
rotation of the left ventricle, and calculate twisting and torsion with good accuracy and reproducibility. Endocardial
rotation is greater in all groups. The twisting and torsion are diminished in chagas’ cardiomyopathy and increased in
ventricular hypertrophy, allowing separation the group of patients from normal individuals.
Descriptors: Hypertrophy, Left Ventricular; Chagas Cardiomyopathy; Ventricular Dysfunction, Left; Torsion Abormality;
Echocardiography/methods

Introdução
Evidências anatomoﬁsiológicas recentes1,2 têm demonstrado que a contração helicoidal do coração confere máxima eﬁciência mecânica ao músculo cardíaco.
Esta contração, por torção, deve-se ao deslizamento das
camadas miocárdicas na espessura das paredes associada à conformação, em espiral, da banda muscular ancorada nos anéis pulmonar e aórtico reﬂetindo, na região
apical, banda esta despolarizada de forma sequencial3. A
combinação desses movimentos pode ser estudada por
vários métodos de imagem, entre os quais o ecocardiograma bidimensional com a técnica do speckle tracking4.
O strain bidimensional analisa a deformidade do ventrículo esquerdo (VE), nos três planos anatômicos ortogonais (longitudinal, circunferencial e radial), nos planos
por cisalhamento5 (shear strain longitudinal radial e circunferencial radial) e as rotações basal e apical6.
Assim como observado com a deformidade longitudinal7, a rotação é diferente no epicárdio e no endocárdio devido ao movimento de torção conferido pela
direção oposta entre as ﬁbras subendocárdicas e subepicárdicas8. Essa diferença representa a deformidade
por cisalhamento (shear strain) sendo a rotação endocárdica maior do que a epicárdica tanto na base quanto
no ápex.
Como resultado da composição de forças, a qual
ocorre na espessura do miocárdio, a região basal roda
em sentido horário e a apical em sentido anti-horário
durante a sístole ventricular. A diferença angular entre essas rotações denomina-se twisting e mede-se em
graus. Quando se divide o twisting pelo comprimento

do eixo maior do VE na sístole, obtêm-se a torção apical, medida em graus/cm9. A rotação global das regiões
basal e apical corresponde, aproximadamente, à rotação
da camada média do miocárdio. O valor normal do twisting global é de 9,7° ± 4,1° 8. Para a torção, há poucos
valores de referência na literatura, sendo estimada em
1,35°/cm ± 0,54°/cm10.
A análise da rotação epicárdica e endocárdica e dos
respectivos twisting e torção são importantes parâmetros para a identiﬁcação precoce das alterações da contratilidade miocárdica. O presente trabalho analisa esses
parâmetros em indivíduos saudáveis, em portadores da
forma cardíaca da doença de Chagas e em pacientes
com hipertroﬁa do VE, com a ﬁnalidade de estabelecer
valores de referência e validar os resultados do twisting
e da torção apical com os encontrados na literatura.

Objetivo
Avaliar, pelo strain bidimensional, utilizando a técnica do speckle tracking, a rotação basal e apical, o twisting e a torção apical do VE, em indivíduos normais, em
pacientes portadores de miocardiopatia chagásica e em
pacientes com hipertroﬁa do VE.

Material
Foram estudados 20 indivíduos sadios (média etária
52 ± 14 anos, 10 do sexo masculino e 10 do sexo feminino), 18 pacientes com forma cardíaca da doença de
Chagas (média etária 55 ± 13 anos, 7 do sexo masculino
e 11 do sexo feminino) e 12 pacientes com hipertroﬁa
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do VE (média etária 51 ± 8 anos, 7 do sexo masculino e 5
do sexo feminino).

Métodos
Em todos os pacientes foi realizado o ecocardiograma convencional, determinando dimensões cardíacas,
função sistólica, função diastólica e avaliação diagnóstica. A função sistólica foi determinada pela fração de ejeção. A função diastólica foi avaliada pelos ﬂuxos da valva
mitral, das veias pulmonares e Doppler tissular do anel
mitral, conforme recomendação da Sociedade Americana de Ecocardiograﬁa11. A análise da deformidade e da
rotação miocárdicas foram realizadas pelas abordagens
paraesternal e apical, utilizando os cortes de eixo menor
ventricular esquerdo, no nível da valva mitral e abaixo
dos músculos papilares e os cortes apicais longitudinal,
de quatro câmaras e de duas câmaras, conforme recomendado pelas Sociedades Americana e Europeia de
Ecocardiograﬁa9.
Pelas posições apicais longitudinal, de quatro e de
duas câmaras, foi aferido o strain longitudinal global
(média de todos os segmentos miocárdicos). Pela abordagem paraesternal transversal, no nível dos músculos
papilares, foi calculado o strain radial do VE.
Nas regiões basal e apical do VE, foram calculadas as
rotações epicárdica, endocárdica e global. As rotações,
em sentido horário, foram consideradas negativas e as
rotações, em sentido anti-horário, positivas12. Os dados
foram armazenados digitalmente para posterior análise.

Figura 1:

Com o auxílio de planilha de cálculo (Microsoft Excel®),
foram determinados o twisting e a torção global, epicárdica e endocárdica (Figura 1).
Em quatro indivíduos sadios, em quatro pacientes
com miocardiopatia chagásica e em três pacientes com
hipertroﬁa do VE (22% da amostra), as imagens do eco
bidimensional, armazenadas digitalmente, foram analisadas por dois observadores com o objetivo de testar a
reproducibilidade.
Foram calculadas as médias e desvio padrão das médias de todas as medidas. Os dados foram comparados,
utilizando a análise de variância ANOVA associada ao
teste de Tukey, para estabelecer as diferenças individuais entre os grupos. Para testar a reproducibilidade interobservador, foi usada a correlação linear de Pearson. Os
dados foram considerados estatisticamente signiﬁcativos quando p< 0,05.

Resultados
A idade dos pacientes dos três grupos não apresentou diferença, estatisticamente, signiﬁcativa. A dimensão do VE estava, signiﬁcativamente, aumentada nos
pacientes com miocardiopatia chagásica, com aumento,
também signiﬁcativo, do índice de massa. Nos pacientes
com hipertroﬁa do VE, a dimensão não apresentou diferença signiﬁcativa com relação aos indivíduos sadios,
mas o índice de massa estava aumentado. A fração de
ejeção foi normal nos indivíduos sadios, signiﬁcativamente maior, nos pacientes com hipertroﬁa do VE e, sig-

Gráﬁcos de rotação basal, apical e twisting do VE, obtidos de uma planilha de cálculo Windows Excel® e obtidos em
paciente portador de hipertroﬁa do VE. A rotação basal apresenta deslocamento horário na fase de ejeção precedido por breve
deslocamento anti-horário na fase de pré-ejeção. A rotação apical apresenta deslocamento anti-horário na fase de ejeção e pequeno deslocamento inicial horário. O twisting apresenta deslocamento positivo na fase de ejeção do VE com pequeno deslocamento
negativo na fase de pré-ejeção.
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Tabela 1 : Dados demográﬁcos, dimensões e função do VE

niﬁcativamente diminuída, nos
Tabela 2 : Strain longitudinal global e strain radial do VE
pacientes com miocardiopatia
chagásica. Os resultados dos dados demográﬁcos, das medidas
do ecocardiograma convencional
e os dados de função sistólica do
VE encontram-se na Tabela 1.
No grupo normal, ocorreram
reﬂuxos valvares considerados
mínimos ou discretos em 12 casos. A função diastólica neste
grupo foi considerada normal
em 16 indivíduos e com disfunção grau 1 (relaxamento alterado) em 4 indivíduos, todos acima de 60 anos de idade.
Os resultados encontram-se na Tabela 2.
Nos pacientes com miocardiopatia chagásica, foi
A rotação basal, de sentido horário, foi maior na reobservada disfunção diastólica grau 1 em 9 pacientes,
gião endocárdica do que na epicárdica nos indivíduos
grau 2 em 4 pacientes e grau 3 em 5 pacientes. Todos
normais e nos pacientes portadores de miocardiopatia
os pacientes com miocardiopatia chagásica apresentachagásica e hipertroﬁa ventricular. A rotação apical, em
vam regurgitação mitral (discreta em 6, moderada em
sentido anti-horário, também foi maior no endocárdio
7 e importante em 5 pacientes). Em todos os pacientes
do que no epicárdio em todos os grupos. As rotações
hipertróﬁcos, a disfunção diastólica foi grau 1 e havia rebasal e apical encontravam-se, signiﬁcativamente, dimigurgitação mitral discreta em 4 pacientes e moderada
nuídas nos pacientes com miocardiopatia chagásica e,
em 2 pacientes.
signiﬁcativamente, aumentadas nos pacientes com hiO strain longitudinal global estava, signiﬁcativamenpertroﬁa ventricular. O teste de Tukey mostrou diferença
te, diminuído nos pacientes com miocardiopatia chagásigniﬁcativa em todos os grupos, exceto na rotação apisica e nos pacientes com hipertroﬁa do VE. O teste de
cal epicárdica que não foi signiﬁcativa entre os indivíduTukey evidenciou diferença signiﬁcativa para todos os
os sadios e os pacientes com miocardiopatia chagásica.
grupos. O strain radial estava, signiﬁcativamente, dimiOs dados referentes às rotações basal e apical, subendonuído nos pacientes com miocardiopatia chagásica, mas
cárdica e subepicárdica, encontram-se na Tabela 3.
sem diferença signiﬁcativa entre os indivíduos sadios e
O twisting endocárdico foi maior do que o epicárdico
os pacientes com hipertroﬁa do VE pelo teste de Tukey.
em todos os grupos. No grupo com miocardiopatia cha-
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Tabela 3 : Rotação basal e apical endocárdica, epicárdica e global do VE

gásica, estava signiﬁcativamente diminuído e, no grupo com hipertroﬁa ventricular, signiﬁcativamente aumentado. O
teste de Tukey mostrou diferenças signiﬁcativas em todos os grupos. Os dados encontram-se na Tabela 4.
Tabela 4 :

Twisting endocárdico, epicárdico e global do VE

O eixo longitudinal do VE, aferido no ﬁnal da sístole, não apresentou diferença signiﬁcativa entre os indivíduos sadios e os pacientes com miocardiopatia chagásica e foi, signiﬁcativamente, maior nos pacientes com hipertroﬁa do VE,
como demonstrado pelo teste de Tukey.
A torção endocárdica foi maior do que a epicárdica em todos os grupos. A torção ventricular estava, signiﬁcativamente, diminuída nos pacientes com miocardiopatia chagásica e, signiﬁcativamente, aumentada nos pacientes com
hipertroﬁa do VE. O teste de Tukey mostrou diferença, estatisticamente signiﬁcativa entre todos os grupos. Os dados
de eixo longitudinal do VE e de torção encontram-se na Tabela 5.
Tabela 5 : Torção endocárdica, epicárdica e global do VE
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Tabela 6 : Avaliação Interobservador do Strain Longitudinal e Radial e da Torção global do VE

A reproducibilidade interobservador, para as deformidades longitudinal e radial e para a rotação basal e
apical, apresentou correlação superior a 0,92 (Tabela 6).

Discussão
As rotações basal e apical, o twisting e a torção miocárdica são parâmetros bastante sensíveis para detectar, precocemente, alterações da função ventricular esquerda13. Essas observações já foram constatadas com
ressonância magnética, mas este método apresenta a
limitação da velocidade de aquisição das imagens, da
portabilidade e do custo14. A ecocardiograﬁa bidimensional, com a técnica do speckle tracking, é um método
sensível e reproduzível para avaliar a rotação do miocárdio, eliminando simultaneamente os problemas de taxa
de aquisição e ângulo de insonação.
A complexa conformação do miocárdio, constituído
por uma única banda muscular enrolada em si mesma,
ancorada nos anéis pulmonar e aórtico sofrendo reﬂexão na região apical, associado à mudança de direção
das ﬁbras miocárdicas na espessura parietal, confere
diferentes deformidades às várias regiões do VE15. Planos de clivagem entre feixes de miócitos permitem o
deslizamento de camadas na espessura miocárdica, melhorando a eﬁciência mecânica do coração. Esse tipo de
deformidade denomina-se cisalhamento ou shear strain,
e contribui com mais de 50% para a ejeção ventricular. O
encurtamento dos miócitos contribui com apenas 8%16.
A rotação miocárdica corresponde à combinação
dessas deformidades, sendo a deformidade resultante
horária na região basal e anti-horária na região apical. A
diferença angular dessas rotações opostas é o twisting, e
o quociente do pico do twisting pelo comprimento longitudinal sistólico do VE é a torção. A rotação, twisting e
torção endocárdica são maiores no nível do endocárdio

e menores no epicárdio. O twisting, normalmente utilizado nos trabalhos encontrados na literatura, é o global, calculado com os valores da rotação global basal e
apical. Essas deformidades correspondem, aproximadamente, à deformidade da camada média do miocárdio.
No grupo de indivíduos sadios analisado, no presente trabalho, notamos coincidência dos valores do twisting global e da rotação miocárdica global com os valores normais encontrados na literatura8,10, o que permite
usar estes dados como valores de referência.
Observamos, também, diminuição do strain longitudinal global, do strain radial, do twisting e da rotação
miocárdica nos pacientes com miocardiopatia chagásica. Esses dados estão de acordo com os encontrados
na literatura, para pacientes com cardiomiopatia dilatada do VE17. Nos pacientes com hipertroﬁa ventricular,
observamos importante aumento da rotação apical, do
twisting e da torção miocárdica, de forma semelhante
aos dados observados na literatura18. Observa-se, nesses
casos, diminuição do strain longitudinal e manutenção
do strain radial, provável mecanismo de adaptação do
miocárdio, que aumenta o predomínio das ﬁbras circulares necessárias para vencer o aumento da resistência
sistêmica19.
A reproducibilidade dos dados interobservador apresentou correlação, estatisticamente signiﬁcativa para a
aferição das deformidades longitudinal e radial e para
as rotações basal e apical.

Limitações
A principal limitação ocorre na obtenção de imagens
adequadas para aferir a rotação apical. É necessário realizar as imagens abaixo dos músculos papilares, na região onde desaparecem os ecos do ventrículo direito,
obrigando, frequentemente, a deslocar caudalmente o
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transdutor um ou dois espaços intercostais, para obter
um corte adequado.
Há dois importantes motivos para isso: primeiro, a necessidade de incidir o mais perpendicularmente possível
ao eixo longitudinal da cavidade ventricular20; segundo,
o VE roda em sentido horário entre a base (nível do plano mitral) até a região dos músculos papilares, principalmente, nos pacientes com hipertroﬁa ventricular.
Apenas a região apical roda em sentido anti-horário21,22.
Em nosso estudo, não foram incluídos quatro pacientes,
um sadio e três hipertróﬁcos, pela impossibilidade de
se obter uma imagem apical adequada. Na hipertroﬁa
ventricular, esse fato parece mais crítico devido ao maior
comprimento da cavidade e à posição mais medial do
coração. Nos pacientes com miocardiopatia chagásica,
a obtenção das imagens apicais apresentou menor diﬁculdade, provavelmente devido à maior dimensão da
cavidade ventricular esquerda.
Outra limitação importante é de ordem técnica. A
maioria dos equipamentos ainda não dispõe de cálculo
automático do twisting, pelo qual é necessário realizar
esta aferição, exportando para uma planilha de cálculo
os dados da rotação (deslocamento angular) basal e apical, medidos em graus. É um método que requer maior
consumo de tempo e deve ser realizado off-line.
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Conclusão
10.

A ecocardiograﬁa bidimensional, utilizando a tecnologia do speckle tracking, permite a avaliação das rotações
basal e apical do ventrículo esquerdo com boa acurácia
e reprodutibilidade. Destas aferições derivam os cálculos
do twisting e da torção apical, importantes parâmetros de
função ventricular. Nos indivíduos sadios e nos pacientes
estudados no presente trabalho, predomina a rotação endocárdica. O twisting e a torção encontram-se diminuídos
na miocardiopatia chagásica e aumentados na hipertroﬁa
ventricular, o que permite separar os pacientes dos indivíduos normais em grupos bem diferenciados.
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