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RESUMO
Segundo a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2020, hipertensão arterial (HA) é uma doença crônica não transmissível 

(DCNT) definida por níveis pressóricos, em que os benefícios do tratamento não medicamentoso e/ou medicamentoso superam 
os riscos; e a falta de tratamento evolui com lesão de órgão alvo, como a hipertrofia ventricular esquerda. Neste estudo avaliamos 
a literatura no tocante à acurácia dos critérios eletrocardiográficos para diagnóstico de hipertrofia ventricular esquerda (HVE) e por 
conta das diferenças entre homens e mulheres, isso constitui um grande desafio. Dentre os fatores que mais interferem no critério 
sensibilidade, destacam-se a massa cardíaca e o sexo, sendo a sensibilidade do ECG maior com o aumento da massa ventricular e no 
sexo masculino, segundo Colossimo e Povoa. No estudo de Gasperin, onde foram utilizados critérios de voltagem, observou-se que o 
critério de Cornell nas mulheres foi de maior sensibilidade, de 54,90%, com alta especificidade de 81,60%. Quando a sensibilidade 
do critério de Cornell foi comparada à de Sokolow-Lyon-Rappaport, o segundo em sensibilidade, foi de 41,18%; sem significância 
estatística entre os dois. A detecção precoce da HVE tem importância prognóstica, já discutida em vários trabalhos e seus critérios 
de validação, um constante desafio. Definir critérios específicos em mulheres torna-se necessário para maior acurácia diagnóstica 
e abordagem precoce para intervenções terapêuticas sejam medicamentosas ou não. Conclui-se que o critério eletrocardiográfico 
de Cornell foi o método com maior sensibilidade nas mulheres, nesta revisão. São necessários estudos com análises especificas para 
o sexo feminino, considerando suas diferenças anatômicas e antropométricas e possivelmente ajustadas à população brasileira. 
Torna-se uma limitação desta análise, a lacuna resultante do pequeno número de dados e poucos estudos publicados sobre o tema.

Descritores: Hipertensão; Mulher; Hipertrofia ventricular; Critério de voltagem

ABSTRACT
According to the Brazilian Guidelines on Hypertension 2020, hypertension (AH) is a chronic non-communicabledisease (NCD) de-

fined by blood pressure levels, in which the benefits of non pharmacologic and/or pharmacologic therapy out weigh The risks; and lack of 
treatment evolves with target-organ damage such as left ventricular hypertrophy. In this study, we evaluated the literature regarding the 
accuracy of the electrocardiographic criteria for the diagnosis of left ventricular hypertrophy (LVH) and, due to the differences between men 
and women, this represents a great challenge. Among the factors that most interfere with the sensitivity criterion, cardiac mass and gender 
stand out, with ECG sensitivity being greater with the increase in ventricular mass and in males, according to Colossimo and Povoa. In the 
study by Gasperin, where voltage criteria were used, it was observed that the Cornell criterion in women was more sensitive, 54.90%, 
with a high specificity of 81.60%. When the sensitivity of the Cornell criterion was compared to theSokolow-Lyon-Rappaport criterion, the 
latter in sensitivity was 41.18%; with no statistical significance between the two. The early detection of LVH hás prognostic importance, 
already discussed in several works and its validation criteria, a Constant challenge. Defining specific criteria in women becomes necessary 
for greater diagnostic accuracy and a nearly approach to therapeutic interventions, whether drug-related or not. It is concluded that the 
Cornell electrocardiographic criterion was the method with the greatest sensitivity in women in this review. However, studies with specific 
analyzes for females are still needed, considering their anatomical and anthropometric differences and possibly adjusted to the Brazilian 
population. The gap resulting from the small amount of data and few published studies on the subject becomes a limitation of this analysis.
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INTRODUÇÃO 
Segundo a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 

2020, hipertensão arterial (HA) é uma doença crônica não 
transmissível (DCNT) definida por níveis pressóricos, em que 
os benefícios do tratamento não medicamentoso e/ou medica-
mentoso superam os riscos1; e a falta de tratamento evolui com 
lesão de órgão alvo como a hipertrofia ventricular esquerda. 
Neste estudo avaliamos a literatura no tocante à acurácia dos 
critérios eletrocardiográficos para diagnóstico de hipertrofia 
ventricular esquerda (HVE) e por conta das diferenças entre 
homens e mulheres isso constitui um grande desafio.

Sabemos que a hipertrofia ventricular esquerda (HVE) é 
preditor independente de morbimortalidade da população 
geral em diagnósticos realizados, seja por eletrocardiograma 
(ECG) ou ecocardiograma (ECO).2,3 Ainda temos dificuldades na 
análise das diferenças entre homens e mulheres relacionadas à 
epidemiologia das doenças cardiovasculares hipertensivas. Mais 
mulheres que homens têm hipertensão arterial.4 A acuidade 
do ECG no diagnóstico da HVE vem sendo estudada ao longo 
das décadas, em virtude da facilidade de acesso ao referido 
método e seu baixo custo, no entanto os questionamentos à 
nível da sensibilidade e especificidade de seus critérios, tem se 
tornado frequentes. Essa busca torna-se ainda mais minuciosa, 
quando nos referimos às diferenças entre os sexos. Infelizmente, 
poucos são os trabalhos direcionados a população feminina e 
quando incluída nos grandes trials raramente atingem percen-
tuais superiores a 35% na população estudada.

Foi observado que a maioria dos critérios eletrocardio-
gráficos são mais eficazes em diagnosticar HVE na população 
masculina, com exceção do critério de voltagem de Cornell, 
que foi único com melhor desempenho entre os três graus 
(leve, moderada e severa) de HVE nas mulheres. Dentre os 
fatores que mais interferem no critério sensibilidade destacam-
-se a massa cardíaca e o sexo, sendo a sensibilidade do ECG 
maior com o aumento da massa ventricular e no sexo mas-
culino.5A medicina individualiza cada vez mais a abordagem 
das diversas patologias, sobretudo quanto ao sexo, uma vez 
que o organismo feminino difere, em muito, do masculino.6

São vários estudos e múltiplas prevalências relatadas com 
variações para suas taxas. Não sabemos a prevalência exata de hi-
pertrofia ventricular esquerda (HVE), tendo inúmeras variações nos 
estudos relatados. A taxa de variação com base nos achados ele-
trocardiográficos é de 2,9% para homens e 1,5% para mulheres.7

Observa-se baixa sensibilidade de todos os critérios ele-
trocardiográficos e no trabalho de Matos8 foram ajustados cri-
térios de Cornell na sua população em estudo, de 52 homens 
e 55 mulheres, que levaram a um aumento na sensibilidade 
para 55% e descida da especificidade para 82,98%. Os valores 
de cortes adotados ao critério de Cornell foram de 14,5mm 
para sexo masculino e 13,5mm para feminino.

No trabalho de Okim et al., em uma população de 112 
mulheres e 277 homens, ficou sugerido que a diminuição 
do desempenho dos critérios de eletrocardiografia em mu-
lheres pode ser parcialmente atribuída à voltagem e duração 
do QRS desproporcionalmente mais baixas em mulheres 
por grama de massa do VE quando as diferenças de gênero 
no tamanho corporal, obesidade e dimensões cardíacas são 
levadas em consideração.9

Em Gasperin et al.,10 o critério de Cornell nas mulheres foi 
de maior   sensibilidade, de 54,90%, com alta especificidade 
de 81,60%. Quando a sensibilidade do critério de Cornell 
foi comparada à de Sokolow-Lyon- Rappaport, o segundo 
em sensibilidade, foi de 41,18%; sem significância estatística 
entre os dois (p=0,08).9 Neste estudo, o critério de Cornell 
utilizou amplitude diferente com relação ao sexo e esta cor-
reção diminuiu a sensibilidade do método nos homens, com 
uma recuperação da sensibilidade quando aplicada a voltagem 
de 20mm de amplitude, como nas mulheres. A sensibilidade 
aumentou e não houve diferença estatística em relação ao 
critério de Sokolow- Lyon Rappaport, índice com maior sensi-
bilidade nos homens e maior especificidade, com p≤ 0,01.10

Nos vários estudos são utilizados critérios de voltagem 
como Sokolow-Lyon e Cornell, além outros de critérios como 
R de aVL>11mm (sensibilidade 11% e especificidade 100%), 
R de V5 ou V6 >26mm (sensibilidade 25% e especificidade 
98%), R em DI +S DIII > 25 (sensibilidade 10% e especifici-
dade 100%). Além destes, deflexão intrinsecoide ou tempo 
de ativação ventricular >40ms nas derivações esquerdas.11 
Por utilizarem somatórias de voltagens fixas, são critérios de 
fácil aplicabilidade, ainda que apresentem a desvantagem de 
utilizarem os mesmos índices, sem correção, independente-
mente da faixa etária.

Os trabalhos que referendaram esses critérios não foram 
direcionados para a diferença entre homens e mulheres, o que 
nos deixa sem dados específicos para as diferentes populações.

Na Tabela 1 estão expostos os critérios mais utilizados 
para diagnóstico de HVE.

Na Tabela 2, vemos a análise dos critérios eletrocar-
diográficos no diagnóstico da HVE com valores preditivos, 
sensibilidade e especificidade.

Na publicação do estudo ELSA-BRASIL em 2017, onde 
foram incluídos 15.105 participantes entre 35-74 anos, em 6 
capitais brasileiras, foram realizadas as medidas eletrocardio-
gráficas em adultos brasileiros sem cardiopatia, 55,5% eram 
mulheres onde foram demonstrados mensurações diferentes 
entre homens e mulheres, com significância estatísticas para 
todas (p<0,001) quando estratificados por sexo.12 Esses dados 
podem servir de referência no desenvolvimento de critérios 
próprios para alterações de eletrocardiográficas ajustados à 
nossa população, em um futuro próximo. 

A detecção precoce da HVE tem importância prognóstica, 
já discutida em vários trabalhos e seus critérios de validação, 
um constante desafio.13,14 Definir critérios específicos em 
mulheres torna-se necessário para maior acurácia diagnóstica 
e abordagem precoce para intervenções terapêuticas sejam 
medicamentosas ou não.

CONCLUSÃO
Conclui-se que o critério eletrocardiográfico de Cornell 

foi o método com maior sensibilidade nas mulheres, nesta 
revisão. São necessárias avaliações especificas para o sexo 
feminino, considerando suas diferenças anatômicas e antro-
pométricas e possivelmente ajustadas à população brasileira. 
Torna-se uma limitação desta análise, a lacuna resultante do 
pequeno número de dados e poucos estudos publicados 
sobre o tema.
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Tabela 2. Resultados da análise estatística dos critérios eletrocardiográficos no diagnóstico de hipertrofia ventricular esquerda. Valores de sen-
sibilidade (SEN), especificidade (ES), valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo (VPN), acuidade (ACUI), likelihoodratio positivo 
(LR+), likelihoodratio negativo (LR-), K de Cohen e área sob a curva ROC (ASC ROC).

Critérios eletrocardiográficos
SENS
(%)

ESP
(%)

VP+P
(%)

VP-N
(%)

ACUI
(%)

LR+ LR- K
Cohen

ASC
ROC

Critério Voltagem
Sokolow-Lyon

6,67 95,74 66,67 44,55 45,79 1,57 0,975 0,022 0,582

Critério Voltagem
Sokolow-Lyon-Rappaport

11,67 91,49 63,64 44,79 46,73 1,37 0,966 0,028 0,595

Critério Voltagem
Lewis

25 100 100 51,09 57,94 ‘ind’ 0,751 0,227 0,699

Critério Voltagem
Cornell

21,67 97,87 92,86 49,46 55,14 10,18 0,801 0,177 0,728

Critério Voltagem
Gubner-Ungerleider

10 100 100 46,53 49,53 ‘ind’ 0,901 0,089 0,669

Critério produto
Sokolow-Lyon

18,33 78,72 52,38 43,02 44,86 0,86 1,037 -0,027 0,587

Critério produto
Cornell

15 97,87 90 47,42 51,40 7,05 0,869 0,115 0,677

Escore pontos
Romhilt-Estes

16,67 95,74 83,33 47,37 51,40 3,92 0,871 0,112 0,612

Escore pontos
Framingham

11,67 97,87 87,50 46,46 49,53 5,48 0,903 0,085 0,548

Escore pontos
Perúgia

30 95,74 90 51,72 58,88 7,05 0,731 0,236 0,629

Mod.Matos DIA .Electrocardiogramaccuracy in left ventricular hypertrophydiagnosis.

Tabela 1. Critérios eletrocardiográficos para o diagnóstico de hipertrofia ventricular esquerda: fórmulas de cálculo e respectivos pontos de corte.

Critério Fórmula de cálculo Valor de corte

Índices de voltagem

Sokolow-Lyon S V1 + R V5 ou R V6 ≥35mm

Sokolow-Lyon-Rappaport S V1 ou S V2 + R V5 ou R V6 ≥35mm

Lewis (R DI + S DIII) – (R DIII + S DI) >17mm

Cornell R aVL + S V3 ≥20mm (F); ≥28mm (M)

Gubner-Ungerleider R DI + S DIII >25mm

Produto voltagem x duração QRS

Sokolow-Lyon (S V1 + R V5 ou R V6) x duração QRS ≥ 2500mm /ms

Cornell (R aVL + S V3) [+ 8 (F)] x duração QRS ≥2440mm /ms

Escore de Pontos 

Romhilt-Estes

Presença de um dos seguintes critérios: R ou S no plano frontal 
≥20mm, S em V1 ou V2 ≥30mm ou R em V5 ou V6 - 3 pontos 
Sobrecarga sistólica sem digitálicos – 3 pontos
Sobrecarga sistólica com digitálicos – 1 pontos
Hipertrofia auricular pelo índice de Morris – 3 pontos
Desvio axial esquerdo – 2 pontos 
Duração QRS >0,09s – 1 ponto
Deflexão intrinsecóide em V5 ou V6 >0.05s – 1 ponto

“Diagnóstico” ≥5
“Provável”= 4 

Framingham
Sobrecarga sistólica do VE + um dos seguintes critérios: R a VL>11mm, R V4 ou V5 >25mm, S em 
V1 ou V2 ou V3 >25mm, S em V1 ou V2 + R V5 ou V6>35mm, R DI + S DIII >25mm

Perúgia
Presença de um ou mais dos seguintes achados: critério de voltagem de Cornell positivo, 
considerado o lime para mulheres ≥20mm e para homens ≥24mm, escore de Romhit-Estes 
positivo e padrão sobrecarga sistólica do VE

F= sexo feminino; M= sexo masculino. Mod. Matos DIA ; Electrocardiogramaccuracy in left ventricular hypertrophydiagnosis.
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